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Sammanfattning
Sollentuna kommun arbetar sedan 2013 med ett projekt som kallas Trygg i trafiken som syftar till
att öka tryggheten och säkerheten i kommunens bostadsområden. Projektet löper över sammanlagt
fyra år för varje område och börjar med en nulägesanalys. Baserat på nulägesanalysen tas
åtgärdsförslag fram och därefter tas beslut om genomförande. När åtgärderna genomförts
utvärderas arbetet. Denna rapport syftar till att utvärdera det arbete som påbörjades i Töjnan år
2016.
Av de åtgärdsförslag som tagits fram 2016 har 12 av 21 genomfört. Det som har genomförts är
främst hastighetssäkring av övergångställen och korsningar, nya eller förbättrade gång- och
cykelbanor, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och informationsrelaterade åtgärder vid
Töjnaskolan. 11 åtgärder har inte genomförts. Det beror bland annat på att andra åtgärder
genomförts utanför ramen för Trygg i trafiken, vilket har lett till att ytterligare åtgärder ansetts
överflödiga. I andra fall har det berott på tidsbrist, eller att genomförande efter översyn inte ansetts
nödvändigt.
Hastighetsmätningar har genomförts 2018, året efter att åtgärderna genomförts, och jämförts med
de mätningar som gjordes innan åtgärderna genomfördes. En jämförelse mellan
hastighetsmätningar på 8 mätpunkter 2016 och 2018 visar att 4 mätpunkter har en ökad 85percentil sedan 2016, trots genomförda åtgärder. 5 mätpunkter har en 85-percentil högre än
hastighetsbegränsningen. Mätpunkterna vid Trädgårdsgatan 93 och Kanalvägen 24/26 har de
högsta 85-percentilerna.
Det har även undersökts hur de boende i området uppfattar trafiken idag genom en
utvärderingsenkät. Utvärderingsenkäten skickades till de respondenter som angav sina
kontaktuppgifter i nulägesenkäten som skickades ut 2016. Enkäten hade en låg svarsandel, 29 svar
inkom av de 115 personer som inbjudits att besvara enkäten, vilket gör att resultatet inte kan anses
som statistiskt säkerställt underlag.
Av de svarande känner 69 procent till att förbättringar för gång genomförts och 62 procent känner
till att förbättringar för cykel genomförts. Drygt hälften av de svarande känner även till att åtgärder
för att sänka hastigheten för biltrafik genomförts, däremot har cirka en tredjedel svarat att de inte
känner till detta. Runt en tredjedel känner inte heller till att åtgärder genomförts för
kollektivtrafiken och för trafiksäkerhet kring skolan, vilket tyder på att kommunens
kommunikation till invånare kan bli bättre.
37 respektive 33 procent är mycket eller ganska nöjda med de genomförda åtgärderna för
fotgängare respektive cyklister. Dock svarar cirka 60 procent att det fortfarande är eller delvis är
svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare. Generellt anser ett stort antal svarande att det
är fel eller för få åtgärder som genomförts. Det handlar i stor mån om att hastigheterna för
biltrafiken fortfarande upplevs som för höga, att bilister inte följer trafikreglerna och att det är
brist på hänsyn i trafiken.
Respondenterna i uppföljningsenkäten har fortfarande många förslag på och åsikter om åtgärder
som de menar bör genomföras i området. I vissa fall är fysiska åtgärder lämpliga, men i andra fall
är det varken praktiskt eller ekonomiskt rimligt att införa fler fysiska åtgärder. En satsning på
information och kampanjer kan då vara ett kostnadseffektivt alternativ. Arbetet med att förbättra
trafiksäkerheten och tryggheten bör inte betraktas som färdigt utan som en pågående process.
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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 i 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 komplicerade åtgärder
som skulle göra det fysiskt omöjligt att köra fortare än 30 km/h på de sträckor som upplevs som
mest utsatta. Förslagen från de boende är i regel bra men kan leda till problem för exempelvis
räddningstjänsten, bussar, snöröjning, cyklister med flera.
Enligt beslut i dåvarande 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
åtta områden studerats: Silverdal, Törnskogen/Edsängen/Solängen/Vaxmora, Häggvik,
Norrviken, Töjnan, Sjöberg, Helenelund och Viby. År 2019 fortsatte uppdraget i ytterligare två
områden, Rotebro och norra Edsberg.
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.
Projektet delas upp i tre olika steg som genomförs i varje område: en nulägesbeskrivning av
trafikmiljön, förslag på ett åtgärdspaket som baseras på nulägesbeskrivningen, och slutligen en
utvärdering.
I Töjnan påbörjades uppdraget 2016, då både nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag togs fram för
området. Denna rapport är tredje steget i Trygg i trafiken-projektet och handlar om att utvärdera
kommunens arbete.
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1.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att utvärdera kommunens genomförda arbete för att öka tryggheten
och säkerheten i trafikmiljön i Töjnan. Utvärderingen baseras på huruvida de föreslagna
åtgärderna genomförts, hur boende i Töjnan upplever att trafikmiljön har utvecklats, samt en
undersökning av de hastighetsmätningar som genomförts innan och efter åtgärderna.

1.3

Metod

Utvärderingen baseras på följande delar:




1.4

En utvärdering av huruvida de planerade åtgärderna blivit genomförda
En utvärderingsenkät till Töjnabor om trafikmiljöns utveckling
En utvärdering av hastighetsmätningar som genomförts innan respektive efter genomförda
åtgärder

Slutsatser från nulägesrapporten

Resultatet från enkätundersökningen som genomfördes i samband med nulägesanalysen visade
att de svarande ansåg att de största problemen i Töjnan var att bilister inte följer trafikregler, följt
av dåligt klippta häckar längs med vägar och i korsningar samt att skolvägarna är bristfälliga. De
åtgärdsområden som de svarande ansåg viktigast att prioritera var fler hastighetsdämpande
åtgärder, bredare och fler trottoarer samt bättre vinterväghållning/sandupptagning. Vidare
framkom det att de allra flesta vill prioritera gångtrafik framför biltrafik då beslut gällande
trafikplanering tas för området.
Från platsbesöket konstaterades det bland annat att flera övergångställen hade bristfällig
vägmålning och skyltning, och att endast ett fåtal övergångställen var hastighetssäkrade. Vissa
gator, exempelvis Sveavägen, var breda och inbjöd till högre än skyltad hastighet.
Busshållplatserna hade inga anmärkningar förutom att de saknade tillgänglighetsanpassning med
taktil beläggning. Vidare noterades dålig sikt och skymda skyltar på flera platser på grund av
växtlighet. Likaså skymde växtlighet belysning på flera platser.
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Övergripande mål och riktlinjer
Arbetet med Trygg i trafiken är inte bara en produkt av ett kortsiktigt identifierat åtgärdsbehov.
De är även en del i ett större sammanhang där både nationella och lokala intressen har beaktats.
Nedan följer en beskrivning av de riktlinjer och prioriteringar som har vägts in.

