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1. Bakgrund
Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att 
skylta hastigheten i steg om 10 km/tim, från 
30 km/tim och upp till 120 km/tim. Syftet är 
att få en bättre anpassning av hastigheterna i 
för       hållande till de trafikpolitiska målen. För-
ändringen av hastighetsbegränsningarna är 
avsedd att  ge ökad trafiksäkerhet baserat på 
krockvålds principen. Den ska även bidra till 
ökad respekt och acceptans för hastighets-
gränserna samt minskad miljöpåverkan.

Kommunen har rätt att besluta om hastighets-
begränsningarna inom tättbebyggt område. 
Kommunen har också rätt att besluta var grän-
sen för tättbebyggt område går.

I § 7 i Vägverkets föreskrifter och allmänna råd 
om högsta tillåtna hastigheter anges följande: 
”Inom tättbebyggt område bör, när annan 
hastighetsgräns än tätortshastigheten enligt 
3 kap 17 § första stycket (50 km/tim) prövas, 
främst hastighetsgränserna 30, 40 och 
60 km/tim eftersträvas på vägar som inte ingår i 
funk tionella förbind elser för arbetspendling och 
långväga godstransporter.”

Genom att avväga hastighetsnivån väl kan den 
valda hastighetsbegränsningen medverka till att 
stadsrummen används på ett sätt som stöd-
jer stadens utveckling. Handboken Rätt fart i 
staden har tagits fram som ett verktyg för att 
medverka till att staden får det trafiksystem den 
behöver för att utvecklas i avsedd riktning. 

Handboken är framtagen i samarbete mellan 
Vägverket och Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Denna rapport är en tillämpning av hand-
boken inom tätort i Upplands Väsby kommun.

Figur. Handboken Rätt fart i staden
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2. Metoden
2.1 Förberedelser
Hastighetsplanen tas fram inom ramen för Tra-
fikplanen i Upplands Väsby kommun. I uppdra-
get för Trafikplanen ingår bland annat att klas-
sificera vägnätet vilket har varit en av grunderna 
i hastighetsplanen. Vad gäller utryckningsnätet 
utgör huvudvägnätet primära utryckningsvägar 
tillsammans med en del centrala lokalgator.
Hastighetsplanen genomförs på en övergri-
pande nivå. Detta innebär att trafikens huvudnät 
har analyserats i Upplands Väsby tätort och att 
övriga delar inom tätorterna har behandlats 
som homogena områden.

För att genomföra en  hastighetsplan krävs un-
derlagsmaterial. Följande material har levere-
rats från Upplands Väsby kommun till Vectura:

•	 Gaturegister i excel
•	 Grundkarta
•	 Målpunkter inom kommunen (skolor, 

vårdcentraler, fritidsanläggningar mm)
•	 Karta med planskildheter och hastighets-

dämpande åtgärder

Övrigt material som Vectura använt sig av:
•	 gällande hastighetsgränser ur NVDB
•	 Kommunens befintliga trafikstrategi
•	 Olycksstatistik från STRADA
•	 Kollektivtrafiknät med hållplatslägen från 

SL

2.2 Inventering
Under två dagar i mars 2011 inventerades hu-
vudvägnätet och homogena områden definera-
des i Upplands Väsby tätort. En gata i respektive 
område inventerades och hastigheten på denna 
uppskattades gälla samtliga gator i området. Då 
inte samtliga gator är inventerade kan avvikel-
ser förekomma.

Vid inventeringstillfället deltog två personer.
 

Nuläget klargjordes och varje gata delades in i 
homogena gaturum. Ett homogent rum kan vara 
en gata eller ett avsnitt av en gata.

2.3 Nulägesbeskrivning
Uppgifterna från inventeringen sammanställdes 
i en excel-fil och redovisades på GIS kartor. En 
analys gjordes av de homogena gaturummen 
och effekterna av de nuvarande hastighetsbe-
gränsningarna undersöktes. Analysen grunda-
des på de kvalitetssamband som finns i handbo-
ken ”Rätt fart i staden”.

