VERSION
DIARIENUMMER 2019-10-11

RAPPORT
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

ÅtgärdsvalsstudieLindhol
msvägen

Åtgärdsvalsstudieför
Lindholmsvägen
Innehåll
Sammanfattning ........................................................... 5
Inledning ..................................................................... 6
1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu? .................................. 6
2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet .......................... 7
2.1 Enkät ............................................................................................... 8
2.2 Dialogmöte ....................................................................................... 8

Bakgrund...................................................................... 9
3. Långsiktig planering ................................................................ 9
3.1 Arningevägens förlängning .................................................................. 9

4. Detaljplanering ...................................................................... 11
5. Bostadsbyggnadsprognosen .................................................. 11
6. Pågående projekt ................................................................... 14
6.1 Framtida planerade exploateringar ..................................................... 14

7. Vägnätet ................................................................................ 17
8. Trafikprognos ........................................................................ 17
9. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
.................................................................................................. 17

Intressenter ............................................................... 19

2

Avgränsningar ............................................................ 20
10. Geografisk, administrativ och ekonomisk avgränsning ........ 20
11. Avgränsning av innehåll och omfattning .............................. 20

Befintliga förhållanden och utveckling ....................... 21
11.1 Befolkning ..................................................................................... 22
11.2 Infrastruktur, resor och transporter .................................................. 22
11.2.1 Kollektivtrafikresor............................................................................ 22
11.2.2 Trafikflöden och hastigheter.............................................................. 22
11.2.3 Spårdjup och kantdjup ...................................................................... 23
11.2.4 Gång- och cykelväg ........................................................................... 23
11.2.5 Trafiksäkerhet ................................................................................... 24
11.2.6 Målpunkter ........................................................................................ 25

11.3 Hälsa- och miljö ............................................................................. 25

Mål och funktion ......................................................... 26
Funktionsbeskrivning ................................................................ 27
11.3.1 Del 1. Centrala Vallentuna – genomfart centrumbebyggelse ............. 27
11.3.2 Del 2. Ormsta – genomfart villastad .................................................. 27
11.3.3 Del 3. Genomfart landsväg ................................................................ 28
11.3.4 Del 4. Lindholmen - genomfart Lindholmens tätort ........................... 28

Problembeskrivning ................................................... 29
Lösningar och åtgärdspaket ....................................... 33
12. Redan föreslagna åtgärder .................................................. 33
13. Åtgärdspaket ....................................................................... 33
13.1 Trafikverket ................................................................................... 33
13.1.1 Samhällsekonomisk bedömning av dessa åtgärder ........................... 34

3

13.2 Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet på kort sikt .................... 34
13.2.1 Gång- och cykel ................................................................................. 34
13.2.2 Kollektivtrafik .................................................................................... 35
13.2.3 Fordonstrafik ..................................................................................... 36

13.3 Exploatering- fokus på de åtgärderna som påverkas av exploatering och
vad som måste göras för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet ........... 38
13.3.1 Exploateringsprojekt Åbyholm och Åby ängar. .................................. 38

13.4 Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion på lång sikt ...................... 39

14. Tidshorisont för åtgärdernas genomförande ........................ 40
15. Fortsatt hantering ................................................................ 40

4

Sammanfattning
Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna och
Lindholmen samt programmet för centrala Vallentuna har övergripande
trafikutredningar gjorts, sett till fordonsflöden och framkomlighet i det befintliga
trafiknätet. Dessa utredningar har resulterat i reservat för ett antal möjliga
kompletterande vägar som kan komma att byggas ut över tid. I dagsläget ses inget
behov av utbyggnad av dessa vägar då flöden och framkomlighet inte ses utgöra ett
problem förrän på längre sikt.
De övergripande trafikutredningarna tar inte hänsyn till trafiksäkerhet och till
barriäreffekter för olika trafikslag och det finns ingen sammantagen bild av hur
Lindholmsvägen fungerar. Kommunen har därför valt att genomföra en
åtgärdsvalsstudie för Lindholmsvägen. En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som görs
tidigt i planeringen och syftar till att få en helhetsbild av problemen och hitta hållbara
förslag på åtgärder.
I arbetet med åtgärdsvalstudien har ett övergripande mål tagits fram, mer detaljerade
mål finns i kapitel 7. Det övergripande målet för Lindholmsvägen är:
-

Alla trafikanterna som använder/korsar Lindholmsvägen ska göra det på
ett säkert sätt och Lindholmsvägen ska smälta in på ett bra sätt i omgivande
stadsutveckling.

De största problemen med Lindholmvägen är att det både är och upplevs vara höga
hastigheter, att det är osäkra passager över vägen, att vägen har tydliga kanter, ingen
vägren och dålig sikt. Höga hastigheter skapar ojämna flöden, osäkerhet i korsningar
samt skapar en osäker väg för både oskyddade och skyddade trafikanter som många
gånger delar ett begränsat vägutrymme.
För att förbättra situationen på Lindholmsvägen och för att nå de uppsatta
transportpolitiska målen, kommunala mål samt de specifika målen i
åtgärdsvalstudien föreslås tre paket.
Dessa är:
•

Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet på kort- och medel sikt –
fokus på trafiksäkerhet och problembild. De här åtgärderna
förbättrar/hanterar dagens problembild.

•

Exploatering- fokus på de åtgärderna som exploatering kan lösa och vad som
måste göras för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet i
utbyggnadslägen.

•

Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion på lång sikt
- behov av att bygga nya vägar och frågeställningar som behöver tas med i en
övergripande trafikutredning för hela Vallentuna kommun. (Uppdrag från
översiktsplanearbetet).
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Inledning
Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregionermellan Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vallentuna växer och utbyggnaden av
Vallentuna kommuns tätorter och stationslägen kring Roslagsbanan förväntas bli stor
de kommande 20 åren. Parallellt med utvecklandet av bostäder och verksamheter
behöver kommunens vägnät ses över och utvecklas för att möta framtidens behov.
Vallentunas nya översiktsplan 2040 visar på en utveckling där den centrala tätorten
utvecklas och växer norrut.
Lindholmsvägen går parallellt med Roslagsbanan och är en strategiskt viktig väg i
kommunen. Många som bor längs Lindholmsvägen eller norr om Lindholmen är idag
beroende av Lindholmsvägen som genomfartsled för att komma vidare till exempelvis
Arningevägen (väg 264) eller Angarnsvägen (väg 268).
Lindholmsvägen är central i den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna och
Lindholmen (2018) och ligger även i utkanten av området i programmet för Centrala
Vallentuna (2016). Beroende på vad som sker med Lindholmsvägen så påverkas
bebyggelsen inom programmet.

1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna och
Lindholmen samt programmet för centrala Vallentuna har övergripande
trafikutredningar gjorts, sett till fordonsflöden och framkomlighet i det befintliga
trafiknätet. Dessa utredningar har resulterat i reservat för ett antal möjliga
kompletterande vägar som kan komma att byggas ut över tid. I dagsläget ses inget
behov av utbyggnad av dessa vägar då flöden och framkomlighet inte ses utgöra ett
problem förrän på längre sikt.
I de övergripande trafikutredningarna har vägnätet inte utretts med avseende på
trafiksäkerhet och barriärer för olika trafikslag, vilket innebär att vägnätet vid behov
kommer att behöva ses över relaterat dessa aspekter.
Slutsatsen att trafiknätet idag inte behöver kompletteras med nya vägar omfattar
Arningevägens förlängning, som finns som ett avlastande alternativ för
Lindholmsvägen. Till bakgrund av rapporterad problematik kring Lindholmsvägen
och att vägens funktion succesivt förändras i olika delar, relaterat till den utveckling
av tätorten som sker, så är Lindholmsvägen i behov av en översyn redan idag.
Det finns idag ingen sammantagen bild av hur Lindholmsvägen fungerar och det finns
målkonflikter mellan olika brukares användning. Ett samlat grepp behöver tas för
vägens och kommunens framtida utveckling.
Mot bakgrund av ovanstående har kommunen bedömt att en åtgärdsvalsstudie
behöver genomföras. Trafikverket är med löpande i processen men har inte tecknat
någon överenskommelse med kommunen.
Syftet med åtgärdsvalstudien är att ta fram kommunspecifika mål kring vägens
användning, se över problembilden och komma med åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen
ska delas upp i åtgärdspaket samt det som i framtiden kan skrivas in i
exploateringsavtal och vad som kommer att ligga på det kommunala och/eller statliga
ansvaret.
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2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Arbetsgruppen består av en kommunal arbetsgrupp där tjänstepersoner med
nyckelkompetenser ingår. Arbetsprocessen följer rekommendationerna i

metodbeskrivningen i ”Åtgärdsvalsstudier- nytt steg i planering av
transportlösningar, Handledning 2015:171.
Arbetet med åtgärdsvalstudien delas upp i de fyra faserna som är Initiera, Förstå

