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Förord 
Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten i svenska kommuner.  

 Den första delen är en statistik analys av olycksdata från STRADA och resvanedata 
från RES Sverige. Denna del redovisas i rapporten ”Gåendes trafiksäkerhet i svenska 
kommuner enligt STRADA - Det nya informationssystemet för olyckor och skador i trafi-
ken” (september 2014). 

 Den andra delen är en intervjustudie om säkerhetsförhållandena i ett urval kommuner. 
Den redovisas i denna rapport.  

 Huvuddelen av intervjuerna har gjorts av Ninnie Gustafsson och Emil Frodlund. Kris-
ter Spolander har varit projektledare. Rapporten har diskuterats inom FOTs styrelse. Vi 
vill framföra ett stort tack för synpunkterna.  

 Och särskilt vill vi varmt tacka de intervjuade personerna från kommunerna för deras 
engagerade och detaljrika svar på alla våra frågor, ofta inte helt lätta att besvara.  

 Projektet hade inte kunnat genomföras utan bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ett 
stort tack för det.  

 Rapportförfattarna ansvarar för fakta, slutsatser och bedömningar. De överensstämmer 
inte nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter inom rapportens ämnesområde. 
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Sammanfattning 
Detta projekt har syftat till att för det första ge en generell bild av trafiksäkerhetsarbetet i 
ett urval kommuner. Och för det andra undersöka om skillnader mellan kommuner med få 
respektive många skadade sammanhänger med säkerhetsarbetet och trafikförhållandena 
för fotgängare. Undersökningen har gjorts med telefonintervjuer med kommunala tjäns-
temän som arbetar med trafikplanering, drift och underhåll.  

Generellt om kommunernas arbete för fotgängare 

Kommunernas fokus på fotgängare förefaller vara relativt nytt. Med något undantag finns 
inga program särskilt för fotgängare utan de hanteras i det generella trafiksäkerhetsarbe-
tet. Djupare insikt verkar saknas om att fotgängare är en alldeles egen trafikantgrupp som 
i sin sårbarhet behöver goda förhållanden för framkomlighet, säkerhet och trygghet. 

 Den enorma skillnaden mellan fotgängare och biltrafikanter förefaller man inte riktigt 
kunna dra konsekvenserna av. De hanteras som ett och samma trafikantkollektiv där det 
handlar om att samspela trots skillnaderna i förutsättningar, villkor och rörelseenergi. Det 
är en bra bit kvar till en trafikplanering som görs med utgångspunkt från fotgängarens 
framkomlighet och säkerhet. Ett exempel på det är kommunernas mycket försiktiga över-
syn av fartgränserna inom tätort som mera utgår från motortrafiken än fotgängare och 
andra oskyddade trafikanter.  

 Det finns ett stort behov av att utveckla arbetsmetoderna för gångtrafik. Det är ovan-
ligt att kommunerna samlar in fortlöpande data om fotgängartrafiken, hur den utvecklas 
och var konfliktpunkterna finns. Olycksdata används i varierande utsträckning. Fall-
olyckorna har först på senare tid uppmärksammats. Målsättningar för fotgängarsäkerheten 
är sällan formulerade.  

 Också arbetets organisation verkar vara outvecklad. Fotgängarnas trafiksäkerhet är 
uppsplittrat på många områden såsom tillgänglighetsarbete, drift och underhåll, skolvä-
gar. Kollisionsolyckor och fallolyckor hanteras ofta på olika avdelningar och av olika 
personer. Mestadels finns inget utpekat samlat ansvar för budget, planer och program för 
fotgängarnas trafiksäkerhet. Bara i ett par kommuner finns en person som särskilt ansva-
rar för samordningen av fotgängarfrågorna. 

 Kommunerna saknar policy för många områden som berör gångtrafikanternas säker-
hetsarbete, exempelvis fartdämpande gupp, övergångsställen, gångfartsområden, belägg-
ningar samt underhåll och toppskiftsrenoveringar. Funnes skriftliga riktlinjer så vore det 
enklare för planerare att genomföra åtgärder, och göra uppföljningar och utvärderingar.  

 Ett område där de flesta kommuner önskar bättre resurser är att åtgärda ytbeläggning-
en.  

Större likheter än olikheter 

Mellan kommuner med förhållandevis litet respektive stort antal skadade fotgängare – 
”lågrisk- resp högriskkommuner” – är de observerade skillnaderna små. Likheterna är 
större än olikheterna. På ett mer allmänt plan finns en del skillnader, exempelvis i upp-
fattningen om fotgängarförhållandena i den egna kommunen. Ambitionerna när det gäller 
att ta fram program verkar ha kommit något längre i ”lågriskgruppen” och där verkar man 
också använda statistiskt underlag och trafikmätningar mera ambitiöst. Och man förefal-
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ler ligga före i användningen av moderna mätmetoder för att inventera tillståndet på gång- 
och cykelvägarna. 

 Men på det hela taget är de observerade skillnaderna små. Det kan bero på karaktären 
hos intervjudata. Det är fråga om "mjuka" okvantifierade data på ett mer allmänt plan. 
Kommuner är komplexa företeelser där många olika slags faktorer har betydelse för fot-
gängarnas säkerhet.  

 Chansen att belägga faktiska skillnader som säkerligen finns mellan kommuner med få 
respektive många skadade, kommer att bli mycket större när NVDB, den nationella väg-
databasen, kan användas för att kvantitativt beskriva kommunens trafikförhållanden för 
fotgängare.  

Synpunkter på STRADA 

Under intervjuerna har kritiska synpunkter på det statistiska underlaget framförts av några 
kommuner. Det gäller framför allt mörkertalen i STRADA med en regional variation i 
täckningsgraden. 

 Ett exempel är STRADA-registreringen i hela Skåne län som startade tidigt, och där 
rutinerna haft femton år på sig att stabiliseras. Malmö säger sig ha en bättre täckningsgrad 
än kommuner i allmänhet, vilket gör att deras olycksbild ser värre ut i en jämförelse. Ett 
annat exempel är akutmottagningen vid Skellefteå lasarett som uppges vara bland de bäs-
ta i Sverige på att rapportera in olyckor. Där finns ett par personer som särskilt ansvarar 
för registreringen och kvalitetsuppföljningen.  

 Vi vet att täckningsgraden i STRADA till följd av såväl externa som interna bortfall 
varierar geografiskt, men inte hur och hur mycket. Detta missgynnar förstås kommuner 
där STRADA-registreringen är bra, och gynnar kommuner med sämre STRADA-
registeringen i en kommunjämförelse. Ett sådant fel kan förklara exempelvis Malmös 
placering trots sitt systematiska och jämförelsevis välutvecklade trafiksäkerhetsarbetet för 
oskyddade trafikanter. 

 Därför är det angeläget att klarlägga externa och interna bortfall på STRADA-
sjukhusen. Hur stora är de och, framför allt, hur mycket varierar de mellan olika sjukhus? 
Vad kan man göra för att minska bortfallen? Fortlöpande kvalitetsstudier kan också ge 
underlag för uppräkningsfaktorer för att eliminera effekter av olika slags bortfall. 
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1  Bakgrund och syfte 
Fötter är transportsystemets fundament. I mer än en femtedel av alla personresor är gång 
det huvudsakliga färdmedlet. Det svarar för dubbelt så många personresor som exempel-
vis kollektivtrafiken. Nästan alla människor är fotgängare dagligdags. 

 Fotgängaren är samtidigt transportsystemets ömtåligaste aktör. Tusentals skadas årli-
gen i kollisions- eller fallolyckor.  

 Därför måste gåendet skyddas i samhällsplaneringen och stärkas i trafiksäkerhetsarbe-
tet och i de ekonomiska prioriteringarna.  

 Detta projekt vill ge ett bidrag till detta.  

 I projektets första del konstaterades en stor variation mellan kommunerna i antalet 
skadade fotgängare per miljon fotförflyttningar.  

 I denna andra del är syftet att  

• ge en generell bild av trafiksäkerhetsarbetet i kommuner med jämförelsevis få re-
spektive många skadade fotgängare,  

• undersöka om skillnaderna sammanhänger med kommunernas säkerhetsarbete 
och trafikförhållanden, exempelvis drift och underhåll av fotgängarytor, fartgrän-
ser, fartdämpning och liknande.  
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2  Upplägg och genomförande 

Kommuner i urvalet 

I den statistiska studien ingick 51 av landets större kommuner. De grupperades i tredjede-
lar efter antalet fallolyckor respektive kollisionsolyckor per miljon fotförflyttningar.  

 Den tredjedel av kommunerna med minst antal skadade respektive tredjedelen med 
störst antal skadade både när det gäller fallolyckor och kollisionsolyckor valdes ut för 
denna fördjupningsstudie. Urvalet kom på så sätt att uppgå till 14 kommuner. 

 

Tabell 1. Kommuner i fördjupningsstudien.  

Skadade per miljon förflytt-
ningar till fots 

Minst antal  Störst antal 
Eskilstuna Botkyrka 
Gävle Helsingborg 
Haninge Kalmar 
Karlskrona Malmö 
Linköping Skellefteå 
Örebro Trollhättan 
Österåker Uddevalla 

 

”Lågriskkommuner” resp ”högriskkommuner” 

I det fortsatta benämns de ”lågriskkommuner” resp ”högriskkommuner”. Klassifikationen 
bygger helt på data från STRADA och RVU-Sverige.  

 Den uppmätta variationen i trafiksäkerhet är mycket stor mellan ”bästa” och ”sämsta” 
kommun. Det finns mätfel i båda datakällorna i form av mörkertal och bortfall. En dis-
kussion av mätfelens effekter finns i projektets första delrapport ”Gåendes trafiksäkerhet 
i svenska kommuner enligt STRADA”. En del av variationen beror säkerligen på mätfel i 
datakällorna.  

 Men även om mätfelen är stora kan de inte förklara hela variationen. Därför har rimli-
gen kommunerna i lågriskgruppen, den gröna, på det hela taget bättre fotgängarsäkerhet 
än i högriskgruppen, den röda, dock med reservation för att felklassificering kan ha skett i 
enskilda fall. I intervjuerna i föreliggande studie – som alltså skett efter grupperingen – 
har indikationer framkommit på att exempelvis Malmö och Skellefteå kan ha missgynnats 
beroende på att STRADA där kan ha högre täckningsgrad och följaktligen mindre mör-
kertal än i andra kommuner.  

Intervjuförfarande 

Intervjuerna gjordes efter en intervjuguide med fasta frågor och ett öppet och flexibelt ut-
rymme för svar och följdfrågor, mera karaktär av resonerande samtal än konventionellt 
bunden intervju. Frågorna skickades över en vecka innan intervjun.  
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 Frågorna handlade om 

• program och organisation av trafiksäkerhetsarbetet 
• trafikförhållandena avseende hastigheter och övergångsställen 
• drift och underhåll 
• kommunikation och samverkan med trafikanter och organisationer 
• fotgängarsäkerheten i den egna kommunen jämfört med andra kommuner (dessa 

avslutande frågor skickades inte över i förväg) 

Intervjupersonerna valdes efter kontakt med chefen för Trafikkontoret eller motsvarande 
funktion. Intervjupersonerna hade en central placering med god kännedom om kommu-
nens trafikplanering, trafiksäkerhetsarbete och drift och underhåll.  

 Intervjuerna genomfördes per telefon och tog ca 1,5 timme. 

Analys av intervjusvaren 

Resultatredovisningen inleds med den generella bilden av kommunernas trafiksäkerhets-
arbete.  

 Därefter har svaren på varje fråga studerats i syfte att hitta skillnader mellan de båda 
kommungrupperna. En mer ingående presentation av de jämförande resultaten finns i bi-
laga 1. Underlaget för analysen redovisas i bilaga 2.  
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3  Trafiksäkerhetsarbetet generellt för fotgängare 

3.1 Organisation, program och uppföljning 

Organisation/budget 

Fotgängarfrågorna är i regel integrerade i övriga trafikfrågor. De flesta kommuner har 
inte någon utpekad person som särskilt ansvarar för gångtrafik eller specifik budget för 
gångtrafik. Ofta är trafikplanerare och trafikingenjörer ansvariga för samtliga trafikslag.  

 För gångtrafiken är trafiksäkerhetsansvaret oftast delat. Kollisionsolyckorna hanteras 
oftast av trafikplanerare/ingenjörer medan fallolyckorna i regel berör kommunens funk-
tion för drift och underhåll.  

 Ofta finns en årlig budget för trafiksäkerhetsarbetet även om inte ett trafiksäkerhets-
program är framtaget. Det finns ofta ingen renodlad budget för fotgängarsäkerheten. Re-
surserna är ofta fördelade på flera olika budgetar, exempelvis Tillgänglighetsanpassning, 
Säkra skolvägar, Belysningsbudget, Investeringsbudget, Enkelt-Avhjälpta-Hinder, Drift-
budget med flera.  

 Intressanta exempel. Malmö har en utpekad person som ansvarar för gångstråkspla-
nen och som också handlägger många fotgängarfrågor. I Linköping ansvarar en person 
för fotgängarfrågor i den kommunala planeringen i olika avseenden. I Gävle finns en per-
son med funktionen tillgänglighetssamordnare. Det innebär ett särskilt ansvar för fot-
gängarfrågor som återspeglas i allt ordinarie trafik- och gatuarbete. 

Policy och program 

De flesta kommuner har inte något specifikt fotgängarprogram men många planerar att ta 
fram ett.  

 Fallolyckorna ingår oftast i trafiksäkerhetsarbetet för fotgängare. Alla kommuner arbe-
tar med trafiksäkerhet men bara några kommuner har tagit fram ett trafiksäkerhetspro-
gram. 

 En del kommuner har tagit fram servicedeklarationer för halkbekämpning för gång 
och cykel.  

 De flesta kommuner har inte nedtecknade policys för exempelvis övergångsställen, 
gågator och gångfartsområden, drift och underhåll för gångtrafikanter.  

 Intressanta exempel. Malmö är den enda kommun som tagit fram ett fotgängarpro-
gram men andra kommuner är på gång: Linköping håller på att ta fram, Österåker ska ta 
fram policy och program för fotgängare innevarande år som bl a ska innehålla hur man 
kan öka gångtrafiken. Örebro ska ta fram ett gångstråksplan år 2015, Gävle planerar ta 
fram under 2016. Även Eskilstuna planerar fotgängarprogram.  

 Linköping har ett trafiksäkerhetsprogram från år 2009 och Haninge år 2012. 

 Eskilstuna kommun har en servicedeklaration för halkbekämpning för gång och cy-
kel.1  

                                                   
1 http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Mal-styrning-och-
resultat/Servicedeklarationer/Gang--och-cykelvagar/  

http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Mal-styrning-och-resultat/Servicedeklarationer/Gang--och-cykelvagar/
http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Mal-styrning-och-resultat/Servicedeklarationer/Gang--och-cykelvagar/
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Mål, uppföljningar, data 

Samtliga kommuner använder sig av STRADA som underlag i sitt trafiksäkerhetsarbete. 
Fallolyckor ingår numera i STRADA. Dock uppfattas statistiken som osäker, vilket gör 
att exempelvis kvantitativa mål är svåra att sätta.  

 De flesta kommuner har därför inte kvantifierbara mål för just fotgängarsäkerheten. 
Uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet görs ofta som en del av uppföljning av STRADA 
arbetet.  

 Trafikräkningar görs av några kommuner men det är vanligare att räkna andra trafik-
slag än gångtrafik. 

 Intressanta exempel. Eskilstuna tar årligen fram en rapport ”Trafiken i Eskilstuna” 
som utförligt redovisar statistik, flöden, konfliktpunkter, Mobility management mm.2  

 Eskilstuna mäter fotgängarflöden med infraröd teknik och kamerabaserad metod som 
ger 3D-bilder på gångtrafikanter.  Eskilstuna har bestämt sig för att satsa på den kamera-
baserade tekniken på fler ställen. 

 Gävle gör trafikräkningar av fotgängare på ett antal fasta punkter med hjälp av video-
teknik. I samband med omvandlingen av en bilgata till gågata i Karlskrona gjordes fot-
gängarräkningar i samarbete med stadens näringsliv, varvid en högst betydande ökning av 
fotgängarflödena konstaterades. 

 Eskilstuna, Gävle, Linköping, Malmö och Uddevalla och har kvantifierbara mål för 
trafiksäkerheten generellt. Örebro satsar på att sänka bilhastigheten och har målsättningen 
att biltransporter ska ske i låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor.  

3.2 Trafikförhållanden för fotgängare 

Hastighetsgränser och fartdämpande åtgärder 

De allra flesta kommuner har – med något undantag - sett över sina hastighetsgränser 
med hjälp av SKLs manual ”Rätt fart i staden” och detta har inneburit att hastigheten 
sänkts från 50 till 40 km/tim på många gator men även en del höjningar till 60 km/tim.  

 Det vanliga är att bashastigheten är 50 km/tim på huvudgator och 30 km/tim i varie-
rande omfattning vid skolor och förskolor och i bostadsområden.  

 Fysiska åtgärder för fartdämpning som gupp, avsmalnande körfält och utbyggda refu-
ger används i varierande utsträckning. Vissa kommuner föredrar gupp, vissa arbetar mer 
med insnävningar. Uppfattningen om gupp varierar mycket mellan kommunerna.  

 Det är mycket sällan som polisövervakning tycks förekomma inom tätort. När det 
sker, görs det på 30-gator runt skolor och i anslutning till skolstart. Dialog och informa-
tionsutbyte förekommer med polisen men ett mer systematiskt samarbete i konkreta pro-
gram tycks inte ha utvecklats. 

 Intressanta exempel. 90 % av tätorterna i Botkyrka kommun uppges ha 30 km/tim. 
Kommuner som prioriterar gupp för fartdämpning är exempelvis Gävle, Haninge och 
Örebro. Eskilstuna arbetar för att trycka ut trafiken från de centrala delarna genom has-
                                                   
2 
http://www.eskilstuna.se/Global/Trafiken%20i%20Eskilstuna%202012%20light.pdf?epslanguage
=sv  

http://www.eskilstuna.se/Global/Trafiken%20i%20Eskilstuna%202012%20light.pdf?epslanguage=sv
http://www.eskilstuna.se/Global/Trafiken%20i%20Eskilstuna%202012%20light.pdf?epslanguage=sv
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tighetsbegränsningar och själva utförandet. Uppskattningsvis har 50-60% av bilnätet 30 
km/tim där.  

 Kalmar försöker redan i projekteringsskedet dimensionera gatorna för låg fart. Det 
sker genom att gatorna projekteras smalare, genom avsmalningar och refuger vid över-
gångsställen och liknande. Tanken är att slippa gupp. 

Övergångsställen och gångpassager 

I anslutning till zebralagen år 2000 togs många övergångsställen bort, vilket också fortsatt 
därefter eftersom de kan skapa falsk trygghet, enligt mångas uppfattning. Det begränsar 
emellertid fotgängarnas tillgänglighet till trafikrummet. I många kommuner betraktas där-
för övergångsställen mer i framkomlighetsperspektiv. När nya övergångsställen anläggs 
fartsäkras de oftast på ena eller andra sättet. 

 Inte desto mindre finns det gott om de vanliga målade övergångsställen. Även om de 
tas bort i varierande takt är de fortfarande den vanligaste formen av fotgängarpassage.  

 Så kallade gångpassager används vid låga bil- och fotgängarflöden. Vid högre flöden 
anläggs gångpassage på bredare gator med mittrefug. I Malmö skapas gångpassager oftast 
i samband med att ett vanligt övergångsställe tas bort. Likaså i Trollhättan och Helsing-
borg. I Linköping betraktas gångpassager som "en anvisad möjlighet att korsa gatan". 
Normalt sett anses ingen fartsäkring behövas. 