Typ av livsrum identifierades för alla homogena 
gaturum vid inventeringen. Livsrummen be-
dömdes efter gatans ”väggar och golv”, det vill 
säga vad som finns utmed gatan där väggarna 
är bestämande. Därmed tas stadens utveck-
lingspotential till vara. Livsrumsmodellen byg-
ger på en prioritering av olika trafikantintressen 
och stadsomsorg. Innebörden av samtliga rum 
framgår av definitionerna på nästa sida. 

Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och de 
lekande barnen. I frirummet ska de oskyddade 
trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfor-
donstrafik, som i princip inte bör förekomma. 
Utformningen måste utgå från gåendes och cy-
klisters perspektiv och hastighet, vilket innebär 
detaljrikedom och småskalighet 
med många möjligheter till möten mellan män-

Figur. Frirum. Källa: Handboken Rätt fart i staden
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Rätt fart i staden! 61

Kvalitetsnivåer

 God kvalitet
innebär att det berörda kvalitetsanspråket är tillgodosett 
(betecknas även som grön kvalitet).

 Mindre god kvalitet 
innebär att det berörda kvalitetsanspråket delvis är 
tillgodosett. Kvalitetsnivån kan godtas om andra väsentliga 
kvaliteter därigenom erhåller god kvalitet (betecknas även 
som gul kvalitet).

 Låg kvalitet
innebär att det berörda kvalitetsanspråket inte tillgodoses. 
Åtgärder bör planeras för att på sikt förbättra kvaliteten 
(betecknas även som röd kvalitet).

Rätt fart i staden! 62

Livsrumsmodellen

Rätt fart i staden! 63

Livsrumsmodellen - Frirum (F)
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Figur. Integrerat frirum. Källa: Handboken Rätt fart i 
staden

22

Rätt fart i staden! 64

Livsrumsmodellen - Integrerat frirum (IF)

Rätt fart i staden! 65

Livsrumsmodellen - Mjuktrafikrum (M)

Rätt fart i staden! 66

Livsrumsmodellen - Integrerat transportrum (IT)

niskor. Bilfria områden är exempelvis torg, par-
ker, lek- och fritidsområden, avstängda gator, 
separata gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är 
inte lämplig på dessa platser.

Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och 
cyklister är prioriterade. Motorfordon har möj-
lighet till begränsad inkörning men alltid med 
stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. 
Låg fart är en förutsättning, liksom prioritet för 
fotgängare och cyklister. Väggarna består ofta 
av hus med entré mot rummet. Olika typer av 
aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. 
Ytorna har delad funktion. Rummen finns i de 
finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i 
entréområde, centrala offentliga stadsrum m.m.

Mjuktrafikrum (M), rum som ofta omfattar 
större delen av stadens gaturum. Väggarna i 
rummen utrycker ett anspråk på kontakt och 
närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors 
anspråk att lätt samspela. Biltrafikens ytor be-
gränsas så långt det går med hänsyn till gator-
nas funktion.

Figur. Mjuktrafikrum. Källa: Handboken Rätt fart i 
staden

22

Rätt fart i staden! 64

Livsrumsmodellen - Integrerat frirum (IF)

Rätt fart i staden! 65

Livsrumsmodellen - Mjuktrafikrum (M)

Rätt fart i staden! 66

Livsrumsmodellen - Integrerat transportrum (IT)
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Transportrum (T), rum för enbart motor-
fordonstrafik, där gång- och cykelpassager 
på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade. 
Väggarna vänder inte sina anspråk mot rum-
met. Transportrummet omgärdas av barriärer, 
synliga eller osynliga. Transportrummet har en 
renodlad trafikuppgift.

Integrerat transportrum (IT), oskyddade tra-
fikanter kan färdas i rummet men har ringa 
anspråk på att korsa det. Det finns också ringa 
anspråk på vistelse i rummet. Väggarna vänder 
sig mot rummet men har ringa anspråk på det. 
Korsningsanspråket uppkommer i anslutning 
till korsningar mellan de integrerade trans-
portrummen eller andra livsrum. I rummet har 
oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i 
form av andra trafikanters närvaro men utan att 
samspela med dem. Gaturummet har som regel 
en transportfunktion.