situationerna, Pröva tänkbara lösningar och Forma inriktning och rekommendera
åtgärder. Arbetsgruppen har träffats kontinuerligt under alla faser.
Initiera- under första fasen ett har en projektbeställning och projektdirektiv tagits
fram och en intressentanalys har gjorts.
Förstå situationen- I detta moment har arbetsgruppen analyserat befintligt data, en
enkät har skickats ut via Facebook och via skolorna i området. Enkäten fick över 500
svarande. Ett dialogmöte har genomförts med fokus brister, funktion och mål
tillsammans med olika organisationer och föreningar. Detta beskrivs tydligare i bilaga
2.
Pröva tänkbara lösningar - I detta skede har arbetsgruppen diskuterat och arbetat
fram tänkbara lösningar och åtgärder. I detta moment har även ett dialogmöte med
olika organisationer och föreningar genomförts med fokus på åtgärder, detta beskrivs
tydligare i bilaga 1.
Forma inriktning och rekommendera åtgärder- I detta skede har arbetsgruppen
kategoriserat och format åtgärdspaket som föreslås i kapitel 9. I detta skede har alla
åtgärder kontrollerats mot de satta målen i åtgärdsvalstudien samt kontrollerat att de
leder mot att förbättra det som målats upp som problem.
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Arbetsprocessen följer även fyrstegsmodellen som förespråkas i
en åtgärdsvalstudie. Fyrstegsmodellen används för att arbetet i en
åtgärdsvalsstudieska vara förutsättningslöst. Med detta menas att
flera möjliga lösningar kritiskt ska testas för att åtgärda ett
problem utan att vara låst vid tidigare framtagna lösningar.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har initierats och drivits av kommunen. Under tiden
är även en konsult från ÅF Infrastructure knuten till projektet som granskare av
process och material.

2.1 Enkät
Under hösten 2018 har projektgruppen skickat ut en enkät till allmänheten för att få
in synpunkter på hur vägen fungerar. Över 500 svar har kommit in. I bilaga 1 finns en
sammanställning av enkätsvaren.

2.2 Dialogmöte
Under processen har kommunen bjudit in de intressenter som nämns under rubrik
Intressenter till två dialogmöten, ett under hösten med inriktning brister, mål och
funktion, och ett under våren med inriktning åtgärder. Dialogmötena redovisas i
bilaga 2.
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Bakgrund
I detta avsnitt presenteras tidigare, anknytande
och kommande planeringsarbeten kortfattat.

3. Långsiktig planering
Vallentuna översiktsplan 2040- Kommunens översiktsplan antogs i augusti 2018
som visar på den övergripande inriktningen för kommunens fysiska planering. I
översiktsplanen beskrivs att det finns ett behov av framtida framkomlighets- och
trafiksäkerhetsåtgärder på Lindholmsvägen.
Fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna och Lindholmen beskriver
utvecklingen i området och sätter ramarna för vägens framtida utveckling och
användning. Planen ger utrymme för 4500 nya bostäder.
Framtida planläggning i direkt anslutning till Lindholmsvägen består
uppskattningsvis av ett 1000-tal bostäder fördelat på Molnby/Ubby och Lindholmen.
Inom den fördjupade översiktsplanen finns även redan pågående projekt, se vidare
under avsnitt Detaljplanering. Trafikutredningarna för den fördjupade
översiktsplanen har resulterat i reservat för att möjliggöra kompletterande vägar som
kan komma att byggas ut över tid.
I dagsläget ses inget behov av utbyggnad av dessa vägar då flöden och framkomlighet
inte ses utgöra ett problem förrän på längre sikt. Samtidigt så kan det konstateras att
den planerade exploateringen kommer att medföra relativt stora belastningar av
vägnätet.
Trafikutredningen inom ramen för den fördjupade översiktsplanen har inte tagit
ställning till om det finns typer av mindre åtgärder i befintligt nät som kan bidra till
att det är möjligt att vänta med större investeringar, och om de i så fall ens kommer
att krävas då det finns marginal att belasta befintligt nät med mer trafik, successivt
vartefter områdena utvecklas.

3.1 Arningevägens förlängning
Arningevägens förlängning lyfts i trafikutredningen som en av de viktigaste
åtgärderna på sikt, då den avlastar Lindholmsvägen. Det finns dock kvarstående
problem som är att huvuddelen av trafiken ändå ska passera väg 268 på väg söderut
eller västerut, se bilaga 3.
Arningevägens förlängning har diskuterats under många år. Enligt den fördjupade
översiktsplanen för norra Vallentuna och Lindholmen kan förlängningen först bli
nödvändig när utbyggnaden av den strategiska tätortsutvecklingen runt en ny station
på Roslagsbanans avgrening till Arlanda är långt gången. Arningevägens förlängning
avlastar i första hand Lindholmsvägen.
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Enligt trafikutredningen som gjordes i den fördjupade översiktsplanen för norra
Vallentuna och Lindholmen så blir en förlängning nödvändig när 3 400 nya bostäder
tillkommit i Norra Vallentuna nordväst och den strategiska tätortsutvecklingen men
det beror också på hur bebyggelsen är fördelad inom den strategiska
tätortsutvecklingen. I den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna och
Lindholmen beskrivs detta på sidorna 17-21, se bilaga 3.
De ställningstagande som idag finns angående Arningevägens förlängning är att
exploateringen längs Lindholmsvägen måste ta hänsyn till vägreservaten.
Program för centrala Vallentuna - Syftet med programmet för centrala
Vallentuna är att peka ut en övergripande utvecklingsinriktning för
markanvändningen. Programmet för centrala Vallentuna möjliggör 1600-2100
bostäder till och med år 2030, inklusive angränsande områden. Vallentuna centrum
är den naturliga handels- och mötesplatsen i kommunen.
Biltrafiken i stadsutvecklingsplanen leds runt stadskärnan i västlig riktning istället för
genom den och grön- och kulturstruktur utformas genom ett centralt grönt stråk som
sträcker sig genom programområdet i en sydvästlig-nordöstlig riktning.
Vallentuna station med Roslagsbanan samt, regional och lokal busstrafik är en central
utgångspunkt för utvecklingen. Hur bra kopplingarna i öst-/ västlig riktning blir beror
i allra högsta grad på vilken stationslösning Vallentuna Centrum slutligen får.
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4. Detaljplanering
I Lindholmen är det pågående detaljplanearbete och ett flertal positiva planbesked.
Inom pågående detaljplanering finns just nu ca 36 byggrätter. I norra Vallentuna
tätort pågår ett detaljplanearbete (Ormsta/Stensta) i anslutning till Lindholmsvägen.
Där planeras det för ca 320 byggrätter.
Inom Åbyholm och Åby ängar pågår både planläggning och utbyggnad i nya
detaljplaner i området mellan Angarnsvägen/Lindholmsvägen/Smidesvägen. Ca 700
byggrätter i Åbyholm och upp mot 1000 i Åby ängar. Vissa har färdigställts i Åby
ängar.
Norr om Smidesvägen pågår planering för genomförande av program för centrala
Vallentuna i det s.k. Tellusområdet. Även väster om järnvägen pågår flera olika
detaljplaner för att genomföra program för centrala Vallentuna.
Flertalet planstarter i norra Vallentuna och Lindholmen kommer successiva att
påbörjas. För mer info se aktuell bostadsbyggnadsprognos på
https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-ochdetaljplaner/bostadsbyggnadsprognos/.

5. Bostadsbyggnadsprognosen
Nedan visas den uppskattade planeringstakten för byggstarter 2018-2028 i hela
Vallentuna kommun.

Planeringstakt byggstarter 2018-2027
800
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400
300
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0

680650
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570 535

255
Planeringstakt
uppskattning 2019-

46

Figur 1 Planeringstakt byggstarter 2018-2027.