2.1

Nationella mål

Grunden för arbetet med trafiksäkerhet i Sverige är nollvisionen. Det innebär att vägar, gator och
fordon ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för trafiksäkerheten ska delas
mellan de som använder systemet och de som utformar det. Nollvisionen accepterar att
trafikolyckor inträffar, men inte att det leder till allvarliga personskador. För att undvika detta
måste trafiksystemet utformas med insikten om att människan gör misstag. Trafikolyckor kan inte
undvikas helt. Men genom att utforma trafikmiljön på ett förlåtande sätt kan konsekvenserna av
trafikolyckorna mildras.
Nollvisionen lyfter fram ett antal insatsområden som är särskilt viktiga för det kommunala
trafiksäkerhetsarbetet:





Hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät.
Cykelhjälmsanvändning.
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager).
Drift och underhåll i gång- och cykelnätet.

Vid sidan av nollvisionen finns ett transportpolitiskt övergripande mål. Det transportpolitiska
målet säger att svensk transportpolitik ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det
övergripande målet är indelat i två delmål, funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet
fokuserar på tillgänglighet och utvecklingskraft. Det syftar till att ge alla medborgare en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Hänsynsmålet fokuserar på
trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det syftar till att öka trafiksäkerheten i Sverige samt att uppfylla
det övergripande målet om miljö och folkhälsa.
Det transportpolitiska målet lyfter fram ett antal delmål som är särskilt viktiga för det kommunala
arbetet:





Medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ska öka.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras.
Antalet omkomna inom vägtransportområdet ska halveras och antalet allvarligt skadade
ska minska med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
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2.2

Översiktsplan för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har en tydlig vision om att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. I det
ingår att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten i kommunen. I Sollentunas översiktsplan från
år 2012 anges att framkomligheten för gående och cyklister ska prioriteras framför andra
transportslag vid lokala resor. Lokala målpunkter ska kunna nås säkert, tryggt och bekvämt.
Regionala mål ska kunna nås i gena sträckningar där gång- och cykeltrafiken är separerad från
andra trafikslag.
I översiktsplanen anges även att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras framför
bilarnas framkomlighet. Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som skapar lugna gaturum.
Hastigheten i trafiken ska hållas låg och gående och cyklister ska kunna korsa huvudvägnätet på
ett trafiksäkert sätt. På större gator ska gående och cyklister separeras från motortrafiken där det
är motiverat. På lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter kan gående och cyklister
blandas med den övriga trafiken.
Översiktsplanen slår fast att alla sollentunabor bör ha tillgång till kollektiva färdmedel inom
gångavstånd. Den anger också att det är viktigt med en hög turtäthet och en god synkronisering
mellan olika färdmedel. Framkomligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning ska
prioriteras utifrån de tillgänglighetskrav som gäller.

2.3

Trafikpolicy för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har tagit fram en trafikpolicy som ger en långsiktig och gemensam målbild
för trafiksystemet i kommunen. Tillsammans med övriga inriktningsdokument ska trafikpolicyn
bidra till att Sollentuna utvecklas i önskad riktning.
Trafiksäkerhet har en framträdande roll i trafikpolicyn. Målsättningen för trafiksäkerheten är att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor i Sollentuna. Andelen invånare som upplever
trafikmiljön som trygg och säker ska öka för varje år.
För att lyckas med det krävs ett stort fokus på oskyddade trafikanter. I trafikpolicyn anges att
trafikslagen ska prioriteras i följande ordning – gång, cykel, kollektivtrafik, nyttotrafik och
biltrafik. Det innebär att oskyddade trafikanter ska prioriteras högt när det kommer till att fördela
utrymmet mellan olika trafikslag.

2.4

Cykelplan för Sollentuna kommun

Trafiksäkerhet spelar en viktig roll i Sollentunas cykelplan från år 2014. 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 av stor vikt 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.

7

den 16 januari 2020

Planerade åtgärder
3.1

Mål med åtgärderna

Åtgärderna som presenteras i åtgärdsförslaget planerades att genomföras under 2017 och
ambitionen var att merparten skulle vara slutförda innan årsskiftet 2017/2018. Åtgärderna är
uppdelade i tre kategorier: fysiska åtgärder, informationsrelaterade åtgärder och övriga åtgärder.
De föreslagna åtgärderna ska i högsta möjliga mån bidra till att uppfylla följande mål:



Säkerställa en trygg och säker trafikmiljö i Töjnan
Få de boende att uppleva delaktighet i arbetet

De fysiska åtgärdsförslagen är koncentrerade till gator där trafikflödena är medelhöga till höga,
där det finns tydlig efterfrågan att korsa körbanan samt viktiga skolvägar. På dessa platser anses
åtgärderna mest motiverade och ge störst effekt. Åtgärdsförslaget bygger till stor del på de
synpunkter som framkom av de svarande på nulägesenkäten. Åtgärdsförslaget uppfyller bara
delvis de boendes önskemål, med brister gällande önskemål om fler hastighetsdämpande åtgärder
och önskemål om genomfartsförbud. Det konstaterades därmed i rapporten om åtgärdsförslagen1
att upplevelsen av delaktighet förväntades vara medelgod.
3.1.1

Säkerställa en trygg och säker trafikmiljö

För att tillgodose målet om att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö så bör de fysiska
åtgärderna primärt inrikta sig på att skapa en trygg och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter,
att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad samt att skapa möjligheter för en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik. Exempel på sådana åtgärder kan vara att anlägga gångbana, anlägga farthinder och
att anlägga tillgänglighetsanpassade busshållplatser.
När det gäller informationsrelaterade åtgärder bör de primärt inrikta sig på att öka förståelsen för
medtrafikanter, få de boende i området att förstå vikten av att hålla hastigheten samt att skapa
förutsättningar för en god vinterväghållning. Exempel på sådana åtgärder kan vara kampanjer om
effekter av höga hastigheter och förbättrade arbetsrutiner på kommunen.
3.1.2

Få de boende att uppleva delaktighet i arbetet

För att tillgodose målet bör de fysiska åtgärderna primärt inrikta sig på att spegla invånarnas
upplevelser av vad som är reella problem. De informationsrelaterade åtgärderna bör primärt
inrikta sig på att de boendes lokalkännedom tas tillvara, att visa på hur arbetet fortlöper samt att
kontinuerligt hantera synpunkter och förslag.

1

Sollentuna kommun, 2016, Trafikmiljön i Töjnan, åtgärdsförslag inom projekten Trygg i trafiken och Säkra
skolvägar
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3.2

Föreslagna åtgärder

Totalt presenteras 21 åtgärdsförslag i åtgärdsförslagsrapporten från 2016 som fördelas på fysiska,
informationsrelaterade och övriga åtgärdsförslag enligt följande:





3.3

14 fysiska åtgärdsförslag
o Passager, 5 st.
o Korsningspunkter, 5 st.
o Gång- och cykelbanor, 2 st.
o Belysning, 1 st. (ny belysning i hela området)
o Tillgänglighetsanpassning, 1 st. (tillgänglighetsanpassning av 5 busshållplatser)
Ett informationsrelaterat åtgärdsförslag
o Trafiksäkerhet kring Töjnans skolor
8 övriga åtgärdsförslag
o Skolor, 3 st.
o Förvaltning, 5 st.