Figur.  Integrerat transportrum. Källa: Handboken 
Rätt fart i staden

22

Rätt fart i staden! 64

Livsrumsmodellen - Integrerat frirum (IF)

Rätt fart i staden! 65

Livsrumsmodellen - Mjuktrafikrum (M)

Rätt fart i staden! 66

Livsrumsmodellen - Integrerat transportrum (IT)

Figur. Transportrum. Källa: Handboken Rätt fart i 
staden

23

Rätt fart i staden! 67

Livsrumsmodellen - Transportrum (T)

Rätt fart i staden! 68

KVALITET  1 Stadens karaktär

 ett samlande begrepp för bl.a.
 bebyggelsestrukturen
 enskilda byggnader
 platser
 parker
 grönstråk
 gatunät
 …

Rätt fart i staden! 69
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2.4 Analys och bearbetning 
Länkoptimeringen är den första sammanväg-
ningen av kvalitetsanspråken. Detta steg utförs 
genom att för varje rumsenhet (sträcka, område 
eller plats) eftersträva den högsta hastighets-
nivån som bäst reducerar antalet och graden av 
kvalitetsavvikelser. 

I nästa steg, nätanpassning, bearbetades och 
analyserades kvarstående kvalitetsavvikelser. 
Detta görs för att minska plottrigheten, skapa 
ett sammanhängande nät och hitta bra lägen för 
eventuella skiften av hastigheter.

Därefter görs en systemanpassning så att en-
dast 30, 40 och 60 km/tim förekommer i hastig-
hetssättningen.

2.5 Avvikelsehantering 
För de platser, sträckor eller punkter som i 
analysen uppvisade mindre god kvalitet inom ett 
eller flera av bedömningskriterierna redovisas 
en sammanställning i avsnitt 5.1.  

2.6 Hastighetsplan
Ett förslag till hastighetsplan enligt metoden 
Rätt Fart i staden har utformats i form av denna 
rapport, bifogad Excel-fil samt tagna foton.

Figur. Hastighetsnivåns betydelse för stadens 
karaktär samt för tryggheten. Källa: Handboken 
Rätt fart i staden

Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum
God Gångfart ≤ 30 km/tim ≤ 50 km/tim
Mindre god 20 km/tim 40 km/tim 60 km/tim
Låg ≥ 30 km/tim ≥ 50 km/tim ≥ 70 km/tim

Efter livsrumsbedömningen viktades sedan 
de olika anspråken mot varandra i Excel-filen. 
Utifrån denna viktning gjordes en nulägesana-
lys. Stadsbyggnadskvaliteterna som Rätt fart i 
staden tar hänsyn till är:

	Stadens karaktär
	Tillgänglighet
	Trygghet
	Trafiksäkerhet
	Miljö och hälsa

Anspråken på dessa kvaliteter delas in i tre 
nivåer:

God kvalitet: Kvalitetsanspråket är tillgodosett 
(visas som grönt i Excel-filerna).

Mindre god kvalitet: Kvalitetsanspråket är delvis 
tillgodosett (visas som gult i Excel-filerna).

Låg kvalitet: Kvalitetsanspråket är inte tillgodo-
sett. (visas som rött i Excel-filerna).
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3. Nulägesbeskrivning

3.1 Nuvarande hastighetsgränser
Nuvarande hastighetsgränser är hämtade ur 
NVDB och har förts in i excel-filen under nuläge 
och i vissa fall justerats efter inventeringen. 
Huvudvägnätet i Upplands Väsby tätort består 
till största del av 50 gator medan av de homo-
gena områden som definerats är alla utom två 
30-områden (de övriga två är 50 områden).

3.2 Kollektivtrafik
Vectura har från SL fått filer med busslinjer och 
hållplatslägen. I Upplands Väsby finns såväl-
stadsbussar som regionbussar. Dessutom trafi-
keras Upplands Väsby station av pendeltåg och 
regionala tåg mot Arlanda och Uppsala.

3.3 Livsrum
I handboken Rätt fart i staden används livs-
rumsmodellen för att dela in tätorten i gaturum, 
med avseende på rummets stadsbyggnadsmäs-
siga funktion. För de undersökta gatorna är tre 
livsrum aktuella: Transportrum (T), intergrerat 
transportrum (IT) och mjuktrafikrum (M) 

I Upplands Väsby har majoriteten av de under-
sökta huvudgatorna bedömts vara transportrum 
och integrerade transportrum medan de homo-
gena områdena till största del består av mjuk-
trafikrum. 