Nedan visas ett diagram där de uppskattade byggstarterna är fördelat på områden. De
områden som påverkar Lindholmsvägen mest är nordöstra Vallentuna, Lindholmen
med omnejd samt även delar av Kårsta med omnejd. Med tiden kommer andelen
byggstarter att öka i nordöstra Vallentuna. Sammanlagt för perioden är de
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uppskattade byggrätterna för Lindholmen med omnejd 600 bostäder, för Kårsta med
omnejd 185 samt för nordöstra Vallentuna 2019.
Figur 2, visar på fördelningen för dessa områden per år. Den största tillväxten i
Lindholmen beräknas att ske från och med 2023 och framåt. I nordöstra Vallentuna
börjar den stora utbyggnaden från och med 2022, för att sedan nästan dubblas 2025.
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Figur 2 – Uppskattade byggstarter fördelade på delområden 2018-12-31

Figur 3- Lokalförsörjningsområden i Vallentuna kommun
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6. Pågående projekt
Intill Lindholmsvägens södra del öppnar hösten år 2019 en grundskola vid namn
Hagaskolan med tillhörande förskola. Infarterna till skolan och förskolan sker inte
direkt från Lindholmsvägen, utan från Lingsbergsvägen och Parkvägen som båda har
anslutning mot Lindholmsvägen. För att underlätta för den ökade trafiken till skolan
har en förprojektering för en cirkulationsplats i korsningen Lindholmsvägen –
Lingsbergsvägen gjorts. Den planeras att belysas och ha en gång- och cykelväg som
bättre kopplar ihop befintliga gång- och cykelvägar.
År 2022 kommer Roslagsbanan som går mellan Stockholms innerstad och Kårsta i
norra Vallentuna ha förbättrad kapacitet. Detta görs genom dubbelspår år 2020-2021
från Täby kyrkby upp till Kragstalund, och kapacitetshöjande åtgärder mellan
Vallentuna centrum och Kårsta år 2021. Dessa åtgärder möjliggör för minskad
reslängd, tätare turer och tålighet mot störningar. I samband med byggnationerna av
Roslagsbanan anlägger Trafikförvaltningen en del nya passager, men rustar även upp
befintliga. De som bedöms osäkra och överflödiga tas bort. Även Molnbydepån där
Roslagsbanans tåg ska kunna stå uppställda och genomgå service anläggs,
Molnbydepån tas i bruk och de första fordonen anländer för provdrift 2020.
En returpark ska anläggas i närheten av rondellen Angarnsvägen/ Arningevägen/
Lindholmsvägen.
En grundskola ska även uppföras på Åbygläntans tidigare tomt, vilken ligger invid
Lindholmsvägen med infart från Lindholmsvägen.

6.1 Framtida planerade exploateringar
I trafikutredningen för den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna och
Lindholmen är en av slutsatserna att om alla intentioner i den fördjupade
översiktsplanen genomförs kommer Lindholmsvägen att avlastas söder om där
Arningevägens förlängning kommer att angöra. Detta är dock på längre sikt.
Trafikutredningen i den fördjupade översiktsplanen har som tidigare nämnt pekat ut
reservat och kopplingar som kan vara lösningar på längre sikt, se sida 17-21 i bilaga 3.
Ett flertal trafikutredningar ska arbetas fram under 2019 som ska se över vilka
effekter utbyggnaden i Lindholmen och Ormsta-Stensta m.fl. får på Lindholmsvägen
och vidare ut på det statliga vägnätet.
Samtidigt finns det flera underlättande åtgärder planerade, såsom exempelvis en i
korsningen Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen.
Hagaskolan och Åbyholm
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Lindholmsvägen mellan cirkulationsplats Smidesvägen/Lindholmsvägen och
cirkulationsplats Arningevägen/Angarnsvägen/Lindholmsvägen kommer delvis ha en
in- och utfart för Hagaskolan (cirka 800 skolelever samt 80 förskolebarn från och
med hösten 2019) samt två in- och utfarter från Åbyholm med cirka 700 bostäder
med en uppskattad byggstart från och med 2020 och en byggtakt på mellan 50- 75
byggrätter per år enligt bostadsprognos. Det är mestadels flerbostadshus i Åbyholm.
En säker trafiksituation behöver säkerställas i plan- och projektarbetet.
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Ormsta- Stensta
Ormsta- Stensta, cirka 320 byggrätter med möjlig
byggstart 2022, och med en utbyggnadstakt
mellan 15-75 bostäder om året, mestadels
småhus. I planen är tanken att några enskilda
utfarter kommer att stängas mot Lindholmsvägen
och en cirkulationsplats ska anläggas som
gemensam utfart för det nya området.
Lingonvägen kommer fortsatt vara en utfart.
Molnby-Ubby
Inom Molnby-Ubby-området föreslås cirka 600750 byggrätter med första byggstart tidigast 2024.
Byggnation av bostäder sker i tre
utbyggnadsetapper.
Utbyggnad i förtätningsområdet längs
Molnbyvägen kan innebära att förbättringar i
korsningen mellan Molnbyvägen och
Lindholmsvägen blir nödvändiga. Behovet av
förbättringar avgörs av om Arningevägens
förlängning är beslutad eller planerad samt av
vilken sträckning som då valts. Beroende på utbyggnaden av bebyggelse och
Arningevägens förlängning kan Lindholmsvägens funktion behöva ses över på medel
och lång sikt.
Lindholmen
I södra Lindholmen ( Kullbacka Sylta) planeras för cirka 50 bostäder från och med
2023. Utfart från området har pekats ut som ett möjligt problemområde.
Slumsta- 60 byggrätter som beräknas starta 2023-2024.
Ryan- 60 byggrätter med beräknad byggstart från och med 2024.
Centrala Lindholmen- beräknas omfatta ca 300 byggrätter med byggstart tidigast
2022.
Vissa övriga planområden i Lindholmen: Strömgården, Uppsätter, Mörbytorp, m.fl,
omfattar cirka 80 byggrätter med preliminära byggstarter mellan 2020 och 2030.
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7. Vägnätet
Det övergripande vägnätet utgörs av två regionala stråk. Det ena i öst-västlig riktning;
Väsbyvägen/Angarnsvägen (väg 268) och det andra i nord-sydlig riktning;
Arningevägen (väg 264)/Lindholmsvägen. Ett ytterligare stråk i nord-sydlig riktning,
men av mer lokal karaktär, är Stockholmsvägen/Banvägen.
Angarnsvägen genom centrum är den mest nyttjade vägförbindelsen för trafik till och
från övriga regionen. Alla de ovan nämnda vägarna utom Arningevägen har funnits i
åtskilliga decennier. Vägarnas standard har höjts successivt, men på flera sträckor
(särskilt längs Lindholmsvägen) präglas vägarnas standard av de gamla landsvägarna.
De största förändringarna på senare är Lindholmsvägens koppling till Arningevägen
samt den planskilda korsningen med Roslagsbanan och Väsbyvägen.
Trafikflödena i huvudvägnätet varier mellan ca 2 000 frd/dygn till drygt 12 500- 16
500 frd/dygn1.

8. Trafikprognos
Kommunens senaste trafikprognos är från 2013, den har utgått från att mellan 2020
och 2030 har det inte gjorts några förändringar i väg- eller kollektivtrafik nätet inom
Vallentuna kommun, vilket medför att resandeförändringarna beror på förändrade
socioekonomiska data (främst markanvändning) och förändrad ekonomisk
utveckling.
Över hela vägnätet finns en viss ökning av trafiken, både på dygnsnivå och under
förmiddagens maxtimme. Den ökade trafikbelastningen gör att det finns betydande
risk för köer på väg 268, Arningevägen och Norrortsleden. Även på södra delen av
Lindholmsvägen i södergående riktning finns det stor risk för köer.
Enligt prognosen kommer Lindholmsvägens belastning att öka med 136 % till 2030,
vilket också är antagande i trafikutredningarna. Det är rimligt att tro att dessa
beräkningar fortfarande är aktuella eftersom uppräkningen av befolkningen
fortfarande stämmer bra överens med den nya befolkningsprognosen.
För kollektivtrafiken finns den största förändringen på Roslagsbanan, där resandet i
södergående under morgonens högtrafik beräknas öka med drygt 300 passagerare i
timmen.

9. Övergripande syfte med de
lösningar/åtgärder som studerats
Syftet med de lösningar och åtgärder som studerats är att kunna skapa bättre
framkomlighet och trafiksäkerhet längs och på Lindholmsvägen i enlighet med de
kommunspecifika mål som tagits fram i arbetet. Det är ett endast ett fåtal åtgärder
som har pekats ut i processen som inte kommit med som föreslagna åtgärder, dessa

1

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
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åtgärder bedömdes inte nå någon måluppfyllelse längs Lindholmsvägen. Ett exempel
på detta är parkeringsreglering, som måste hanteras på andra sätt än i denna
åtgärdsvalsstudie.
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Intressenter
I detta avsnitt presenteras de intressenter som dels har bjudits in till dialogmötena.
Intressenterna pekades ut i ett tidigt skede av arbetsgruppen. Dessa är de som har
mycket att tillföra till processen och som berörs av utvecklingen i stråket. Genom att
bjuda in och/eller beakta olika typer av intressenter kan potentiella intressekonflikter
fångas upp.

