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Dialog

Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen 
berörde den kommande trafikplanen och lanserades som 
startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte mellan 
70-75 människor trafikdialogen som hölls under två dagar, 31/8-
1/9 2010.
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Syfte

• Syftet med dialogen var att inleda arbetet med trafikplanen genom 
att lyssna av med befolkningen hur trafiken uppfattas idag.

• Dialogen ämnade kartlägga problem i trafiken idag men även blicka 
framåt och utforska hur befolkningen vill att trafiken ska utformas 
framöver. 

• Dialogen hade mer eller mindre två teman för framtiden. Det ena 
behandlade kollektivtrafik och spårtaxi medan det andra temat 
rymdes inom frågeställningen: Vad kan få dig att välja andra 
transportmedel än bilen på kortare resor i Väsby?
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Intresanta kategorier

• Åsikterna var många men ofta 
samstämmiga oavsett ålder 
eller kön. De kategorier som 
diskuterades mest var 
parkering, cykelnätet, spårbil, 
kollektivtrafik, gångvägar, 
stationen och bilens funktion. 
Nedan redogörs yttrandena 
utifrån respektive kategori.
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Parkering

• De flesta uppskattar parkering som är billig eller 
avgiftsfri och tycker att Väsby är en bra stad att 
parkera i. Några refererade till Märsta och 
menade att parkering kan vara avgiftsfri överallt. 
Medan andra tyckte att det är skäligt att betala 
för sin parkering i centrala lägen, men inte för 
mycket. 

• Vissa ansåg att det var rimligt att bygga bostäder 
på centrala parkeringar i attraktiva lägen, om p-
platserna kunde ersättas med kantstensparkering 
eller annan parkering. 
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Parkering forts..

• Näst intill samtliga omnämnde Väsby centrum som ett exempel på
bra parkering. Det var också centrumparkeringen som i högst 
utsträckning associerades med parkering i Väsby. 

• I övriga Väsby ansågs det något mer svårt att parkera i. Många 
seniorer var nöjda då de menade att de kunde anpassa sig till tider 
då det alltid finns gott om parkeringar. 
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Cykelnätet

• De allra flesta är mycket nöjda med 
utbudet av cykelvägar i centrala Väsby. 
Många uttryckte även belåtenhet över 
cykelvägarna som leder till de yttre 
bostadsområdena i Väsby. 

• Å andra sidan var det ett flertal som 
påpekade att anslutningen av cykelvägar 
mellan Väsby och grannkommunerna 
var undermålig. Det finns utbud av 
aktiviteter utanför kommunen som 
skulle vara perfekt att cykla till om det 
fanns vägar.
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Cykelnätet forts..

• Några äldre och företagare menade att 
cykeln inte får förstöra flanerandet i 
centrala Väsby. Planeringen för cykeln 
måste därför utföras noggrant. 

• Näst intill alla är överrens om att det 
är smidigt att ta cykeln i Väsby.

• På frågan om hur vi kan få fler att ta 
cykeln svarade några att 
cykelparkeringen kunde utökas. Viktigt 
var dock att det gjordes på ett estetiskt 
tilltalande sätt.
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Spårbilar

• Dialogmötesbesökarna är utan tvekan intresserade av spårbilar
i Upplands Väsby. Många ansåg att detta är ett framtidsprojekt 
som är mycket passande för Väsbys utveckling. 

• Många ungdomar tyckte att det skulle vara häftigt. 

• Några besökare var, trots deras fascination, skeptisk till 
kostnaden och vad som skulle bli lidande istället. 

• Någon menade att spårbilar bara är intressant om Väsby har 
ett miljövänligt elavtal, och ser till att spårbilarna och dess 
ställning inte bidrar till sämre miljö. 
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Kollektivtrafiken

• En del tog upp problemet med bussar på
Centralvägen. Många undrade varför fyra bussar 
behöver köra på rad och generera massvis med 
buller. 

• De flesta seniorer tycker att bussar och tåg är 
högst tillfredsställande. Återigen menar de att de 
inte har tid att anpassa sig efter. 

• En kvinna efterfrågade genare bussar från 
ytterområdena, speciellt under högtrafik.

• Andra ansåg att om kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med 
bilen bör pendeln liksom tunnelbanan och ha tätare avgångar. 
Dessutom har pendeln orienteringsfördelar jämfört med buss och 
bil vilket gör den konkurrenskraftig och värd att satsa på. 
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Kollektivtrafiken och ungdomar

• Ungdomar var något mer kritiska även 
om många tyckte att bussarna och tågen 
var fullt tillräckliga. 

• Vissa tyckte att ringlinjen är lång, svår att 
ta rätt eftersom det är samma nummer 
på de olika riktningarna. (ö.v.545:an) 

• Ett gäng ungdomar kom fram till att om 
bussarna går en gång i kvarten är det 
tillräckligt för deras behov.

• Ungdomar från Runby tyckte att bussarna 
från prästmarken och Runby inte passade 
andra bussar från övriga Väsby in till 
stationen. Ungdomarna menar att de 
alltid får komma sent eller tidigt när de 
ska träffa polare eller göra något annat.
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Gratis kollektivtrafik?

• En person påpekade att om 
kollektivtrafiken var gratis skulle 
inte administrativa hinder så som 
köp av biljett stå i vägen för 
kollektivtrafikanvändandet. Om 
inte den åtgärden går att införa 
borde Upplands Väsby se till att 
samarbetet mellan SL, Arlanda och 
UL bli bättre för att kunna 
tillgodogöra sig det fina läget med 
närhet till både flyg, universitet och 
huvudstaden.
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Bilens funktion

• Några seniorer, sjukpensionärer och 
invånare med funktionsnedsättningar 
uttryckte oro att ersätta bilen med 
kollektivtrafik. De menade att utan 
bilen begränsas deras rörlighet. Bilen 
är en viktig fråga som bör ställas i 
relation till diskussionen om 
tillgänglighet menar en del.
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Bilens funktion forts..

• Samtliga var överrens om att satsningar kring den 
tekniska utvecklingen ska bana vägen för en bättre 
miljö snarare än att utesluta biltrafik.

• En del ungdomar menar att bilen kommer att vara 
en viktig del i deras vardag när de skaffar körkort 
eftersom den kan minska ”pendling-tid” som 
utgör en för stor del av deras fritid idag. 
Ungdomarna menar dock att priset kommer att 
spela stor roll över hur mycket bilen kommer att 
användas.
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Gångvägar

• Gångvägarna var övervägande mycket uppskattade i 
Upplands Väsby. Många ansåg att det fanns gått om plats 
för de som väljer att färdas till fots och många trafiksäkra 
lösningar för gående i centrala Väsby. Vissa ansåg att det 
inte alltid fanns en lika gen väg för gående som för bilister 
och upplevde det som en konstig prioritering.
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Stationsområdet

• Stationsområdet omnämndes som tidvis rörigt, speciellt när många 
bussar samtidigt kom in för av- och påstigning. En del ansåg även 
att området var otryggt och oorganiserat och därför inte 
trafiksäkert.
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Tack!

Tack till alla som deltog i dialogen om 
trafiken i Väsby!
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