Figur på sidan 12 redovisar kartor över fördel-
ningen över resultatet av rumsindelningen.

3.4 Dimensionerande trafiksäker-
hetssituation (DTSS)
Bedömningen av dimensionerande trafiksä-
kerhetssituation bygger på vilka krockvålds-
situationer som kan uppstå på de olika delarna 
av vägnätet. Situationen med lägst krockvålds-
hastighet blir dimensionerande enligt följande 
turordning: 
Oskyddade trafikanter/Bil-konflikter
Bil/Bil-korsande kurs 
Bil-singel (fast hinder) 
Bil/Bil-möte

Bedömningen har gjorts för vad som kan sägas 
gäller generellt längs sträckan. Har sträckan 
dessutom korsande vägar och/eller övergångs-
ställen har detta noterats vid inventeringen och 
tagits hänsyn till vid analys och avvikelsehante-
ring.

3.5 Luftkvalitet och buller
Enligt Rätt Fart i staden är gränsvärdena föl-
jande för ekvivaltent buller:
< 55 dBA god kvalitet
55-65 dBA mindre god kvalitet
>65 dBA låg kvalitet
Upplands Väsby kommun har levererat informa-
tion om vilka gator som har mindre god 
respektive låg kvalitet utifrån definitionen ovan.

Ingen hänsyn har tagits till luftkvalitet då inga 
mätningar finns gjorda.

3.6 Olycksstatistik
Olycksstatistik har hämtas från STRADA för 
respektive gata. Statistiken är från 2006 fram till 
mitten på april 2011.

Figur.  Bild från handboken Rätt fart i staden
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Figur. Nuvarande hastighetsbegränsningar i Upplands Väsby tätort
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Figur. Livsrumsindelning i Upplands Väsby tätort
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3.7 Kvalitetsbedömning av nuläget 
En inledande analys har gjorts för de befintliga 
hastighetsgränserna. Nätet har delats in i 59 
sträckor och 17  homogena områden. Dessa har 
bedömts utifrån kvaliteterna tillgänglighet för 
bil, tillgänglighet för kollektivtrafik, karaktär, 
trygghet och trafiksäkerhet. Detta innebär att 
varje sträcka eller område kan få flera avvikel-
ser. 

Med nuvarande hastighetsgränser får Upplands 
Väsby 13 avvikelser med låg kvalitet (röd-mar-
kerade i excelfilen) och 31 avvikelser med med 
mindre god kvalitet (gulmarkerade i excelfilen). 
Tillgänglighet för bil och kollektivtrafik får flest 
avvikelser men också karaktär, trygghet och 
buller får en del avvikelser.

Figur. Utdrag ur kvalitetsbedömning av nuläget för Upplands Väsby tätort
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4 Analys

4.1 Länkoptimering
Syftet med länkoptimering är att för varje en-
skild länk i systemet välja den hastighetsnivå 
som bäst balanserar anspråken för de olika 
stadsbyggnadskvaliteterna. Analysen genom-
förs genom att olika hastigheter för respektive 
länk prövas. Därefter kontrolleras vilka kvali-
tets-nivåer som erhålls för karaktär, trygghet, 
trafiksäkerhet samt tillgänglighet för bil- och 
kollektivtrafik. Antalet erhållna kvalitetsnivåer 
av grön, gul och röd kvalitet summeras i en 
tabell. I detta moment ska alltså så många röda 
och gula markeringar som möjligt försvinna i 
Excel-filen. Det länkoptimerade nätet innehål-
ler samtliga möjliga hastighetsgränser mellan 5 
km/tim och 70 km/tim.

Efter länkoptimeringen sjönk antalet avvikelser 
med låg kvalitet från 13 till 3 stycken. Antalet 
avvikelser med mindre god kvalitet sjönk till 23 
stycken (från 31).

4.2 Nät- och systemanpassning
I nästa steg bearbetades och analyserades kvar-
stående kvalitetsavvikelser. Detta gjordes för 
öka enhetligheten, skapa ett sammanhängande 
nät och hitta bra lägen för eventuella skiften av 
hastigheter.