 Ingen av kommunerna tycks ha någon nedtecknad policy om hur de ska hantera gång-
fartsområde och de flesta kommuner har inte heller någon dokumenterad policy för över-
gångsställen, dvs vilken typ av övergångsställe som ska användas i olika situationer.  

 En del av kommunerna har gångfartsområden men inte i någon större utsträckning.  

 Intressanta exempel. Malmös översiktsplan utpekar fotgängarzoner och gångfartsom-
råden där det finns ett stort flöde av fotgängare och många målpunkter. 

 Botkyrka och Haninge kommun använder sig av Stockholmsmodellen för övergång-
ställen, vilket gör det enklare för människor med rörelsenedsättning eller synnedsättning 
att ta sig fram.3  

Infrastrukturens utformning - belysning, separering gång/cykel mm 

Övergångsställen och gångpassager är ofta belysta, dock inte alltid med egen belysning. 
Gångvägar som ligger bredvid bilvägar har sällan egen belysning. Där används den all-
männa gatubelysningen.  

 När det gäller separering av gång och cykel tycks den allmänna principen vara att man 
försöker separera i centralare bebyggelse där flödena är stora, ofta så att gående har trot-
toar och cyklisterna cykelbana intill. I mer perifera tätortsdelar är banorna oftast gemen-
samma utan separering.  

 Separeringen sker oftast med vit linje och symboler eller med olika beläggningsmate-
rial, oftast asfalt på cykelbanan och plattor på gångbanan. Ibland finns några rader av 
smågatsten emellan för dagvatten. 

                                                   
3 http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--Stadsmiljo/Lattare-att-ta-sig-fram/  

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--Stadsmiljo/Lattare-att-ta-sig-fram/
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 Det allmänna intrycket från de allra flesta kommuner är att ambitionen är hög när det 
gäller att anpassa gångnätet till funktionsnedsättning och att man kommit ganska långt på 
den vägen. Verksamheten förefaller ha avsatta medel inom ramen för Enkelt Avhjälpta 
Hinder, EAH. De viktigaste åtgärderna gäller nollning av trottoarkanter vid övergångs-
ställen, kontrastplattor vid passager och övergångsställen, jämnare beläggning, sittbänkar 
med armstöd, tillgänglighetsanpassning vid busshållplatser och liknande. 

 Också för skolvägarna finns en uttalat hög ambition. De viktigaste åtgärderna handlar 
om separering från biltrafik, åtgärder i korsningar som fartdämpning och hastighetssäkra-
de övergångsställen/cykelöverfarter, sänkt fartgräns till 30 km/h, belysning mm.  

 Intressanta exempel. Haninge har mycket belysning och extra belysning sätts upp, 
bland annat för att öka tryggheten. Botkyrka har nästan alltid egen belysning på gångvä-
garna. De som haft spilljus har nu fått egen belysning. 

 Malmö har provat en ny typ av belysning vid passager som ansetts så lyckosam att 
man beställt liknande belysningssystem till fler passager. 

 Linköping har som mål att alla viktigare friliggande GC-banor ska vara belysta till 
2015. 

 Haninge tillgänglighetsanpassar övergångsställen, busshållplatser och även till fri-
luftsområden kan man ta sig fram med rullstol.  

 I exempelvis Gäve är gångstråken inventerade från denna utgångspunkt och mål for-
mulerade. Stråken ska vara tillgänglighetsanpassade till 50 procent 2025, liksom samtliga 
gångpassager. 

 Inventerings- och kartläggningsarbetet av skolvägar görs ofta i samarbete med elever 
och lärare. Så sker exempelvis i Linköping där barnen inventerar sina egna skolvägar. Där 
jobbar man också med koncept som vandrande skolbuss och cyklande skolbuss. 

3.3 Drift och underhåll 

Barmarksunderhåll 

Generellt är att toppbeläggningarna renoveras "vid behov" och att det förefaller ske 
mycket sällan. Medel saknas, annat prioriteras högre. Någon kommun underhållsbelägger 
en viss bestämd (liten) procent av GC-banorna. En kommun har "ambitionen att drift- och 
underhållsarbeten ska jämställas mellan trafikslagen". Punktvisa lagningar verkar vara det 
vanliga, framför sträckvisa renoveringar.  

 Mer omfattande renoveringar görs oftast i samband med andra åtgärder, exempelvis 
VA-byggnationer, bredbandsarbeten, gatuombyggnader. 

 När det gäller akuta problem har exempelvis Eskilstuna en servicedeklaration som sä-
ger att trafikfarliga hål i gång- och cykelvägar ska åtgärdas inom ett dygn efter anmälan.  

 Moderna inventeringsmetoder börjar användas, exempelvis laserscanning, video. 

 Alla slags beläggningsmaterial förekommer: asfalt, plattor i konststen, natursten eller 
grus som väljs efter typ av miljö. I exempelvis Eskilstuna används plattor i centrum, grus 
i parker och friluftsområden, smågatsten i historiska miljöer och asfalt i övrigt.  

 Intressanta exempel. Botkyrka uppger att man kommer att använda vite till entrepre-
nörer som efter ett anläggningsarbete inte återställer gång- och cykelbanor på tillfredsstäl-
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lande sätt. Eskilstuna har en servicedeklaration där kvaliteter för GC finns, bl a när glas-
kross ska vara uppsopat, snödjup, sopning. Bland annat anges att gång- och cykelvägar 
ska sopa en gång per månad under perioden april-november om det inte snöar. 

 Eskilstuna har exempelvis fått en "ny syn på GC-beläggningen" efter det att laserscan-
ning genomförts. Det har lett till att man numera har en bättre budget för att förbättra 
toppbeläggningen. 

 Linköping har en mätbil som körs på gång- och cykelvägar. Ytkvaliteten mäts med la-
ser och film. I Österåker har man nyligen startat en laserinventering som ska göras på 
samtliga GC-vägar och bilvägar. Det ingår i en drift- och underhållsbudget med plane-
ring, program, kurser och utbildning. Detta kommer sedan att uppdateras varje år på en 
femtedel av nätet. Gävle har genomfört ett pilotprojekt på cykelbanor där försökspersoner 
utrustats med iPads med en GPS-baserad app som registrerat ojämnheter.  

Vinterväghållning 

De flesta (alla?) kommuner har regler för snöröjning och sopning av gångvägar och trot-
toarer. Alla kommuner sopar grus på våren och löv på hösten, det senare beroende på hur 
lövfällningen varit. Tidskrav finns, oftast maj respektive november. 

 Samtliga kommuner uppger att de prioriterar huvudnätet för GC och kollektivtrafikvä-
garna. Därefter tas de större bilvägarna. Ibland sker det samtidigt, som i Kalmar, Öster-
åker, Karlskrona. Prioriteringen av GC-nätet har tillkommit på senare år, och det kan fin-
nas anledning att undersöka hur det fungerar i praktiken. 

 Alla kommuner förefaller ha kriterier i termer av snödjup och dröjestid. Det priorite-
rade nätet ska vanligtvis åtgärdas vid 3-5 centimeters snödjup. Insatstiderna varierar från 
max 6 timmar till max två dygn. Vanligt är 10-12 timmar. 

 Intressanta exempel. Malmö grusar man inte gångbanorna, utan saltar. Detta efter-
som löst grus är en bidragande orsak till fotgängarnas fallolyckor och cyklisternas singel-
olyckor. Åtgärder för att komma åt detta kommer att föreslås i trafiksäkerhetsprogram-
mets åtgärdsplan i Malmö. Aktuellt är utökad sopning. 

 Örebro har en snödagbok så att man kan se var man plogar och sandar. Dagboken är 
öppen under vintersäsongen.4 Haninges åtgärdsprogram för vinterväghållning kan också 
nämnas.5  

Organisation  

Vanligt är en blandform, att kommunen själv svarar för en del vinterväghållning och att 
en annan del läggs ut på entreprenad. Så är det exempelvis i Gävle, Örebro, Botkyrka, 
Skellefteå, Uddevalla. I några kommuner sker allt på entreprenad: Österåker, Linköping, 
Helsingborg, Malmö. I några sker allt i egen regi, exempelvis Karlskrona, Trollhättan. 

 Vanligt är att fastighetsägarna ansvarar för snöröjningen vid sina fastigheter och 
kommunen svarar för det kommunala gångnätet. Kritik mot fastighetsägarna framfördes 
ofta, vilket borde föranleda en översyn av regelverk och uppföljningar. 

                                                   
4 http://www.orebro.se/1460.html  
5 http://www.haninge.se/upload/3421/Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning_Kriterier%20.pdf  

http://www.orebro.se/1460.html
http://www.haninge.se/upload/3421/Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning_Kriterier%20.pdf
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3.4 Kommunikation och samverkan  

System för felanmälan 

Alla kommuner har system för felanmälan från trafikanterna och synpunkter i övrigt. Det 
är i regel en kombination av telefon, mail, web och ofta specialutvecklade appar för 
smartphones. Där anmäls exempelvis brister i beläggning, drift, underhåll, snöröjning, 
höga farter, skymd sikt och liknande. 

Samarbete med andra organisationer 

De allra flesta kommuner har kontakter eller samråd med frivilligorganisationer av olika 
slag. Det handlar om pensionärsråd, handikappråd, trafiksäkerhetsråd. Kontakter med 
skolor förefaller prioriteras i de flesta kommuner. Det finns nätverk för trafiksäkerhet 
med ambulansförare, logistik- och åkeriföretag i en del kommuner.  

 Intressanta exempel. Några kommuner informerar om halkskydd. I exempelvis Es-
kilstuna förs informationen ut genom hemtjänsten. I Haninge kan alla över 65 år kvittera 
ut ett par broddar på ”Träffpunkten”. Linköping har gjort kampanjer för äldregrupper via 
omsorgen eller fixartjänsten. Skellefteå ger bidrag till NTF för att de ska informera pen-
sionärer. 

 I Eskilstuna finns ett så kallat trafikombud i varje grundskola (lärare eller annan tjäns-
teman) som arbetar med säkrare skolvägar och med vilken diskussioner förs om såväl ge-
nerella problem som specifika detaljer. 

3.5 Viktigaste åtgärder enligt kommunerna  

Vilka åtgärder har varit de viktigaste för att minska antalet skadade fotgängare enligt 
kommunernas egen uppfattning? 

 Eskilstuna lyfter fram att man har arbetat för oskyddade trafikanter under 15 år för att 
ge dem bättre utrymme och plats. Andelen fotgängare ligger över genomsnittet och har 
ökat sedan år 2000. Sedan 2000-talet har man byggt bort barriärer för gångtrafikanter och 
fått bort biltrafiken från centrum. Idag upplevs Eskilstuna som gångvänligt och trivsamt, 
enligt kommunen. 

 Örebro anför att man har fokus på oskyddade trafikanter, bl a genom att biltrafiken ska 
ske i låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor. Man arbetar med bl a med has-
tighetssäkrade övergångsställen och passager. Man har en effektiv snöröjning i anslutning 
till busshållplatserna – alltså vägarna till hållplatserna och på själva hållplatserna.  

 Haninge framhåller sina många 30-zoner och hastighetssäkrade övergångsställen. Det 
finns gångbanor längs med alla stora vägar och många separerade gångtrafikstråk och 
planskilda korsningar. Man har ett bra vinterväghållningsprogram och sandupptag. Han-
inge ansåg att asfaltunderhållet är viktigt för att minska antalet fallolyckor. Arbetet med 
hastighetssäkrande åtgärder framfördes också som viktigt, framför allt vid övergångsstäl-
len där flödena är stora.  

 Så också i Gävle där man länge arbetat med gupp och 30-zoner. Otrygghet på GC-
banor där fotgängare upplever cyklister som farliga är en annan dimension som Gävle pe-
kar på. 
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 Österåker tycker det att det är viktigt att man syns bra när det är mörkt. Därför är det 
viktigt med punktbelysning men även med reflexkampanjer. För fallolyckor är det främst 
halkbekämpning som gäller. Det är viktigt att sköta sandningen bra – att man är tidigt ute 
med såväl själva sandningen när halkan kommer som att ta upp sanden när den inte längre 
behövs på våren. Samma sak framförs av Helsingborg att det är viktigt med bättre halk-
bekämpning. 

 Skellefteå kommun anger att mer pengar till drift och underhåll behövs. Man behöver 
lyfta frågan med de många fallolyckorna och poängtera samhällsvinsten (fallolyckor in-
nebär arbetsbortfall). Den serviceförklaring som Skellefteå har på gång är viktig för fall-
olyckor. För kollisionsolyckor är den viktigaste åtgärden hastighetssäkra passager och 
övergångsställen.  

 Malmö fortsätter med att säkra övergångsställen. Dagens medelhastighet ligger på ca 
47 km/tim där det är 40km/tim, så kampanjer och fler fysiska åtgärder behövs. Intressant 
är att Malmö fokuserar på huvudgatorna. Vidare måste åtgärderna göras sträckvis längs 
hela vägnätet och inte bara punktvis. Att förebygga gåendes singelolyckor gäller i första 
hand halkolyckor. Sådana åtgärder ska ses över i Malmö, exempelvis tiderna för när det 
ska vara snöröjt, och hanteringen av löst grus på våren. 

 Botkyrka anser att mer halkbekämpning framför allt till kollektivtrafiken är viktigt. 
Även kampanjer för halkskydd vore bra. I Trollhättan uppges att det framför allt är fas-
tighetsägarna som måste ta sitt ansvar. Också i Uddevalla anses att vinterväghållningen i 
de centrala delarna behöver prioriteras eftersom sjuttio procent av kommunens fallolyck-
or inträffar där. 

 Enligt Karlskrona måste hastigheterna ner för att minska kollisionsolyckorna. För 
singelolyckorna gäller det att drift och underhåll måste bli bättre och att gångbanorna har 
en bra beläggning.  

 Kalmar har en liknande uppfattning om hastigheten som grundläggande förutsättning 
för samspel och säkerhet. Därutöver handlar det om informationsinsatser, beteendepåver-
kan, kampanjer, kunskaper. De oskyddade trafikanterna är inte så kunniga om trafikregler 
och vägmärken. 

 I Linköping menar man att det är en organisationsfråga i stor utsträckning. Fotgängar-
frågorna är där med i alla relevanta sammanhang. Det är en lagom stor kommun och det 
är ganska enkelt att påverka i verksamheten, fotgängarfrågorna är generella så att det går 
att påverka i olika avseenden. Det finns många ingångar i det kommunala maskineriet. 
Det är också ett utpekat arbetsområde – fotgängarfrågorna är viktiga och ska prioriteras. 
Detta enligt Linköpings erfarenheter. 

 

 

  



16 

4  Skillnader mellan kommunerna 
Projektets andra syfte var, som nämnts, att undersöka om skillnaderna i fotgängarsäkerhet 
sammanhänger med kommunernas säkerhetsarbete och trafikförhållanden.  

 Analysen har genomförts på så sätt att intervjusvaren jämförts mellan kommunerna 
med ett jämförelsevis lågt antal skadade – ”lågriskgruppen – och kommunerna med ett 
jämförelsevis högt antal skadade – ”högriskgruppen”. Jämförelsen redovisas i bilaga 1 
fråga för fråga. Underlaget för jämförelsen finns i bilaga 2. 

 Skillnaderna mellan de båda kommungrupperna är på det hela taget små, likheterna är 
större än olikheterna.  

 

Tabell 2. Likheter och olikheter mellan de båda kommungrupperna när det gäller 
säkerhetsarbete och trafikförhållanden för fotgängare.  

 

Program och organisation Det tycks finnas en skillnad mellan de båda kom-
mungrupperna på ett allmänt plan. Kommunerna i 
lågriskgruppen verkar ha en mer positiv uppfattning 
om förhållandena i sin kommun.  

 Vidare verkar mera vara på gång när det gäller 
program.  

 Kommunerna i lågriskgruppen förefaller också 
använda statistiskt underlag mera ambitiöst från 
STRADA och egna trafikmätningar av olika slag. 

 

Trafikförhållanden för fot-
gängare 

Inga nämnvärda skillnader har kunnat upptäckas 
mellan då båda kommungrupperna. 

 

Drift och underhåll Inga nämnvärda skillnader verkar finnas mellan de 
båda kommungrupperna. Men det förefaller som om 
lågriskkommunerna ligger före i användningen av 
moderna mätmetoder för att inventera tillståndet på 
gång- och cykelvägarna. 

 

Kommunikation och sam-
verkan 

Några kommuner i lågriskgruppen bedriver informa-
tion om halkskydd mera aktivt. I övrigt finns inga 
tydliga skillnader mellan de båda kommungrupperna. 

 

Viktigaste åtgärder för fot-
gängarsäkerheten 

Inga tydliga skillnader mellan de båda kommungrup-
perna framkommer när det gäller uppfattning om de 
viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna. 
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5  Slutsatser och diskussion 

Generellt om kommunernas arbete för fotgängare 

Kommunernas fokus på fotgängare förefaller vara relativt nytt. Med något undantag finns 
inga program särskilt för fotgängare utan de hanteras i det generella trafiksäkerhetsarbe-
tet. I det sammanhanget blir fotgängarna ofta osynliga. Djupare insikt verkar saknas om 
att fotgängare är en alldeles egen trafikantgrupp som i sin sårbarhet behöver goda förhål-
landen för framkomlighet, säkerhet och trygghet. Man verkar inte heller ha full insikt i 
heterogeniteten; fotgängarna är den trafikantgrupp med de största skillnaderna, från små 
barn till gamla människor med olika grader av funktionsnedsättning. 

 Den enorma skillnaden mellan fotgängare och biltrafikanter förefaller man inte riktigt 
förstå eller dra konsekvenserna av. De hanteras som ett och samma trafikantkollektiv där 
det handlar om att samspela trots skillnaderna i förutsättningar, villkor och rörelseenergi. 
Det är en bra bit kvar till en trafikplanering som görs med utgångspunkt från fotgängarens 
framkomlighet och säkerhet. Ett exempel på det är kommunernas mycket försiktiga över-
syn av fartgränserna inom tätort som mera utgår från motortrafiken än fotgängare och 
andra oskyddade trafikanter.  

 Arbetsmetoderna kan utvecklas betydligt mera. Det är ovanligt att kommunerna sam-
lar in fortlöpande data om fotgängartrafiken, hur den förändras och var konfliktpunkterna 
finns. Olycksdata används i varierande utsträckning. Fallolyckorna har först på senare tid 
uppmärksammats. Målsättningar för fotgängarsäkerheten är sällan formulerade.  

 Också arbetets organisation verkar vara outvecklad. Frågan om fotgängarnas trafiksä-
kerhet är uppsplittrad på många områden såsom tillgänglighetsarbete, drift och underhåll, 
skolvägar. Kollisionsolyckor och fallolyckor hanteras ofta på avdelningar och av olika 
personer. Inget utpekat samlat ansvar för budget, planer och program för fotgängarnas 
trafiksäkerhet. Bara i ett par kommuner finns en person som särskilt ansvarar för samord-
ningen av fotgängarfrågorna. 

 Kommunerna saknar policy för många områden som berör gångtrafikanternas säker-
hetsarbete, exempelvis fartdämpande gupp, övergångsställen, gångfartsområden, belägg-
ningar samt underhåll och toppskiftsrenoveringar. Funnes skriftliga riktlinjer så vore det 
enklare för planerare att genomföra åtgärder, följa upp och utvärdera dem. Arbetet är 
emellertid mycket personberoende. I några kommuner har aktiva och drivande personer 
åstadkommit stora förbättringar, trots att policydokument inte alltid funnits.  

