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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna har fått i uppdrag att se över trafikmiljön i kommunens
bostadsområden. I uppdraget ingår att utreda vilka åtgärder som är möjliga att genomföra på kort
och lång sikt och i vilken utsträckning det finns åtgärder som kan införas i samtliga
bostadsområden. Uppdraget påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som pilotområde. 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 Viby med avseende på trafiksäkerhet
och trygghet. Med nulägesbeskrivningen som grund kommer trafik- och fastighetskontoret att ta
fram åtgärdsförslag för Viby. 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 de boende i Viby anser om trafikmiljön i området har trafik- och
fastighetskontoret utfört en webbaserad enkätundersökning. Totalt 148 personer besvarade
enkäten. Detta ger en översiktlig bild av 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 Viby är
positiv i större utsträckning än negativ. Ett genomsnitt för samtliga problemområden visar att de
flesta (cirka 67 %) upplever ett litet eller inget problem alls i trafikmiljön. De områdena som tycks
vara mest problematiska, där majoriteten som tycker att detta är antingen ett mycket eller ganska
stort problem, är att bilister inte följer trafikregler och att tillgängligheten till kollektivtrafiken är
dålig.
Upplevelsen av trafikmiljön i Viby skiljer sig till viss del mellan kvinnor och män och generellt
har kvinnorna i större utsträckning svarat att det finns problem med trafikmiljön i Viby. Skillnaden
mellan kvinnor och män är störst gällande ”Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik” där 22
procentenheter fler kvinnor än män tycker att detta området är problematiskt. Stora skillnader där
kvinnor upplever trafikmiljö sämre jämfört med män finns även för följande områden:


”Bilister följer inte trafikregler”
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”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare”
”Fotgängare följer inte trafikregler”

De svarande fick också välja tre av sju åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Viby. De tre åtgärdsområdena som flest svarande vill prioritera
är: fler hastighetsdämpande åtgärder (31 %), kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att
följa trafikregler (19 %) samt fler och bredare trottoarer (12 %). Det fanns även möjlighet att ange
”annat” och lämna en kommentar vilket 15 % av de svarande gjorde. Många kommentarer gäller
åtgärder för förbättrad kollektivtrafik i området men även förbättrad belysning vid
övergångställen och längs trottoarer.
Dialogmöte
För att få en ännu djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i Viby har trafikoch fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 29:e augusti 2018.
Totalt deltog ett trettiotal personer. På dialogmötet diskuterades följande ämnen:




Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastigheter och regelefterlevnad

Under dialogmötet dokumenterades 123 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 ”Bilister följer
inte trafikregler” (hastigheter, stopplikt etc.) och ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker”
(osäkra övergångsställen, olika trafikslag som delar samma utrymme etc.). De flesta synpunkterna
är koncentrerade till de större vägarna, vid korsningar längs med Vibyvägen och Söderled.
Hastighets- och trafikflödesmätningar
För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Viby har trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Största trafikflödet i området
återfinns på östra delen av Vibyvägen mellan bron över E4:an och korsningen
Vibyvägen/Söderled med över 7100 fordon per dygn i medel. 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 enbart tre av de 13 uppmätta sträckorna uppnår denna mål. Sträckan
där hastighetsöverträdelse är högts med 97 % av fordon som kör över hastighetsgräns är på
Kornettvägen söder om korsningen med Volontärvägen.
Olycksstatistik
För att få en bild av olycksstatistiken i Viby 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 25 trafikolyckor i området. De flesta trafikolyckor var lindriga
olyckor och några var måttliga olyckor. Majoriteten av trafikolyckorna var singelolyckor med
gående och cyklister. Den vanligaste orsaken till dessa olyckorna var bristande vägbeläggningen
(ojämnhet, grus, is/snö, mm).
Platsbesök
Som komplement till undersökningarna ovan har trafik- och fastighetskontoret genomfört
platsbesök i Viby. Exempel på faktorer som har studerats under platsbesöken är hastighetsgränser,
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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 Viby 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 trafik- och fastighetsnämnden
för beslut och genomförande1.
Ett viktigt delmål i arbetet med Viby 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 Viby beskrivs i Bilaga 3 –
7

DATUM

1.3

TRAFIKMILJÖN I VIBY – NULÄGESRAPPORT

Avgränsning

Viby ligger i utkanten av Sollentuna kommunen cirka fem km nordväst om Sollentuna Centrum.
Områdets östra gräns utgörs av en tydlig barriär i form av E4:an. I övrigt gränsar området till
naturområden. De största gator som finns i området är Vibyvägen, Basunvägen, Kornettvägen och
Söderled som tillsammans utgör en ringled genom området. Den primära kopplingen mellan Viby
och det närliggande området Norrviken utgörs av en bro över E4:an. Bron är en förlängning av
Vibyvägen med separerad gång- och cykelbana. Det finns även en tunnel under motorvägen söder
om området via Pommernvägen. Utöver dessa finns det ett fåtal gång- och cykeltunnlar under
E4:an som kopplar ihop Viby med Norrviken.
Viby är ett bostadsområde som består till stor del av villabebyggelse och radhus. I området finns
ett flertal förskolor och tre skolor: Runbacka skola, Vibyskolan och Rälsen i Viby.