Utvärdering av genomförandet av de planerade åtgärderna

3.3.1
Syfte
Syftet är att utvärdera kommunens genomförda arbete för ökad trygghet i trafikmiljön och
undersöka huruvida de planerade åtgärderna som presenteras i åtgärdsförslagsrapporten från 2016
genomfördes, och varför planerade åtgärder inte genomfördes. Arbetet gjordes genom att berörda
tjänstepersoner fyllde i en sammanställningstabell över alla planerade åtgärder i Töjnan. Denna
tabell återfinns i Bilaga 1 - Planerade åtgärder.
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3.3.2
Resultat
Av de 14 fysiska åtgärder som är listade i åtgärdsrapporten är 8 stycken genomförda och 6 stycken
ej genomförda. I Figur 1 visas var åtgärderna har genomförts i Töjnan.

Figur 1. Genomförda åtgärder
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De åtgärder som har genomförts är följande: hastighetsäkring vid övergångställen;
hastighetsdämpande åtgärder i korsningar; ny belysning i hela Töjnan-området;
tillgänglighetsanpassning av fem busshållplatser; anläggning av ny gångbana på Norrängsvägen
samt breddade och förbättrade gång- och cykelbanor på Trädgårdsvägen, Frejavägen och
Töjnavägen.

Figur 2. Hastighetssäkrade övergångsställen intill korsningen Ryavägen/Trädgårdsgatan och breddad
gångbana på Trädgårdsvägen (bilden till höger). Upphöjd körbana till vänster och smalare körbana till höger.

Två av de åtgärder som inte har genomförts är hastighetsäkring av befintliga övergångställen vid
Bagarbyvägen/Trollvägen och Bagarbyvägen/Töjnavägen. Åtgärder genomfördes inte på dessa
platser då vägsektionen smalnades av vid byggandet av ett nytt cykelstråk längs Bagarbyvägen,
och ytterligare åtgärder ansågs inte nödvändiga.
Ett annat åtgärdsförslag var att hastighetsäkra korsningen Norrängsvägen/Villavägen. Detta
ansågs inte heller nödvändigt när en ny gångbana anlades som innebar smalare gatusektioner i
korsningen.
Två andra åtgärder som inte genomfördes var justerad korsningsutformning för att dämpa
hastigheter vid kopplingen mellan Kanalvägen och Turebergsleden och vid
Bygdevägen/Fyndevägen. I den förstnämnda korsningen bedömdes åtgärder inte vara nödvändiga
då upphöjda passager anlagts på närliggande cykelbana, vilket innebar sänkta hastigheter för
fordon från Turebergsleden. Det kan dock diskuteras huruvida en hastighetsdämpande åtgärd är
nödvändig vid korsningens sydvästra ben, där sektionen är bred och kan bjuda in till högre
hastigheter. Åtgärder vid den sistnämnda korsningen gick inte att genomföra på grund av
lutningar.
Den sista fysiska åtgärden som inte genomfördes var justering av trafiksignaler vid
Sveavägen/Söderängsvägen och vid Sveavägen/Norrängsvägen. Justeringen skulle genomföras
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för att öka framkomligheten för fotgängare, men även för bättre regelefterlevnad vid rödljus bland
fotgängare. Åtgärden har inte genomförts på grund av den pågående ombyggnationen av den
intilliggande Töjnaskolan. Åtgärden bör ses över vid Töjnaskolans färdigställande.
Den informationsrelaterade åtgärden har genomförts inom projektet Säkra skolvägar. Syftet med
åtgärden var att öka trafiksäkerheten vid Töjnans skolor med fokus på beteendepåverkande
åtgärder.
Bland de 8 åtgärder som har kategoriserats som övriga har fem åtgärder genomförts eller är under
genomförande. De åtgärder som genomförts är översyn av vägbeläggning på Töjnans gångbanor
och justering av parkeringsreglering (tillåten parkering 3 timmar 9-19) på Kanalvägen fram till
Stackvägen för att undvika parkeringsproblematik. Översyn av gångbanorna har genomförts, men
ingen åtgärd bedömdes nödvändig. Beläggning ses över löpande enligt beläggningsplanen.
De åtgärder som är under genomförande är kontroll av skick på skyltar och vägmarkeringar, som
är ett arbete som sker löpande fr.o.m. 2019. Även bevakande av projekteringsarbete och
trafiksäkerhet vid nya Töjnaskolan är ett pågående arbete, som följs upp vid skolans
färdigställande.
Åtgärder som inte genomfördes var förbättrad skyltning vid passager längs Turebergsleden. Detta
ansågs inte som en nödvändig åtgärd att genomföra inom ramarna för Trygg i trafiken, då detta
ses över löpande. Satsningen på att sätta fokus på god sikt i korsningar genomfördes inte på grund
av tidsbrist.
En sammanställning av åtgärdsförslagen och förklaring till varför vissa åtgärder inte genomförts
finns i Bilaga 1 - Planerade åtgärder.
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Mätning av effekterna av de genomförda åtgärderna
4.1

Genomförande

Mätningar av effekterna av genomförda åtgärder har bedömts genom hastighetsmätningar samt
en utvärderingsenkät. Hastighetsmätningar genomfördes i Töjnan under 2016 och 2018, innan
respektive efter att åtgärderna genomförts. Resultat och jämförelse mellan mätåren redovisas i
kapitel 4.2.
För att få en bild av vad boende i Töjnan anser om kommunens genomförda åtgärder och
trafikmiljöns utveckling har en utvärderingsenkät skickats ut till de hushåll i Töjnan som
besvarade nulägesenkäten år 2016. Resultatet från utvärderingsenkäten redovisas i kapitel 4.3.

4.2

Hastighetsmätningar

Hastighetsmätningar genomfördes på 8 punkter i området (se Figur 3) i september månad 2018.