 Ett område där de flesta kommuner önskar bättre resurser är att åtgärda ytbeläggning-
en. Det lappas och lagas men det finns ett stort behov av att generellt åtgärda gångvägar 
med mycket gammal och sliten ytbeläggning. Det är inte bara en säkerhetsfråga och det 
gäller också komforten. Det är inte självklart att gångvägar prioriteras när vägnätets topp-
beläggning renoveras. 

Större likheter än olikheter 

Mellan de båda kommungrupperna – ”lågrisk- resp högriskkommuner” – är de observera-
de skillnaderna små. Likheterna är större än olikheterna. På ett mer allmänt plan finns en 
del skillnader, exempelvis i uppfattningen om fotgängarförhållandena i den egna kom-
munen. Ambitionerna när det gäller att ta fram program verkar ha kommit något längre i 
lågriskgruppen och där verkar man också använda statistiskt underlag och trafikmätningar 
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mera ambitiöst. Och där förefaller man också ligga före i användningen av moderna 
mätmetoder för att inventera tillståndet på gång- och cykelvägarna. 

 Men på det hela taget är de observerade skillnaderna små. Det kan bero på karaktären 
hos intervjudata. Det är fråga om "mjuka" okvantifierade data på ett mer allmänt plan. 
Kommuner är komplexa företeelser där många olika slags faktorer har betydelse för fot-
gängarnas säkerhet, exempelvis trafikvolymer, mängden blandtrafik, faktiska hastigheter 
och variationer i hastighet, regleringar som övergångsställen av olika slag. Till det kom-
mer demografiska faktorer, trafikvanor och liknande.  

 Chansen att belägga faktiska skillnader som säkerligen finns mellan de båda kom-
mungrupperna, kommer att bli mycket större när NVDB, den nationella vägdatabasen, 
kan användas för att kvantitativt beskriva kommunens gatunät, fartgränser, fartdämpande 
anordningar, förekomst av gångvägar och trottoarer med attribut som övergångsställen, 
korsningspunkter med olika slags regleringar. Då finns det bättre förutsättningar att upp-
täcka samband med trafiksäkerheten för fotgängare. 

Synpunkter på STRADA 

Under intervjuerna har kritiska synpunkter på det statistiska underlaget framförts av några 
kommuner. Det gäller framför allt mörkertalen i STRADA med en regional variation i 
täckningsgraden. 

 Ett exempel är STRADA-registreringen i Skåneregionen som startade tidigt, och där 
rutinerna haft femton år på sig att stabiliseras. Malmö säger sig ha en bättre täckningsgrad 
än kommuner i allmänhet, vilket gör att deras olycksbild ser värre ut i en jämförelse. Det 
kan förklara Malmös placering som, trots sitt systematiska och jämförelsevis välutveck-
lade trafiksäkerhetsarbete för oskyddade trafikanter, finns i gruppen med störst antal ska-
dade. 

 Ett liknande exempel är akutmottagningen vid Skellefteå lasarett som uppges vara 
bland de bästa i Sverige på att rapportera in olyckor. Två personer är där ansvariga den 
interna rapporteringen och svarar för kompletteringar av saknade uppgifter.  

 Vi vet att täckningsgraden i STRADA till följd av såväl externa som interna bortfall 
varierar geografiskt, men inte hur och hur mycket. Detta missgynnar förstås kommuner 
där STRADA-registreringen är bra, och gynnar kommuner med sämre STRADA-
registeringen i en kommunjämförelse.  

 Därför är det angeläget att klarlägga externa och interna bortfall på STRADA-
sjukhusen. Hur stora är de och, framför allt, hur mycket varierar de mellan olika sjukhus? 
Vad kan man göra för att minska bortfallen? Fortlöpande kvalitetsstudier kan också ge 
underlag för uppräkningsfaktorer för att eliminera effekter av olika slags bortfall. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuresultaten i de båda kommungrupperna 

A. Program och organisation 

1. Hur ser förhållandena generellt ut för fotgängarna i er kommun när det gäller trafiksä-
kerhet, framkomlighet och tillgänglighet? 

Det finns en viss skillnad mellan de båda kommungrupperna. Lågriskkommunerna gör en något 
mer positiv bedömning, exempelvis Gävle som säger att förhållanden för fotgängarna generellt sett 
är mycket goda i de centrala delarna, där de flesta trafikfarliga övergångar har byggts om.  

 Eller Haninge: - "Ser bra ut men det finns förbättringspotential. Haninge har ett väl utbyggt 
GC-nät. Det finns mycket 30-zoner och hastighetssäkrade övergångsställen." Örebro "tycker att 
det fungerar hyfsat bra. Tillgänglighetsfrågorna kan bli bättre. Trafiksäkerhetsmässigt ser det bra 
ut. Vi prioriterar oskyddade trafikanter."  

 Högriskkommunerna verkar inte ha en riktigt lika offensiv självbild. Botkyrka uppger att man 
inte har något målmedvetet sätt att förbättra för gångtrafiken. Kalmar uppger sig ha "rätt goda för-
hållanden, men det inträffar en del fotgängarolyckor".  

 Det tydligaste undantaget från detta något vaga mönster är Malmö som lyfter fram ambitioner-
na såväl insikter som ambitionerna att förbättra förhållandena: - "Fler övergångsställen behöver bli 
säkra, ambitionen med att förbättra kvaliteten i drift och underhåll av gångytor behöver höjas. Vad 
gäller tillgänglighetsfrågorna har vi en åtgärdsplan för enkelt avhjälpta hinder som vi har kommit 
långt med. Tillgängligheten har förbättrats stadigt men takten är avhängiga resurser, precis som för 
trafiksäkerheten." 

2. Finns det någon policy eller program för fotgängare?  

Det finns bara ett renodlat fotgängarprogram, och det är Malmös som togs fram för ett par år se-
dan. En gångstråksplan ska tas upp i Tekniska nämnden hösten 2014.  

 Också Österåker har en gång- och cykelplan från 2008, reviderad 2013, dock med fokus på cy-
kel. 

 Övriga kommuner förefaller inte ha några fotgängarprogram. Det finns emellertid en skillnad. 
Lågriskkommunerna uppger sig ha fotgängarprogram på gång, arbete pågår. Bland högriskkom-
munerna finns inget liknande. Exempelvis Botkyrka: - "Nej, det finns inga planer eller program." 
Eller Uddevalla: - "Nej, vi är inte riktigt där än." Helsingborg, Skellefteå och Trollhättan svarar 
kort och gott "nej" på frågan. 

3. Finns det någon tjänsteman eller förtroendevald som särskilt ansvarar för fotgängarfrå-
gorna? 

Fotgängarfrågorna är i regel integrerade i övriga trafikfrågor. I exempelvis Gävle finns "en person 
med titeln tillgänglighetssamordnare. Det blir i praktiken också ett särskilt ansvar för fotgängar-
frågor, utöver att detta är ett prioriterat trafikslag i kommunens övergripande dokument och där-
med ska återspeglas i allt ordinarie trafik- och gatuarbete". 

 I Linköping finns en person som "samordnar frågorna i ett bredare perspektiv för att få med 
fotgängarna i den kommunala planeringen i dess helhet".  

 Malmö har en projektledare för sin gångstråksplan som därutöver handlägger många fotgängar-
frågor. 
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 Någon tydligare skillnad mellan de båda kommungrupperna framträder inte. 

4. Finns det ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram? 

Några kommuner har trafiksäkerhetsprogram, några håller på att ta fram program och några avser 
att göra det.  

 Det finns en viss skillnad mellan kommungrupperna. Ambitionen är vanligare bland lågrisk-
kommunerna. Haninge och Linköping har trafiksäkerhetsprogram sedan några år.. Österåker har 
ett rullande program som revideras årligen. Örebro håller på att ta fram ett program enligt SKLs 
modell.  

 Bland högriskkommunerna finns Malmö som också håller på att revidera sitt trafiksäkerhets-
program och Helsingborg som har ett äldre program under revision.  

 Trollhättan uppger att man påbörjat ett arbete. 

5. Omfattar kommunens trafiksäkerhetsarbete även fallolyckor för fotgängare? 

Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. Fallolyckor ingår i trafiksäker-
hetsarbetet i Eskilstuna, Linköping och Örebro, samt Botkyrka, Helsingborg, Malmö och Skellef-
teå.  

6. Finns det en särskild budget för trafiksäkerhetsprogrammet (alternativt trafiksäkerhets-
arbetet)?  

De flesta kommuner har pengar för trafiksäkerhetsåtgärder i den löpande budgeten eller i invester-
ingsbudgeten. Det handlar om någon eller några miljoner per år. Ingen större skillnad förefaller 
finnas mellan de båda kommungrupperna. 

7. Hur stor del av budgeten gäller i så fall fotgängarsäkerheten, på ett ungefär? 

Bortsett från åtgärder vid övergångsställen är det svårt att singla ut det som är specifikt för fot-
gängare. De flesta kommunala trafiksäkerhetsåtgärder påverkar också andra trafikantgrupper. Inga 
större skillnader tycks finnas mellan de båda kommungrupperna. 

8. Vilket underlag används för programmet/trafiksäkerhetsarbetet och dess prioriteringar? 
Statistik över fallolyckor? Data från akutmottagningar/STRADA? Resvaneundersökningar? 
Räkningar av fotgängartrafik?  

Alla kommuner använder data av olika slag - olycksdata. Samtliga uppger sig använda data från 
STRADA, men i några fall tycks rutinerna inte vara färdigutvecklade beroende på att STRADA 
där är relativt nytt. 

 Därutöver görs resvaneundersökningar och trafikräkningar där ofta cyklister och ibland fot-
gängare ingår. I exempelvis Eskilstuna mäter man fotgängarflöden med infraröd teknik och också 
en kamerabaserad metod som ger 3D-bilder både på gång- och cykeltrafikanter. Man gör även 
platsspecifika enkäter för att få in synpunkter från olika trafikantgrupper. I Gävle görs trafikräk-
ningar av fotgängare och cyklister sedan 2012 vid åtta fasta punkter. Det fungerar också som en 
besökmätare med hjälp av videoteknik. I Karlskrona har "relativt heltäckande" fotgängarräkningar 
genomförts i centrum och målsättningen är att det ska ske regelbundet. I Helsingborg räknas fot-
gängartrafiken i centrum sedan några år. I Malmö görs varje år fotgängar- och cyklisträkningar vid 
vissa snitt.  

 En viss skillnad kan skönjas. Lågriskkommunerna förefaller göra fler mätningar och använda 
STRADA-data på en något mer ambitiös nivå än högriskkommunerna, men skillnaden ska inte 
överdrivas. 
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9. Har kommunen kvantifierade mål för trafiksäkerhetsarbetet? Exempelvis hur mycket 
olyckorna ska minska till ett visst årtal. 

Några kommuner har kvantifierade olycksstatistiska mål för trafiksäkerhetsarbetet. Det är Eskils-
tuna, Gävle, och Linköping samt Malmö och Uddevalla. Några kommuner håller på att ta fram 
mål.  

 Detta är något vanligare i lågriskgruppen. 

10. Har kommunen kvantifierade mål för fotgängarsäkerheten? Exempelvis hur mycket an-
talet skadade fotgängare ska minska till ett visst årtal?  

Finns trafiksäkerhetsmål, täcker de också fotgängarna. 

 I Skellefteå tas operativa mål fram i form av en serviceförklaring för halkbekämpning för 
oskyddade trafikanter. Det görs mot bakgrund av det relativt höga antalet halkolyckor. 

11. Görs uppföljningar av trafiksäkerhetsarbetet generellt?  

Uppföljningar i en mera systematisk och analyserande mening tycks inte vara så vanligt. 

 Utom i några kommuner. Exempelvis Eskilstuna. Där görs varje år rapporten ”Trafiken i Es-
kilstuna” som redovisar statistik, flöden, konfliktpunkter mm.  

 Eller Linköping där programmen revideras och uppdateras periodvis efter vad som hänt i mål-
frågorna. Enskilda mål utvärderas inte varje år utan vissa hanteras mer ingående från period till pe-
riod. Så är exempelvis fallet med målet för antalet säkra passager. 
 Eller Malmö, oftast i form av olycksstatistik. Gåendes singelolyckor är alltid i olycksstatistiska 
analyser. Effekten av säkrade GCM-passager i form av gupp/ramp utvärderas sommaren 2014. Det 
kommer också ske en inventering som ska registreras i NVDB. 

12. Görs uppföljningar av trafiksäkerhetsarbetet för fotgängare? I så fall i vilka avseenden 
och hur? Ingår exempelvis fallolyckor i uppföljningen? Beteenden? 

Fallolyckor ingår i en del kommuners uppföljningar - som tidigare nämnts Malmö, och också Es-
kilstuna, Linköping, Österåker, Botkyrka, Helsingborg och Kalmar. 

Sammanfattning Program och organisation 

Det tycks finnas en skillnad mellan kommungrupperna i den första frågan, den om de generella 
förhållandena. Kommunerna i lågriskgruppen verkar ha en mer positiv uppfattning om förhållan-
dena i sin kommun.  

 Vidare verkar mera vara på gång när det gäller program.  

 Man förefaller också använda statistiskt underlag mera ambitiöst från STRADA och egna tra-
fikmätningar av olika slag. 
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B. Trafikförhållandena för fotgängare 

13. Vilka hastighetsgränser har kommunen inom tätort? Vilken är bashastigheten? Vilka 
hastighetsgränser tillämpas på huvudgator respektive lokalgator? 

Det vanliga är 50 km/h med 30 i bostadsområden och utanför skolor och förskolor. Några kommu-
ner har infört 40 km/h på vissa huvudgator, exempelvis Eskilstuna, Helsingborg och Malmö.  

 Andra har beslut om det och implementeringen är på gång, exempelvis Linköping där en ny 
plan antogs 2012, innebärande sänkt hastighet till 40 km/tim på huvudgatunätet. Lokalgatorna får 
30 km/tim, och den fartgränsen gäller större delen av tätortsytan. I Kalmar börjar 30-40-60 att in-
föras hösten 2014 med fortsatt implementering därefter. Också Haninge har nyligen tagit beslut 
om att sänka till 40 km/h. Samma sak är på gång i Karlskrona, Örebro, Botkyrka, Skellefteå och 
Uddevalla i varierande utsträckning. 

 Inga skillnader förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

14. Har kommunen sett över hastighetsgränserna med utgångspunkt från SKLs manual 
”Rätt fart i staden – Hastighetsnivåer i en attraktiv stad”? Har det lett till förändrade has-
tighetsgränser inom tätort? I så fall hur? 

De allra flesta - utom Trollhättan - har sett över sina hastighetsgränser med utgångspunkt från 
"Rätt fart i staden", innebärande att 50 km/h sänks till 40 km/h på många gator. Och även en del 
höjningar till 60 km/h på gator utan nämnvärt inslag av oskyddade. 

15. I vilken utsträckning används gupp och nivåförhöjningar för fartdämpning? Vilken poli-
cy har kommunen när det gäller sådana åtgärder? 

Uppfattningen om gupp varierar mycket mellan kommunerna.  

 Å ena sidan finns de som använder gupp i större utsträckning. Det är exempelvis Haninge där 
gupp är det första alternativet och används i "mycket stor utsträckning: - "Framför allt används 
gupp/nivåförhöjningar i huvudvägnätet, vid övergångsställen, vid konfliktpunkter och vid skolor." 
Också i Örebro används gupp "i mycket stor utsträckning". Om det inte går på den specifika plat-
sen är alternativet avsmalningar eller sidoförskjutningar. Gävle betraktar gupp som enda effektiva 
åtgärd för hastighetssäkring, det är det enda som kommunen använder för att säkerställa hastighe-
ten. Också i Österåker används gupp i stor utsträckning, men inte där det är busstrafik eller sämre 
markförhållanden. I Skellefteå anläggs gupp på skolvägar men även vid större cykelstråk och på 
platser där många oskyddade trafikanter rör sig. Det finns fler gupp i Skellefteå centralort än i de 
mindre orterna.  

 I Malmö åtgärdas de värst drabbade gatorna med denna typ av farthinder. Man satsar i första 
hand på åtgärder längs huvudgatorna och utan för skolor. Det ska finnas minst en hastighetssäkrad 
passage utanför skolor. I Helsingborg används gupp "nu mer än tidigare". 

 Å andra sidan finns kommuner som är eller blivit mer restriktiva. Det är exempelvis Karlskro-
na där gupp används strövis och relativt sparsamt. Det är Eskilstuna som rapporterar motstånd, 
dels politiskt, dels från medborgare, t ex villaägare som vill ha gupp inom området men inte på 
större gator där det bättre behövs. Också räddningstjänsten och kollektivtrafiken har negativa syn-
punkter på gupp. I Botkyrka arbetar man hellre med avsmalningar, bland annat därför att gupp or-
sakar problem vid snöröjningen (exempelvis tar man vintertid bort gummigupp). Gupp förekom-
mer nästan bara vid skolor där. 

 I Trollhättan finns "väldigt många gupp sedan tidigare men idag är man försiktigare med att an-
lägga dem, i synnerhet längs gator där bussar kör". Den politiska signalen i Linköping är att gupp 
och upphöjningar inte ska användas på huvudgatunätet. På lokalnätet går det bra, på huvudnätet är 
det en känslig politisk fråga. Det är möjligt att frågan kommer i ett annat ljus när fartgränsen 40 
km/tim införts på huvudgatunätet.  
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 I Uddevalla finns få gupp och fartdämpningar. Det politiska intresset för fler åtgärder är litet. 
Bland annat har klagomål framförts att guppen åstadkommer vibrationer som följd av lerjordens 
beskaffenhet. 

 Det finns ingen större skillnad mellan de båda kommungrupperna. 

16. I vilken utsträckning används andra fysiska åtgärder för fartdämpning, exempelvis ins-
nävningar, avsmalade körfält, utbyggda refuger? Vilken policy har kommunen när det gäll-
er sådana åtgärder? 

I många kommuner ses avsmalningar inte som särskilt effektiva. I Gävle används inte denna typ 
av åtgärd därför att de inte har någon bevisad effekt. I Malmö anses de främst fungera som kom-
plettering i närheten av anlagda gupp, enbart avsmalningar ger inte en garanterad hastighetssänk-
ning.  

 Linköping framför att insnävningar inte är lika känsliga opinionsmässigt som gupp, och därför 
finns det en större frihet att använda dem. De kan sänka topphastigheterna, men ger generellt inte 
tillräcklig fartdämpande effekt, enligt Linköpings erfarenheter.  

 I Kalmar försöker man i projekteringsskedet motverka framtida krav på hastighetsdämpande 
åtgärder genom att dimensionera gatorna redan från början för låg fart. Det sker genom att gatorna 
projekteras smalare, genom avsmalningar och refuger vid övergångsställen och liknande.  

 I Skellefteå används avsmalningar ungefär i lika stor utsträckning som gupp och nivåförhöj-
ningar. Och i Botkyrka arbetar man oftare med avsmalningar eftersom de är enklare och snabbare 
att få genomförda. 

 Det finns ingen större skillnad mellan de båda kommungrupperna. 

17. I vilken utsträckning förekommer polisiär övervakning av motortrafikens hastighet inom 
kommunens tätorter? 

Polisövervakning inom tätort förekommer i bara liten utsträckning. När det sker, görs det på 30-
gator runt skolor och i anslutning till skolstart. Dialog och informationsutbyte förekommer med 
polisen men ett mer systematiskt samarbete i konkreta program tycks inte ha utvecklats. 

 Det finns ingen större skillnad mellan de båda kommungrupperna. 