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

2.1

Genomförande

Länken till webbenkäten gick under vecka 15 i april 2018 ut med posten till 1942 hushåll i Viby
tillsammans med inbjudan till dialogmötet den 29 augusti. Samtliga i hushållet var inbjudna att
svara, så länge alla personer var äldre än 15 år. Sista svarsdag var den 9 maj 2018. 148 svar har
kommit in.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, tillgång till olika färdsätt, resvanor, värdering av
olika problem med trafikmiljön i Viby, 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 Viby.
2.2.1
Kön och ålder
Könsfördelningen bland de 148 svarande är 49 % män och 50 % kvinnor (1 % ville ej uppge den
uppgiften). Två tredjedelar är mellan 40 och 64 år och mer än en femtedel över 64 år.

Ålder
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

22%
9%
1%
16-24

25-39

40-64

65 år och äldre

Figur 2-1 Åldersfördelning i enkätsvaren.

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). 51 % av svarande har ett eller flera barn under 16 år som bor i hushållet.
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Hur många personer bor i hushållet?
40%

35%

35%

30%

30%
25%
20%
10%

15%

12%

15%
7%

5%
0%
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 99 % körkort och 94 % har alltid eller oftast möjlighet att använda sig av
hushållets personbil(ar) när man behöver. 92 % 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 (det vill säga resor till och från arbetet och fritidsaktiviteter samt för inköp),
se Figur 2-3. Bilen är det färdmedel som har högst andel dagliga resor, 36 % av de svarande anger
att de använder bilen dagligen för sina resor. Endast 9 % av de svarande avvänder bilen en dag
per vecka eller sällan/aldrig. Det färdmedel som har näst störst andel dagliga resor är gång där 21
% anger att de går varje dag, följt av kollektivtrafik (7 %) och cykel (3 %).
Skillnaden i färdmedelsfördelning mellan kvinnor och män visas i Figur 2-4. Uppdelningen av
färdmedelsanvändning mellan kön visar att män reser betydligt mer med bil än kvinnor. 46 % av
männen uppger att de använder bilen dagligen medan 27% av kvinnorna gör det. Skillnaderna
mellan män och kvinnor i färdmedelsanvändningen för gång och cykel är marginell. Gällande
kollektivtrafik är det färre kvinnor som använder detta färdsätt dagligen, däremot är det betydligt
fler kvinnor som använder kollektivtrafik minst fyra dagar per vecka.
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Hur brukar du resa under en vanlig vecka?
Annat 2% 3% 5%
Gång

89%

21%

Cykel 3%
Kollektivtrafik

19%

11%

22%

22%

7%

17%

Bil
10%

Varje dag

24%

22%
9%

42%

23%

36%
0%

14%

43%
28%

20%

30%

4-6 dagar/veckan

40%

26%

50%

60%

2-3 dagar/veckan

70%

7% 2%

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
Kvinna

21%
22%

Cykel
Man
Kvinna

1% 11%
4%
12%

Kollektivtrafik
Man
Kvinna

8%
5%

22%
16%

22%
22%

11%
23%

Bil
Man
Kvinna

24%

11%

Varje dag

42%
42%

19%
8%

50%
27%

46%
10%

26%
22%

24%
20%

36%

19%

27%
0%

7%
22%

19%

29%
24%

38%
20%

30%

4-6 dagar/veckan

40%

50%

2-3 dagar/veckan

60%

70%

1 dag/veckan

80%

8%
90%

6%
3%
100%

Sällan/aldrig

Figur 2-4 Färdmedelsanvändning (utom ”annat”) under en vanlig vecka uppdelad per kön.

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

19%

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

24%

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

14%

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

13%

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

30%

Jag varken äger eller har tillgång till bil så en minskad
bilanvändning är inte aktuellt för mig

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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?”

Trots att bilen står för en stor del av resorna i Viby har de flesta svarande en positiv attityd till att
minska sina bilresor. En tredjedel 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 fjärdedel 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.
Generellt tycker majoriteten av de svarande att man ska prioritera gång, cykel eller kollektivtrafik
framför biltrafik. Kollektivtrafik är det trafikslag som flest svarande vill prioritera framför
biltrafik. Detta är intressant utifrån att det är en relativt låg andel som reser med kollektivtrafiken
idag.
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Vilket trafikslag anser du borde prioriteras i Viby vid jämförelse av bil med
gång, cykel och kollektivtrafik?

Prioritering mellan bil och kollektivtrafik?

72%

Prioritering mellan bil och cykeltrafik?

10%

43%

Prioritering mellan bil och gångtrafik?

30%

45%
0%

10%

Prioritera det andra färdmedlet framför biltrafik

20%

18%

27%

25%
30%

40%

50%

60%

30%
70%

80%

Prioritera biltrafik framför det andra färdmedlet

90%

100%

Vet ej

Figur 2-6 Prioritering mellan biltrafik och övriga trafikslag.