Figur 3. Mätpunkternas placering
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I Tabell 1 redovisas resultatet från hastighetsmätningarna. I trafiksäkerhetsarbetet eftersträvas en
hastighetsefterlevnad på 85-percentilen, det vill säga att 85 procent av fordonen har en hastighet
lika med eller lägre än angiven hastighetsbegränsning. Då betraktas trafiksystemet som
hastighetssäkrat. Vid mätpunkterna i Töjnan uppnås detta mål på tre platser. De högsta 85percentilerna uppmättes på Kanalvägen och Trädgårdsvägen 93, där 85-percentilen låg på 8-10
km/h över den skyltade hastigheten. På samma platser uppmättes en något högre medelhastighet
än den skyltade hastighetsbegränsningen. På övriga mätplatser är medelhastigheten lägre än de
skyltade hastigheten.
Tabell 1. Sammanställning av hastighetsmätningar i Töjnan. Över/under maxhast.: Grön markering visar om
medelhastigheten är lika med eller lägre än skyltad hastighet, röd om medelhastigheten är över skyltad
hastighet. 85-percentilen: Grön eller röd markering visar om målet uppfylls eller inte

ID

Mätplats

1
2
3
4
5
6
7
8

Torgvägen 10
Villavägen 29
Trädgårdsvägen 11
Ryavägen 8
Frejavägen 14
Töjnavägen 39
Kanalvägen 26
Trädgårdsvägen 93

Skyltad hastighet

Medelhastighet

30
30
40
40
30
30
30
30

22
28
34
34
27
28
33
31

Över/under
maxhast.
-8
-2
-6
-6
-3
-2
+3
+1

85-percentilen
27
33
40
40
32
33
40
38

I Tabell 2 visas en jämförande sammanställning mellan 85-percentilerna från
hastighetsmätningarna 2016 och 2018. På hälften av mätplatserna har 85-percentilen minskat eller
förblivit densamma, och på hälften har den ökat. Trots breddad gångbana och avsmalning av
körbanan i närheten av Trädgårdsvägen 11 och 93 har 85-percentilen ökat på dessa platser. Även
vid mätpunkten Villavägen 29 har 85-percentilen ökat, trots en snävare korsning vid
Villavägen/Norrängsvägen till följd av den anlagda gångbanan på Norrängsvägen. Vid
Frejavägen, där gångbanan har breddats, har 85-percentilen minskat marginellt. På 6 av 8
mätplatser är 85-percentilen högre än hastighetsbegränsningen.
Tabell 2. Jämförande sammanställning av 85-percentilen på mätplatser i Töjnan 2016 och 2018.
Ökning/minskning: Grön färg visar en minskning av 85-percentilen, röd färg visar en ökning av 85-percentilen

2

ID

Mätplats

1
2
3
4
5
6
7
8

Torgvägen 10
Villavägen 29
Trädgårdsvägen 11
Ryavägen 8
Frejavägen 14
Töjnavägen 39
Kanalvägen 24/262
Trädgårdsvägen 93

Skyltad hastighet
(km/h)
30
30
40
40
30
30
30
30

85-percentilen
2016 (km/h)
28
31
37
40
33
31
39
35

85-percentilen
2018 (km/h)
27
33
40
40
32
33
40
38

Jämförelse av
85-percentilen
-1
+3
+3
0
-1
+3
-1
+3

Mätpunktens placering år 2016 var vid Kanalvägen 24 och år 2018 vid Kanalvägen 26.
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4.3

Resultat från utvärderingsenkäten

Länken till webbenkäten skickades ut i september 2019 via mejl till de 115 Töjnanbor som
lämnade sina mejluppgifter när de svarade på nulägesenkäten år 2016. Svarsfrekvensen var
relativt låg, 25 procent, och således är resultatet inget statistiskt säkerställt underlag.
Webbenkäten syftar till att mäta kännedom om, nöjdhet med och eventuella beteendeförändringar
till följd av kommunens arbete med trafikmiljön. Vissa av de frågor som ställdes i den första
webbenkäten3 år 2016 ställdes igen för att undersöka om de problemområden som pekades ut då
fortfarande upplevs som problematiska.
För att ta del av de frågor som ställdes i webbenkäten, se Bilaga 2 - Webbenkät, och för att ta del
av samtliga kommentarer som inkom, se Bilaga 3 – Samtliga kommentarer från
utvärderingsenkäten.
Inledande frågor
Av de 29 svarande är 62 procent mellan 40-64 år, och resterande 38 procent är 65 år eller äldre.
Könsfördelningen bland de svarande är 69 procent män och 31 procent kvinnor.

Åldersfördelning

Könsfördelning
0%

0 0

31%

38%
62%

16-24

25-39

40-64

65 år och äldre

69%

Kvinna

Man

Vill ej uppge

Figur 4. Ålders- och könsfördelning hos de svarande

3

Den första webbenkäten genomfördes under våren 2016 inom ramen för nulägesbeskrivningen. Mer information om enkäten,
hur den genomfördes och resultat, finns tillgänglig i nulägesbeskrivningen (Sollentuna kommun, 2016, Trafikmiljön i Töjnan.
Nulägesrapport).
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I Figur 5 visas angivna färdmedelsval under en vanlig vecka hos de svarande. Mer än hälften har
angett att de går till fots minst fyra dagar per vecka och drygt 70 procent använder bilen fyra dagar
eller mer per vecka. Cirka 40 procent anger att de cyklar eller åker kollektivt 4 gånger eller mer
per vecka, och närapå lika stor andel har angett att de aldrig eller sällan cyklar eller åker kollektivt.
Färdmedelsval under en vanlig vecka

Annat 0% 11% 0%

Gång

89%

35%

Cykel

17%

20%

Kollektivtrafik

20%

10%

29%

Bil

4%

5%

33%
0%

10%
Varje dag

20%

26%

4%

20%

36%

19%

38%

41%
30%

4-6 dagar/veckan

40%

50%

2-3 dagar/veckan

17%

22%
60%

70%

1 dag/veckan

80%

4% 0%
90%

100%

Sällan/aldrig

Figur 5. Färdmedelsval under en vanlig vecka

Kännedom om genomförda åtgärder
De svarande fick ange om de antingen (1) visste, (2) trodde utan att vara säkra, eller (3) inte visste
att åtgärder hade gjorts inom olika åtgärdsområden. Resultatet är sammanställt i Figur 6. Många
är säkra eller ganska säkra på att åtgärder genomförts inom de flesta områden, förutom åtgärder
för drift och underhåll av vägar.
På 3 av 7 åtgärdsområden har majoriteten svarat att de känner till att förbättringar genomförts: 69
procent vet att förbättringar har genomförts för fotgängare, 62 procent vet att förbättringar har
genomförts för cyklister och 52 procent vet att åtgärder för minskad hastighet för biltrafik har
genomförts. Områden inom vilka många svarat att de inte känner till att åtgärder genomförts är
bland annat åtgärder för ökad trafiksäkerhet till och från skolor (35 procent) och förbättringar för
kollektivtrafikresenärer (35 procent).
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Kännedom om genomförda åtgärder
Åtgärder för drift och underhåll av vägar, t.ex. förbättrad
snöröjning eller förbättrad slyröjning?

10%

28%

Åtgärder för lägre hastigheter för biltrafik, t.ex. nya
hastighetsgränser eller farthinder?
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet omkring och till och från
skolor, t.ex. skyltning om skola?
Förbättringar för kollektivtrafikresenärer, t.ex. förbättringar av
hållplatser?

52%

17%

35%

35%

28%
62%

Förbättringar för fotgängare, t.ex. byggt nya eller förbättrat
befintliga gångbanor eller övergångsställen?

31%

31%

38%

Förbättringar för cyklister, t.ex. nya eller förbättrade cykelvägar
eller cykelfält?