18. Vilken policy har kommunen när det gäller gågator och gångfartsområden? 

Det finns inga skriftliga policys hur kommunerna ska hantera gångfartsområden. Trenden är dock 
att bilgator i viss utsträckning omvandlas till gågator och gångfartsområden. I exempelvis Gävle 
pågår för tillfället mycket diskussioner om detta. I omvandlingen av de centrala delarna är flera 
bilgator tänkta att omformas till gångområden. 

 I Karlskrona kommer en trafikstrategi för centrala Trossö (stadskärnan) att tas fran, där lämpli-
ga gångfartsområden och gågator pekas ut. Det handlar först och främst om en utveckling av 
stadsmiljön. Erfarenheterna är positiva. Fotgängarflödena fördubblades när en gågata infördes för 
något år sedan. 

 I Kalmar finns gågator och gångfartsområden i stort sett bara på Kvarnholmen (stadskärnan), 
men där desto rikligare. I Malmös översiktsplan utpekas fotgängarzoner, vilket kan betyda att det 
blir fler gågator och gångfartsområden där det finns ett stort flöde av fotgängare och många mål-
punkter.  

 Det finns ingen större skillnad mellan de båda kommungrupperna. 

19. Vilken policy har kommunen när det gäller övergångsställen allmänt? 

Ofta har kommunerna ingen skriftlig policy för vad som gäller för övergångsställen.  
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 I anslutning till zebralagen år 2000 togs många övergångsställen bort, vilket också fortsatt där-
efter eftersom de kan skapa falsk trygghet, enligt mångas uppfattning.  

 I många kommuner betraktas övergångsställen mer utifrån ett framkomlighetsperspektiv. När 
nya övergångsställen anläggs fartsäkras de oftast på ena eller andra sättet. I exempelvis Gävle 
finns ett politiskt beslut om att ett fotgängarflöde innehållande minst åtta utsatta  fotgängare (barn, 
äldre eller funktionshindrade) under maxtimmen ska få en hastighetssäkrad passage. 

 Inga större skillnader verkar finnas mellan de båda kommungrupperna när det gäller över-
gångsställen generellt. 

…när det gäller vanliga övergångsställen (alltså målade, ej signalreglerade och utan fysisk 
fartdämpning)? Behåller man dem, bygger man om dem till fartsäkrade enligt nedan, eller 
tar man bort dem med tanke på att de kan orsaka ”falsk trygghet”. 

Det finns gott om så kallade vanliga övergångsställen, alltså målade utan fartsäkring. Som nämnts 
tas de bort och det sker i varierande takt. Om övergångstället planeras att fartsäkras behålls de tills 
vidare. Så är det i Gävle, exempelvis. I Linköping förekommer de bara på 40-gator.  

 Inte i någon kommun anläggs nya övergångsställen av detta slag, förefaller det som. 

 Inga större skillnader finns mellan de båda kommungrupperna. 

…fartsäkrade övergångsställen fartsäkrade med gupp eller upphöjning eller annan fysisk 
fartdämpning? 

Anläggs nya övergångsställen är de i regel fartsäkrade på ena eller andra sättet. I exempelvis Lin-
köping används gupp eller upphöjning i möjligaste mån. Alla övergångsställen som korsar huvud-
nätet för motortrafiken där ska fartsäkras ett eller annat sätt. I Malmö är fartsäkring av vanliga 
övergångsställen prioriterad resursmässigt.  

 Det kan finnas en viss skillnad mellan de båda kommungrupperna. I Skellefteå, Trollhättan och 
Uddevalla finns det endast ett fåtal fartsäkrade övergångsställen. När det är fråga om att ersätta 
vanliga övergångsställen - ifall de inte tas bort - blir det oftast fråga om gångpassager istället. 

…signalreglerade övergångsställen? På sträcka, i korsning, på 50-gator? 

Signalreglerade övergångsställen förekommer företrädesvis på gator med mycket trafik och då i 
regel i korsningar. Generellt sett är signalreglerade övergångsställen på sträcka ovanliga. Om det 
finns en trend, går den mot att minska signalregleringarna. 

 Inga större skillnader finns mellan de båda kommungrupperna. 

…så kallade gångpassager, alltså platser där fotgängare kan passera, fartsäkrade men inte 
övergångsställen i formell mening med väjningsplikt för fordonsförare? 

Tillämpningen tycks vara att gångpassager används vid låga bil- och fotgängarflöden. Så är det i 
Eskilstuna. I Gävle blir det gångpassage om flödet är under 3 500 fordon/dygn, annars ett fartsäk-
rat övergångsställe. Det hänger också ihop med bredd och refug. Vid högre flöden på bredare gator 
med mittrefug anläggs gångpassage. Där betraktas övergångspassager mera som framkomlighets- 
än trafiksäkerhetsåtgärd.  

 I Malmö skapas gångpassager oftast i samband med att ett vanligt övergångsställe tas bort. 
Lika i Trollhättan och Helsingborg. I Linköping betraktas gångpassager som "en anvisad möjlighet 
att korsa gatan". Normalt sett anses ingen fartsäkring behövas. 

 Några väsentligare skillnader mellan de båda kommungrupperna kan inte urskiljas. 
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…I vilken utsträckning förekommer de fyra typerna övergångsställe/gångpassage i kommu-
nen? Rangordna dem gärna efter hur ofta de förekommer. 

Vanliga övergångsställen verkar fortfarande vara vanligast i de flesta kommunerna (därav benäm-
ningen; när de blivit ovanligare är det dags att hitta en beständigare beteckning). I exempelvis Es-
kilstuna är 80 procent av fotgängarfaciliteterna av detta slag. När man bygger nytt där är hälften 
fartsäkrade övergångsställen och hälften fartsäkrade gångpassager. 

 I Österåker är häften vanliga övergångställen, fartsäkrade utgör 20-25 procent, signalreglerade 
15-30 procent, medan gångpassagerna bara svarar för ett par procent. 

 Liknande bild, i stora drag, finns i Botkyrka: häften vanliga övergångsställen, oftast på små lo-
kalgator. Och den andra hälften fartsäkrade övergångsställen, framför allt på huvudgator med hög-
re flöden. Signalreglerade och gångpassager är bara några procent.  

 I Örebro är ca 30 procent fartsäkrade övergångställen men vanligast vid nybyggnation är gång-
passager.  

 Linköping har inventerat de olika typerna på huvudvägnätet för bil. Där är de flesta övergångs-
ställen signalreglerade. Vanliga övergångsställen där är ganska få numera. Ett antal är fartdämpa-
de. 

 Den generella bilden är att vanliga övergångställen avvecklas alltmer, och ersätts med fartsäk-
rade och med gångpassager. Signalregleringar etableras knappast alls - om det inte sker i korsning 
men då motiverat av fordonstrafiken. 

 Det är svårt att se någon skillnad mellan de båda kommungrupperna. 

20. I vilken utsträckning är övergångsställena och gångpassagerna belysta? 

Bilden är samstämmig. I princip är de allra flesta övergångsställen belysta, antingen med eget ljus 
eller den generella gatubelysningen. Inga skillnader i detta avseende finns mellan de båda kom-
mungrupperna. 

21. I vilken utsträckning har gångbanorna egen belysning? 

Vanligen är gång- och cykelbanor belysta men då i regel av gatubelysningen från intilliggande bil-
väg. Egen belysning förekommer inte så ofta. Så är fallet i exempelvis Helsingborg, Kalmar, 
Malmö, Skellefteå, Trollhättan och Uddevalla. Egen belysning förekommer endast när GC-banan 
ligger separat från bilvägen i Haninge och Karlskrona. Bara Linköping och Örebro anger att gång-
vägarna har egen belysning, i Linköping ska alla viktigare friliggande GC-banor ska vara belysta 
till 2015. 

 Dagsläget är emellertid att i stort sett allt inom tätorterna har tillfredsställande belysning. 

 Inga skillnader kan urskiljas mellan de båda kommungrupperna. 

22. Vilken policy har kommunen när det gäller gående och cyklister på gemensam gång- och 
cykelbana? 

Det finns oftast inga generella direktiv, men den genomgående principen tycks vara att man försö-
ker separera i centralare bebyggelse där flödena är stora, ofta så att gående har trottoar och cyklis-
terna cykelbana intill. I mer perifera delar är banorna oftast gemensamma utan separering. Är ba-
nan tillräckligt bred kan linjeseparering förekomma där.  

 Så är det i exempelvis i Gävle, Karlskrona, Örebro, Österåker, Helsingborg, Malmö. I några 
kommuner - som följd av bebyggelsekaraktären bland annat - förekommer mest gemensamma GC-
vägar, exempelvis i Uddevalla, Skellefteå, Botkyrka. 
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23. Hur separeras cyklister och gående på gemensamma gång- och cykelbanor? 

Separeringsmetoderna handlar om målad linje med symboler, sträng av smågatsten eller gräsremsa 
eller motsvarande, olika beläggning, då oftast asfalt på cykelbanan och plattor på gångbanan.  

 I exempelvis Eskilstuna separeras gång från cykel med vit målning och symboler på huvudcy-
kelvägen om bredden är över 3,5 meter. I Linköping särskiljs gång- och cykelbanan med platt-
läggning resp asfalt. Det gäller huvudnäten för gång- och cykel i de centrala delarna. Det är egent-
ligen fråga om två banor som ligger bredvid varandra. Samma sak i Helsingborg. I stadskärnan 
läggs mer möda ner på utformningen, ofta beläggs då cykelbanan med asfalt och gångytan platt-
sätts. 

 Också i Malmö sker separeringen i de centrala delarna med olika material; asfalt på cykelbanan 
och plattor på gångbanan. Ibland finns fyra rader av smågatsten för dagvatten emellan. Ibland ock-
så med målning om båda ytor är i samma material. I Trollhättan är det i huvudsak fråga om linje-
separering. På ett fåtal ställen finns det trottoar med nivåskillnad mellan cykelbana och gångbana. 

24. I vilken utsträckning är gångnätet tillgängligt för människor med funktionsnedsättning? 
Hur är nätet anpassat? Vilka är de viktigaste åtgärderna? 

Det allmänna intrycket som gäller de allra flesta kommuner är att ambitionen är hög när det gäller 
att anpassa gångnätet till funktionsnedsättning och att man kommit ganska långt på den vägen. 
Verksamheten förefaller ha avsatta medel inom ramen för Enkelt Avhjälpta Hinder, EAH. De vik-
tigaste åtgärderna gäller nollning av trottoarkanter vid övergångsställen, kontrastplattor vid passa-
ger och övergångsställen, jämnare beläggning, sittbänkar med armstöd, tillgänglighetsanpassning 
vid busshållplatser och liknande. 

 I exempelvis Gäve är gångstråken inventerade från denna utgångspunkt och mål formulerade. 
Stråken ska vara tillgänglighetsanpassade till 50 procent 2025, liksom samtliga gångpassager. I 
Helsingborg uppges att man var ute tidigt med att bygga bort hinder för funktionshindrade på 
kommunens mark. Nu arbetar man även för att de privata fastighetsägarna ska göra samma sak. 

 I Kalmar är det ett ständigt pågående arbete med att anpassa gångnätet till funktionsnedsätt-
ningar i rörelseförmåga eller syn. Det sker inom ramen för bland annat EAH-budgeten. Anpass-
ningen koncentreras till övergångsställen och busshållplatser. Åtgärderna handlar bland annat om 
att bygga ut taktilinformationen. I Malmö är 800 övergångsställen åtgärdade, 400 kvarstår fram-
förallt i villa- och industriområden. Av trapporna är ca 100 kontrastmarkerade, 250 kvarstår.  

 Tillgängligheten i centrala Skellefteå uppges vara relativt god. Successiv anpassning av gång-
banorna sker. Åtgärder som görs är sänkt kantsten, taktila ledstråk, nästan alla trafiksignaler har 
tickande ljud. Ibland finns pollare i korsningar med taktil information som t ex anger hur många 
körfält det finns.  

 I Uddevalla finns ingen särskilt åtgärdsplan för tillgänglighetsåtgärder. Ofta utförs åtgärderna i 
samband med VA-arbeten, nyexploatering eller markarbeten för bredband. 

25. Vilken policy har kommunen när det gäller skolvägar? Vilka är de viktigaste åtgärderna 
och i vilken utsträckning har de genomförts? 

Också för skolvägarna finns en uttalat hög ambition. De viktigaste åtgärderna handlar om separe-
ring från biltrafik, åtgärder i korsningar som fartdämpning och hastighetssäkrade övergångsstäl-
len/cykelöverfarter, sänkt fartgräns till 30 km/h, belysning mm.  

 Inventerings- och kartläggningsarbetet görs ofta i samarbete med skolorna. Så sker exempelvis 
i Linköping där barnen inventerar sina egna skolvägar. Läraren hanterar genomförandet med hjälp 
av material från kommunen. I Eskilstuna genomförs skolvägsinventeringar och ibland barnkonse-
kvensanalyser för skolor som visat intresse. I Helsingborg har en skolvägsinventering gjorts för 
alla kommunala skolor där farliga platser kartlagts och åtgärdats. 
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 I Uddevalla försöker man att få till samarbeten mellan fastighetsförvaltare, väghållare och sko-
la för att skapa säkrare skolvägar och underlätta för cykel- och gångtrafik. Projektet går under 
namnet ”På egna ben” och har utvecklats av Göteborgs stad. 

 Det handlar mest om fysiska åtgärder men också en del påverkansarbete. I Linköping, exem-
pelvis, försöker man påverka föräldrarna att barnen ska gå och cykla till skolan, inte skjutsas i pri-
vatbil. Man jobbar med koncept som vandrande skolbuss och cyklande skolbuss. I Haninge avser 
man att arbeta mer med Mobility management.  

 Varken här eller när det gäller tillgänglighetsanpassningen tycks det finnas några systematiska 
skillnader mellan de båda kommungrupperna. 

Sammanfattning Trafikförhållanden för fotgängare 

Inga nämnvärda skillnader har kunnat upptäckas mellan då båda kommungrupperna.  
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C. Drift och underhåll 

26. Vilken policy har kommunen när det gäller drift och underhåll för gångtrafikanter?  

De flesta (alla?) kommuner har regler för snöröjning och sopning av gångvägar och trottoarer. 

 Däremot tycks det inte vara så vanligt när det gäller underhåll. Eskilstuna har en servicedekla-
ration som säger att hål i gång- och cykelvägar som utgör trafikfara ska åtgärdas inom 24 timmar 
efter anmälan. I Gävle sägs att " gångbanorna ska vara säkra och funktionsdugliga". I Malmö finns 
direktiv att "drift och underhåll på gång- och cykelvägar är ett fokusområde, med riktat underhåll". 
I Trollhättan anges att tre procent av GC-banorna ska underhållsbeläggas årligen". Uddevalla har " 
ambitionen att drift- och underhållsarbeten ska jämställas mellan trafikslagen". 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

27. Vilken policy har kommunen när det gäller gångbanornas beläggning? Asfalt, plattor el-
ler annat?  

Alla slags material förekommer: asfalt, plattor i konststen, natursten eller grus som väljs efter typ 
av miljö. Ta Eskilstuna som exempel. Där används plattor i centrum, grus i parker och friluftsom-
råden, smågatsten i historiska miljöer och asfalt i övrigt.  

 Asfalt dominerar utanför de centrala tätortsdelarna där plattor används. Proportionerna varie-
rar. I exempelvis Österåker är det asfalt till 90 procent.  

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

28. Hur ofta renoveras toppbeläggningen på gångbanorna? - Hur görs renoveringen? 
Punktvis reparering eller ny toppbeläggning genomgående?  

Generellt är att toppbeläggningarna renoveras "vid behov" och att det förefaller ske mycket sällan. 
Medel saknas, annat prioriteras högre. I exempelvis Kalmar uppges ett "mycket stort behov av åt-
gärder och pengar". Budgeten är en fjärdedel av behovet. Haninge uppger att underhållsarbetet är 
eftersatt. Åtgärder prioriteras efter behov "men det finns inte medel att göra allt man skulle vilja".  

 Punktvisa lagningar verkar vara det vanliga, framför sträckvisa renoveringar. Österåker reno-
verar punktvis, "man lappar och lagar". I Botkyrka finns "aldrig tillräckligt med pengar för att göra 
en omfattande renovering". Mer omfattande renoveringar görs oftast i samband med andra åtgär-
der, exempelvis VA-byggnationer, bredbandsarbeten, gatuombyggnader.  

 Intressant i Botkyrka är att man kommer att använda vite till entreprenörer som efter ett an-
läggningsarbete inte återställer gång- och cykelbanor på tillfredsställande sätt. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

29. Görs särskilda inventeringar eller mätningar av gångbanornas jämnhet? - Hur görs in-
venteringarna eller mätningarna?  - Hur ofta görs inventeringarna eller mätningarna? 

Moderna inventeringsmetoder börjar användas. Eskilstuna har fått en "ny syn på GC-
beläggningen" efter laserscanning. Det har lett till att man numera har en bättre budget för att för-
bättra toppbeläggningen. 

 Linköping har en mätbil som körs på gång- och cykelvägar. Ytkvaliteten mäts med laser och 
film. I Österåker har man nyligen startat en laserinventering som ska göras på samtliga GC-vägar 
och bilvägar. Det ingår i en drift- och underhållsbudget med planering, program, kurser och ut-
bildning. Detta kommer sedan att uppdateras varje år på en femtedel av nätet. Gävle har genomfört 
ett pilotprojekt på cykelbanor där försökspersoner utrustats med iPads med en GPS-baserad app 
som registrerat hur mycket det skumpar.  
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 Det förefaller som om lågriskkommunerna ligger före i användningen av moderna mätmetoder 
för att inventera tillståndet på gång- och cykelvägarna. 

30. Hur hanterar kommunen problem på gångbanorna med löv på hösten och grus på våren 

Alla sopar grus på våren och löv på hösten, det senare beroende på hur lövfällningen varit. Tids-
krav finns. I exempelvis Haninge ska grussopningen vara klar i mitten av maj, i Eskilstuna ska 
gruset vara borta i mitten av april, i Botkyrka 1 maj. I Österåker ska kvistar, löv och skräp sopas 
upp vid vår- och höststädningen och det ska vara klart 15 maj resp 1 november.  

 Uddevalla hanterar lövstädning en gång under hösten och grussopning en gång under våren, 
däremellan ordnas vanlig renhållning som varierar lite efter gatutyp och behov av övrig renhåll-
ning/städning. Det har diskuterats om städningen bör utvecklas för att minska olycksriskerna, till 
exempel de som orsakas av rullgrus. 

 Malmö har en drifttidplan över året och sopar regelbundet. Där grusar man inte gångbanorna, 
utan saltar. Detta eftersom löst grus är en bidragande orsak till fotgängarnas fallolyckor och cyklis-
ternas singelolyckor. Åtgärder för att komma åt detta kommer att föreslås i trafiksäkerhetspro-
grammets åtgärdsplan i Malmö. Aktuellt är utökad sopning. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

31. Utförs vinterväghållningen av kommunen själv eller på entreprenad? 

Både och är vanligt. Så är det exempelvis i Gävle, Örebro, Botkyrka, Skellefteå, Uddevalla. I någ-
ra kommuner sker allt på entreprenad: Österåker, Linköping, Helsingborg, Malmö. I några sker allt 
i egen regi, exempelvis Karlskrona, Trollhättan. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

32. Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till fastig-
heter? 