2.2.6
Upplevelse av trafikmiljön
Upplevelsen av trafikmiljön i Viby skiljer sig mellan de 17 potentiella problemområden som
inkluderades i enkäten. Resultat för upplevelsen av trafikmiljön sammanställs i Figur 2-7.
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DATUM

Din upplevelse av trafikmiljön i Viby?
Trafikmiljön i området upplevs som osäker
Otydliga vägmarkeringar
Bristfälliga skolvägar

19%

27%

10%

14%

8%

Området används som smitväg
Bristande belysning

16%

Cyklister följer inte trafikregler
Bussar följer inte trafikregler
Bilister följer inte trafikregler

0%
Mycket stort problem

Ganska stort problem

18%

2%

35%

4%
3%

44%

11%

36%
45%

33%

2%

36%

19%

27%

2%

49%

22%

5% 11%

5%

23%

36%

32%

11%

3%

18%

20%

32%

Fotgängare följer inte trafikregler 2% 14%

24%

51%
40%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist 3%10%

13%

37%

20%

7%

3%

47%
24%

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

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist

56%

18%

9%

25%

68%

16%
5%

7%

26%

20%

Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik
Trottoarer är för smala eller saknas helt

26%

3% 14%

Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.
Dålig vinterväghållning

32%

30%

5%

18% 1%

37%

15%

För mycket tung trafik 4% 7%

35%

41%
45%
38%

3%

25%
26%
28%

3%
11%
6%

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 Viby?”

Den generella bilden av hur boende upplever trafikmiljön i Viby är i större utsträckning positiv
än negativ. Ett genomsnitt för samtliga problemområden visar att de flesta (cirka 67 %) upplever
ett litet problem eller inget problem alls i trafikmiljön. Andelen svarande som generellt tycker att
trafikmiljön i Viby är problematisk uppgår till 28 %, där 18 % upplever ganska stora problem och
9 % upplever mycket stora problem.
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De områden som tycks vara mest oproblematiska (med över 80 % som svarade ganska litet
problem och inget problem) är följande:





”För mycket tung trafik” med 86 %
” Området används som smitväg” med 82 %
” Fotgängare följer inte trafikregler” med 82 %
”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare” med 81 %

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 65 % varav 27 % som tycker att detta är ett mycket
stort problem
”Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik” med 60 %

Två ytterligare områden där andelen missnöjda är hög:



”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” med 46 %
”Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.” med 40 %

Upplevelsen av trafikmiljön i Viby skiljer sig till viss del mellan kvinnor och män. Kvinnor anger
de flesta problemområden som mer problematiska jämfört med hur män anger. I genomsnitt tycker
29 % av kvinnorna att trafikmiljön är antingen mycket eller ganska problematisk medan 25 % 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 ”Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik” där 22 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:




”Bilister följer inte trafikregler” med 13 procentenheter fler kvinnor
”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare” med 13 procentenheter fler kvinnor
”Fotgängare följer inte trafikregler” med 11 procentenheter fler kvinnor

Områden där kvinnor upplever mindre problem jämfört med män är ”Otydliga vägmarkeringar”
där andelen kvinnor är 10 procentenheter mindre än männen.
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 Viby. De tre åtgärdsområdena som flest svarande vill prioritera
är: fler hastighetsdämpande åtgärder (31 %), kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att
följa trafikregler (19 %) samt fler och bredare trottoarer (12 %). Det fanns även möjlighet att ange
”annat” och lämna en kommentar vilket 15 % av de svarande gjorde. Många kommentarer gäller
åtgärder för förbättrad kollektivtrafik i området men även förbättrad belysning vid
övergångställen och längs trottoarer.
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Vilka områden tycker du är viktigast att prioritera?
Fler hastighetsdämpande åtgärder

31%

Kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa
trafikreglerna

19%

Annat

15%

Bredare/fler trottoarer

12%

Bättre vinterväghållning/sandupptagning

11%

Fler cykelbanor

9%

Fler enkelriktade gator/återvändsgränder

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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 353 markeringar. De problem som fick flest markeringar var: bilister följer
inte trafikregler (100 markeringar), svårt att ta sig fram som bilist (31 markeringar), dåligt klippta
häckar längs med vägar och korsningar (30 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 Vibyvägen, Söderled och Kornettvägen.
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Omfattningen och kategorierna på de svar som inkommit

Problemområden

Antal punkter i kartan

Bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

100

Övrigt

67

Svårt att ta sig fram som bilist

31

Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.

30

Svårt att ta sig fram som fotgängare

22

Bristfällig skolväg

17

Dålig vinterväghållning

16

Bristande belysning

15

Otydlig vägmarkering

15

Trottoarer är för smala eller saknas helt

10

Dålig försörjning med kollektivtrafik

9

Svårt att ta sig fram som cyklist

9

Cyklister följer inte trafikregler

5

Fotgängare följer inte trafikregler

3

Bussar följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

2

Smitväg

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

Genomförande

Inbjudan till dialogmötet gick ut till 1942 hushåll i Viby (se inbjudan i Bilaga 2 – Inbjudan)
tillsammans med länken till webbenkäten. På dialogmötet deltog cirka 25 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 deltagarna fick möjlighet att diskudera två olika
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 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 ”Bilister följer inte trafikregler”
(hastigheter, stopplikt etc.) och ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” (osäkra
övergångsställen, många trafikslag på samma plats etc.). Totalt identifierades 123 synpunkter
under mötet2.
Synpunkter inom kategorin ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” är nästan uteslutande
lokaliserade vid korsningar längs med Söderled och Vibyvägen.