Företag och organisationer
Barn- och utbildningsförvaltningen

Linjetrafiksoperatörer

Trafikverket

Polismyndigheten i Stockholms län

Trafikförvaltningen på Region Stockholm

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Lantbrukarnas riksförbund

Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

Vallentuna Hembygdsförening

PRO Vallentuna

Markims Hembygdsförening

SPF seniorerna Vallentuna

Orkesta Hembygdsförening

Be Sporty Utbildning AB

Skolpersonal i influensområdet

Showdansskolan flex

Vallentuna företagarförening

Vallentuna Taekwondo

Frösunda SK

Agilityklubben Södra

Frösunda Skytteförening

Storstockholms brandförsvar

I arbetet har även en enkät skickats ut, den har funnits på kommunens Kontaktcenter
och har skickats ut via kommunens Facebooksida. Enkäten spreds snabbt och över
500 svar kom in under kort tid. Enkäten har även spridits via skolornas plattform för
att nå föräldrar med skolbarn längs Lindholmsvägen. Projektgruppen bedömde att
det inte fanns behov av ytterligare marknadsföring av enkäten då svaren har uppfyllt
en tydlig mättnadsgrad. En sammanfattning av enkätsvaren redovisas i bilaga 1.
Två workshopar har även anordnats, där intressenterna ovan tillsammans med
kommunala tjänstepersoner från barn- och ungdomsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen bjudits in och diskuterat problembild, mål, funktion
och åtgärder. Förutom detta har projektet även besökt de kommunala
pensionärsrådet och funktionshinderrådet för att få in synpunkter och få en samlad
problembild.
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Avgränsningar
I detta avsnitt beskrivs åtgärdsvalstudien
avgränsningar avseende innehåll, geografi och
tidshorisont.

10. Geografisk, administrativ och ekonomisk
avgränsning
I det geografiska området ingår
Lindholmsvägen (del av väg 950 samt 957)
från Angarnsvägen till Orkestavägen (norr
om Lindholmen).
Området övergår från kommunalt vägnät
(blå markering) till statligt (röd markering)
vid korsningen Molnbyvägen. Cykelvägen
som går längs Lindholmsvägen är
kommunal.
Denna avgränsning är också en
administrativ och ekonomisk gräns för vad
kommunen respektive Trafikverket har
ansvar för.
Lösningar som syftar till att åtgärda
identifierade brister och behov samt uppnå
målbilden är inte bundna av den geografiska
avgränsningen. Lösningar söks både inom
och utanför studiens avgränsningsområde.
Lindholmen används också som
genomfartsväg av många som bor norr om
Lindholmen, såsom i Frösunda, Kårsta,
Markim- Orkesta m.fl.

Figur 4. Geografisk avgränsning
Lindholmsvägen. Blått är kommunalt
vägnät och rött är statligt vägnät. Bild från
Trafikverkets databas.

11. Avgränsning av innehåll och omfattning
I åtgärdsvalstudien studeras alla trafikslag, framför allt ur ett trafiksäkerhets- och
framkomlighetsperspektiv. Studien omfattar såväl resor och transporter med startoch målpunkt inom studiens avgränsningsområde som längre resor och transporter
som använder Lindholmsvägen som genomfartsväg.
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Befintliga förhållanden och
utveckling
I detta avsnitt presenteras befintliga
förhållanden och utveckling. Detta ska
ses som referensalternativ för framtida
utveckling.
Vägens funktion
Lindholmsvägen används idag främst
som genomfartsväg som framför allt
används av trafikanter som bor längs
eller i närheten av Lindholmsvägen.
Karaktären är landsväg. Vägen är inte
trafiksäkerhetsklassad enligt
Trafikverkets kriterier.

Lindholmsvägen

De flesta använder Lindholmsvägen för
arbetspendling. Lindholmsvägen ligger
parallellt med Roslagsbanan, som är en
del av stomnätstrafiken. Detta medför
att, andra typer av kollektivtrafik inte är
lika prioriterade i stråket. Detta kan
förändras över tid och annan typ av
kollektivtrafik kan bli aktuellt vid
störningar i stomnätstrafiken.
Figur 3 Karta över Lindholmsvägen
Det finns även tung trafik såsom
Källa: Vallentuna kommun
jordbruksmaskiner som är beroende av
att komma fram på Lindholmsvägen.
Längs hela Lindholmsvägen är det många enskilda utfarter. Lindholmsvägen fungerar
även som en uppsamlingsgata för många bostadsområden. Smidesvägen avlastar
Lindholmsvägen vid centrala Vallentuna. Smidesvägens funktion utformas som en del
av centrala Vallentuna med låg hastighet och prioritering av tvärförbindelser.
Smidesvägen är en viktig tvärförbindelse som kopplar det öst- västliga stråket.

Lindholmsvägen är en huvudväg som binder ihop tätorterna Lindholmen med
centrala Vallentuna. Mellan dessa tätorter ligger Molnby/Ubby. Lindholmsvägen är
en kommunal väg mellan centrala Vallentuna till Molnby/Ubby och övergår där till
statlig väg. Lindholmsvägen präglas idag av standarden hos gamla landsvägarna och
har snäva kurvor. Vägbredden varierar mellan 4 och 9 meter. Utefter den
övervägande delen av vägen är bredden runt 6 meter.
Det finns en separat gång- och cykelväg längs Lindholmsvägen. Trots det så är det en
hel del cyklister som cyklar på Lindholmsvägen och delar den med långsamtgående
fordon, tung trafik och bilister.
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11.1 Befolkning
Under 2018 bodde det drygt 33 000 invånare i
kommunen.
Det gulmarkerade området, i figur 5, visar på ett
ungefärligt influensområde och nyckelkodsområde.
Runt omkring Lindholmsvägen är det nästan 5000
folkbokförda detta inkluderar nyckelkodsområden,
310000, 113800,113200,
113910,122010,113410,113420,113700,13420.
Många som bor norr om influensområdet använder
också vägen som genomfartsväg. I Markim-Orkesta
är det cirka 320 folkbokförda. Även en del av
befolkningen som bor längs Roslagsbanans stationer
väljer att ta Lindholmsvägen till sina målpunkter.
Figur 4 - Influensområde och boende
längs Lindholmsvägen

11.2 Infrastruktur, resor och
transporter
11.2.1 Kollektivtrafikresor
Buss 662 går sex gånger om dagen (Vallentuna station- Markim/Orkesta) Det är två
avgångar på morgonen och fyra avgångar på eftermiddagen. Den har ingen trafik på
dagar, kvällar och helger. Buss 661 (Kårsta- Vallentuna station) går sex gånger i varje
vardera riktningen men stannar inte på alla busshållplatser. I
resevaneundersökningen från 2015 gjorde dåvarande Stockholms läns landsting (nu
Region Stockholm) en reseundersökning. Vid jämförelse av bil och kollektivtrafik är
det 79 % i Vallentuna som använder bilen och 21 % åker kollektivt.
Från Lindholmen och från Ormsta finns Roslagsbanan som trafikerar i
halvtimmestrafik under lågtrafik.
Under perioder 2020/2021 så kommer ersättningsbussar att ersätta Roslagsbanan.
Detta innebär att vissa provisoriska lösningar kommer behöva att göras under
perioden vilket medför att busstrafiken kommer att öka längs Lindholmsvägen.

11.2.2 Trafikflöden och hastigheter
Trafikflödena är som störst vid cirkulationsplats Smidesvägen/Lindholmsvägen, där
de ligger runt 11 000 flöden om dagen. Genom Ormsta minskar flödena något och
ligger runt 6-7000 dygnet. Andel tung trafik varierar mellan cirka 1,4 % till 13 %.
Från mittemellan Molnbyvägen och Ubby kraftstation fram till Lindholmen är
hastigheten 70 km/h. Kommunen arbetar i skrivande stund med en omskyltning av
hastighetsbegränsningarna i alla bostadsområden, av vilka Lindholmen utgör ett.
Omskyltningen är beräknad att vara färdig år 2020/2021.
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Trafikmätningarna visar också att en stor del av trafiken har en högre hastighet än
maxhastighet och att 85 percentilen ofta ligger över hastighetsbegränsningen. Med
85-percentil avses att 85 procent av bilarna har en hastighet lika med eller högre eller
lägre än angiven hastighet.

Figur 7 - Hastigheter i Lindholmen, Källa Vallentuna
kommun

Figur 6- Hastigheter i centrala Vallentuna, källa
Vallentuna kommun

11.2.3 Spårdjup och kantdjup
År 2016 gjordes de senaste mätningarna av Trafikverket. Dessa hittas i databasen
PMSV3. Spårdjupet varierar men den högsta mätningen ligger på 30 mm, annars
ligger de flesta värdena mellan 4 och 16 mm.
Kantdjupet varierar också kraftigt, de högsta värdena ligger över 80 mm.

11.2.4 Gång- och cykelväg
Det finns gång- och cykelväg i delar av Lindholmen och i centrala Vallentuna. Det
finns även en sammanlänkande cykel- och gångbana mellan centrala Vallentuna och
Lindholmen. Gång- och cykelvägen går på östra sidan om Lindholmen och inte längs
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Lindholmsvägen sista biten. Det saknas länk mellan södra Lindholmen och gång- och
cykelbanan.