Vanligt är att fastighetsägarna ansvarar för snöröjningen vid sina fastigheter och kommunen svarar 
för det kommunala gångnätet. I exempelvis Kalmar har man noterat att större fastighetsägare gör 
det mera professionellt, exempelvis i köpcentra. Det stora köpcentrat Hansa har exempelvis högre 
krav på snöröjning och halkbekämpning än vad kommunen har inom sitt ansvarsområde. I Linkö-
ping har man sett att fastighetsägarnas insatser varierar mycket och det har föranlett diskussioner 
om hur man ska åstadkomma likvärdighet. I Uddevalla ligger ansvaret ofta på fastighetsägaren 
men kommunen kan anlitas för detta. Kvaliteten är ett problem med och kommunen försöker att 
följa upp sämre skötta platser. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

33. Hur ser prioriteringarna ut när det gäller snöröjning och halkbekämpning?  - Vilka åt-
gärdas först av bilvägar, cykelbanor och gångbanor? 

Samtliga kommuner uppger att de prioriterar huvudnätet för GC och kollektivtrafikvägarna. Däref-
ter tas de större bilvägarna. Ibland sker det samtidigt, som i Kalmar, Österåker, Karlskrona. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

34. Har kommunen kriterier för snöröjning på gångbanor när det gäller snödjup och dröjes-
tid till snöröjning?  

Alla kommuner förefaller ha kriterier i termer av snödjup och dröjestid. Det prioriterade nätet ska 
vanligtvis åtgärdas vid 3-5 centimeters snödjup. Insatstiderna varierar från max 6 timmar (Botkyr-
ka) till max två dygn (Österåker). Vanligt är 10-12 timmar. För det lägre prioriterade nätet handlar 
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det om snödjup på 5-7 centimeter, ibland mera som i Skellefteå det där kan handla om decimetern 
cirka.  

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

35. Hur stora resurser i kronor räknat lägger kommunen på vinterväghållningen totalt ett 
genomsnittsår?  - Hur stor del används uppskattningsvis för gångbanorna? 

Budgeten för vinterväghållningen varierar stort mellan kommuner beroende på klimat och vägnä-
tets storlek. Variationerna år från år är också stora. Andelen som läggs på gångbanorna är svår att 
uppskatta, någon särredovisning för olika slags vägar förekommer inte. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

36. Genomförs kampanjer för att få fler att använda halkskydd?  - Vem svarar i så fall för 
kampanjerna? Kommunen? Eller aktör på uppdrag av kommunen? Landstinget eller annan 
aktör på eget initiativ? 

Några kommuner informerar om halkskydd. I exempelvis Eskilstuna förs informationen ut genom 
hemtjänsten. I Haninge  kan alla över 65 år kvittera ut ett par broddar på ”Träffpunkten”. Linkö-
ping har gjort kampanjer för äldregrupper. Görs med hjälp av omsorgen. Det kan också ske via 
fixartjänsten. Skellefteå ger bidrag till NTF för att de ska informera pensionärer. 

 I övrigt tycks detta slags informationsinsatser inte förekomma.  

 Kommunerna i lågriskgruppen förefaller bedriva information om halkskydd mera aktivt än de i 
högriskgruppen. 

37. Hur är vinterklimatet generellt i kommunen?  - Varierar väglagsförhållandena mycket 
från dag till dag under vintersäsongen eller är det stabilt efter det att kylan kommit?  

I de flesta kommuner varierar förhållandena under vinterperioden med temperaturer kring nollan. 
Så är det i de som ligger vid kusten och i de södra delarna av landet. Mer stabila förhållanden finns 
i Skellefteå där det är "mycket vinter" och i Örebro där snön kan ligga kvar under längre tider.  

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

Sammanfattning Drift och underhåll 

Inga nämnvärda skillnader verkar finnas mellan de båda kommungrupperna. Men det förefaller 
som om lågriskkommunerna ligger före i användningen av moderna mätmetoder för att inventera 
tillståndet på gång- och cykelvägarna.  

 Några kommuner i lågfrekvensgruppen bedriver information om halkskydd mera aktivt.  
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D. Kommunikation och samverkan 

38. Finns det något system där trafikanter kan anmäla fel och risker till kommunen? Exem-
pelvis brister i beläggning, drift, underhåll, snöröjning, höga farter, skymd sikt osv? 

Alla kommuner har system för felanmälan från trafikanterna och synpunkter i övrigt. Det är i regel 
en kombination av telefon, mail, web och ofta specialutvecklade appar för smartphones.  

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

39. I vilken utsträckning har kommunen kontakter och/eller samarbete i trafiksäkerhetsfrå-
gor med äldreorganisationer, barnomsorg, skola, föräldraorganisationer eller liknande or-
ganisationer? - Hur sker samarbetet i så fall? Information, diskussioner, remisser, samar-
betsprojekt? 

De allra flesta kommuner har kontakter eller samråd med frivilligorganisationer av olika slag. Det 
handlar om pensionärsråd, handikappråd, trafiksäkerhetsråd. Kontakter med skolor förefaller prio-
riteras i de flesta kommuner. I exempelvis Eskilstuna finns ett så kallat trafikombud i varje grund-
skola (lärare eller annan tjänsteman) som arbetar med säkrare skolvägar och med vilken diskussio-
ner förs om såväl generella problem som specifika detaljer. Örebro uppger att man har kontakter 
med föräldraorganisationer och skolor "i mycket hög utsträckning". I Skellefteå finns föräldraråd 
vid varje skola med vilka skolvägsproblem diskuteras. 

 Ett intressant exempel är de vandringar i stadsmiljö som organiseras i Linköping för att lokali-
sera fotgängarproblem. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

40. I vilken utsträckning gäller sådant samarbete fotgängarfrågor? 

Kontakterna handlar i regel om oskyddade trafikanter generellt och i det sammanhanget kommer 
fotgängarproblemen upp. 

 Ingen skillnad förefaller finnas mellan de båda kommungrupperna. 

Sammanfattning Kommunikation och samverkan 

Inga skillnader föreligger mellan kommungrupperna, bortsett från, som tidigare nämnts, att några 
kommuner i lågriskgruppen bedriver information om halkskydd mera aktivt.  
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E Fotgängarsäkerheten jämfört med andra kommuner 

41. Enligt olycksdata har kommunen xx fallolyckor resp kollisionsolyckor per miljon för-
flyttningar till fots resp per tiotusen invånare och år. Det är mer/mindre än genomsnittet i en 
jämförelse mellan 51 av landets större kommuner. - Hur vill ni kommentera detta? Vilka är 
de viktigaste orsakerna till dessa olyckssiffror enligt er uppfattning? 

Förklaringarna varierar. I exempelvis Eskilstuna tar man fram den höga andelen fotgängare (över 
30 procent) och den täta staden som i termer av critical mass antas bidra till de relativt säkrare för-
hållandena. Man har haft fokus på oskyddade trafikanter under 10-15 års tid. Man har minskat bil-
trafiken och ökat utrymmet för GC-vägar.  

 Haninge pekar på sina trafikseparerade bostadsområden med planskilda korsningar, sitt vinter-
väghållningsprogram med prioriteringen av GC-nätet och sin grussopning i tvåskift som halverat 
tiden.  

 Karlskrona pekar på det utbredda bilresandet (70 procent av personresorna, väsentligen över 
genomsnittet), bland annat till följd av det stora antalet publika parkeringsplatser. "Det har varit 
och är fortfarande en politisk vilja att tillgodose bilisterna." I en bil är man onekligen mer skyddad 
än till fots eller på cykel. 

 I Linköping menar man att det i långa stycken är en organisationsfråga. Fotgängarfrågorna är 
med i alla relevanta sammanhang. Det är en lagom stor kommun och det är ganska enkelt att på-
verka i verksamheten, fotgängarfrågorna är generella så att det går att påverka i olika avseenden. 
Det finns många ingångar i det kommunala maskineriet. Det är också ett utpekat arbetsområde – 
fotgängarfrågorna är viktiga och ska prioriteras. 

 Bland högriskkommunerna för exempelvis Kalmar fram att samarbetet mellan bilister och gå-
ende inte fungerar så bra. "Alla tar för sig mer än man bör. Bilister har ibland annat för sig, exem-
pelvis mobiltelefon, glömmer bort att man måste samarbeta mera. Man håller gärna på sin rätt och 
”glömmer” sina skyldigheter, både som bilist och som gående." 

 Helsingborg och Trollhättan tar upp de besvärliga vinterförhållandena de aktuella åren. Udde-
valla pekar på gångbanornas skick med många sättningsskador. 

- Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska antalet skadade fotgängare? 

De viktigaste åtgärderna handlar om att få ner hastigheterna, särskilt vid övergångsställen och pas-
sager, samt bättre halkbekämpning. Detta gäller i stort sett alla kommuner och det finns ingen stör-
re skillnad mellan lågrisk- och högriskkommuner. 

 I Haninge kommer man fortsatt att jobba med hastighetssäkrade åtgärder, framför allt vid 
övergångställen där det är stora gångflöden. Det menar man också i Karlskrona där hastigheterna 
måste ner. Där pekar man också på drift och underhåll och gångbanornas beläggning som måste 
bli bättre. 

 I Örebro har man intensifierat drift och underhåll senaste åren. Snöröjningen till busshållplatser 
är effektivare. Man arbetar för att sänka bilhastigheten, bl a med hastighetssäkrade övergångar.  

 I Österåker tar man upp synbarheten. Dels att punktbelysningen är bra men även att man har 
reflexer i mörker (reflexkampanjer genomförs). För fallolyckor och singelolyckor är det främst 
halkbekämpning. Viktigt med sandning och att man är tidigt ute med sand och grus och tidig med 
att ta upp sanden.  

 Botkyrka tar upp halbekämpning, liksom Helsingborg, Malmö, Trollhättan och Uddevalla.  

 I Kalmar pekar man på hastigheten som grundläggande förutsättning för samspel och säkerhet. 
Därutöver, menar man, att det handlar om informationsinsatser, beteendepåverkan, kampanjer, 
kunskaper. 
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Sammanfattning Fotgängarsäkerheten jämfört med andra kommuner 

Inga tydliga skillnader finns mellan de båda kommungrupperna. 
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Bilaga 2 

Intervjusvaren från de enskilda kommunerna 

A. Program och organisation 

Kommuner med färre skadade 
fotgängare 

 

Kommuner med fler skadade fot-
gängare 

 

1. Hur ser förhållandena generellt ut för fotgängarna i er kommun 
när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet? 

 

Eskilstuna 

Förhållandena ser bra ut, varken mer eller 
mindre. Vi har bra kompetens inom gångtrafik 
och arbetat mycket med trafiksäkerhet för fot-
gängare och tillgänglighetsfrågor. 

Gävle 

Det är generellt sett mycket goda förhållanden 
för fotgängare i centrala Gävle, där de flesta 
trafikfarliga övergångar har byggts om. Det 
största problemet för fotgängarnas framkom-
lighet idag är de oseparerade GC-vägarna. 

Haninge 

Ser bra ut men det finns förbättringspotential. 
Haninge har ett väl utbyggt GC-nät. Det finns 
mycket 30zoner och hastighetssäkrade över-
gångsställen.  

 

Asfaltarbete är eftersatt och vi får lite extra 
pengar för detta men mycket går naturligtvis 
till bilkörbanor. 

Karlskrona 

Situationen för fotgängare ser ganska bra ut. 
Det sker inte så många svåra olyckor. Kolli-
sionsolyckorna är relativt få men kommunen 
har haft problem med många singelolyckor. På 
grund av resursbrist har det inte skett några 
uppföljningar av tidigare studier.  

 

Den senaste studien som gjordes för ett par år 

Botkyrka 

Kommunen har inget målmedvetet sätt att för-
bättra för gångtrafiken. Men av tradition har 
man alltid arbetat mycket med fotgängarfrågor. 

 

Man arbetar med säkra skolvägar. 

Helsingborg 

Enligt Helsingborgs resvaneundersökning har 
andelen fotgängare minskat under perioden 
2007-2013. Det finns ett generellt bekymmer 
för fotgängare att de centrala och perifera de-
larna av staden skiljs åt genom en nivåskillnad 
vilken kallas Landborgen.  

 

Helsingborg har arbetat mycket med tillgäng-
lighetsfrågor. Trafiksäkerhetsfrågorna hänger i 
mångt och mycket samman med drift- och un-
derhåll, när det gäller fallolyckor, men någon 
omfattande kartläggning t.ex. med kopplingar 
till STRADA-data har inte genomförts. 

Kalmar 

Rätt goda förhållanden, men det inträffar en del 
fotgängarolyckor. 

Malmö 

För trafiksäkerheten finns det flera utmaningar. 
Fler övergångsställen behöver bli säkra, ambi-
tionen med att förbättra kvaliteten i drift och 
underhåll av gångytor behöver höjas. Vad 
gäller tillgänglighetsfrågorna har vi en åt-
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sen visade att under en 10 års period omfattade 
kommunens vägolyckor: 

5 dödsolyckor 

30 allvarligt skadade 

400 lindrigt skadade  

 

Gällande fotgängarolyckor är ca 75-80 % fall-
olyckor och 20-25% är kollisionsolyckor. 

 

Fotgängares framkomlighet, fördröjning och 
väntetid är ganska gynnsam och det är relativt 
lätt att gå i staden. Tillgänglighetsfrågor har 
man arbetat med tidigare.  

Linköping 

Hög andel fotgängarförflyttningar vilket tyder 
på att förhållandena är ganska bra (30 procent 
av de s k huvudresorna görs till fots).  

 

Svårt att säga om förhållandena är bättre eller 
sämre än andra kommuner. Traditionellt ga-
tunät där de gående finns på sidorna om biltra-
fiken.  

 

Vid de större trafiklederna är det vanligt att 
fotgängar- och cykelpassagerna är separerade i 
plan med tunnlar. Det är en viktig förutsättning 
för trafiksäkrare miljö. 

 

Linköping har ökat fokus på fallolyckor, drifts-
frågor, tillgänglighet för funktionsnedsatta. 
Tillgängligheten kan förbättras mycket och lik-
som framkomligheten. 

 

Örebro 

Tycker att det fungerar hyfsat bra. Tillgänglig-
hetsfrågorna kan bli bättre. Trafiksäkerhets-
mässigt ser det bra ut. Vi prioriterar oskyddade 
trafikanter.  

Österåker 

Ser generellt ok ut. Finns dock brister. Finns 
många planskilda korsningar med dess för- och 
nackdelar. Stora flöden har trafiksignaler. 

gärdsplan för enkelt avhjälpta hinder som vi 
har kommit långt med. Tillgängligheten har 
förbättrats stadigt men takten är avhängiga re-
surser, precis som för trafiksäkerheten. Med 
tillgänglighetsåtgärderna som genomförs ska-
pas även framkomlighet. 

 

Generellt är det en brist på resurser, tid och 
pengar för att kunna höja ambitionen. För 
framkomligheten verkar det ha blivit en liten 
försämring om man ser på hur färdmedelsför-
delningen förändrats mellan mätåren 2003-
2008-2013, då andelen fotresor hade utveck-
lingen 14-20-15 %. Det finns inga tydli-
ga/konkreta försämringar eller särskilda för-
bättringar som går att peka på utan med de 
större förändringarna med nya tågstationer i 
staden (Citytunneln) verkar det helt enkelt vara 
stråken och rörelsemönstren som förändrats. 
Många pågående byggen kan ha inverkat nega-
tivt på framkomligheten. Statistiken för huvud-
resor kan vara missvisande när man talar om 
hur gångtrafiken har förändrats när i själva 
verket mer kollektivresande ofta leder till fler 
gångresor till och från hållplatserna/stationerna 
(fast då så kallade delresor). 

Skellefteå 

Skellefteå är en jättestor kommun – till ytan 
lika stor som Skåne. Förhållanden för fotgäng-
are varierar inom kommunen, i de mer tätbe-
byggda områdena är det bättre än på landsbyg-
den. I tättbebyggda områden är framkomlighe-
ten relativt god men i mindre tätorter är fram-
komlighet och tillgängligheten sämre. Man 
förbättrar tillgängligheten genom att sänka 
kantsten och ökar trafiksäkerheten genom att 
hastighetssäkra passager i korsningar. 

Trollhättan 

Vi tycker att det i allmänhet fungerar bra 

Uddevalla 

Det finns ett relativt väl utbyggt nät av gång- 
och cykelvägar men det finns fortfarande bris-
ter. Uddevalla är till stor del är uppbyggt på 
berg eller bottenlös lera och eftersom vägnätet 
ofta återfinns just på lerjord uppstår det lätt 
sättningar, men beror också till viss del av ef-
tersatt underhåll. 
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Man har tagit bort övergångsställen som inte 
behövs för framkomligheten. 
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2. Finns det någon policy eller program för fotgängare? 

 

Eskilstuna 

Nej, det finns inte, men en fotgängarplan pla-
neras. Man har Trafikplan (2012), Cykelplan 
(2013), Kollektivtrafikplan och Parkeringsplan 
är under framtagande (2014) – men Fotgängar-
plan saknas.  

Gävle 

Nej, men i verksamhetsplaneringen för 2015-
2016 står det att ett fotgängarprogram ska tas 
fram. 

Haninge 

Nej, Vi pratar om att på sikt ta fram en gång-
plan. Det finns en Trafikplan som inte är anta-
gen men vi ska göra ett nytt försök. 

 

En Cykelplan finns. 

Karlskrona 

Nej, men tjänstemännen har en önskelista på 
vad man skulle vilja ta fram, men det är ingen-
ting som det finns politiska beslut om just nu. 

Linköping 

Linköping håller på att ta fram ett fotgängar-
program.  

 

Fotgängarna finns med som eget trafikslag i 
trafikstrategin. Det finns mål för fotgängartra-
fiken. 

Örebro 

Nej. Det har funnits utkast till fotgängarpro-
gram och gångstråksplan som inte blivit klart. 
Det finns Trafikprogram med en cykeldel.  
 

Gångstråksplan ska tas fram under 2015.  

Österåker 

Ja, en gång och cykelplan finns som togs fram 
2008 och har revideras 2013 (med fokus på cy-
kel). 

Botkyrka 

Nej det finns inga planer eller program. 

Helsingborg 

Nej 

Kalmar 

Nej, ingen separat policy finns, men i den nya 
översiktsplanen finns en del om gående och 
cyklister. De prioriteras tillsammans med kol-
lektivtrafiken: ”Det ska vara enkelt att gå, cyk-
la och åka kollektivt. Utmaningen är att staden 
ska kunna växa utan att biltrafiken ökar.” De 
fem stadsdelarna ska bindas ihop med gång- 
och cykelvägar, enligt översiktsplanen. 

 

Denna klara prioritering fanns inte i den före-
gående översiktsplanen som var från 1994.  

 

Översiktsplanen antogs förra året. Implemente-
ringen har ännu inte kommit så långt, det finns 
mycket att jobba med för att nå målsättningen 
om att prioritera gång, cykel och kollektivtra-
fik. 

Malmö 

Ja. Ett fotgängarprogram finns färdigt sedan ett 
par år tillbaka och en gångstråksplan ska upp i 
Tekniska nämnden efter sommaren. Det finns 
ingen budget initialt för detta utan ett åtgärds-
program kommer att vara grunden för satsning-
ar. 

Skellefteå 

Nej, men det finns en Cykelplan som är god-
känd. 

Trollhättan 

Nej 

Uddevalla 

Nej, vi är inte riktigt där än. 
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Policy och program för fotgängare ska tas fram 
under året som bl a ska innehålla hur man kan 
öka gångtrafiken. 
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3. Finns det någon tjänsteman eller förtroendevald som särskilt an-
svarar för fotgängarfrågorna? 

 

Eskilstuna 

Nej, en arbetsgrupp på 5 personer arbetar med 
gång- och cykelfrågor. 