2

Detta antal inkluderar även ett flertal synpunkter som inte är platsspecifika, och därför inte finns med i kartorna.
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DATUM

Problemet med bilister som inte följer trafikregler verkar i huvudsak vara koncentrerat till de
större vägarna, Vibyvägen och Söderled, där korsningar ligger i fokus. Det var under
diskussionerna om barnens skolvägar som denna typ av synpunkter främst framfördes (18 av totalt
25 synpunkter). Under dessa diskussioner pekades även flera brister ut inom kategorierna ”Skymd
sikt pga växtlighet och/eller parkerade fordon” och ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker”,
där flertalet av dessa synpunkter är lokaliserade vid korsningar, främst vid de större vägarna.
Andra problemområden där många punkter lokaliserats är ”Trottoarer är smala eller saknas helt”,
och dessa är främst lokaliserade i västra Viby, samt ”Skymd sikt pga växtlighet och/eller
parkerade fordon”, vilka främst verkar vara lokaliserade längs med Vibyvägen samt vara
koncentrerade till ett område närmast öster om Ravalen.

Bilister följer inte trafikregler

Fördelning av problemområden

Bristande belysning
Bussar följer inte trafikregler
8%

Cyklister följer inte trafikregler
Dåligt underhåll av GC-väg

22%
12%

Dålig vinterväghållning
Förslag på förändring i infrastruktur
3%

19%

2%

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

3%
4%
2%
2%

5%

4%
2%

11%

Området används som smitväg

Önskemål om sänkt
hastighetsbegränsning

Figur 3–1 Fördelning av problemområden i Viby

Figur 3–2 visar hur punkterna är fördelade i området. De flesta punkterna är koncentrerade till
de större vägarna, vid korsningar längs med Vibyvägen och Söderled.
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Figur 10 Fördelning av punkter i kartan
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4 Hastighets- och trafikflödesmätning
4.1

Genomförande

För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Viby har trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området under september 2017. Mätningen
omfattade 13 punkter i området (se Figur 4-1) och genomfördes under sju dagar vid samtliga
punkter.

Figur 4-1 Mätplatser i Viby.
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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 13 mätplatser i Viby
(mätplatser väster om E4).
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Trafikflödena varierar mycket på de studerade sträckorna i Viby. Det största trafikflödet i området
återfinns på östra delen av Vibyvägen mellan bron över E4:an och korsningen
Vibyvägen/Söderled. Trafikflödet ligger på över 7100 fordon per dygn i medel med ett maxvärde
på cirka 9500 fordon på bron över E4:an. Att trafikflödet är störst just här förklaras genom att
bron utgör den huvudsakliga kopplingen (för biltrafik) från området till övriga delar i kommunen.
Andra mätplatser med relativt högt trafikflöde (flöde mellan 3200 till 1100 fordon per dygn) finns
på Vibyvägen, Söderleden och Kornettvägen som sträcker sig som en ringled genom området.
Lägsta uppmätta trafikflöde återfinns på Västerled med knappt 200 fordon per vardagsdygn.
I tabellen nedan sammanställs detaljerade data för trafikflödesmätningarna i Viby. Andelen tung
trafik befinner sig på relativ låga nivåer vid samtliga mätplatser i området med i snitt 6 %. Högst
andelen tung trafik återfinns på Kornettvägen norr om korsningen med Söderled.

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

ID på
karta

Mätplats

Vecka (antal
passager)

Dygnstraﬁk* Vardag* Helgdag*

Max timme Tung
traﬁk

1

Hedemoravägen,
Malungsvägen

11 239

1605

1730

1294

195

3%

2

Kornettvägen 37,
Vibyåsen

8935

1276

1435

879

232

10 %

3

Kornettvägen, Söderled

7150

1021

1123

765

159

15 %

4

Kornettvägen,
Volontärvägen

7788

1112

1153

110

133

4%

5

Lantgårdsvägen,
Vibyvägen

3946

563

606

458

71

4%

6

Nämndemansvägen,
Tolvmansvägen

3492

498

495

507

72

4%

7

Rävgärdsvägen, Söderled

6626

946

979

864

111

3%

8

Söderled, Runstigen

15 811

2258

2414

1870

306

9%

9

Vassvägen, Vibyvägen

6190

884

907

826

103

3%

10

Vibyvägen, Humlevägen

47 198

6742

7108

5828

799

5%

11

Vibyvägen,
Skillingevägen

48 919

6988

7387

5990

842

5%

12

Vibyvägen, Tungelsväg

21 476

3068

3236

2648

354

6%

13

Västerled, Cymbalvägen

1393

199

200

196

33

4%

14 628

2089

2213

1710

262

6%

Snitt för hela området

* Medeldygnstrafik
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I tabellen nedan sammanställs detaljerade data från hastighetsmätningarna i Viby. Bland de
sträckor som ingick i mätningarna har åtta en hastighetsgräns på 30 km/h och de andra fem en
hastighetsgräns på 50 km/h.
I trafiksäkerhetsarbetet är det 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 hastighetsäker. Bland sträckor i Viby där hastigheterna mättes är det enbart tre som
uppnår denna mål: Lantgårdsvägen – Vibyvägen (nummer 5 i Figur 4-1), Kornettvägen 37 –
Vibyåsen (nummer 2) och Västerled – Cymbalvägen (nummer 13). De sträckorna där
hastighetsöverträdelse är högts med mer än hälft av fordon som kör över hastighetsgränser är:
Kornettvägen – Volontärvägen (nummer 4), Vassvägen – Vibyvägen (nummer 9), Söderled –
Runstigen (nummer 8), Rävgärdsvägen – Söderled (nummer 7). Alla dessa fyra sträckor är på
gator där hastighetsbegränsning ligger vid 30 km/h.
Att enbart tre av de 13 sträckorna uppnår hastighetsefterlevnad på 85-percentilen ger stöd till
enkätresultatet där problemet ”bilister följer inte trafikregler” utpekades som den mest
problematiska frågan i Viby.