Figur 8- Vägnät. Cykel och gång= blått, Bil= rött. Källa Vallentuna kommun

11.2.5 Trafiksäkerhet
Mellan 2009-2017 har det skett 46 olyckor. De flesta av olyckorna är upphinnande
fordon eller singelolyckor. Det är även ett flertal olyckor där moped har varit
inblandad.
Det har även varit ett flertal av olyckorna som har skett på cykel och då främst i
närheten av Lindholmen.
De flesta av olyckorna är lindriga, endast en är allvarlig och sju av dem kategoriseras
som måttliga olyckor.
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Aktuell olycksstatistik redovisas i bilaga 4.

11.2.6 Målpunkter
Målpunkterna omfattar dagens och framtidens skolor, förskolor, idrottsplatser,
hembygdsgårdar och friluftsområden, bostadsområden och kommersiell service.

11.3 Hälsa- och miljö
Naturmiljö
En del av huvudavrinningsområdet går över
Lindholmsvägen, den kallas Norrströmmen. I
närheten av Lindholmsvägen finns även områden
som är objekt i Vallentunas naturkatalog. Det är
framför allt ängs- och betesmarker samt sjöar.
Kulturmiljö
Längs Lindholmsvägen finns det många
fornminnen och objekt som finns med i
bebyggelseregistret (RAÄ), se figur 5.
Buller
I Lindholmen är en stor del av bostäderna
påverkade av buller från antingen Roslagsbanan
eller Lindholmsvägen, samt i vissa fall både och.
Det är framför allt bostäder som angränsar till
vägen eller järnvägen som har ljudnivåer som
överskridande riktvärden. Vid vägen berörs idag
Figur 9- Objekt som är
ca 45 bostäder av överskridna riktvärden och ca
fornminnesskyddade samt
25 vid järnvägen. Till år 2040 ökar antalet med
objekt (R) som finns med i
överskridna ljudnivåer från vägen till ca 55
bebyggelseregistret (de gula
prickarna)
bostäder. Vid Roslagsbanan planerar SL att
uppföra bullerskyddsåtgärder, vilket leder till att
antalet med överskridna riktvärden minskar till ca 20, inklusive husen vid Lilla
Mörby, norr om Lindholmen.
Strax söder om Lindholmen, i Hållsta överskrids riktvärden för maximala ljudnivåer
vid 8 bostadshus pga. buller från Roslagsbanan vid Kullbacka, söder om Lindholmen
vid Lindholmsvägen överskrids idag riktvärden för maximal och ekvivalent ljudnivå
vid 3 bostäder. År 2030 omfattas ytterligare ett hus i Kullbacka av överskridna
ekvivalenta ljudnivåer. Se bilaga 5.
Luftmiljö
Enligt de översiktliga luftutredningarna, som Stockholms Luft och Bulleranalys har
gjort, ligger Lindholmvägen bra i förhållande till fasta miljökvalitetsnormen. Dessa
utredningar är dock väldigt översiktliga.
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Mål och funktion
I detta avsnitt preciseras mål för
åtgärdsvalsstudien. I bilaga 6 redovisas de
transportpolitiska målen, regionala mål och
kommunala mål som åtgärderna i
åtgärdsvalsstudien också ska uppfylla.
De mål som satts upp för att lösa identifierade brister och problem baseras på de
transportpolitiska, regionala och kommunala målen, som presenteras i bilaga 6.
Målen är också framtagna utifrån den prioritering som gjorts under dialogmöte och
inkomna enkätsvar.
Övergripande mål för Lindholmsvägen
-

Alla trafikanter som använder/korsar Lindholmsvägen ska göra det på ett
säkert sätt och Lindholmsvägen ska smälta in på ett bra sätt i omgivande
stadsutveckling.

Preciserade mål för Lindholmsvägen
-

Stråket centrala Vallentuna- Lindholmsvägen ska ha god framkomlighet för
alla trafikslag.
Trafikanterna på och längs Lindholmsvägen ska ha en ökad möjlighet att på
ett säkert sätt välja mellan olika transportmedel
Lindholmsvägen ska ha ökad trafiksäkerhet, särskilt i korsningspunkter och
för oskyddade trafikanter i konfliktpunkter
Lindholmsvägens barriäreffekt ska minska i stadsutvecklingen
Ökad hastighetsefterlevnad på Lindholmsvägen

Vid eventuella målkonflikter används funktionsbeskrivningen som beskriver stråkets
funktion som helhet och per delsträcka som stöd samt den hierarki som slås fast i
Vallentuna kommuns trafikstrategis. Det är 1. Gång, 2. Cykel, 3. Kollektivtrafik, 4. Bil.
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Funktionsbeskrivning
I detta avsnitt preciseras de mest relevanta funktionsrelaterade funktionskraven.
Dessa ska även användas för att hantera målkonflikter.
Lindholmsvägen kan delas upp i fyra delsträckor med delvis olika funktioner. Vissa
vägsträckor kan också tänkas få andra funktioner i framtiden i och med
bebyggelseutveckling som sker i området. Oavsett prioritet ska det alltid finnas
möjlighet för exempelvis jordbruksfordon att ta sig fram.
Lindholmsvägen kommer oavsett nya vägar, alltid ha ett behov av genomfart från
olika områden, men karaktären på vägen kan förändras mot en tydligare statskaraktär
med gestaltning, och känslan där vägen som barriär ska minska. Det finns en separat
gång- och cykelväg mellan centrala Vallentuna och Lindholmen. Ett flertal enskilda
utfarter korsar gång- och cykelvägen.
del 1. Centrala Vallentuna
del 2. Ormsta
del 3. Mellan Ormsta och Lindholmen
del 4. Lindholmen

11.3.1 Del 1. Centrala
Vallentuna – genomfart
centrumbebyggelse
Lindholmsvägens funktion är idag
framför allt en genomfarts- och
uppsamlingsgata för boende längs
och i närheten av vägen. I centrala
Vallentuna är trafikmängden högst.
Det är framför allt korsningarna vid
IP och vid Lingsbergsvägen som
Figur 10- Ungefärlig indelning av delsträckor
upplevs problematiska, samt
på Lindholmsvägen
passagerna över vägen. Smidesvägen
kopplar centrala Vallentuna med Lindholmsvägen och idag används Smidesvägen
mer frekvent än Lindholmsvägen.
Funktion kort och medel sikt- Genomfart- och uppsamlingsgata med
stadskaraktär.
Lång sikt - Uppsamlings- och stadsgata
Prioritet- Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, säkra korsningspunkter och
minskade barriäreffekter

11.3.2 Del 2. Ormsta – genomfart villastad
Funktionen är idag uppsamlingsgata, genomfartsväg samt lokalgata. Genom Ormsta
är Lindholmsvägen en huvudgata inom villaområde med en karaktär av lokalgata. Det
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är även en viktig genomfartsgata. Det är många enskilda utfarter och korsningar,
både direkt ut på vägen men även över gång- och cykelväg.
Funktion kort och medel sikt- Genomfart- och uppsamlingsgata med karaktär av
kvartersgata.
Lång sikt- Uppsamlings- och kvartersgata
Prioritet- Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, säkra korsningspunkter och
minskad barriäreffekt

11.3.3 Del 3. Genomfart landsväg
Lindholmsvägen är en lång smal väg med ett antal enskilda utfarter. Lindholmsvägen
ska i första hand vara en genomfartsväg, uppsamlingsgata och framkomlig för främst
bil- och busstrafik. Oskyddade trafikanter hänvisas till gång- och cykelväg längs med
Lindholmsvägen.
Kort- och medel sikt – Genomfartsväg (pendlingsstråk)
På medel eller lång sikt kan genomfartsvägens startpunkt (i relation till Ormsta)
förskjutas norr ut beroende av utveckling av bostäder i Molnby/Ubby och
Arningevägens förlängning.
Lång sikt - Genomfartsväg (pendlingsstråk)
Prioritet- Framkomlighet för bil- och busstrafik, säkra passager för oskyddade
trafikanter, tillgängliga och säkra busshållplatser