Gävle 

Nej, däremot finns en person med titeln till-
gänglighetssamordnare. Det blir i praktiken 
också ett särskilt ansvar för fotgängarfrågor, 
utöver att detta är ett prioriterat trafikslag i 
kommunens övergripande dokument och där-
med ska återspeglas i allt "ordinarie" trafik- 
och gatuarbete. Kommunen har också en f.d. 
avdelningschef som numer är seniorkonsult 
och cykelansvarig som arbetar ca 60% med cy-
kelfrågor och hållbart resande. 

Haninge 

Nej, 2 trafikingenjörer och en trafikplanerare 
ansvarar för alla trafikslag. 

Karlskrona 

Nej. Det finns däremot en handikappsamordna-
re, men tjänstemannen sitter inte på tekniska 
förvaltningen. Idag finns ingen renodlad tjänst 
för cykelfrågor, men detta har nämnts i den cy-
kelstrategi som just beslutats av Kommunfull-
mäktige. 

Linköping 

Ja, det är flera. Per-Erik Hahn samordnar frå-
gorna i ett bredare perspektiv för att få med 
fotgängarna i den kommunala planeringen i 
dess helhet. Exempelvis att andra planer och 
verksamheter tar hänsyn till fotgängarnas in-
tressen, kvalitetsfrågor, att man inte missar 
länkar osv. 
 
Det finns också en projektledare för tillgäng-
lighetsfrågor för funktionshindrade. Det hand-
lar bland annat om parker, bänkar, busshåll-
platser. En trafikplanerare ansvarar för att ta 
fram ett fotgängarprogram. 

Örebro 

Botkyrka 

Nej ingen uttalad person finns specifikt för fot-
gängarfrågor. 

Helsingborg 

Nej. Det finns däremot en utpekad tjänsteman 
för tillgänglighetsfrågor. 

Kalmar 

Nej, det finns ingen särskild utpekad. Fotgäng-
are faller in under oskyddade trafikanter.  
 
Det finns en trafikgrupp med folk från service-
förvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. 
Denna trafikgrupp tar sig an bland annat fot-
gängarfrågorna i de löpande ärendena. Gruppen 
behandlar trafikärenden allteftersom de kom-
mer upp. Frågorna gäller exempelvis över-
gångsställen, drift och underhåll och så vidare. 

Malmö 

Ja - Elin Engqvist är projektledare för gång-
stråksplanen och handlägger många fotgängar-
frågor. 

Skellefteå 

Nej, men det finns 4 trafikingenjörer och en 
trafikchef. Alla ansvarar för samtliga trafikslag. 

Trollhättan 

Nej 

Uddevalla 

Nej, det finns inte någon utpekad person men 
vi är flera som arbetar i frågor som berör fot-
gängare. 
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Nej, alla trafikingenjörerna har hand om alla 
trafikslag (4-5 st på planeringssidan).  

Österåker 

Nej, det har förut varit en person som har haft 
hand om tillgänglighet och trafiksäkerhet men 
numera är det delat på 2 personer. Idag finns 
det 3 trafikplanerare/trafikingenjörer som har 
ansvar för alla trafikslag. 
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4. Finns det ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram? 

 

Eskilstuna 

Nej men en ”Lugna gatan” analys är gjord och 
även ”Rätt fart i staden”. Så det finns faktaun-
derlag och arbetsunderlag samt åtgärder, tex 
gångpassager, pekas ut. Ett trafiksäkerhetspro-
gram planeras – kanske nästa år.  

Gävle 

Nej, inget aktuellt. 

Haninge 

Ja från 2010. 

Karlskrona 

Nej, men det ligger högst upp på tjänstemän-
nens önskelista. 

Linköping 

Ja, togs 2009. 

Örebro 

Nej, men vi håller på att ta fram ett just nu en-
ligt SKL’s handbok. Ska vara klart till hösten. 

Österåker 

Ja, vi har tagit fram ett mindre årsprogram för 
trafiksäkerhet för 2 år, som revideras årligen. 
Har idag planer på att göra ett mer omfattande 
program i närtid tillsammans med tillgänglig-
hetsprogram.  Inget kommunalt övergripande 
policy/program, däremot åtgärdslistan (mindre 
årsprogram). 

 

Botkyrka 

Nej, men det finns en Cykelplan och ett Has-
tighetsprogram. 

Helsingborg 

Ja - Det finns ett äldre trafiksäkerhetsprogram 
och arbete pågår med att ta fram ett nytt. Ett 
trafikprogram har nyligen antagits. Där finns 
strategidokument där gångtrafik behandlas. Det 
handlar främst om att stärka gångtrafiken i 
stadskärnan.  

Kalmar 

Nej, det finns inget kommunalt trafiksäkerhets-
program. 

Malmö 

Ja. Arbete pågår med ett nytt Trafiksäkerhets-
program för åren 2015-2020 som ska antas i 
nämnden i juni 2015. Tillsvidare gäller vårt 
förra program. 

Skellefteå 

Nej. Vi arbetar med en trafikstrategi som blir 
klar i slutet på detta år eller i början på nästa år. 
Kanske leder det till att ett trafiksäkerhetspro-
gram tas fram. Men nu när det har blivit nej till 
ytterligare en bro över älven måste trafikstrate-
gin och FÖP Centrala stan omarbetas då bron 
funnits med i ÖP och FÖP 

Trollhättan 

Nej, inget formellt men man har börjat jobba 
på det. 

Uddevalla 

Oklart. Uddevalla kommun har ett politiskt mål 
för att minska olyckorna bland oskyddade tra-
fikanter. 
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5. Omfattar kommunens trafiksäkerhetsarbete även fallolyckor för 
fotgängare? 

 

Eskilstuna 

Ja, i den offentliga miljön ingår fallolyckor i 
STRADA. 

Gävle 

Oklart. I de fall som de har rapporteras in, men 
hittills har det varit svårt att få sjukhuset i Gäv-
le att rapportera in till STRADA. Sjukhuset har 
nyligen registrerats som  STRADA-sjukhus 
vilket förhoppningsvis kommer göra det lättare 
att följa upp olyckorna.   

Haninge 

Nej det gör det inte. 

Karlskrona 

Nej, men tanken är att det kommer göra det. 

Linköping 

Ja, fallolyckorna ingår. Några specifika mål 
finns inte.  

Örebro 

Ja. 

Österåker 

Nej, det har inte gjort det. Fallolyckor handlar 
mycket om driften. Det är samma avdelning 
men ligger inte på trafikingenjörer/ trafikplane-
rare. 

 

Botkyrka 

Ja, STRADA redovisar även fallolyckor och vi 
arbetar med detta bland annat genom snöröj-
ning och ta bort löv. En stor del av invester-
ingsbudgeten gäller trafiksäkerhet, tex över-
gångsställen, gupp och korsningar. Även be-
lysningsbudget har med trafiksäkerhet att göra. 

 

Säkra skolvägar har en budget på 0,5 miljon kr.  

Helsingborg 

Ja. 

Kalmar 

Fallolyckor tas inte upp i särskilt ordning, utan 
behandlas vid behov när drift och underhåll ak-
tualiseras. 

Malmö 

Ja, det förra trafiksäkerhetsprogrammet 2008-
2012 innehöll insatser för att minska fallolyck-
orna. Det nya programmet kommer omfatta gå-
endes singelolyckor och kollisionsolyckor. 

Skellefteå 

Ja. Vi håller på att ta fram en serviceförklaring 
för halkbekämpning för gång och cykel. För 
gångtrafikanter är det många fallolyckor som är 
halkrelaterade. 

Trollhättan 

Nej, i första hand är det cykelolyckorna vi tittar 
på just nu. 

Uddevalla 

Nej. Tidigare har vi mest tittat på kollisions-
olyckor och trafiksäkerhetsmålen utgår från 
olycksstatisk hämtade från polisrapporter där 
fallolyckor inte varit representerade. 
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6. Finns det en särskild budget för trafiksäkerhetsprogrammet (al-
ternativt trafiksäkerhetsarbetet)?  

 

Eskilstuna 

Ja, 1- 3 miljon/år. Det finns en avsatt pott för 
trafiksäkerhetsarbetet som tjänstmännen är fria 
att använda som de anser lämpligt. För år 2014 
fanns 1 miljon kr.  

Gävle 

Nej, eftersom det i dagsläget inte finns något 
trafiksäkerhetsprogram. Men det har beslutats 
att det ska tas fram ett fotgängarprogram. 

Haninge 

Ja, ca 1.9 miljon (fördelat på allmänna trafik-
säkeerhetsåtgärder 500 000, trafiksäk-
ring/handikappsanpassning av övergångsställen 
1 000 000, akuta trafiksäkerhetsåtgärder 
400 000) 
 
Nedan redovisas vår investeringsbudget för 
2014, skulle säga att allt rör vårt trafiksäker-
hetsarbete. 
 

Investeringsbudget teknik/trafik 2014: 

Allmänna trafiksäkerhetsåtgärder 500 000 

Trafiksäkring/handikappsanpassning ög 1 milj 

Akuta Ts-åtgärder 400 000 

Tillgänglighetsanpassning busshpl 2,5 milj 

Cykelplan 5 milj 

Gångbana 75 000 

Karlskrona 

Nej. Det kommer att krävas resurser för fram-
tagande av ett sådant program. 

Linköping 

Ja och nej. Det finns en trafiksäkerhetsbudget 
som beslutas från år till år. I den ryms olika åt-
gärder ur trafiksäkerhetsprogrammet, men ock-
så andra saker kopplade till trafiksäkerhet. Ex-
empelvis har fallolyckor för äldre fått ökad ak-
tualitet sedan 2009. Åtgärder inom detta fält fi-

Botkyrka 

Ja, det finns en budget för trafiksäkerhetsarbe-
tet. 

 

Man har genomfört Enkelt avhjälpta hinder och 
tillgänglighetsanpassat busshållplatser.  

Helsingborg 

Ja. Det avsätts ca 2,5 miljoner årligen till tra-
fiksäkerhetsåtgärder. 

Kalmar 

Ja, det finns budgetar. Dels en budget för tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder. Det är en gene-
rell pott som används för att exempelvis belysa 
övergångsställen, fartdämpande gupp och lik-
nande. 

 

Dels en budget för Enkelt Avhjälpta Hinder, 
EAH. Den budgeten används för att förbättra 
övergångsställen, busshållplatser osv. 

Malmö 

Ja, men den är enbart avsedd för programadmi-
nistration och mindre kommunikationsinsatser 
under programframtagandet. Trafiksäkerhets-
programmet kommer att vara ett underlag till 
den årliga budgetplaneringen för trafikavdel-
ningen på Gatukontoret. Det finns en budget 
till trafiksäkerhetsåtgärder såsom att säkra 
GCM-passager. Det finns även en skoltrafik-
grupp på gatukontoret som har en egen budget 
för mindre trafiksäkerhetsåtgärder runt skolor. 

Skellefteå 

Nej. Det finns följande budgetar: 
• 800 000 för trafiksäkra skolvägar 
• 900 000 för trafikreglerande åtgärder 

(alla trafikslag, där både trafiksäker-
hetsåtgärder och reglering ingår). 

• För specifika objekt finns invester-
ingsbudget  
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nansieras av trafiksäkerhetsbudgeten. 

Örebro 

Ja. Budgeten varierar. Befintlig budget på Tek-
niska förvaltningen är på 1 miljon men önske-
målet för nästa år är 2 miljoner. Man är även 
duktig på att söka statlig finansiering och kan 
därmed dubbla budgeten.  

 

Större korsningar/objekt går på budget för 
Stadsbyggnad. 

Österåker 

Nej, en investeringsbudget finns (kollisions-
olyckor) för de anläggningar som kommunen 
tar hand om.  

Investeringsbudgeten är på 1 miljon för alla 
trafikslag. Fokus har legat på skolvägar (myck-
et gång och cykel) då nämnden även är ansva-
rig för skolskjutsfrågan. Skolvägar har en egen 
budget på 1 miljon för mindre trafiksäkerhets-
åtgärder.  Driftbudgeten är mer relaterad till 
fallolyckor. 

 

• Drift och underhållsbudget. 

Trollhättan 

Ja, för trafiksäkerhetsarbetet finns medel av-
satt. 

Uddevalla 

Ja. Inriktningen för satsningarna är oskyddade 
trafikanter. Men det finns även satsningar som 
rör fotgängare där medel hämtas från andra 
budgetområden t.ex. vid exploatering eller VA-
arbeten. Kommunen har en beläggningsplan 
som bland annat tillgänglighetsanspassar trot-
toarer vid övergångsställen och det försöker vi 
samordna med trafiksäkerhetsarbetet. 

 

  



45 

7. Hur stor del av budgeten gäller i så fall fotgängarsäkerheten, på 
ett ungefär? 

 

Eskilstuna 

Skulle gissa på 75 %. Ca ¾ av åtgärderna t ex 
bättre passager och hastighetsdämpande åtgär-
der, görs för fotgängare. 

Gävle 

Finns ingen budget. 

Haninge 

Nej det finns inget specifikt för fotgängarsä-
kerheten. Cykelplanen täcker in de gemen-
samma GC-vägarna.  

Karlskrona 

Finns ingen budget. 

Linköping 

Svårt att säga. Åtgärder finansieras från två 
håll: investeringsbudget resp driftsbudget. In-
vesteringsbudgeten används exempelvis för att 
separera korsningar, fartdämpande anordning-
ar.  

 

De flesta trafiksäkerhetsåtgärder kommer emel-
lertid fotgängarna till godo, direkt eller indirekt 
även då de riktas mot andra trafikantkategorier 
som bilförare.  

 

På senare år har fallolyckor för fotgängare 
kommit i ljuset när STRADA-data blivit bättre. 
Relationerna mellan trafikantkategorierna har 
förändrats och kommer säkerligen att resultera 
i ett ökat fokus på singelolyckor för fotgängare 
och cykel. 

Örebro 

Det är inte definierat i budgeten. Men man har 
fokus på oskyddade trafikanter, skolor och äld-
re.  

Väldigt liten del av budgeten går till bilister.  

Österåker 

Botkyrka 

Kanske 3-4 miljoner. 

Helsingborg 

En stor dessa medel används för oskyddade tra-
fikanter. 

Kalmar 

Merparten av åtgärderna gynnar fotgängarna. 
Trafiksäkerhetsåtgärderna är ofta åtgärder för 
oskyddade trafikanter.  

 

Malmö 

Av budgeten för trafikrelaterade insatser (tra-
fikavdelningens budget) är det ungefär 20 Mkr 
riktade investeringar: Säkringar av övergångs-
ställen, skolvägar och tillgänglighet, samt 
driftsbudget för tillgänglighet och Trafiksäker-
hetsprogrammet, därutöver ingår delåtgärder 
inom ramen för andra investeringar, t ex säkra-
de övergångsställen (som ingår i cykelbanepro-
jekt) vilket totalt sett motsvarar ca 15% av års-
budgeten för investering och drift. I en rad 
andra projekt/byggen ingår det att beakta fot-
gängarnas trafiksäkerhet. 

Skellefteå 

Finns inget specifikt för fotgängare. 

Trollhättan 

Svårt att svara på. 

Uddevalla 

Ingen uppgift. 
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500 tkr. 
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8. Vilket underlag används för programmet/trafiksäkerhetsarbetet 
och dess prioriteringar? Statistik över fallolyckor? Data från akutmot-
tagningar/STRADA? Resvaneundersökningar? Räkningar av fotgäng-
artrafik?  

 

Eskilstuna 

Ja statistik över fallolyckor finns i STRADA. 

 

Man har gjort en RVU 2010 och en ny planeras 
till år 2015. (I RVU särskiljs gång och cykel.) 

 

Man har manuella räkningar av fotgängartrafi-
ken och 2 platser mäts automatiskt: 

• En med infraröd (fungerar bra) 
• En kamerabaserad som ger 3D-bilder både 

på gång- och cykeltrafikanter, eventuellt 
kommer biltrafik att läggas till. Man 
kommer att öka användandet av den ka-
merabaserade övervakningen till fler stäl-
len.  

 

Man har även enkäter som görs på olika platser 
för att få in synpunkter och som är riktade till 
olika grupper. Den har samma upplägg men 
kanske med någon specifik fråga.  

Gävle 

STRADA. Det har gjorts en kommunövergri-
pande RVU som gäller måluppföljning, dock 
inte uttalat för trafiksäkerhet. Trafikräkningar 
av fotgängare och cyklister sker sedan 2012 vid 
åtta fasta punkter på initiativ från Gävle Cent-
rumsamverkan. Det fungerar som en besökmä-
tare med hjälp av videoteknik. Tidigare utför-
des manuella mätningar. 

Haninge 

Använder STRADA. Närsjukhuset i Haninge 
är inte med och det kan därför finnas ett bort-
fall för fallolyckorna i STRADA. STRADA 
statistik hämtas från Huddinge sjukhus. Vi sö-
ker på olyckor i kommunen och Huddinge och 
SÖS är de närmsta sjukhusen.  

 

Botkyrka 

STRADA används och där ingår fallolyckor. 

 

Det finns en vilja att arbeta med RVU’r. Ensta-
ka lokala RVU’r har gjorts. 

 

Räkningar av fotgängare har skett före och ef-
ter särskilda projekt men inga generella åtgär-
der görs. 

En åtgärdsplan för hållbart resande ska tas 
fram. 

Helsingborg 

Underlag hämtas ur STRADA. Det finns även 
en regional RVU där staden har gått in med 
medel för att ta fram detaljuppgifter för kom-
munen. Sedan 2011 utförs också fotgängarräk-
ningar i stadskärnan. Tanken är att dessa ska 
uppdateras vart tredje eller fjärde år. 

Kalmar 

Data från STRADA används för generella 
översikter och sammanställningar av antal 
olyckor, olyckstyper, svårhetsgrader, trender 
(STRADA infördes 2002 på akutsjukhusen i 
Kalmar, Oskarshamn och Västervik). 

 

STRADA-användningen utvecklas. En person, 
sjuksköterska, ska börja med att analysera 
olyckor till följd av bristande underhåll och 
drift. Resultaten ska användas för att argumen-
tera för mera pengar till drift och underhåll – 
ifall de visar att vårdkostnaderna är större än 
väghållningskostnader (vilket de med all san-
nolikhet är; VTI visade i rätt aktuell studie att 
kostnaderna för fallolyckor är fyra gånger stör-
re än kostnaderna för all vinterväghållning i 
landet). 
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En RVU är gjord i höstas av kommunstyrelse-
förvaltningen, där man framför allt undersökte 
hur man åkte till och från jobbet. Man konsta-
terade att det är många korta bilresor inom 
kommunen för att hämta lämna barn etc. 

 

I Haninge är det många som bor och jobbar 
centralt och man skulle därmed kunna gå och 
cykla.  

 

Friskolor ligger dock utspridda och även i 
andra kommuner. 

Ingen räkning av fotgängare men man har bör-
jat mäta cykelflödet.   

Karlskrona 

STRADA. Man har till viss del redan analyse-
rat olycksstatistik därifrån. Resvaneundersök-
ningar finns på regional nivå som också omfat-
tar kommunen. Fotgängarräkningar har genom-
förts relativt heltäckande i centrum. Målsätt-
ningen är att göra regelbundna mätningar. Ma-
nuella räkningar finns från åren 2008, 2013 och 
2014. 

Linköping 

Ja, STRADA används, liksom resvaneunder-
sökningar. 

 

Underlaget kan förstås bli bättre, men framför 
allt är det en fråga om resurser att ta hand om 
data, att analysera dem och använda dem i de 
olika verksamheterna. 