Tabell 4-2

Sammanställning av hastighetsmätningar för samtliga mätplatser i Viby. Grön markerade rader

gäller för sträckor där hastighetsgränser upplevs bäst och orangemarkerade rader där hastighetsgränser
upplevs sämst.

ID på
karta

Mätplats

Skyltad
hastighet

Medelhastighet

85percentilen

Hastighetsöverträdelser

Medelöverträdelsehastighet

1

Hedemoravägen,
Malungsvägen

50 km/h

41 km/h

52 km/h

19%

57 km/h

2

Kornettvägen 37,
Vibyåsen

50 km/h

42 km/h

48 km/h

12%

54 km/h

3

Kornettvägen,
Söderled

30 km/h

29 km/h

35 km/h

32%

34 km/h

4

Kornettvägen,
Volontärvägen

30 km/h

36 km/h

42 km/h

97%

36 km/h

5

Lantgårdsvägen,
Vibyvägen

30 km/h

27 km/h

28 km/h

6%

35 km/h

6

Nämndemansvägen,
Tolvmansvägen

30 km/h

29 km/h

32 km/h

23%

35 km/h

7

Rävgärdsvägen,
Söderled

30 km/h

33 km/h

37 km/h

72%

34 km/h

8

Söderled, Runstigen

30 km/h

36 km/h

43 km/h

75%

38 km/h

9

Vassvägen, Vibyvägen 30 km/h

37 km/h

43 km/h

96%

38 km/h
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10

Vibyvägen,
Humlevägen

50 km/h

49 km/h

56 km/h

37%

56 km/h

11

Vibyvägen,
Skillingevägen

50 km/h

50 km/h

57 km/h

43%

56km/h

12

Vibyvägen,
Tungelsväg

50 km/h

44 km/h

52 km/h

18%

54km/h

13

Västerled,
Cymbalvägen

30 km/h

23 km/h

25 km/h

2%

34km/h
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5 Olycksstatistik
5.1

Genomförande

För att få en bild av olycksstatistiken i Viby har uppgifter hämtats från STRADA som är ett
rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Uppgifterna från 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 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 25 trafikolyckor i Viby 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

Alvarliga olyckor

0

Måttliga olyckor

6

Lindriga olyckor

19

Totalt

25

Samtliga trafikolyckor i Viby under mätperioden har antingen varit lindriga olyckor eller måttliga
olyckor. Majoriteten av trafikolyckorna är singelolyckor med cyklister, totalt 14 olyckor. Därefter
kommer singelolyckor med fotgängare vilket är totalt sex olyckor under mätperioden. Den
vanligaste orsaken till singelolyckor är bristande vägbeläggningen (ojämnhet, grus, is/snö, mm).
Olyckorna har till störst del inträffat på Kornettvägen och Vibyvägen.
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6 Platsbesök
6.1

Genomförande

Trafik- och fastighetskontoret har genomfört en rad platsbesök i Viby. 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, övergångställen och gator
försedda med gångbanor.

Figur 6-1:Lokalisering av samtliga busshållplatser, övergångställen och gator försedda med gångbanor i Viby.

6.2.1
Hastighetsgränser
Hastighetsgränsen i Viby är generellt 30 km/h. Undantaget från detta är Vibyvägen, Söderled samt
delar av Kornettvägen, Vibyåsen och Basunvägen där hastighetsgränsen är 50 km/h. Det finns
även en del bostadsområden där hastighetsgränsen varierar mellan 10 km/h och 20 km/h.
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De flesta gator i Viby är smalare villagator med låga hastigheter. Vissa gator, exempelvis
Vibyvägen och Söderled, är bredare och inbjuder till högre hastigheter.

50 km/h på Kornettvägen

30 km/h på Rävgärdsvägen

6.2.2
Gång- och cykelbanor
Viby har ett gatunät som till största delen består av lokalgator. Vibyvägen, Söderled,
Kornettvägen, Vibyåsen och Basunvägen fungerar som huvudväg inuti Viby.
Flera av de mindre lokalgatorna saknar gångbana. Eftersom lokalgatorna är villagator med små
trafikflöden och låga hastigheter är behovet av gångbanor inte särskilt stort. De större lokalgatorna
samt huvudleden (Vibyvägen, Söderled, Kornettvägen, Vibyåsen och Basunvägen) har gångbana.
Huvudleden i Viby har även cykelbana på en del sträckor. Exempel på större lokalgator som har
gångväg är Rävgärdsvägen, Officersvägen och Kornettvägen.
I Viby finns flera friliggande gång- och cykelbanor. Dessa ligger inom huvudledens inramande
område samt norr och söder om denna och kopplar samman gångbanorna i Viby.