På samma gång gjordes en anpassning av 
hastighetsbegränsningarna så att om möjligt 
endast 5 (=gångfartshastighet), 30, 40 respek-
tive 60 km/tim förekommer. 

Resultatet för Upplands Väsby tätort är ett nät 
med mest 60- och 40-gator. Detta beror på att 
det till största delen är huvudvägnätet som stu-
derats. Huvudvägnätet förbinder kommunens 
olika delar vilket motiverar att hastigheterna 
bör vara högre än inne i bostadsområden.

Alla utom två av de homogena områdena har 
fått hastigheten 30 km/tim. De områden som 
skiljer sig har fått hastigheten 40 km/tim.
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Figur. Utdrag ur kvalitetsbedömning efter systemanpassningen för Upplands Väsby tätort

4.3 Prövning av tillgänglighets-
anspråk
Tillgänglighetsanspråken för buss, ambulans 
och räddningstjänst har stor betydelse. En 
sänkning av hastigheten bör dock kunna accep-
teras på platser där oskyddade trafikanter och 
stadens karaktär har stora och viktiga anspråk. 

Utryckningstrafikens tillgänglighetsanspråk 
påverkas inte eftersom dessa fordon fortsätt-
ningsvis kan köra fortare än den tillåtna hastig-
hetsbegränsningen vid utryckningstillfällena. 
Det som kan komma att påverka deras tillgäng-

lighetsanspråk är däremot de åtgärder som 
vidtas för att hantera kvalitetsavvikelserna 
såsom gupp och avsmalningar. Dessa åtgär-
der påverkar även kollektivtrafikens tillgäng-
lighet. Innan vägar byggs om för att anpassas 
till lägre hastigheter bör kommunen sam-
råda med räddningstjänsten och trafikhuvud-
mannen för kollektivtrafiken.
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5.1 Avvikelser
Med avvikelser menas de platser där låg eller 
mindre god kvalitet identifierats i systeman-
passningen. I Upplands Väsby har 4 avvikelser 
noterats med låg kvalitet och 48 avvikelser med 
mindre god kvalitet (i systemanpassningen). 
25 sträckor har fått avvikelse för tillgänglighet 
för biltrafik. Detta beror på att dessa sträckor 
föreslås få en hastighet till 30 eller 40 km/tim 
trots att de definerats som T (transportrum)el-
ler IT (integrerat transportrum) rum. 

Kollektivtrafiken får avvikelser på 6 av 
sträckorna varav 1 är av låg kvalitet. Samtliga 
avvikelser beror på att regionbuss trafikerar 
sträckan men hastigheten är satt till 30 alterna-
tivt 40 km/tim.

Stadskvaliteterna karaktär och trygghet har fått 
4 avvikelser som beror på att hastigheten är satt 
till 60 km/tim för att få ett mer entydigt system 
av hastigheter.

Karaktären trafiksäkerhet får två avvikelser av 
mindre god kvalitet med orsak av att de 
definerats som IT-rum men cykeltrafik sker i 
blandtrafik. Dessa har dock fått en sänkt hastig-
het till 40 km/tim från 50 km/tim men avvikel-
serna kvarstår. 

Ett av målen med hastighetsplanen är som 
tidigare nämnts att skapa ett jämnare hastig-
hetsystem. För att uppnå detta har tre sträckor 
(Delar av Bredden- och Sandavägen) höjts till 
60- respektive 40 km/tim trots att de är buller-
störda.

Åtta av sträckorna har definerats med avvikelse 
på buller. Tre stycken har fått låg kvalitet och 
fem sträckor mindre god kvalitet. Avvikelser 
gällande buller kan inte tas bort genom ändring 
av hastighet i metoden (däremot ökar antalet 
avvikelser om hastigheten höjs).

På gator med låg hastighet är det inte hastig-
heten i sig som påverkar bullret utan snarare 

trafikmängden och trafikrytmen likväl som väg-
garnas utformning i rummet. På grund av detta 
måste andra åtgärder än sänkning av hastighe-
ten göras för att förbättra bullerproblematiken. 
I hastighetsplanen har följande gator pekats ut 
som bullerstörda. Avvikelserna gällande buller 
måste åtgärdas på annat sätt än hastighets-
sänkning.