11.3.4 Del 4. Lindholmen - genomfart Lindholmens tätort
Lindholmsvägen är en huvudgata genom Lindholmen, även en uppsamlingsgata för
de som bor norr om Lindholmen. Det är många korsningar och passager över gatan,
det är barntätt område och skolan ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen.
Kort- och medel sikt – Huvudgata och uppsamlingsgata
Lång sikt – Huvudgata och uppsamlingsgata
Prioritet- Trafiksäkerhet oskyddade trafikanter, säkra korsningspunkter och
minskad barriäreffekt
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Problembeskrivning
Problembilden är en samlad bild av enkäten, arbetsmöten, platsbesök,
inkomna synpunkter till kommunen och Trafikverket som ställts i
relation till nulägesbilden samt önskat läge.
De största problemen med Lindholmvägen är att det både är och upplevs vara höga
hastigheter, att det är osäkra passager över vägen, att vägen har skarpa kanter, ingen
vägren och dålig sikt. Höga hastigheter skapar ojämna flöden, osäkerhet i korsningar
samt skapar en osäker väg för både oskyddade och skyddade trafikanter som många
gånger delar ett begränsat vägutrymme. Nedan har det som visat sig vara eller
upplevts vara de största frågorna för Lindholmsvägen kategoriserats och redovisas för
sig.
Höga hastigheter
Trafikmätningarna visar på att många bilister håller en för hög hastighet på
Lindholmsvägen. Vid de flesta mätningar är både medelhastigheten och den 85
percentilen högre än den beslutade hastigheten.
Tillsammans med trafikmätningarna visar olycksstatistiken, enkätsvaren och
workshopen och på att det generellt hålls och upplevs vara alldeles för höga
hastigheter på Lindholmsvägen i relation till dagens vägutformning. Detta gäller
framför allt sträckorna utanför Gustav Vasaskolan, Ormstaskolan samt raksträckan
mellan Ormsta och Lindholmen. Många av enkätsvaren lyfter också detta i relation till
skymd sikt och beskriver att detta ger en stor osäkerhetskänsla vid gång- och
cykelpassager samt korsningar.
Smal väg
Enligt de mätningar som har gjorts är delar av Lindholmsvägen smalare än vad som
är lämpligt (vilket är 7 meter om det ska gå buss på vägen enligt trafikförvaltningens
RiBuss), vilket också stärks av enkätsvar, workshopen och arbetsgruppens platsbesök.
Lindholmsvägen upplevs, enligt enkätsvaren som smalare på grund av skymda
kurvor, höga asfaltskanter, mjuka vägkanter, djupa diken, höga hastigheter samt när
det är mycket tung trafik då det inte finns någon vägren. Det verka framför allt vara
aktuellt vid passager, mötande trafik, oskyddade trafikanter samt EPA-traktorer på
vägen.
Belastning
Många av enkätsvaren och på dialogmötet lyftes det att mycket av trafiken är störande
för de boenden, att det är svårt att komma ut i korsningar och att det är svårt att
svänga vänster vid 8:00 på morgonen. Mycket av detta kan dock relateras till att det
inte finns någon vägren, djupa diken och dålig sikt. Under en period har det även
varit mycket tung trafik som ska till byggnationen av depån, vilket också förmodligen
har gjort att andelen tung trafik har ökat.
I de trafikutredningar som gjorts visar på att Lindholmsvägen rent kapacitetsmässigt
är god. I trafikutredningen, bilaga 3, har analyser av trafiksituationer under
eftermiddagens maxtimme gjorts. Den visar på lättare fördröjningar förekommer i
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flera anslutningar till det regionala huvudvägnätet och kraftigare fördröjningar
förekommer i enstaka korsningar.
Korsningar
I trafikutredningen om trafiksituationer under eftermiddagens maxtimme är
Lingsbergsvägen den mest utsatta korsning i relation till vilken medelhastigheten
ligger 50 % av skyltad hastighet. Korsningarna Ormstavägen, Lingonvägen,
Gästrikevägen, Molnbyvägen ligger mellan 70-50 % av skyltad hastighet och Veda
mellan 90-70% av skyltad hastighet, mer information finns i bilaga 3.
Det är många utfarter på Lindholmsvägen, både till och från bostadsområden, men
även många enskilda utfarter. Det är inte långt mellan utfarterna vilket skapar
ojämna flöden längs vägen och detta i samband med höga hastigheter, gör
tillsammans med dålig sikt att det blir osäkra korsningar.
Vid flera av korsningarna är det även skymda kurvor, buskade och väglutningar som
gör att korsningarna känns osäkra. Många i enkäten nämner korsningar kopplat till
att det går för fort och att det är dålig sikt samt att det är svårt att komma ut, framför
allt från vänstersvängar och vid klockan 08:00 på morgonen, vilket stärks av de
belastningsstudier som gjorts i trafikutredningen för den fördjupade översiktsplanen
Norra Vallentuna och Lindholmen. Korsningen Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen
nämns flest gånger i enkätsvaren.
Olycksstatistiken visar att det inträffat 7 olyckor i korsningspunkter, varav 5 är
avsvängande fordon varav 4 var lindriga olyckor och 1 var allvarlig (Krokusvägen). 2
olyckor var med korsande fordon, en av dessa var allvarliga och en var måttlig.
Statistiken hämtat från Strada (se bilaga 4) och från nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjandes hemsida2.
Sikt
Sikten är bristfällig vid passager, framför allt då det är mörkt och dålig belysning.
Lindholmsvägen har många skymda kurvor, växtlighet och krön som skapar
osäkerhet vid utfarter och passager. Detta blir extra påtagligt i samband med att
oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon rör sig på vägen. De platser som
sticker ut mest är alla passager längs Lindholmsvägen samt utfarterna och passagerna
mellan Orkesta Bygdegård och idrottsplatsen samt busshållplatserna vid Vallentuna
golfklubb och Veda ridcenter.
Vägkvalitet
Enligt de mätningar som trafikverket har gjort är det en stor variation på höjden
mellan vägen och vägkanten. På vissa sträckor är det också mycket spår i vägen enligt
mätningarna som Trafikverket har gjort, vilket också bekräftas av ett flertal enkätsvar
och platsbesök. På stora delar av vägen är kanterna sönderkörda. Ett flertal nämner i
enkäten att beläggningen är undermålig och att vägen är gropig, att kurvorna är
feldoserade, sprickor i asfalten m.m.

2

https://ntf.se/trafikolyckor/
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Passager
Passagerna över Lindholmsvägen har i allmänt ingen eller bristfällig belysning, i
samband med höga hastigheter, skymd sikt eller oklarhet med skyltning känns
passagerna otrygga, vilket även många uttrycker i enkätsvaren och på dialogmötet.
Kollektivtrafik
Bussarna mellan Lindholmen och centrala Vallentuna har få avgångar per dag. Ett
flertal av busshållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade och
kollektivtrafikresenären har ingen möjlighet att stå och vänta på bussen på ett säkert
sätt eller möjligheten att ta sig över Lindholmsvägen på ett säkert sätt. Många
busshållplatser är dessutom placerade precis efter kurvor och krön, vilket gör att
fortkörande bilister har svårt att upptäcka bussar och de som korsar vägen i tid. Detta
är även något som flera har haft synpunkter på.
Tung trafik
Det är liten, eller normal andel tung trafik på Lindholmsvägen. Det som är
återkommande i enkätsvaren och under dialogmötet är att det både är svårt och
obehagligt att möta lastbilar och annan tung trafik på Lindholmsvägen. Det är samma
problematik vid omkörning av långsamtgående fordon på grund av begränsad sikt och
avsaknad av vägren. Många upplever även att många av de lastbilar som kör på
Lindholmsvägen kör alldeles för fort. Den tunga trafiken upplevs också ha ökat i och
med utbyggnaden av Molnbydepån.
Belysning
På Lindholmsvägen slutar belysningen en bit norr om Ormsta. Bristfällig belysning är
en återkommande synpunkt i enkäten och under workshopen och det stärks av
platsbesök, övergångsställen pekas ut som platser där den är undermålig. Det finns
belysning längs hela gång- och cykelvägen mellan centrala Vallentuna och
Lindholmen.
Buller
Det är cirka en femtedel som tycker att buller och bra luft är en av de tre viktigaste
faktorerna för Lindholmsvägen. I prioriteringen på dialogmötet prioriteras buller inte
i samma utsträckning. Enligt bullerutredningen beräknas de hushåll som ligger över
bullernivån öka till 55 st, till 2040 om trafikmängden ökar i den takt som beräknas.
Relativt få har nämnt buller i enkäten. De som nämner buller menar på att de har
ökat de senaste åren, framför allt på grund av höga hastigheter och ökad andel tung
trafik.
Vilt
Enligt statistiken från Strada är det två viltolyckor som har skett, krock med älg, en
lindrig och en måttlig, varav en kan utläsas vara på denna sträcka. Enligt enkätsvaren
nämner flera att det finns viltövergångar från Ormsta till Kårsta.
Gång- och cykeltrafik
Många av enkätsvaren och i workshopen uttrycker att det inte finns utrymme för
cyklister på Lindholmsvägen och vill att cyklisterna i första hand använder sig av
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cykelbanan. Cykelvägen går längs den östra sidan av Lindholmsvägen, det är många
enskilda utfarter som först ska över gång- och cykelvägen innan de svänger, vilket
skapar flera osäkra passager. Gång- och cykelvägen fortsätter längs den östra sidan
om Roslagsbanan även om den största delen av de boende i Lindholmen bor på västra
sidan. Detta gör också att vissa väljer eller måste gå- och cykla på Lindholmsvägen
vilket skapar en irritation hos många bilister, vilket går att utläsa i enkätsvaren.
Några nämner att gång- och cykelvägen har ett abrupt början och slut, samt att det är
otydlig skyltning.
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Lösningar och åtgärdspaket
I detta kapitel beskrivs alternativa lösningar och förslag på
åtgärdspaket samt strategier framåt.
Åtgärderna är framtagna enligt fyrstegsprincipen. Det är några få åtgärder som inte är
med i paketen och föreslagen, dessa valdes bort på grund av att de inte uppfyllde
målen i åtgärdsvalsstudien. Exempel på åtgärder som har valts bort är
parkeringsstyrning samt beteendeförändringsåtgärder. Dessa åtgärder är minst lika
viktiga men bör hanteras inom ramen för andra projekt.