Friliggande gång- och cykelbana

Gångbana på Officersvägen
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6.2.3
Övergångsställen
De flesta gator i Viby är lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter. Det innebär att
behovet av gångbanor och övergångsställen inte är särskilt stort på dessa typer av gator.
Majoriteten av övergångsställena i Viby är koncentrerade till huvudleden som består av
Vibyvägen, Söderled, Kornettvägen, Vibyåsen och Basunvägen.
De flesta övergångsställen i Viby 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 Vibyvägen

Övergångsställe på Söderled

6.2.4
Busshållplatser
Viby trafikeras av busslinje 516 och 525 samt skolbuss 520X som går mellan Norra Bantorget
och Viby (Pukvägen) respektive Sollentuna station och Viby (Pukvägen). Linjerna trafikerar fem
hållplatser på Vibyvägen, två på Söderled, en på Kornettvägen och en på Vibyåsen. En del av
hållplatserna saknar väderskydd, både i form av tak och vindskydd, åt ett eller båda håll. Endast
ett fåtal av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade med taktil beläggning. Vid hållplatsen
Lantgårdsvägen (belägen på Vibyvägen) finns även väderskyddade cykelparkeringsställ.
Hållplatserna som ej är tillgänglighetsanpassade åtgärdas under 2018.

Busshållplats Vibyåsen utan väderskydd

Busshållplats Runstigen på Söderled – tillgänglighetsanpassad
med taktil beläggning
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6.2.5
Farthinder
I Viby finns det en del portaler som fungerar som hastighetsdämpade farthinder. Dessa portaler
står utplacerade vid infarten till lokalgator i området. På flertal mindre gator finns även vägkuddar
som ska fungera som farthinder. Avsmalning av väg förekommer på bland annat på Söderled och
Lantgårdsvägen, med respektive utan övergångsställe.
På huvudleden inuti Viby finns det dock långa raksträckor utan avbrott där bilister tenderar att
gasa på.
6.2.6
Beläggning och skyltning
Många gator i Viby är ålderstigna vilket innebär att standarden ibland är bristfällig. Dessutom är
vägmarkeringar, såsom övergångsställen och körfältslinjer, på flera platser i behov av målning.
I Viby finns det en del skyltar som är gamla och i stort behov av att bytas. Det finns ett även antal
platser där skyltarna är skymda av grönska eller av andra skyltar. Utöver detta förekommer även
felaktiga skyltar i området såsom egenuppsatta skyltar.
6.2.7
Siktförhållanden
På flera platser i Viby 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.
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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 Viby 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 Viby 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 Viby. Arbetet med
trafiksäkerhetsåtgärderna följer arbetsplanen nedan.
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DATUM

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
1
2
4

Bilister följer inte trafikregler - kommentarer
Hedemoravägen bör vara 30 km/h. Höga hastigheter (inbjuder till pga. lång
raka + bred väg).
Höga hastigheter hela rundeln. Vibyvägen, Kornett och Söderled. Upplevs
som breda.
Genomfartsväg med höga hastigheter. 30-skylt bör gälla tidigare mot
söderled. Rävgärdsvägen föredras för att man inte behöver åka förbi skolan
med alla skyltar och avsmalningar.
43

DATUM

7
10
11
13
19
24
35
48
50
57
58
62
78
85
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103
109
112
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Höga hastigheter i kurvan Kornettvägen/Vibyås. Går att gena -> hög
hastighet. Finns inte heller trottoar på Vibyås-sidan.
Dålig efterlevnad av upphörande av huvudled. Relaterar till rondellen.
Dålig efterlevnad av upphörande av huvudled. Relaterar till rondellen.
Inbjuder till höga hastigheter - brett och inga närliggande hus. Finns både föroch nackdelar med "rundeln" (Kornett, söderled, Vibyvägen)
Bilister gasar på efter farthindret
Backen gör att bilister kör fort uppför, barn går ofta här.
Olovlig körning. Hinder skjutna åt sidan. Önskas hinder (bom). Mopeder kör
fort, även MC. Skymd sikt pga växtlighet.
Höga hastigheter på bilar, cyklister genar över vägen. Göra tydligare var
cyklister ska vara?
Lite skymd sikt, svårt att ta sig över. Många kör fort och stressat.
Rondellen på Vibyvägen tar ej ner farten. Då fungerar inte heller
väjningsplikt.
Höga hastigheter på 30-sträcka utanför skolan på söderled. På vardera sida av
avsmalning vid Rumstigen ökas hastigheten (vid avsmalningen).
Ofta / ibland ingen efterlevnad av zebralagen.
Sänkt hastighet på Vibyvägen, kanske även fysiska hinder. Höga hastigheter
här.
Hög hastighet.
Skymt övergångsställe, hög hastighet efter avsmalningen.
30-väg möter 50-väg, många barn till ridskolan. Fortkörning
Hög hastighet - 80 km/h på 50 km/h-sträcka.
Höga hastigheter. Alternativ att enkelrikta.
Höga hastigheter med cykel från GC-bana från Järva.
Farlig korsning. Många trafikslag möts.
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Bristande belysning

Figur 11–2 Bristande belysning

ID på
karta
29
53
100

Bristande belysning - kommentarer
Bättra på belysning på gångstråken.
Saknas / skulle behövas extra belysning.
Mörk gångväg, mer belysning.
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Bussar följer inte trafikregler

Figur 11–3 Bussar följer inte trafikregler

ID på
karta
18
56

Bussar följer inte trafikregler - kommentarer
Fortkörning, ofta bussar men även bilister
Vibyvägen höga hastigheter (hela). Höga hastigheter på bussar till rastplats
(och generellt).
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Cyklister följer inte trafikregler

Figur 11–4 Cyklister följer inte trafikregler

ID på
karta
14

Cyklister följer inte trafikregler - kommentarer
Höga hastigheter på cyklar och el cyklar genom grönområdet.