Örebro 

STRADA har inte haft så mycket statistik på 
fallolyckor då sjukhuset kom med april 2011. 
Nu kommer fallolyckorna med i STRADA. Ti-
digare har de fått information från universitets-
sjukhuset och då har de inte inkluderat fall-
olyckor.  

 

RVU görs.  

 

Inga räkningar av fotgängartrafik görs. Där-
emot har man två automatiska räknare för cyk-

Kalmar har gjort ett tilläggsurval till RVU Sve-
rige 2012 för Kalmar (och övriga länet?).  

 

Fotgängarräkningar förekommer inte, däremot 
mätningar av biltrafiken och cykeltrafiken. 

Malmö 

STRADA. Malmö har 80% täckningsgrad av 
alla trafikolyckor som registreras  på akutmot-
tagningarna. Den nivån har legat stabilt de se-
naste 10 åren. 

 

Fotgängarräkningar görs varje år vid vissa snitt 
där man räknar cyklister, gående och fordons-
trafik. Vid behov utförs också rena fotgängar-
räkningar t.ex. på torg. Räkningarna görs ma-
nuellt. Regionala resvaneundersökningar finns 
som innehåller detaljerad information gällande 
kommunen. 

Skellefteå 

Följande underlag används: 

• Strada där fallolyckor ingår används 
• Skellefteå kommun har tillgång till 

STRADA där även fallolyckor rappor-
teras in. Statistiken från STRADA 
sammanställs varje år och redovisas 
för tekniska nämnden. Upptäcks 
olycksdrabbade platser (oavsett trafi-
kantslag) i statistiken föreslås trafik-
säkerhetsåtgärder. 

• Egna hastighetsmätningar vid passa-
ger/övergångsställen, tex vid skolor 
eller där det är många gångtrafikanter.  

• En RVU från 2003 som är halvbra 
finns.  

• Cykel räknas men inte gångtrafikanter 
förutom vid enstaka projekt, tex för att 
titta över flöden vid en 4vägskorsning.  

Trollhättan 

STRADA, inkomna synpunkter samt en res-
vanundersökning som gjordes för kommunens 
räkning i år. Kommunen gör inga räkningar av 
fotgängartrafik. 

Uddevalla 

Tidigare användes polisrapporteringar som of-
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lister.  

 

Man mäter fordonstrafik: bil, buss, mc, moppe  

 

City Örebro vill sätta upp mätare för fotgänga-
re. 

Österåker 

Synpunkter som kommer in från allmänheten.  

 

STRADA där även fallolyckor ingår (om de 
drabbade uppsöker sjukhus – det finns ett mör-
kertal).  

 

Räknar inte generellt gångtrafiken. Räkningar 
för specifika punkter för vissa projekt finns 
som är 2 år gamla. Räknar cyklar till och från. 
Bristande underlag för räkningar av samtliga 
trafikslag – detta ska förbättras.  

 

En faktor är det formella vägansvaret 

 

Det finns 13 mil GC-vägar + bilvägar. Reste-
rande vägar ansvarar Trafikverket och enskilda 
väghållare för. De har inte tillgång till STRA-
DA. Majoriteten av vägarna i tätort är enskilda 
vägar. Det är Österåker, Värmdö och några 
kommuner i Göteborg som har denna mängd 
enskilda vägar i det kommunala vägnätet.  

 

Det gjordes en RVU förra året.  

 

 

ficiell statistik. Nu används också STRADA. 
Bland annat användes STRADA för underlaget 
till kommunens cykelplan. Inga räkningar av 
fotgängartrafik genomförs. 
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9. Har kommunen kvantifierade mål för trafiksäkerhetsarbetet? Ex-
empelvis hur mycket olyckorna ska minska till ett visst årtal. 

 

Eskilstuna 

Ja, fungerar uselt. Då de kvantifierade målen är 
baserade på STRADA statistiken som är osäker 
och inte stämt har det varit svårt att följa upp 
målen. När man har tittat på detaljer har man 
upptäckt felaktiga siffror.  Polisens siffror har 
varit på en konstant nivå medan statstiken från 
sjukhuset har ökat markant under senare år.  

 

Man har jämfört sig med snittet från andra 
kommuner och fått mycket bra siffror men man 
tror inte att det stämmer utan man tror att Es-
kilstuna har sämre siffror än vad som visas.  

Gävle 

Ja, Mål finns för 2015 och 2025 i trafikstrate-
gin som avstämdes 2012. Antal olyckor med 
svårt skadade ska ner till 0. Antal lindriga 
olyckor ska ner till 48 st 2015 och vara högst 
26 st 2025. Olycksstatistiken hämtas ur 
STRADA. 

Haninge 

Nej, Vi håller på att titta på det just nu. Man 
har tagit fram ett Trafiksäkerhetsprogram år 
2010 och en Hastighetsplan är precis antagen i 
onsdags och önskemål har kommit om att ta 
fram mål. 

Karlskrona 

Nej, men planen är att det ska ingå i ett framti-
da trafiksäkerhetsprogram. 

Linköping 

Det finns kvantifierade mål, de flesta tagna ur 
Trafikverkets nationella mål, omformulerade 
till Linköpings kommun, exempelvis att antalet 
dödade ska halveras till 2020 osv. 

Örebro 

Nej inga konkreta mål då STRADA SJUKHUS 
är så nytt (STRADA SJUKHUS - där gång och 
cykelolyckorna kommer med, finns stora mör-

Botkyrka 

Nej 

Helsingborg 

Nej - Det finns inga sådana mål för närvarande 
men tanken är att det ska finnas. 

Kalmar 

Nej. 

Malmö 

Ja, i det nya Trafiksäkerhetsprogrammet anges 
mål (som ännu ej är antagna). 

 

De följer de nationella målen om att döds-
olyckorna ska minska med 50% och de allvar-
liga olyckorna med 25% till 2020. Malmö har 
därutöver lagt till att man även vill minska 
olyckorna med lindrig utgång under samma pe-
riod med 25%. 

Skellefteå 

Nej. I Skellefteå kommuns cykelplan anges att 
antalet cykelrelaterade personskador ska mins-
ka och att nollvisionen mot svårt skadade och 
dödade cyklister år 2030 ska gälla. 

 

Skellefteå kommun håller för tillfället på att 
arbeta fram en trafikstrategi där mål för trafik-
säkerhetsarbetet med största sannolikhet kom-
mer att finnas med.  

Trollhättan 

Ja, vi säkrar fem gång- och cykelpassager per 
år. 

Uddevalla 

Ja. Målet för trafiksäkerhetsarbetet var att anta-
let olyckor där oskyddade trafikanter skadas i 
kollisionsolyckor skulle minska från 25 till 20 
 från år 2009 till år 2013. Nya mål har inte 
formulerats. 
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kertal). Men i det kommande trafiksäkerhets-
programmet kommer det att finnas med. De na-
tionella målen och antagligen EU målen kom-
mer vara styrande och brytas ner på kommun 
nivå. 

Österåker 

Nej, ingen uppföljning. Vi gör en åtgärd men 
följer bara upp den ibland. Åtgärder som görs 
tillsammans med Trafikverket följs upp ordent-
ligt.  

 

Målet är noll svårt skadade eller döda på det 
kommunala trafiknätet oavsett trafikslag. 
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10. Har kommunen kvantifierade mål för fotgängarsäkerheten? Ex-
empelvis hur mycket antalet skadade fotgängare ska minska till ett 
visst årtal?  

 

Eskilstuna 

Ja, som är osäkra, se ovan 

Gävle 

Nej, endast generella mål. 

Haninge 

Nej men kommer säkert på sikt.  

Karlskrona 

Nej, men det bör också ingå. 

Linköping 

Ja, det finns mål för fotgängarsäkerheten när 
det gäller säkra fotgängarmiljöer – exemplvis 
ska hundra procent av gång och cykelstråken 
ska vara trafiksäkra till 2020.  

Örebro 

Se ovan! Nej inga konkreta mål då STRADA 
är så nytt.  

Fallolyckorna kommer att komma med i kom-
mande trafiksäkerhetsprogram.  

Man har hittills arbetat mot nollvisionen och 
arbetat för att minska antal olyckor.  

Österåker 

Nej, se ovan 

 

Botkyrka 

Nej 

Helsingborg 

Nej. 

Kalmar 

Nej. 

Malmö 

Ja, i det nya Trafiksäkerhetsprogrammet anges 
mål för D, SS, LS för samtliga trafikslag. Indi-
katorer och delmål för just fotgängarolyckor 
kommer också att formuleras. 

Skellefteå 

Nej. Däremot arbetar Skellefteå kommun för 
tillfället med att ta fram en serviceförklaring 
för halkbekämpning för oskyddade trafikanter. 
Olycksstatistik har visat att antalet halkolyckor 
är relativt högt i Skellefteå. Målet för service-
förklaringen för halkbekämpning är att reduce-
ra antalet halkolyckor. 

Trollhättan 

Nej 

Uddevalla 

Se fråga 9. 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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11. Görs uppföljningar av trafiksäkerhetsarbetet generellt?  

 

Eskilstuna 

Ja varje års görs en gedigen rapport ”Trafiken i 
Eskilstuna” som redovisar statistik, flöden, 
konfliktpunkter mm. 

Gävle 

Oklart. 2012 gjordes det sist och tyvärr ledde 
det inte till någon uppföljning heller. 

Haninge 

Nej, vi tittar på statistiken men har ingen sam-
manfattning eller redovisning.  

Karlskrona 

Nej, inte i nuläget. Med hjälp av praktikanter 
har kommunen däremot gjort sammanställ-
ningar av trafikolyckor under en 10 års-period. 
Någon kontinuerlig uppföljning har inte gjorts. 

Linköping 

Ja, uppföljningar görs, bland annat med data 
från STRADA.  
 
Programmen revideras och uppdateras period-
vis efter vad som hänt i målfrågorna. Varje en-
skilt mål utvärderas inte varje år utan vissa mål 
hanteras mer ingående från period till period. 
Så är exempelvis fallet med målet för antalet 
säkra passager. 

Örebro 

Ja, STRADA följs upp årligen, hitintills följer 
vi bara upp STRADA polis men vi tittar även 
på vad STRADA sjukhus har för statistik. 

Österåker 

Ja, Strada följs årligen upp.  

 

Botkyrka 

Nej, egentligen inte. Men man följer upp 
STRADA årligen.  

Det finns ett behov av att återkoppla denna sta-
tistik till politiken.  

Helsingborg 

Ja - Årligen följs olycksstatistiken upp på ett 
generellt plan. 

Kalmar 

Ja, olyckstrenderna följs med STRADA-data.  

Malmö 

Ja, oftast i form av olycksstatistik. Gåendes 
singelolyckor är alltid med när vi redovisar 
olycksstatistik. Effekten av säkrade GCM-
passager i form av gupp/ramp ska undersökas 
och utvärderas under sommaren 2014. Det 
kommer också ske en inventering som ska re-
gistreras i NVDB. 

Skellefteå 

Oklart. Inte alltid. Vissa trafiksäkerhetsåtgärder 
(t.ex. ett gupp) följs upp med hastighetsmät-
ningar. Sammanställning av olycksstatistik från 
STRADA görs årligen.  

Trollhättan 

Nej 

Uddevalla 

Ja. Kommunen har en metod för att utvärdera 
gatuåtgärder. En fältstudie genomförs där man 
bland annat genomför hastighetsmätningar vid 
platsen och en bit ifrån. Efter åtgärden gör man 
en liknande uppföljande studie. 
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12. Görs uppföljningar av trafiksäkerhetsarbetet för fotgängare? - I 
så fall i vilka avseenden och hur? Ingår exempelvis fallolyckor i upp-
följningen? Beteenden? 

 

Eskilstuna 

Ja, och fallolyckor ingår. Se ovan. 

Gävle 

Nej, se ovan. 

Haninge 

Nej. 

Karlskrona 

Nej. I synnerhet borde fallolyckor följas upp. 

Linköping 

Ja, det ingår i de generella och de specifika 
uppföljningarna. 

Örebro 

Nej, men i det kommande trafiksäkerhetsarbe-
tet kommer det med.  

Österåker 

Ja. Fallolyckor ingår. Vi tittar på olycksbe-
skrivning men ingen djupstudie görs. Om det är 
vissa platser som utmärker sig, försöker man 
åtgärda dessa och se vad det beror på, tex drif-
ten.  

 

Botkyrka 

Ja via STRADA. Man håller på att samman-
ställa statistiken över 10 års trafiksäkerhetsar-
bete. Där kommer alla olyckor för alla trafik-
slag att ingå. I oktober ska detta redovisas i 
nämnden. Kollisionsolyckor har blivit bättre ef-
ter det att man har byggt om korsningar. Fall-
olyckor är nog inte hundraprocent kartlagda.  

Helsingborg 

Ja - Fokus är på platser där många olyckor sker 
och omkring skolor. Fallolyckorna varierar 
mycket år från år. 

Kalmar 

Ja, det är en del av uppföljningarna i STRADA. 

 

Inga beteendemätningar görs av fotgängartrafi-
ken. 

 

Trafikräkningar av motorfordonstrafiken görs 
regelbundet. I samband med det görs också 
hastighetsmätningar. 

 

Detta material förefaller inte användas i trafik-
säkerhetsarbetet, utan huvudsakligen i trafik-
planeringen. 

Malmö 

Ja, se ovan 

Skellefteå 

Nej, inga uppföljningar görs specifikt för 
fotgängare. Däremot tas fallolyckorna upp i 
den årliga olyckssammanställningen.  

 

”Framtidsvägen” (ett projekt som arbetar med 
att få fler att välja hållbara resor) arbetar med 
skolor, framför allt med ”cykelmästaren”, dvs 
kunskap om cykel för åk 5.  
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Förut hade man en kampanj för vandrande 
skolbuss men inte nu.  

Trollhättan 

Nej 

Uddevalla 

Nej, oskyddade trafikanter behandlas som en 
grupp. 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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B. Trafikförhållanden för fotgängare 

Kommuner med färre skadade 
fotgängare 

 

Kommuner med fler skadade fot-
gängare 

 

13. Vilka hastighetsgränser har kommunen inom tätort?  

 - Vilken är bashastigheten? Vilka hastighetsgränser tillämpas på hu-
vudgator respektive lokalgator? 

 

Eskilstuna 

På huvudvägar har man 50 och 40.   

 

Centrum och bostadsområden har 30 km sedan 
tidigt 2000-tal. Enstaka vägar har 60 och 70 km 
i utkanten. Centrumringen har 40 och ytter-
ringen 50 km/tim. Man arbetar medveten med 
att trycka ut trafiken genom hastighetsbegräns-
ningar och själva utförandet. Uppskattningsvis 
har 50-60 % av bilnätet 30 km/tim 

Gävle 

30 km/h i hela centrum. 

 

Bashastigheten är 50 km/h, men 30 km/h gäller 
i hela centrum samt på alla bostadsgator. 

Haninge 

Bashastigheten är 50 km men 30-zoner finns i 
bostadsområden. 

 

Vid skolor/förskolor och centrum/stationer är 
det 30-zoner.  

Karlskrona 

50 km/h är bashastigheten inom tätort med 
några undantag. 30 km/h är vanligt som lägre 
hastighetsgräns. Längs vissa sträckor på Trossö 
(Karlskronas centrum) och vid skolor gäller 30 
km/h och även vid några andra platser. Det 
finns också några gångfartsgator samt kortare 
områden med gångfart. 

Botkyrka 

Mycket 30–zoner i tätorten enligt Trafikplan. 

 

Bashastigheten är 50 km men man har 30 zoner 
i bostadsområden. 90 % av kommunens tätorter 
har 30 km/tim – hela Tullinge, majoritet av 
Tumba och Alby/Fittja och Hallunda/Norsborg. 
10-15 skyltar räcker för att få 30 zoner i alla 
tätorter 

Helsingborg 

Helsingborgs tätort har största delen 50 km/h 
med ett delområden med 40 km/h. Några andra 
tätorter i kommunen har också fått 40 km/h. 

Kalmar 

Dagens bashastighet är 50 km/tim och det är 
också den vanliga hastighetsgränsen på kom-
munens gator. Den lägre gränsen 30 km/tim 
finns på de flesta gatorna på Kvarnholmen och 
en del andra gator, liksom utanför skolor och 
förskolor. 

 

Diskussioner pågår om bashastigheten. Till 
hösten börjar 30-40-60 att införas med fortsatt 
implementering därefter. Samhällsbyggnads-
nämnden har beslutat att sänka hastigheten till 
40 km/tim på tre vägar i Lindsdal (omskylt-
ningen där är klar) och i Rinkabyholm och 
Smedby. 

 

Kalmar kommun har beslutat att i all tätortstra-
fik inne i bostadsområden ska högst 30 km/tim 
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Linköping 

En ny plan antogs 2012. Den innebär att bas-
hastigheten sänks till 40 km/tim på huvudgatu-
nätet. Lokalgatorna får 30 km/tim, och den 
fartgränsen gäller större delen av tätortsytan. 
Några större leder i utkanten av tätorterna får 
50 km/tim.  

 

Implementeringen har inte kommit så långt, 
hastighetsmärkena har ännu inte satts upp annat 
än i samband med nyexploateringar. 

 

En ny entreprenör har nyligen antagits innebä-
rande att arbetet med att byta ut hastighets-
gränsvägmärkena kommer att starta i år 2014. 

Örebro 

Bashastigheten är 50 km på huvudvägnätet. 
Går inte att ändra en bashastighet! Man har 30 
km i bostadsområden och i city. Arbetar med 
att hastighetssäkra passager med fysiska åtgär-
der till 30 km.  

Österåker 

Bashastigheten är 50 km tim enligt Trafikför-
ordningen. Men man har många områdesföre-
skrifter med 30 km, tex i alla bostadsområden. 
På huvudgator gäller 50 km. Framför allt vid 
skolor så har man 30 km på dagtid.  

 

gälla. 

 

I samband med implementeringen ses behovet 
av fysisk fartdämpning över.  

Malmö 

40 km/h innanför Inre Ringvägen och i vissa 
byar/villaområden utanför. 50 km/h i tättbe-
byggt område utanför som framförallt är indu-
striområden. 60 km/h gäller på några infartsle-
der. 30 km/h skyltas utanför en del skolor. 

Skellefteå 

Bashastigheten inom tätbebyggda områden är 
50 km. Majoriteten av huvud- och lokalgator 
har 50 km. Det finns sträckor på huvudgator 
inom de tätbebyggda områdena som har 
hastighetsbegränsningen 60/70/80/90 km/tim 
(ofta statliga vägar). Man har 30 km förbi de 
flesta grundskolor oftast mellan kl 08.00-16.00. 
Man stämmer av med skolan när skolan är öp-
pen. Inga 30 zoner.  

Trollhättan 

50 km/h gäller som bashastighet. Vi har 30 
km/h  utanför skolor och förskolor. För lokal-
gator och bostadsområden finns rekommende-
rad hastighet 30 km/h. 

Uddevalla 

30, 50, 70. Dessutom finns gångfartsområden 
och gågator.  

 

Bashastigheten är 50 km/h. 30 km/h återfinns i 
princip bara utanför skolor. 
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14. Har kommunen sett över hastighetsgränserna med utgångspunkt 
från SKLs manual ”Rätt fart i staden – Hastighetsnivåer i en attraktiv 
stad”? 

 - Har det lett till förändrade hastighetsgränser inom tätort?  

 - I så fall hur? 

 

Eskilstuna 

Ja och konsekvensen blev att visa gator ändra-
des från 50 till 40 km och vissa från 70 km till 
60 km.  
 