12. Redan föreslagna åtgärder
Åtgärder som redan tas om hand om i projekt är exempelvis:





Korsningen Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen
Möjlig cirkulationsplats vid planområde Ormsta/Stensta
Trafiksäkerhet kring Hagaskolan
Säkra skolvägar i Lindholmen

13. Åtgärdspaket
I denna åtgärdsvalstudien föreslås tre paket som ska leda till måluppfyllelse. Dessa är:
•

Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet på kort- och medel sikt – fokus
på trafiksäkerhet och problembild. De här åtgärderna förbättrar/hanterar
dagens problembild.

•

Exploatering- fokus på de åtgärderna som exploatering kan lösa och vad som
måste göras för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet i
utbyggnadslägen.

•

Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion på lång sikt
- behov av att bygga nya vägar och frågeställningar som behöver tas med i en
övergripande trafikutredning för hela Vallentuna kommun. (Uppdrag från
översiktsplanearbetet).

Oavsett om det finns ett behov av åtgärder på kort, medel eller lång sikt behöver
kommunen fortsatt att arbeta med åtgärderna tillsammans med Trafikverket och
Region Stockholm. Även om åtgärderna är på lång sikt krävs det ett aktivt förarbete
för att få till åtgärderna på sikt.

13.1 Trafikverket
En stor del av vägen ägs av Trafikverket och inte kommunen. Det är på denna del upp
till Trafikverket att avgöra vilka åtgärder som ska genomföras, bekostas och i vilket
tidsspann, detta gäller både åtgärder på kort, medel och lång sikt.
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De mest prioriterade åtgärderna på Trafikverkets del är:





trafiksäkra busshållplatser,
fartkameror,
trafiksäkra passager för gång- och cykel
se över och åtgärda vägens bredd, vägren, siktlinjer och trafiksäkerhet vid
korsningar.

13.1.1 Samhällsekonomisk bedömning av dessa åtgärder
Dessa åtgärder är prioriterade då det med enklare medel skapar bättre framkomlighet
och trafiksäkerhet för alla som använder vägen och uppfyller de mål som
åtgärdsvalstudien har satt. Se bilaga 7, för en närmare bedömning av åtgärderna på
trafikverkets väg.

13.2 Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet
på kort sikt
På kort sikt är som ovan beskrivet trafiksäkerhetsåtgärder som är mest prioriterat.
Åtgärderna nedan ska leda till måluppfyllelse i åtgärdsvalstudien och vid precisering
av åtgärderna ska dessa ta hänsyn till mål och vägens funktion idag och framtida
funktion.
Nedan kommer föreslagna åtgärder att delas upp efter gång- och cykel, kollektivtrafik
och fordonstrafik. Till varje åtgärd finns en uppskattad kostnad, denna kommer att
behöva preciseras. Alla åtgärder har också en prioritetsordning mellan 1-5.

13.2.1 Gång- och cykel
Alla passager behöver ses över i relation till varandra och i relation till framkomlighet
för alla trafikslag, alla passager behöver inte se likadana ut. Som beskrivet i
problembilden är många av passagerna otydliga och ibland svåra att sig över på grund
av bristfällig belysning, avskavda målningar och höga hastigheter. Passagerna
behöver särskilt ses över i relation till hur det är möjligt att på ett säkert sätt ta sig
över dem, till gång- och cykelflöden samt till trafiksäkerhet. I arbetet med att
hastighets- och trafiksäkra passagerna behöver även prioritering av trafikslag ses över
och vilka trafikslag som ska ha prioritet och vart i enlighet med
funktionsbeskrivningen i den här åtgärdsvalstudien.
Cykelvägen är placerad på den östra sidan av Lindholmsvägen och passagerna för de
som bor på västra sidan behöver stärkas för att säkert komma till cykelvägen. Ett
flertal enskilda utfarter med begränsad sikt korsar cykelvägen. Det saknas dessutom
viktiga kopplingar inom Lindholmens tätort och även kopplingen mellan den
befintliga cykelvägen och södra Lindholmen.

34

Beskrivning

Uppskattad kostnad

Prioritet

Åtgärder

Se över och åtgärda och alla
passager och hastighetsoch trafiksäkra dem

Säkerställa beläggning och
underhåll av cykelväg (ca 7
km)

Skapa en bättre länk
mellan södra Lindholmen
och den befintliga
cykelvägen söderut
(ca 1,5 km)

Säkerställa cykelvägen
genom hela Lindholmen
(mellan 400- 1000 meter)

Se till att det finns säkra
anslutningar till
målpunkter från GC
Lindholmsvägen

Det är 12 stycken utpekade
övergångställen och
passager samt 7 stycken som
används som passager.
Dessa ska ses över i relation
till vägens funktion, tillgång
till målpunkter och
tillgänglighet och
trafiksäkerhet.

Från: ca 25 000 kr/styck
(beroende på behov av
åtgärd kan budgeten
variera)

1

Skador i beläggning

Ny beläggning ca 300 kr/m2

3

Ej gen cykelväg mellan
södra Lindholmen och den
befintliga vid resor söderut

Från ca: 3000-6000
kronor/meter.
Här ingår kostnad för
belysning men inte
markåtkomst.

4

Från ca: 3000-6000
kronor/meter
Här ingår kostnad för
belysning men inte
markåtkomst.

2

Från ca: 3000-6000
kronor/meter
Här ingår kostnad för
belysning men inte
markåtkomst.

5

Bristande kopplingar inom
tätorten som måste åtgärdas

Se över gång- och
cykelvägnätet runt
Lindholmsvägen för att se
vilka länkar som saknas.

13.2.2 Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken som går längs Lindholmsvägen kompletterar Roslagsbanan och når
andra viktiga målpunkter, såsom skolor, ridcenter, golfklubbar, rekreationsområden
m.m. I dagsläget är busshållplatserna varken tillgängliga eller trafiksäkra. För att
säkra möjligheten och öka valmöjligheten att åka kollektivt längs sträckan
Vallentuna- Lindholmen behöver det finns bra och säkra passager över vägen, helst
belysta, samt även bättre anpassade busshållplatser för alla trafikanter.
Busshållplatsernas fickor kan även användas för att långsamtgående fordon ska
kunna släppa fram annan trafik vid behov på grund av avsaknad av vägren.
Under vissa perioder blir Lindholmsvägen mer trafikerad av bussar då Roslagsbanan
byggs ut både nu och i framtiden. Det är därför viktigt att det finns exempelvis en bra
vändplats i Lindholmen.
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Beskrivning

Uppskattad kostnad

Prioritet

Åtgärder

Trafiksäkra och
tillgängliggöra
busshållplatserna

Det är 14-16 stycken
busshållplatser som behöver
förbättras utifrån ett
tillgänglighet- och
trafiksäkerhetsperspektiv.

Säkerställa att
kollektivtrafiken kan
komma fram under
ersättningstrafiken

Under perioder 2020 och
2021 kommer
ersättningstrafik att
trafikera sträckan
Lindholmsvägen. Det kan
även bli fler avstängningar
längre fram vid kommande
utveckling av Roslagsbanan.

Säkerställa att det finns
en fungerande
vändslinga i Lindholmen
som kan användas när
det behövs
ersättningstrafik för
Roslagsbanan

Det finns behov av en
vändslinga alternativt en
bra vändmöjlighet i
Lindholmen för att minska
sårbarheten vid trafikering.

Från: ca 50 000 kr/st

2

Går inte att
kostnadsberäkna

1

Från ca: 2 000 000.