47

DATUM

TRAFIKMILJÖN I VIBY – NULÄGESRAPPORT

Dålig vinterväghållning

Figur 11–5 Dålig vinterväghållning

ID på
karta
17
44

66

Dålig vinterväghållning - kommentarer
Söderleds trottoar plogas inte, barn går i körbanan
Cykelvägen ligger i väldigt sankt område, ligger is på cykelbanan länge på
vintern. Går det att få bort vattnet? Skulle gå att använda längre /större del av
året.
Söderled plogas bara på sidan som har belysning.
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Förslag på förändring i infrastruktur

Figur 11–6 Förslag på förändring i infrastruktur

ID på
karta
102
104
106
111

Förslag på förändring i infrastruktur - kommentarer
Önskas fartstopp. Önskas fler Vibyvägen/Kornettvägen. Utmed
kornettvägen. Främst problem i riktning mot skolan.
Mellan punkt 5 och 7 samt punkt 2 och 3 önskas farthinder.
Förslag på rondell.
Farthinder. Smala vägar, går knappt att mötas. Förslag på mötesplatser,
enkelriktning.
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Området används som smitväg

Figur 11–7 Området används som smitväg

ID på
karta
55
69

Området används som smitväg - kommentarer
Gång- och cykelväg som används som smitväg för motorfordon.
Vägar inbjuder till höga hastigheter (är hög hastighet från smitvägen från
Verdandivägen).
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Otydliga vägmarkeringar

Figur 11–8 Otydliga vägmarkeringar

ID på
karta
8
9
27
28
59
64

Otydliga vägmarkeringar - kommentarer
Buskör och generella höga hastigheter.
Otydlighet kring skyltning om huvudled kontra högerregel (söderledsdelen
förutom vid Kornettvägen).
Flytta radarskylt hit, för nära skolan idag.
Cyklister kör fort på nya banan, markera tydligare.
Blinkande skyltar sitter nära korsningen, ger ingen effekt för inbromsning
sker ändå.
Skylt uppmärksammas inte. Felplacerad. Ej mitt i svängen.
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Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon

Figur 11–9 Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon

ID på
karta
5
6
23
30
31
33
39
41
42
65
67
114

Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon - kommentarer
Skymd sikt pga. parkerade fordon (båt) + växtlighet.
Skymd sikt pga. häck. Svårt att lämna företräde pga. att man inte ser bilarna
från det hållet. Hastigheten inte primära problemet.
Väldigt smalt, kurvigt, kuperat, mycket vegetation, skymd sikt för barn
Nyponbuske skymmer sikten, barn på cykel krockar ibland.
Växtligheten skymmer skyltar och tar i bussar.
Busshållplatser + buss skymmer cyklister på GC-väg från Soldatvägen.
Skymd sikt, överhängande buskage, höga häckar.
Gång/cykel omledd till södra sidan av Viby. Överhängande växtlighet på
trottoar.
Osäker utfart. Vänstersväng i riktning Norrviken är farlig. Displayer är bra
för hastighet, hastighetskontroll.
Parkerade fordon skymmer sikt.
Skymd sikt pga. vegetation och kuperad.
Högt gräs, skymd sikt.
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Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist

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

ID på
karta
94

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist - kommentarer
Överbelastad yta för hämtning / lämning. Köer.
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Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist

Figur 11–11 Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist

ID på
karta
32
49
70
81
113

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist - kommentarer
GC-väg leder in cyklister i vänstertrafik på Lilla Slingan. Flytta vägen.
Saknas cykelbana förbi skolan.
För smal cykel- och gångväg.
Omväg för cyklister. Kanske cykelöverfart? Tydligare plats för cyklister att
ta sig över.
Dålig framkomlighet med cykel från punkt 13 ut från Viby. Korsar
Vibyvägen istället för att ta GC-bana.
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Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

Figur 11–12 Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

ID på
karta
98
115

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare - kommentarer
Populär lekplats, gångväg till Lilla slingan väldigt dold, mycket dagisbarn,
hög hastighet (60km/h).
Återvinningscentral illa placerad. Svårt att ta sig till gående. Övergångsställe.