Medborgardialog i syfte att få in synpunkter på trafikmiljön från
invånare, t.ex. enkäter eller möten?

62%

17%

69%
35%

35%
21%
21%

38%

10%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja, jag vet att åtgärder har gjorts

Jag tror att åtgärder kan ha gjorts men jag är inte säker

Nej, inga åtgärder har gjorts av jag känner till

Figur 6. Kännedom om genomförda åtgärder

Upplevd delaktighet
Av de svarande var det 14 procent som hade möjlighet att delta på det dialogmöte med kommunen
som ägde rum under 2016. En ännu lägre andel angav att de varit delaktiga på annat sätt, till
exempel genom att ha kontaktat kommunens tjänstemän eller politiker, skickat in synpunkter om
Töjnaskolan som är under ombyggnad och svarat på enkät om hastighetsbegränsningar. En person
har angett att hen skickat in synpunkter till kommunen som inte har besvarats.
Förslag på förbättringar av hur kommunen bör kommunicera kring dessa frågor
Förbättringsförslag som inkommit angående kommunens kommunikation är att skicka ut
informationsbrev eller mejl när åtgärderna genomförts, annonsera i lokaltidning om genomförda
åtgärder och ge ut information via sociala medier som exempelvis Facebook eller Instagram. En
del svarande verkar ha missuppfattat denna fråga, och har istället gett förslag på faktiska åtgärder
och inte förslag på förbättringar av kommunens kommunikation.
Nöjdhet med genomförda åtgärder
De svarande fick ange om de var nöjda (mycket eller ganska nöjd), missnöjda (inte så nöjd eller
inte alls nöjd), eller varken nöjda eller missnöjda med de genomförda åtgärderna inom de olika
åtgärdsområdena. Ett svarsalternativ fanns också för de som inte visste vad kommunen hade
genomfört för åtgärder.
När andelen som är mycket nöjda jämförs med andelen som inte alls är nöjda, är det sistnämnda
alternativet högre inom alla åtgärdsområden.
Även när samtliga positiva svar (mycket nöjd och ganska nöjd) räknas samman och jämförs med
de negativa svaren (inte så nöjd och inte alls nöjd), så är det fler som svarat att de inte är nöjda
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med åtgärderna. Detta stämmer in på samtliga åtgärdsområden, förutom vad gäller förbättringar
för fotgängare och förbättringar för cyklister. Inom dessa åtgärdsområden är den generella graden
av nöjdhet högre. Sammanfattningsvis är nöjdheten med genomförda åtgärder inom de olika
åtgärdsområdena som följer:








37 procent av de svarande är antingen mycket eller ganska nöjda med åtgärder som har
genomförts för fotgängare, jämfört med cirka 31 procent som antingen inte är så nöjda
eller inte alls nöjda.
Vad gäller förbättringar för cyklister är drygt 33 procent mycket eller ganska nöjda, medan
cirka 19 procent inte är så nöjda eller inte alls nöjda.
Bland förbättringar för kollektivtrafikresenärer är 17 procent mycket eller ganska nöjda,
jämfört med 31 procent som inte är så nöjda eller inte alls nöjda.
Inom åtgärdsområdet ökad trafiksäkerhet omkring och till och från skolor, är 24 procent
ganska eller mycket nöjda, medan 28 procent inte är så nöjda eller inte alls nöjda.
Inom åtgärder för lägre bilhastigheter svarade 24 procent att de är nöjda, jämfört med 31
procent som inte är så nöjda eller inte alls nöjda.
Gällande åtgärder för drift och underhåll så är drygt 17 procent ganska eller mycket nöjda,
jämfört med 31 procent som inte är så nöjda eller inte alls nöjda.
Nöjdhet med genomförda åtgärder

Åtgärder för drift och underhåll av vägar? 3% 14%

Åtgärder för lägre hastigheter för biltrafik?

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet omkring och till och från
skolor?

Förbättringar för kollektivtrafikresenärer?

10%

7%

21%

14%

17%

7% 10%

Förbättringar för cyklister? 4%

Förbättringar för fotgängare? 3%

7%

21%

28%

28%

10%

31%

21%

10%

17%

30%

37%

35%

A: Ja, jag är mycket nöjd
0%
20%
B: Ja, jag är ganska nöjd
C: Jag är varken nöjd eller missnöjd
D: Nej, jag är inte så nöjd
E: Nej, jag är inte alls nöjd
F: Jag känner inte till vad kommunen har gjort i detta område

24%

17%

21%

14%

24%

11% 7% 11%

24%
40%

24%

14%
60%

17%
80%

7%
100%

Figur 7. Nöjdhet med genomförda åtgärder
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De svarande som var missnöjda fick en följdfråga där de fick förtydliga anledningen till att de var
missnöjda. De flesta har angett att för lite eller att fel åtgärder genomförts. Några av
kommentarerna som inkom handlar om följande:







Höga hastigheter kring Töjnaskolan och att bilister inte respekterar skyltad
hastighetsbegränsning på grund av ombyggnationen av skolan.
Avsmalningar av vägen utan tydliga regler om vem som har företräde skapar situationer
då bilister ökar hastigheten för att hinna först in i avsmalningen.
Höga hastigheter på Bagarbyvägen.
Hål och sprickor på vägbanan, bland annat på Trädgårdsvägen.
Önskemål om fler fartkontroller och mer information till föräldrar.
Önskemål om passage över cykelbana för gångtrafikanter som ska till och från
busshållplats Amorinavägen.

Den andra kommentaren i listan kan tänkas syfta på avsmalningen av körbanan intill
Trädgårdsgatan 9, där ingen skyltning om vilken körriktning som har företräde finns. Det kan
noteras att denna avsmalning inte genomfördes inom Trygg i trafiken-projektet.
Samtliga kommentarer redovisas i Bilaga 3 – Samtliga kommentarer från utvärderingsenkäten.
Förbättrad, försämrad eller oförändrad trafikmiljö inom potentiella problemområden
De svarande har angett för tre områden huruvida dessa fortfarande är ett trafikmiljöproblem. På
de tre områdena har ett fåtal svarat att det fortfarande är problematiskt. Många har angett att
områdena delvis har blivit bättre, men att problem fortfarande finns. Drygt en tredjedel instämmer
i att det inte längre är svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist. Dock är det nästan en
fjärdedel som har svarat att de inte vet. Det är nästan en fjärdedel som har svarat att det inte längre
är svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare och 20 procent svarar att smala eller
obefintliga trottoarer inte är ett problem.