1

13.2.3 Fordonstrafik
Fordonstrafiken kommer fortsatt att öka och vi kommer behöva samsas och dela på
de vägar som finns. Det finns dock lite enklare åtgärder som kommer att underlätta
och förstärka vägen och förbättra trafiksäkerheten. Det handlar framförallt om att
utöka vägens bredd och förse korsningar och utfarter med trafiksäkerhetsåtgärder.
Alla korsningar och utfarter behöver ses över i relation till helheten. Alla korsningar
och utfarter har inte behov av samma åtgärder. I vissa fall kan det exempelvis handla
om att förbättra och förtydliga linjemålning och i andra korsningar behöver mer
omfattande ombyggnad göras. På grund av de höga hastigheterna behöver
Lindholmsvägens hastighetsgränser ses över och anpassas efter vägens
förutsättningar, det kan både handla om att höja och sänka hastigheten.
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Beskrivning

Uppskattad kostnad

Prioritet

Åtgärder

1
– Siktröjning
Se över och åtgärda
vägens bredd,
siktlinjer och
trafiksäkerhet vid
korsningar och
utfarter

Ca 6 kilometer av vägen
kan behöva breddas.
Det är 32 korsningar
och utfarter och 19
enskilda utfarter.
Åtgärderna skiljer sig
för varje korsning och
utfart.

Vägren:
Ca 2 000 000
Korsningar och utfarter:
Ca 50 000 – 3 000 000

2
– Trafiksäkerhet
vid korsningar
och utfarter

3
– Vägens bredd

Se över och åtgärda
körfält för behov av
vänstersvängar,

Ca 5 - 8 stycken av de 32
korsningarna bedöms
vara i behov större
åtgärder såsom körfält
vänstersväng. Behovet
är störst i Ormsta

3
– Se över

Ca: 3 miljoner per
korsningsåtgärd

4
– Åtgärda

2
Se över och åtgärda
hastigheter som
passar till vägens
karaktär

Se över och åtgärda
vägens vägren,
beläggning och
målning

Hastigheterna behöver
optimeras för
trafiksäkerhet, flöden
och framkomlighet för
alla trafikslag.

Ca 2000 kr/ per ny skylt
och uppsättning av skylt

4- Se över

Vägren ca 800 000
Beläggningsskador: ca
300 kr/m2
Linjemåning ca 200 000

På ett flertal ställen har
vägrenen vittrat sönder
och behöver lagas och
linjemålas.

Ej beräkningsbart, ej
kommunens projekt

Se till att
fartkamerorna
kommer på plats
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målning och
beläggning

3- Vägren

1

4
Säkerställ att det finns
möjlighet till ridning
längs
vägen/cykelvägen

Ridning får inte ske på
gång- och cykelväg och
därför behöver
möjligheten till ridning
längs Lindholsmvägen
säkerställas.

Ca: 800 kronor/m
(exklusive markåtkomst)

13.3 Exploatering- fokus på de åtgärderna som
påverkas av exploatering och vad som måste göras
för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet
Vid nybyggnation ska exploateringen förhålla sig till och utveckla vägen utifrån de
mål och den funktion på medel och lång sikt som är beslutade i åtgärdsvalstudien.
Samt aktivt se till att vägens barriäreffekt och bullerpåverkan minskas.
Är åtgärderna ovan inte gjorda bör exploateringsprojekten bevaka att åtgärderna
längs Lindholmsvägen blir av. Det kan exempelvis handla om att säkra vägren,
tillgängliggöra och trafiksäkra busshållplatser samt passager över vägen om detta
direkt påverkas av projektet.
Lindholmsvägen kommer oavsett nya vägar, alltid ha ett behov av genomfart från
olika områden, men karaktären på vägen kan förändras mot en tydligare statskaraktär
och gestaltning, och känslan av vägen som barriär ska minska.
Möjligheterna att via exploateringsavtal få exploatörer att bekosta åtgärder styrs av
plan- och bygglagen. Det innebär dels att endast åtgärder som är nödvändiga för att
detaljplanen ska kunna genomföras. Därutöver ska exploatörens samtliga åtaganden
stå i rimligt förhållande till nyttan av detaljplanen. Det innebär att inte ens
kostnaderna för nödvändiga åtgärder kan tas ut annat än om nyttan, i realiteten det
värde planen medför, är större än kostnaderna.
Åtgärder som behöver hanteras på sikt på grund av ökande trafik är:
-

Cirkulationsplats väg 268 (Angarnsvägen)/264 (Arningevägen) /950
(Lindholsmvägen)

13.3.1 Exploateringsprojekt Åbyholm och Åby ängar.
I och med exploateringsprojekten Åbyholm och Åby ängar behöver tre befintliga
gång- och cykelpassager hastighets- och trafiksäkras. En ny behöver tillkomma, den
kommer även möjliggöra passage till den kommande returparken. Åbyholm och
Åbyängar skapar bättre tillgänglighet mellan områden som idag inte är så
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lättillgängliga. Mindre åtgärder i cykelvägnätet kan behöva belasta den kommunala
budgeten.

13.4 Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion
på lång sikt
För att säkerställa framkomligheten på lång sikt behöver flera ställningstagande
göras. Under 2020 kommer en trafikutredning göras som är kopplad till utvecklingen
i översiktsplanen och som redan finns som ett uppdrag.
I den trafikutredningen ska frågeställningar utredas som är kopplade till
Lindholmsvägen. Trafikutredningen ska ta fasta på vilka tröskelvärden som är
kopplade till framkomlighet, alltså vid vilka värden åtgärder behöver göras. Detta
innebär att andra strategier för att hålla ner flödet kan bli av intresse, exempelvis
olika mobilitetsåtgärder, dubbelspår till Lindholmen, ökad kollektivtrafikkapacitet
m.m.
Trafikutredningen ska leda till att vi få en bättre kännedom om vid vilka flöden
kapacitetsproblem uppstår, var och i vilka lägen, vilket har visat sig är ett tydligt
behov för att uppnå ÅVS:ens mål, vägens funktion och lösa problembilden. Att göra
detta i en övergripande trafikutredning är också av värde då för att sätta åtgärder på
Lindholmsvägen i relation till behoven av åtgärder i hela trafiksystemet i Vallentuna
kommun.
Frågeställningar för den övergripande trafikutredningen är:
1.
Går det att identifiera ett tröskelvärde för behovet av Arningevägens
förlängning (ur ett framkomlighetsperspektiv) och buller?
2.
Identifiera tröskelvärden för när åtgärder behöver sättas in för att ha
en god framkomlighet ut från Lindholmsvägen.
3.
Föreslå andra åtgärder för att lösa möjliga kapacitetsproblem
4.
Hur bör områdena runt Lindholmsvägen utvecklas trafikstrategiskt?
Efter trafikutredningen ska ställningstagande kring vilka åtgärder som ska tas vidare
och hur samt vilka fortsatta utredningar som behöver göras för att exempelvis kunna
komma vidare med Arningevägens förlängning.
Åtgärder som kommunen tillsammans med Region Stockholm och
Trafikverket behöver arbeta vidare för är:




Dubbelspår till Lindholmen (roslagsbanan)
Bättre möjligheter till kollektivtrafikresande
Arningevägens förlängning

Dessa kan fyllas på utifrån vad som kommer fram i trafikutredningen.
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14. Tidshorisont för åtgärdernas genomförande
Objekten ska behandlas i kommunplansarbetet och kommer bedömas i relation till
andra objekt och åtgärder i hela kommunen.
Åtgärder som har prioriterats som 1 och 2 förväntas starta under hösten 2019
och/eller våren 2020. När åtgärderna med prioritet 1 och 2 har genomförts och det
finns utrymme i resurs- och budgetplanering kommer prioritet 3 och sedan 4 åtgärder
att påbörjas och genomföras. När 1,2,3,4 - åtgärder har genomförts ska åtgärder med
prioritet 5 påbörjas och genomföras.
Paket två och tre kommer att bearbetas kontinuerligt i utbyggnadsplaner samt inom
ramen för kommunens långsiktiga och strategiska planering. Generellt är
tidshorisonten för genomförande på dessa objekt senare än 2030.

15. Fortsatt hantering
De åtgärder som föreslås inom kommunalt vägnät kommer att genomföras enligt
prioriteringsordning och ska tas med i kommande års budgetplaneringar, men
behöver bedömas i relation till andra objekt och åtgärder i kommunen. När
kommunen hanterar åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien bör också dialog med
Trafikverket att föras så att åtgärderna kan göras samtidigt om möjligt.
Om de åtgärder som rör Trafikverkets del kommer Vallentuna kommun att fortsätta
föra dialog med Trafikverket. Trafikverket har delaktiga i arbetet med
åtgärdsvalstudien och kommunen föreslår för Trafikverket att de åtgärder som
kommunen föreslår läggs in i Trafikverkets åtgärdsplanering. Vissa av åtgärderna
bedöms vara aktuella tidigare, såsom exempelvis fartkameror då detta redan är en
prioriterad åtgärd från Trafikverkets sida.
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