•	 Delar av Breddenvägen
•	 Edsvägen
•	 Del av Hasselgatan
•	 Delar av Sandavägen
•	 Väsbyvägen
•	 Vätögränd
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Figur. Fördelning efter kvalitet på avvikelser efter föreslagna hastigheter i systemanpassning
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5.2 Åtgärdsförslag 
Det finns olika sätt att utforma hastighetssäkra 
passager och övergångsställen. Inom ramen för 
hastighetsplanen föreslås ingen detaljutform-
ning av olika tänkbara åtgärder men förslag 
till platser och principiella åtgärder redovisas 
under kapitel trafiksäkerhetsåtgärder i Trafik-
planen för Upplands Väsby. 

Vid passager på gator med högre skyltad hastig-
het än 30 km/tim bör hastighetssäkring ske. På 
nästa sida redovisas de sträckor som passerar 
utpekade målpunkter samt övriga sträckor som 
inom ramen för hastighetsplanen får antingen 
sänkt eller höjd hastighet.

Kommande exploatering
Mälarvägen har bedömts utifrån dagens situa-
tion men i och med den kommande exploatering 
planeras gatan få en annan karaktär och gatu-
miljö. Hastigheten längs vägen kommer behöva 
justeras i samband med ombyggnationen.
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Hastighetssäkring vid skolor, vårdinstanser, sportanläggningar
Längs eller i nära anslutning till följande gator finns utpekade målpunkter. Eventuella passager för 
att nå dessa bör ses över. 

•	 Lövstavägen vid Runby skola (sänkt från 50 till 40)
•	 Frestavägen vid Frestaskolan (höjt från 30 till 40)
•	 Optimusvägen vid förskola/skola (en del har fått sänkt från 50 till 40 och en del har fått höjt från 

30 till 40)
•	 Hasselgatan vid förskola vid Väsbyvägen (sänkt från 50 till 40)
•	 Stora Vägen vid förskola/skola vid Grimstavägen (sänkt från 50 till 40)
•	 Valhallavägen vid förskola/skola vid Näckrosvägen (höjt från 30 till 40)
•	 Tunavägen vid förskola/skola (hela gatan satt till 40)
•	 Trädgårdsgatan vid Runby torg, lokalt centrum (sänkt från 50 till 40)
•	 Husarvägen vid idrottsplats/skola med mera (sänkt hastighet från 50 till 40)

Gator med hastighet föreslagen till 40 km/tim och 60 km/tim
Inom ramen för hastighetsplanen föreslås många av sträckorna få ändrad hastighet vilka redovisas 
nedan. 

Gator med sänkt hastighet

•	 Bjursvägen (50 till 40)
•	 Bryggerivägen (50 till 40)
•	 Edsvägen (50 till 40)
•	 Grimstavägen (50 till 40)
•	 Hagvägen (50 till 40)
•	 Hammarbyvägen (del 1) mellan Väsbyvägen till 30/50 skyltar söder om Bygelvägen (50 till 40)
•	 Hammarbyvägen (del 3) mellan 30/50 skyltar öster om Hammarbyvägen 32-36 till Hasselgatan 

(50 till 40)
•	 Hasselgatan (del 1) mellan Väsbyvägen till 30/50 skyltar väster om Hammarbyvägen(50 till 40)
•	 Hasselgatan (del 3) mellan 30/50 skyltarna öster om Hallonstigen till Hasselgatan/ladbron (från 

50 till 40)
•	 Husarvägen (50 till 40)
•	 Jupitervägen (50 till 40)
•	 Länsmannsvägen (50 till 40)
•	 Lövstavägen (del 1) mellan tätortsgräns till 30/50 skyltar norr om Bromsbodavägen
•	 Lövstavägen (del 3) mellan 30/50 skyltar norr om Trollvägen till Mälarvägen
•	 Nordanvägen (50 till 40)
•	 Optimusvägen (50 till 40)
•	 Oxundavägen (50 till 40)
•	 Rosendalsvägen (del 1) mellan Stockholmsvägen och 30/50 skyltar vid Bragevägen (50 till 40)
•	 Sandavägen (del 3) mellan Stockholmsvägen och 30/50 skyltar väster om Tolanvägen (50 till 40)
•	 Skälbyvägen (50 till 40)
•	 Stora vägen (del 1) mellan Fiskarvägen och Bjursvägen (50 till 40)
•	 Trädgårdsvägen (50 till 40)
•	 Valhallavägen (del 1) mellan Breddenvägen och 30/50 skyltar öster om Liljevägen (50 till 40)
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•	 Valhallavägen (del 2) mellan 30/50 skyltar öster om Liljevägen och Anevägen (50 till 40) 
•	 Väsbyvägen  (50 till 40)
•	 Ymervägen (50 till 40)