19

den 16 januari 2020

Förändring av trafikmiljöproblem

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist

8%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

8%

Trottoarer är för smala eller saknas helt

35%

54%

16%

0%
Ja, fortfarande problematiskt
Nej, inte längre problematiskt

34%

23%

60%

20%

23%

40%

15%

20%

60%

80%

4%

100%

Delvis, det har blivit bättre men problem finns fortfarande
Vet ej

Figur 8. Förändring av trafikmiljöproblem
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De svarande har även fått ange om de potentiella problemområdena har förbättrats, förblivit
oförändrade eller försämrats sedan 2016. Se sammanställning i Figur 9 på nästa sida. Det
sammanlagda resultatet av samtliga problemområden visar att en stor del av de svarande (43
procent) generellt upplever en oförändrad situation. De problemområden där de svarande i störst
utsträckning tycker att situationen är oförändrad är Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist
(64 procent), Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare (59 procent) och Dålig
försörjning av kollektivtrafik (57 procent).
Nästan en fjärdedel av de svarande tycker generellt att problemområdena har försämrats. Störst
försämring anser de har skett inom problemområdena Brist på hänsyn i trafiken (57 procent),
Bilister följer inte trafikregler (46 procent) och Dåligt klippta häckar längs med vägar,
korsningar, etc. (46 procent).
De problemområden som de svarande tycker har förbättrats mest är Bristande belysning (36
procent), Trottoarer är för smala eller saknas helt (33 procent) och Svårt eller osmidigt att ta sig
fram som cyklist (30 procent).
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Förbättring eller försämring av trafikmiljön
Otydliga vägmarkeringar

11%

Bristfälliga skolvägar
För mycket tung trafik

33%

14%

29%

11%

32%

36%

21%

32%

14%
14%

33%

14%

56%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist 4%

4% 7%

64%
30%

25%
48%

22%

19%
11%

48%

7%

29%

7%

4%

59%

7%

Mopedister följer inte trafikregler 4%

14%

36%
57%

Trottoarer är för smala eller saknas helt

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

14%

50%

14%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklister

11%

46%

18%

Dålig försörjning av kollektivtrafik

39%

29%

7%

46%

11%

36%

Fotgängare följer inte trafikregler

7%

46%

11%

36%

0%
Har förbättrats

46%
10%

20%

46%
30%

Har förblivit oförändrat

40%

7%

37%

Cyklister följer inte trafikregler

Bilister följer inte trafikregler 0%

11%

57%

14%

Dålig vinterväghållning

11%

39%

29%

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

18%

43%

29%

Brist på hänsyn i trafiken 4%

Dålig sandupptagning

39%
32%

36%

Området används som smitväg 0%

26%

18%

39%

Bristande belysning

Bussar följer inte trafikregler

30%

50%

Har försämrats

60%

70%

7%
80%

90% 100%

Vet ej

Figur 9. Förbättrad, försämrad eller oförändrad trafikmiljö
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Förändrat resebeteende
25 procent instämmer inte i påståendet att det genomförda arbetet har lett till att de nu går, cyklar
eller åker mer kollektivt än de gjorde innan (21 procent instämmer inte, och 4 procent instämmer
inte alls). 18 procent instämmer i påståendet att arbetet har bidragit till att de nu reser mer hållbart
än vad de gjorde innan, och 18 procent instämmer något i detta påstående. 29 procent svarade att
frågan inte var relevant eftersom de redan innan genomförde de flesta av sina med
gång/cykel/kollektivtrafik.
Går, cyklar eller åker du mer kollektivt än du gjorde innan?

11%

18%

29%

18%

21%
4%
Ja, jag instämmer
Ja, jag instämmer något
Nej, jag instämmer inte
Nej, jag instämmer inte alls
Frågan är inte relevant för mig eftersom jag redan för de flesta av mina resor gick/cyklade/åkte kollektivt
Jag vet inte
Figur 10. Går, cyklar eller åker du mer kollektivt än du gjorde innan?

14 procent av de svarande instämmer i påståendet att det genomförda arbetet har lett till att de
håller lägre hastighet när de kör bil jämfört med tidigare. 25 procent har angett att de instämmer
något, 18 procent instämmer inte och cirka 40 procent har angett att de redan körde med låg
hastighet innan arbetet genomfördes.
Håller du lägre hastighet när du kör bil?

0%

4%

14%

39%
25%

Ja, jag instämmer
0%
18%
Ja, jag instämmer något
Nej, jag instämmer inte
Nej, jag instämmer inte alls
Jag höll redan låg hastighet när jag körde bil i området innan kommunen genomförde arbetet
Frågan är inte relevant för mig eftersom jag aldrig kör bil
Jag vet inte
Figur 11. Håller du lägre hastighet när du kör bil?
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Slutsats och rekommendation för vidare arbete
De åtgärdsförslag som har tagits fram och genomförts går till stor del i linje med Sollentuna
kommuns översiktsplan, trafikpolicy och cykelplan. Kommunen ska prioritera gång- och
cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet, arbeta med tillgänglighetsanpassning av oskyddade
trafikanters trafikmiljöer och arbeta för att biltrafiken ska hålla låga hastigheter för att prioritera
oskyddade trafikanter. De projektspecifika målen är att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö
och att de boende ska uppleva att de är delaktiga i arbetet. Åtgärdsförslagen koncentrerar sig på
de platserna med högst olycksrisk och fokuserar främst på gående och cyklister, eftersom att de
tillhör de mest sårbara trafikanterna.
De flesta åtgärder är genomförda, men vissa åtgärder har inte genomförts. Det beror bland annat
på att andra infrastrukturändringar genomförts, vilket medfört att ytterligare åtgärder har ansetts
överflödiga. I andra fall beror det på tidsbrist, eller på att åtgärderna av andra skäl inte ansetts
nödvändiga. En genomgång av de icke-utförda åtgärderna rekommenderas för att bedöma om de
ska genomföras framöver.
En jämförelse mellan biltrafikens hastigheter på 8 mätpunkter 2016 och 2018 visar att 85percentilen har ökat vid 4 mätpunkter sedan 2016, trots genomförda åtgärder. 5 mätpunkter har
en 85-percentil högre än hastighetsbegränsningen. Mätpunkterna vid Trädgårdsgatan 93 och
Kanalvägen 24/26 har de högsta 85-percentilerna.
Resultatet av utvärderingsenkäten visar att majoriteten av de svarande känner till att förbättringar
för gång och cykel genomförts och drygt en tredjedel är nöjda med de genomförda åtgärderna.
Drygt hälften känner även till att åtgärder för att sänka hastigheten för biltrafik har genomförts.
Dock finns det inom varje åtgärdsområde ett antal svarande som inte känner till att åtgärder
genomförts. Exempelvis har 35 procent svarat att de inte känner till några åtgärder för
kollektivtrafik och en lika stor andel känner inte till några åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid
skolor, vilket tyder på att kommunens kommunikation till medborgare kan förbättras.
Drygt en tredjedel av de svarande är nöjda med de åtgärder som genomförts för gång och cykel,
37 respektive 33 procent. Dock svarar drygt 60 procent att det delvis blivit bättre men att det
fortfarande är svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare. Generellt anser de svarande som
är mindre nöjda att det är fel eller för få åtgärder som genomförts. De kommentarer som inkommit
handlar bland annat om att hastigheterna för biltrafiken fortfarande upplevs för höga, att bilister
inte följer trafikreglerna och att det är brist på hänsyn i trafiken. Det anses också svårt eller
osmidigt att ta sig fram som bilist. Avsmalningar och upphöjda körbanor anläggs för att sänka
hastigheterna, men försämrar samtidigt framkomligheten. Om avsmalningar av körbanan inte
kompletteras med vägmärken som visar vilken körriktning som har företräde kan det leda till
högre hastigheter, då det kan leda till att bilister vill hinna före den mötande bilisten in i
avsmalningen.
I takt med att Sollentunas strategier och mål ändras samt att kommunens invånare, verksamheter
och bostäder förnyas kan nya behov av åtgärder uppstå. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten
och tryggheten kan inte betraktas som färdigt, utan är en pågående process. Respondenterna i
uppföljningsenkäten har fortfarande flera förslag och åsikter om åtgärder som de menar bör
genomföras i Töjnan. Det kan vara värdefullt att undersöka dessa förslag och även tidigare
kommentarer och önskemål från de boende. Det kan även vara värdefullt att se över tidigare
åtgärdsförslag och undersöka om ej genomförda åtgärder är relevanta att genomföra.
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I vissa fall är fysiska åtgärder lämpliga, men i andra fall är det varken praktiskt eller ekonomiskt
rimligt att införa fler fysiska åtgärder. En satsning på information och kampanjer kan vara ett
kostnadseffektivt alternativ. Inom projektet Säkra skolvägar har beteendepåverkande insatser
genomförts på Töjnaskolan. Dessa insatser syftade till att förändra resvanor till skolan till mer
hållbara transportmedel och till att diskutera trafiksäkerheten i skolans närmiljö. Fler insatser av
denna typ rekommenderas. Genom att kartlägga hur invånarna uppfattar beteendepåverkande
åtgärder, eventuellt med hjälp av ett tillägg till utvärderingsenkäten, kan åtgärderna anpassas för
att ge bättre effekt.
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Bilaga 1 - Planerade åtgärder
Fysiska åtgärder