55

DATUM

TRAFIKMILJÖN I VIBY – NULÄGESRAPPORT

Trafikmiljön i området upplevs som osäker

Figur 11–13 Trafikmiljön i området upplevs som osäker

ID på
karta
3
12

15
26
34
37
40
51
54
60

Trafikmiljön i området upplevs som osäker - kommentarer
30 km/h 7–17. Borde vara hela tiden pga. fritids och många barns väg.
Många obevakade övergångsställen (ca 4) på rad. Gör att bilister har svårt att
uppfatta gående. Få ner hastigheten skulle göra att fler vågar låta barnen gå
till skolan. Ger mindre trafik.
30 km/h från denna punkt, alla vägar och hela dygnet.
Barn från Järvafältet, ofta på cykel, hög hastighet på gatan.
Fler övergångsställen till skolan, eller farthinder. Gångfartsområde mot
hörnet.
Otryggt ÖG vid bron.
Saknas trottoar, farligt för oskyddade trafikanter.
Oklart vad som är cykelbana och vad som är busshållplats. Otydligt hur man
ska ta sig. Höga hastigheter, upplevs osäkert att gå och cykla.
Löst grus på cykelvägen. Osäker korsning för cyklister.
30 km/h dygnet runt istället för 7–17 pga. barnaktiviteter, fritids etc. Många
använder skolvägen.
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Området är komplext pga. kuperat, växtlighet, höga hastigheter, i
kombination med att det inte finns någonstans att ta vägen. Smala vägar
(sommarstugeområde). Är 30 km/h verkligen rimligt?
Hög hastighet förbi övergångsstället. Gående från Torkils väg skymda för
bilister.
Övergångsställe för nära korsningen, med mycket barn. Busshållplats nära.
Mycket dålig sikt. Bilister ser inte cyklister. Hög hastighet på cyklister.
Skymt övergångsställe med höga hastigheter. Många barn på väg till stallet
osv.
Dagis, fortkörning på 30-sträcka, inga övergångsställen och saknas trottoar
på ena sidan.
Farlig utfart.
Timglashållplats (också vid punkt 4), på flera platser vid Kornettvägen.
Gående syns dåligt, GC-väg längs gör det svårt att upptäcka gående och
cyklister, lysen saknas på stolparna.
För mycket trafik kring entré till förskola.
30-sträcka från början av söderled och Lillies väg.
Önskemål om 30-skylt.
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Trottoarer är för smala eller saknas helt

Figur 11–14 Trottoarer är för smala eller saknas helt

ID på
karta
16
21
25
43
45
47
52

Trottoarer är för smala eller saknas helt - kommentarer
Efter bostadsområdet mot motionsspåret finns ingen trottoar, + höga
hastigheter. Skymmande växtlighet.
Övergångsställe på krön, skymd sikt och många barn går över vägen. Trottoar
saknas. Mörkt i backen, behövs bättre belysning.
Hastighetsbegränsning och övergångsställen behövs. Malungsvägen saknar
trottoarer.
Backe, inte anpassat för gående och cyklister. Finns bara en smal trottoar på
ena sidan. Bilar kör fort. Enkelrikta?
Allmän avsaknad av trottoarer. Till Järvafältet vore speciellt bra att kunna ta
sig till på trottoar.
Brett, många trafikanter. Bygga bredare gång- och cykelväg?
Saknar cykelvägar. Otydligt vad som är cykelbana och gångbana. Bra med
extra belysning över övergångsställen.
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Nybyggt. Inget övergångsställe eller trottoar. Snövall på vintern. Dålig sikt,
höga hastigheter. Finns inget sätt att ta sig till busshållplatsen. Trottoarer +
övergångsställe som för idag.
Avsmalningen sitter för nära korsningen, gående syns inte. Saknas trottoar på
ena sidan. Höga hastigheter och mycket trafik på Rävgärdsvägen. Ingen
trottoar på sidan med flest bostäder.
Saknas trottoarer, många som rör sig med barn, till motionsspår och liknande.
Ingen trottoar, svårt att ta sig. Övergångsställe och farthinder skulle behövas.
Inte tydligt att det är en skola.
Trottoar saknas vid skolan.
Trottoar saknas på Malungsvägen.
Önskas trottoar på västerled.

Önskemål om sänkt hastighetsbegränsning

Figur 11–15 Önskemål om sänkt hastighetsbegränsning
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Önskemål om sänkt hastighetsbegränsning - kommentarer
30-sträcka bör vara dygnet runt, många barn kvällsid. 7–17 räcker inte,
farthinder behövs
Vibyvägen önskas 40-sträcka.
Flera hållplatser har dålig placering. 30 km/h dygnet runt.
Inga 50-hastigheter, 30 km/h även på tex Vibyvägen. Alla vid bordet
instämmer.
Smalna av, trottoar på båda sidor. 30 km/h hela vägen ut till Vibyvägen.
30 km/h enbart 7–17 räcker inte, sena kvällar vid träning tex för barnen.
50 km/h mellan Vibyvägen och GC-övergång.

Positiv respons

Figur 11–16 Positiv respons

ID på
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22
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73

Positiv respons - kommentarer
Barn håller sig på insidan av skolorna när de går mellan dem
Fin breddad gång- och cykelväg.
Bilfri gång- och cykelbana, barn kan röra sig fritt.
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Bilfri gång- och cykelbana, barn kan röra sig fritt.
Bilfri gång- och cykelbana, barn kan röra sig fritt.
Bilfri gång- och cykelbana, barn kan röra sig fritt.
Väl upplyst. KGs stolpar.
Tryggt ÖG.
Bra gångväg bakom skolan.
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