Gator med höjd hastighet

•	 Almungevägen (del 1) mellan tätortsgräns och 30/50 skyltar väster om Eggebyvägen (30 till 40)
•	 Almungevägen (del 2) mellan 30/50 skyltar väster om Eggebyvägen till Stockholmsvägen (50 till 

60)
•	 Borgbyvägen (30 till 40)
•	 Breddenvägen (50 till 60)
•	 Cedersnäsvägen (30 till 40)
•	 Ekebovägen (50 till 60)
•	 Frestavägen (30 till 40)
•	 Hammarbyvägen (del 2) mellan 30/50  skyltar söder om Bygelvägen till 30/50 skyltar öster om 

Hammarbyvägen 32-36 (30 till 40)
•	 Hasselgatan (del 2) mellan 30/50 skyltar öster om Hallonstigen till  30/50 skyltar väster om 

Hammarbyvägen (30 till 40)
•	 Holmvägen (30 till 40)
•	 Kvarnvägen (30 till 40)
•	 Ladbrovägen (50 till 60)
•	 Lövstavägen (del 2) mellan 30/50 skyltar norr om Bromsbodavägen till 30/50 skyltar norr om 

Trollstigen (30 till 40)
•	 Mälarvägen (50 till 60)
•	 Rosendalsvägen (del 2) mellan 30/50 skyltar vid Bragevägen till Valhallavägen (30 till 40)
•	 Sandavägen (del 1) mellan tätortsgränsen och 30/50 skyltar väster om Odenvägen (50 till 60)

Sandavägen (del 2) mellan 30/50 skyltar väster om Odenvägen och 30/50 skyltar väster om 
Tolanvägen (30 till 40)

•	 Smedbyvägen (50 till 60)
•	 Stockholmsvägen (del 1) från tätortsgränsen till 50/60 skyltar norr om Instrumentvägen (50 till 

60)
•	 Stockholmsvägen (del 3) mellan 50/60 skyltar norr om Örvägen till 50/60 skyltar söder om San-

davägen (50 till 60)
•	 Tunavägen (30 till 40)
•	 Valhallavägen (del 3) mellan Anevägen och Rosendalsvägen (30 till 40)
•	 Vallentunavägen (50 till 60)
•	 Älvhagsvägen (30 till 40)
•	 Älvsundavägen (50 till 60)
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6. Hastighetsplan
Det slutliga förslaget till hastighetsplan enligt 
analysmetoden i handboken Rätt fart i staden 
presenteras på nästa sida. Hastighetsplanen 
kan vidareutvecklas när kommunens egna 
anspråk har värderats och är ett stöd i den fort-
satta kommunala planeringen.

Resultatet för Upplands Väsby tätort är att 
huvudgator fått en skyltad hastighet till 60- 
alternativt 40 km/tim beroende på hur miljön 
runt omkring ser ut. De flesta bostadsområden 
föreslås till 30 km/tim förutom Prästgårds-
marken och området runt Holmvägen som 
föreslås till 40 km/timme.

Principiellt gäller att endast omskyltning till 
nya hastigheter inte leder till god efterlevnad av 
den nya hastighetsbegränsningen. För att öka 
efterlevnaden bör gatorna därför anpassas på 
de platser som föreslås i hastighetsplanen samt 
utifrån principskisserna framtagna i Trafik-
planen. Fler exempel på åtgärder finns bland 
annat i handböckerna Lugna Gatan, i VGU (vägar 
och gators utformning) samt i Åtgärdskatalog – 
för säker trafik i tätort.
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Figur. Förslag till hastighetsplan för Upplands Väsby tätort
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