Har åtgärden
gjorts?

Om inte, varför?

Passager
Hastighetssäkring av 2 bef. övergångsställen
Ryavägen/Trädgårdsvägen

Ja

Hastighetssäkring av bef. övergångsställe
Bagarbyvägen/Trollvägen

Nej

Vägsektionen smalnades av vid
byggandet av nya cykelstråket längs
Bagarbyvägen, och ytterligare
åtgärder bedömdes inte nödvändiga.

Hastighetssäkring av bef. övergångsställe
Töjnavägen/Bagarbyvägen

Nej

Vägsektionen smalnades av vid
byggandet av nya cykelstråket längs
Bagarbyvägen, och ytterligare
åtgärder bedömdes inte nödvändiga.

Justering av bef trafikljus vid Söderängsvägen och Norrängsvägen.

Nej

Troligtvis inte genomfört p.g.a. den
förestående ombyggnationen av
Töjnaskolan.

Se över tunneln under Bagarbyvägen

Ja. Ny
belysning i
tunneln

Korsningspunkter
Justering av utformning av korsning för att dämpa hastigheter,
Kanalvägen

Nej

Överflödig p.g.a. upphöjda passager
på närliggande cykelbana.

Justering av utformning av korsning för att dämpa hastigheter,
Bygdevägen/Fyndevägen

Nej

Gick inte att genomföra p.g.a.
lutningar.

Justering av utformning av korsning för att dämpa hastigheter,
Norrängsvägen/Sveavägen

Ja

Hastighetssäkring av korsningen Villavägen/Norrängsvägen

Nej

Hastighetssäkring av korsningen Frejavägen/Igelkottsvägen.

Ja

I och med den nya gångbanan fick
korsningen en snävare utformning
och ytterligare åtgärd bedömdes
därför inte vara nödvändig.

Gång- och cykelbanor
Anläggning av ny gångbana på Norrängsvägen

Ja

Breddad eller förbättrad gång-/cykelbana på flera platser
(Trädgårdsvägen, Frejavägen och Töjnavägen).

Ja

Belysning
Ny belysning i hela området

Ja

Tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning av 5 hållplatser i Töjnan.

Ja

Nya ÖG tillkomna utanför
timglashållplatser under 2018.
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Har åtgärden
gjorts?

Informationsrelaterade åtgärder
Öka trafiksäkerheten vid Töjnans skolor (Åtgärder med fokus på
beteendepåverkande åtgärder)

Övriga åtgärder

Om inte, varför?

Ja, genomfördes
för Töjnaskolan
som var en av de
deltagande
skolorna inom
projektet Säkra
Skolvägar.

Har åtgärden
gjorts?

Om inte, varför?

Skolor
Arbete med omställning av resvanor på Töjnaskolan

Ja, genomfördes
inom Säkra
Skolvägar där
Töjnaskolan var en
av de deltagande
skolorna

Initiera ett projekt tillsammans med skolbarn för att göra
gångtunneln under Bagarbyvägen till en mer trygg och tilltalande
miljö.

Nej

Ett arbete initierades men ingen
fysisk åtgärd har varit aktuell.

Bevaka kommande projekteringsarbete med nya Töjnaskolan och
tillse att trafikmiljöerna håller hög trafiksäkerhet.

Pågår

Ombyggnationen av
Töjnaskolan pågår och även
trafiksäkerhetsarbetet vid den
nya skolan är därmed ett
pågående arbete. Arbetet följs
upp när den nya skolan är
färdigställd.

Förvaltning (i urval)
Justerad reglering på Kanalvägen för att minska
parkeringsproblematik.

Ja, genomfört fram
till Stackvägen

En riktad satsning för att sätta fokus på vikten av god sikt i
korsningar för trafiksäkerheten. Upplysa om riktlinjer för
växtlighet i korsningar.

Nej

Se över skick på skyltar och vägmarkeringar i området.

Ja, skick ses över
löpande fr.o.m.
2019

Förbättrad skyltning vid passager längs med Turebergsleden

Nej

Skyltning ses över löpande, så
ingen specifik åtgärd bedömdes
nödvändig inom Trygg i
Trafiken.

Se över beläggning på främst gångbanor i området.

Ja

Översyn gjord men ingen
åtgärd bedömdes nödvändig
(tas löpande i
beläggningsplanen)

Inga kommunikationsåtgärder
har genomförts i områdena
p.g.a. tidsbrist.
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Bilaga 2 - Webbenkät
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Bilaga 3 – Samtliga kommentarer från utvärderingsenkäten
Nedan visas de förbättringsförslag angående hur kommunen kan öka delaktigheten hos invånarna
som inkommit i samband med utvärderingsenkäten.
Förbättringsförslag
Skicka ut information i brevlådor eftersom info på hemsida kräver att man aktivt går in där och
söker!
Facebook / Instagram
Bör vara samma hastighet på alla vägar inom Töjnan. Genomfartsvägar har högre hastighet
vilket leder till att man ökar hastigheten lite extra alt. man kör för fort på 30-vägar. Bör vara 30
km/h på alla vägar. Sveavägen bör byggas om på samma sätt som Love Almqvist väg och
Eriksbergsvägen för att få ner hastigheten på Sveavägen
Skicka ut infobrev/mejl när någon förbättring är gjort
Ännu tydligare hastighetsbegränsning vid Töjnaskolan. Gärna kamera då för många tror sig ha
så bråttom att det är värt att köra över ett barn
I Töjnan är det svårt att följa högerregeln eftersom de flesta anser att Ryavägen / Sveavägen är
en huvudled. Jag tror det vore bättre att göra den till det så att de som kommer från mindre
vägar har väjningsplikt.
Annonsering i lokaltidning.
Bra om det står om det i lokaltidningarna.
Många villaägare har höga häckar i gatukorsningar, vilket ger dålig sikt.
* Ta in synpunkter på trafikförbättringar och när ni får det engagera er i att svara
förslagsställaren. Jag lade in angående busshållplatsen vid Amorinavägen sist där jag åker alla
vardagar och har ett antal gånger nästan blivit påkörd av cyklister som kommer med hög fart
när man korsar cykelvägen till busshållplatsen. Övergången är delvis skymd. Ni måste åka dit
och se på plats. Dessutom är det ofta incidenter med bussar och bilar i bussfilen vid
Amorinavägen. Varför har ni inte gjort så bussen kan åka in vid hållplatsen som på andra sidan
vägen? Varför togs trafikljuset bort vid övergången Töjnavägen - Bagarbyvägen? Det händer
att bilister inte stannar när man ska över övergångsstället - blev farligare när trafikljuset togs
bort.
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Kommentarerna nedan inkom som frisvar tillhörande frågan om nöjdhet med de åtgärder som
genomförts.
Inte nöjd, fotgängare
Tagit bort stoppljus vid övergångsställe. Få bilister stannar för gående.
Saknar fortfarande trottoarer. Och svårt att veta var man ska gå/cykla på Hvidovrestråket

Inte nöjd, kollektivtrafikresenär
För stora halvfulla bussar = vibrationer
Farlig passage till Amorinavägens busshållplats rakt över cykelbana, dålig sikt, folk kommer
springande till bussen rakt över cykelbanan

Inte nöjd kring säkra skolvägar
Problem med bilar, köbildning m.m
Förträngningar utan tydliga regler för vem som har företräde skapar enbart situationer där man
försöker köra först, dvs "chicken race". Många förare ökar snarare farten än minskar den.

Inte nöjd med lägre hastigheter för biltrafik
Mer fartkontroller och info till föräldrar
Det går för fort runt skolan det är ju 30 men eftersom skolan är under nybyggnad så struntar
många i det
Förträngningar utan tydliga regler för vem som har företräde skapar enbart situationer där man
försöker köra först, dvs "chicken race". Många förare ökar snarare farten än minskar den. Om
dessa ska få effekt måste det finnas tydlig skyltning om vem som har företräde!

Inte nöjd med drift och underhåll
Ständiga hål i vägbanan på flera vägar. Sen glömmer entreprenörerna sitt material efter arbeten!
Trädgårdsvägen vid skolan har mycket sprickor och ojämnheter, detta skapar stora vibrationer
pga markförhållanden
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Nedan presenteras de övriga synpunkter som inkom i utvärderingsenkäten.
Ytterligare synpunkter
Det är ju dessvärre problematiskt att förbättra trafiksituationen på Ryavägen då den är rätt smal
och kurvig och både bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter behöver plats. Dessutom ska ju
bussarna kunna mötas! De breda trottoarerna på Trädgårdsvägen, är det meningen att cyklister
ska använda dem? Förstår att föräldrar låter sina barn cykla där i stället för på körbanan men
det ställer till problem särskilt vid busshållplatsen Ryavägen i riktning mot Helenelund.
Bilister är faktiskt också en viktig grupp trafikanter! Sluta HATA!!!
Inga synpunkter i övrigt
Farthinder på 30 vägar!
Största problemet är att bilister håller alldeles för hög fart. Nu när mycket byggtrafik kör är det
extra viktigt med farthållning, många barn ute och går till skolan och förskolan!
Sveavägen Trädgårdsvägen där kör folk mycket snabbare nu än innan dom började bygga ny
skola
Hela enkäten frågar utifrån mig. Jag har inga problem att ta mig fram. Det som oroar mig är hur
mina barn tar sig fram. Jag tycker fortfarande att det är ett problem att flera gator saknar
trottoarer och att bilar kör för fort i området, speciellt när nya Töjnaskolan blir klar.
De förträngningar/hinder som byggts på Sveavägen har haft några mindre bra bieffekter; dels
kör många fortare för att hinna först förbi hindren; dels kör vissa t.ex Götavägen i hög hastighet
eftersom inga hinder finns där. På detta kommer den tunga trafiken relaterad till skolbygget,
vilket gör att trafiksituationen i Töjnan tyvärr försämrats avsevärt det senaste året.
Det handlar egentligen om trafik som får konsekvens för oss; ljudet från motorvägen är olidligt.
Hur åtgärdar vi det? Sen följer man inte trafikreglerna på Sveavägen och Ryavägen som är våra
"stora" vägar. Bättre införa dessa som "huvudled" och låta småvägarna ha väjningsplikt. Det är
så de flesta gör.
Dessa stora ledbussar som till största delen kör nästan tomma!? Välj mindre bussar förutom vid
mornar o em (16-18)! Tänk lite mer på miljön!!! Gatorna är oxå för smala att mötas för bussarna
som oxå kör ner staket men inte vill kännas vid😖 De nya ”avsmalningarna” på Sveavägen å
Trädgårdsv är felaktiga, skulle finnas vägskylt som visar vem som har förtur!!!! Ofattbart
misstag! Nu blir det en kamp att hinna först och ibland vill inte ngn ge sig😖😖 Sen är
snöröjningen under all kritik, verkligen sorgligt
Hej Jag skulle gärna se ett övergångsställe vid korsningen Ryavägen/Villavägen för
skolbarnens skull. Sen skulle jag gärna vilja se siktförbättring i korsningen
Ryavägen/Timmervägen där sikten är mkt dålig pga buskage. Bra åtgärder som genomförts i
övrigt!
Försöka få till även cykelbana längs
Sveavägen/Trädgårdsvägen. Markinlösen?

Ryavägen

från

cirkulationsplatsen

till

Prio ett är säkerheten för mina barn i trafiken till och från skolan, och jag upplever att hänsynen
från bilister markant har minskat. Vårt största problem är Bagarbyvägen, utan stoppljus vid
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övergångsställen, mycket och ofta stressad trafik, dessutom använd som smitväg när E4:an står
stilla. Jag kan inte begripa varför stoppljuset togs bort vid Bagarbyvägen/Töjnavägen.
Tydlighet med markeringar gång/cykel. Titta på gång/cykel vid Amorinavägens busshållplats
Farthinder på Töjnavägen och Stackvägen
Jag har redan skrivit mina synpunkter tidigare i enkäten och ser fram emot att få feedback.
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