Man hade vissa diskussioner om att dra ned till 
30 km. Men finjusteringar av hastigheten pågår 
hela tiden, t ex för nya stråk. Förr gjordes stora 
30-zoner men nu väljer man 40 km på de stråk 
där man vill att biltrafiken ska ta (dvs inte ge-
nom centrala staden), och 30 km på övriga vä-
gar. 

Gävle 

Ja, delvis, men ingen budget finns avsatt för 
omskyltning. Kommunen har genomfört ett an-
tal teststräckor där det varit problem med vib-
rationer. Det har varit också varit svårigheter 
om bussarnas restid försämrades vilket skulle 
kräva trafikering med ytterligare fordon d.v.s. 
dyrare trafikeringskostnad. Restidskvoterna 
skulle däremot troligtvis kunna bli bättre i tids-
jämförelser mellan buss och bil. 

Haninge 

Ja, i onsdags antogs Rätt fart i staden. Resulta-
tet blev att mycket 50 km blev 40 km. 

 

Några få vägar som är väl separerade från GC-
vägar gick från 70–60 km. 

Karlskrona 

Ja, det ledde till en konsultrapport som nyligen 
har remitterats men som inte är antagen poli-
tiskt än. Signalen från politikerna har varit att 
valet bör inväntas.   

 

Generellt sätt handlar det om förändringar av 

Botkyrka 

Ja. Hastighetsplanen klar för 3 år sedan och har 
genomförts under ett år. Vissa anpassningar 
finns kvar att göra.  

 

Hastigheten har gått från 50 km/h till 40 km/h. 

Helsingborg 

Ja - Är inte genomfört fullt ut men staden har 
tagit fram en hastighetsplan i enlighet med 
”Rätt fart i staden” som ser över möjligheterna 
till fler områden med 40 km/h. 

Kalmar 

Ja, se ovan. 

Malmö 

Ja. Hastigheten har sänkts från 50 km/h till 40 
km/h h innanför Inre Ringvägen och i vissa 
byar/villaområden utanför, samt från 70 km/h 
till 60 km/h på en del infartsleder. 

 

Man tittar på att 40-områdena ska utökas även 
utanför Inre Ringvägen. 

Skellefteå 

Ja, man la fram en hastighetsplan för nämnden 
år 2012 men de bordlade ärendet i avvaktan på 
regeringsbeslut om ny bashastighet 40 km. 
Man arbetar nu på en ny hastighetsplan. 

Trollhättan 

Nej. 

Uddevalla 

Ja. Första delen av ”Rätt fart i staden” har ge-
nomförts. Just nu tas ett åtgärdsprogram fram 
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50 km/h till 40 km/h och 60 km/h. Majoriteten 
av de föreslagna sträckorna gäller hastighets-
sänkningar. 

Linköping 

Ja, se ovan. 

Örebro 

Ja, det innebar att det blev mycket 30 km. Någ-
ra gator gick från 50 - 40 km och några från 
70- 60 km. 

 

Många av 70 km gatorna har blivit 50 km för 
länge sedan.   

Österåker 

Ja, Rätt fart i staden genomfördes för 2 år se-
dan och arbetet har fortsatt och lett till en gene-
rell sänkning. Viktigt är att se hur gatorna är ut-
formade. Många av huvudgatorna som finns i 
Österåker är mer utformade för 70 km då de är 
breda och man behöver göra hastighetssäkrade 
passager men man har inte tillräckligt med 
budget.  
 

Framför allt ledde detta fram till 30 km i bo-
stadsområden. Alla vägar inom tätort och alla 
bostadsområden är gjorda. Bostadsområden 
utanför tätort där har kommunen inte rätt att 
bestämma. Kvar är huvudvägnätet (uppsam-
lingsgatorna inom tätort). 

 

som ska identifiera de lokala problemen. 

 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 

  



60 

15. I vilken utsträckning används gupp och nivåförhöjningar för fart-
dämpning? 

 - Vilken policy har kommunen när det gäller sådana åtgärder? 

 

Eskilstuna 

I liten utsträckning. Det finns ingen policy för 
detta. 

 

Det har funnits ett visst motstånd i kommunen, 
dels politiskt, dels från medborgare t ex villa-
ägare som vill ha gupp inom området men inte 
på större gator där det kanske behövs.  

 

Även räddningstjänsten har synpunkter. Man 
har ett samarbete och en dialog med räddnings-
tjänsten som inte bara gäller trafiksäkerhet utan 
även stadsplanering mm.  

 

Även med kollektivtrafiken finns en diskussion 
om gupp. Det finns kollektivplanerare på tra-
fikplaneringen som har diskussioner med Läns-
trafiken varje månad. Om man följer kollektiv-
trafikens rekommenderade gupp är det inga 
problem. 

 

Gupp kostar pengar och det är alltid en priorite-
ring av resurser. 

Gävle 

Det enda kommunen använder för att säkerstäl-
la hastigheten är gupp. Det är den enda åtgär-
den som kan räknas som hastighetssäkrad. 

 

Det finns ingen policy men en praxis eftersom 
kommunens ansvarige ingenjör bara har använt 
gupp. Guppets utformning beror på gatans tra-
fikering. 

Haninge 

Mycket stor utsträckning. Första alternativet 
om det är möjligt. 

 

Botkyrka 

I viss utsträckning. 

 

Man har arbetat med avsmalningar under det 
senaste året. Man försöker att undvika gupp då 
det är problem vid snöröjning (vissa gummi-
gupp i Tullinge tas bort under vintern).  

 

Räddningstjänsten, läs ambulans, har svårt att 
ta sig fram på ett mjukt sätt vilket behövs då de 
har svårt skadade patienter.  

 

Botkyrka har sjöbotten på vissa ställen och 
gupp innebär problem med vibrationer. 

 

Gupp används nästan bara vid skolor.  

Helsingborg 

Hastighetsdämpande åtgärder används mer nu 
än tidigare. 

 

Ingen särskild policy finns för detta. 

Kalmar 

Ja, gupp används i viss mån. I de äldre stadsde-
larna, framför allt på Kvarnholmen, används 
naturstensbeläggning som i sig har en viss fart-
dämpande effekt. 

Malmö 

De värst drabbade gatorna åtgärdas med denna 
typ av farthinder.  

 

Vi satsar i första hand på åtgärder längs huvud-
gatorna och utanför skolor. Det ska finnas 
minst en hastighetssäkrad passage utanför sko-
lor.  
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Det finns ingen policy. Utan det beror på hur 
det ser ut i det specifika fallet. Där det är sjö-
botten är nivåförhöjningar en svår åtgärd.  

 

Framför allt används gupp/nivåförhöjningar i 
huvudvägnätet, vid övergångsställen, vid kon-
fliktpunkter och vid skolor. 

Karlskrona 

Gupp används strövis, relativt sparsamt. P.g.a. 
att det inte finns något styrande dokument så 
har det blivit så. 

Linköping 

Den politiska signalen är att gupp och upphöj-
ningar inte är aktuellt på huvudgatunätet. På 
lokalnätet går det bra, på huvudnätet är det en 
känslig politisk fråga.  

 

Det är möjligt att frågan kommer i ett annat 
ljus när fartgränsen 40 km/tim införts på hu-
vudgatunätet. 

 

Trafiksäkerhetsprogrammet anger när fart-
dämpning ska göras och hur den ska utformas. 
Där finns gupp med som en åtgärd, effektivare 
än exempelvis insnävningar. 

 

Det finns ett visst glapp mellan programmet i 
detta avseende och policyn i praktiken. 

Örebro 

I mycket stor utsträckning men man har ingen 
policy. Man försöker skydda de oskyddade tra-
fikanterna genom att få ner hastigheterna.  

 

Använder ofta gupp för att få ner hastigheten. 

Om inte det går blir det avsmalnande eller 
sidoförskjutningar.  

 

Vad man väljer beror på omständigheterna, på 
vilken typ av vägar.   

Österåker 

I stor utsträckning men man har ingen policy. 

Skellefteå 

Gupp anläggs främst längs skolvägar men även 
längs större cykelstråk och på platser där 
många oskyddade trafikanter rör sig, t.ex. 
centrum. I övrigt har Skellefteå kommun ingen 
antagen policy för när gupp ska anläggas. 
Platsen och dess specifika förutsättningar är det 
som styr val av trafiksäkerhetsåtgärd.  

 

Det finns fler gupp anlagda i Skellefteå cen-
tralort än i de mindre orterna. 

Trollhättan 

Det finns väldigt många gupp sedan tidigare 
men idag är man försiktigare med att anlägga 
dem, i synnerhet längs gator där bussar kör. 

Uddevalla 

I kommunen finns det få gupp och fartdämp-
ningar. Det politiska intresset för fler åtgärder 
är litet. Bland annat har klagomål framförts att 
guppen åstadkommer vibrationer som följd av 
lerjordens beskaffenhet. 
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Gupp och nivåförhöjningar ger störst effekt 
men där det är busstrafik och markförhållanden 
(sjöbotten) som ger vibrationer går det inte att 
använda gupp.   

 

Använder gupp + nivåförhöjningar vid ny-
byggnationer.  
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16. I vilken utsträckning används andra fysiska åtgärder för fart-
dämpning, exempelvis insnävningar, avsmalade körfält, utbyggda re-
fuger? 

 - Vilken policy har kommunen när det gäller sådana åtgärder? 

 

Eskilstuna 

I liten utsträckning Det finns ingen policy. 

 

Lokalgator har hastighetsdämpande åtgärder 
men kanske inte i tillräcklig omfattning. 

Gävle 

Används inte därför att de inte har någon bevi-
sad effekt på sänkta hastigheter. 

 

Ingen policy 

Haninge 

Mellannivå. Alternativ 2 om gupp och nivåför-
höjningar inte är möjligt.  

 

Det finns ingen policy. Man gör avsmalningar 
men det ger ingen hundraprocentig hastighets-
sänkning.  

 

Utbyggda refuger gjordes tidigare och det kan 
ses som en förberedelse för att anlägga 
busskuddar.  

Karlskrona 

Det finns till viss del, men det är inte vanligt. I 
kommunen finns en klackhållplats. 

 

Någon policy finns inte. 

Linköping 

Insnävningar är inte lika känsligt som gupp, där 
finns mera frihet att utnyttja åtgärderna. 

 

Insnävningar kan sänka topphastigheterna, men 
ger generellt inte tillräckligt fartdämpande ef-

Botkyrka 

Man arbetar därför oftare med avsmalningar, 
vilket går fortare att göra.  

 

Ofta görs avsmalningar med mittrefuger för att 
undvika att man kör för fort.  Utbyggda refuger 
är ofta ett problem för SL. 

Helsingborg 

I kommunen används alla nämnda typer anpas-
sat efter vilken som lämpar sig bäst för platsen. 

 

Ingen särskild policy finns för detta. 

Kalmar 

Redan i projekteringsskedet försöker man mot-
verka framtida krav på hastighetsdämpande åt-
gärder genom att dimensionera gatorna redan 
från början för låg fart. Det sker genom att ga-
torna projekteras smalare, genom att avsmal-
ningar och refuger vid övergångsställen och 
liknande.  

 

För övergångsställen används avsmalningar 
och refuger. 

 

Samma fartdämpande filosofi används då 
gång- och cykelvägar planeras, särskilt i kors-
ningspunkterna. 

Malmö 

Dessa anses främst fungera som komplette-
ringar i närheten av anlagda gupp, på grund av 
att dessa åtgärder inte ger en garanterad hastig-
hetssänkning. 

Skellefteå 

I ungefär lika stor utsträckning som gupp och 
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fekt, enligt Linköpings erfarenheter. 

Örebro 

I mycket stor utsträckning men man har ingen 
policy. 

 

Stora vägar har mittrefuger men det är inte ofta 
som man idag bygger signalreglerade kors-
ningar.  

 

I transportrum så har man signalreglering.  

Österåker 

I liten utsträckning. På vissa platser tex där 
busstrafik kör, gör man detta av arbetsmiljöskäl 
och där markförhållande inte medger gupp an-
vänds insnävningar och avsmalnande körfält. 

 

Utbyggda refuger finns också och är vanliga. 
Kan även användas tillsammans med hastig-
hetssäkrade åtgärder. Dessa är bra från en till-
gänglighetsaspekt.  

 

Ingen policy utan det beror på vilka förhållan-
den som råder på platsen.  

 

 

nivåförhöjningar. Skellefteå kommun har ingen 
antagen policy för detta utan strävar efter att 
följa de rekommendationer som anges i till 
exempel VGU och SKL:s åtgärdskatalog. 
Dessa åtgärder används oftare på lokalcykelnä-
tet.  

 

Vanligast är refuger men också minskade radi-
er i korsningar så att det blir tvärare kurvor och 
passagen för gångtrafikanter blir kortare. 

Trollhättan 

Vi använder avsmalningar och refuger. 

Uddevalla 

Det här är åtgärder som kommunen arbetar 
med just nu och det ingår i trafiksäkerhetsarbe-
tet. Bristerna finns främst på huvudvägnätet 
men synpunkter från allmänheten berör mest 
bostadsområdena 
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17. I vilken utsträckning förekommer polisiär övervakning av motor-
trafikens hastighet inom kommunens tätorter? 

 

Eskilstuna 

I liten omfattning. Ibland får man underlag från 
polisen men det vore önskvärt om det vore mer 
omfattande polisiär övervakning.  

 

Man har en bra dialog med polisen men deras 
resurser är begränsade. 

Gävle 

Framförallt sker övervakning av 30-områdena 
runt skolorna. Känner inte till om det sker nå-
gon dialog mellan Polisen och kommunen 
kring detta. 

Haninge 

I liten utsträckning. 

 

Inget etablerat samarbete. Känns inte som poli-
sen har övervakning så ofta men de har det vid 
skolstart.  

 

Önskemål från allmänheten att se polisen ofta-
re.  

Karlskrona 

Det förekommer. Kommunen har en viss dia-
log med Polisen. Hastighetsmätningar sker ofta 
efter reaktioner från allmänheten. 

Linköping 

Ja, polisövervakning görs av hastigheterna 
inom tätort. En dialog förs med polisen utifrån 
bland annat klagomål från boende. Det kan 
leda till att polisen övervakar gator där höga 
hastigheter observerats. 

 

Så kallade hastighetsvagnar används som visar 
hastigheten hos passerande motorfordonsföra-
re. 

Örebro 

Botkyrka 

Botkyrka kommun har täta kontakter med poli-
sen men det är svårt att svara på om Botkyrka 
har mer eller mindre övervakning än andra 
kommuner. Det vet polisen bättre.  

Helsingborg 

Staden får ingen rapport om var polisen har ut-
fört hastighetskontroll men dialog med polisen 
finns och kommunen lämnar önskemål om var 
övervakning bör finnas. 

Kalmar 

Så sker säkert i viss utsträckning. Alla hastig-
hetsärenden skickas till polisen för kännedom. 
Därigenom vet polisen vilka gator och vägar 
som får klagomål för höga hastigheter. Sen är 
det polisens sak att övervaka. 

Malmö 

2013 var det 489 hastighetsmätningar av mo-
tortrafik i Malmö och Burlöv (i Burlöv utfördes 
en väldigt liten andel av dessa). 

Skellefteå 

Jättesvårt att säga. Normalt har vi ingen vet-
skap om hur stora resurser polisen lägger ned.  

Trollhättan 

Ingen uppgift. Kommunen lämnar i alla fall 
synpunkter 

Uddevalla 

Polisen genomför ströinsatser bland annat vid 
skolstart. Kommunen har då och då kontakt 
med polisen angående hastighetsövervakningen 
där kommunen har påpekat att man skulle vilja 
ha övervakning vid fler platser. 
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Vet inte. Bättre att ställa den frågan till polisen. 
Tror att det förekommer framför allt på större 
inkommande vägar.  

 

Kommunen har mycket kontakt med polisen.  

Österåker 

Lite till och från. Insatser sker ofta vid skolstart 
och skolslut eller på stora vägar men förekom-
mer inte på mellanstora kommunala vägnätet. 
Det ser ut som för övriga kommuner. 
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18. Vilken policy har kommunen när det gäller gågator och gång-
fartsområden? 

 

Eskilstuna 

Det finns ingen policy . 

 

Det finns en gågata (som är reglerad med for-
donsförbud och inte gågata) i Eskilstuna och 
två gångfartsområden. Man har tittat på väjning 
mellan bil och gångtrafikanter före och efter att 
man gjort gångfartsområden och det har varit 
en positiv utveckling.  

Gävle 

Det pågår för tillfället mycket diskussioner om 
det i Centrumplanen där flera bilgator är tänkta 
att omformas till gångområden. Trenden är att 
de utökas snarare än att de minskas. 

Haninge 

Nej ingen policy. 

 

Haninge har ingen gågata och 1-2 gångfartsom-
råden.  

Karlskrona 

Policy saknas men det ska tas fram en trafik-
strategi för centrala Trossö, där lämpliga gång-
fartsområden och gågator ska pekas ut. Det 
handlar först och främst om en utveckling av 
stadsmiljön. Handelsmännen är dock rädda om 
parkeringsplatserna. Men statistik visar att fot-
gängarflödena fördubblades när en gågata in-
fördes 2013. 

Linköping 

Gångfartsområden och gågator är aktuella i 
stadskärnan där trafikmängderna är små. Gator 
där byggs om till gångfartsområden med sam-
ma nivå på hela ytan, beläggningen ofta små-
gatsten. Det är viktigt att gångfartsområdena är 
tydliga för alla trafikanter. 

 

Denna policy gäller centrumområdena i kom-
munens övriga tätorter som Linghem, Vikings-

Botkyrka 

Finns ingen policy för detta.  

 

Man har byggt gågata och gångfartszoner på en 
del ställen under senaste åren.  

Helsingborg 

Kommunen har endast ett fåtal gångfartsområ-
den och ingen särskild policy finns utan anpas-
sas istället från plats till plats i samråd med bo-
ende och näringsidkare. Men det finns flera gå-
gator i de centrala delarna av staden. 

 

Det pågår ett arbete med bilfria zoner, ett do-
kument som ska fungera som ett stöd var det 
kan vara lämpligt att införa det. 

Kalmar 

Gågator och gångfartsområden finns i stort sett 
bara på Kvarnholmen, men där desto rikligare.  

 

Utanför Kvarnholmen är detta slags gator säll-
synta. 

Malmö 

Ingen särskild policy men Översiktsplanen pe-
kar ut fotgängarzoner, vilket kan betyda att det 
blir fler gågator och gångfartsområden där det 
finns ett stort flöde av fotgängare och många 
målpunkter. Gatutformningen bör också stödja 
regleringen. 

 

Eftersom utformningen ibland brister, har vi 
diskuterat om en policy ska tas fram. Det kan 
vara problematiskt när ett större cykelstråk går 
längs en gångfartsgata t.ex. 

Skellefteå 

Det finns ingen policy men vi anlägger det när 
det behövs. Det finns både gågator och gång-
fartsområden.  
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tad osv. 

Örebro 

Ingen policy. Det finns några gågator och något 
gångfartsområde.  

Österåker 

Ingen policy.  

 

Inga gågator (ett torg som har begränsat for-
donsgenomfart finns) och ett gångfartsområde 
finns sedan 1 år. Fungerar inte så bra för perso-
ner med funktionsnedsättning, speciellt för 
synskadade, då det inte finns tydliga marke-
ringar.  

 

Trollhättan 

Gå- och gångfartsgator finns i centrum. 

Uddevalla 

I centrum finns en gågata med intilliggande 
gångfartsområden. Ytterligare ett gångfartsom-
råde finns i ett annat centralområde. Utform-
ningen av gångfartsområdena är inte optimala 
och fungerar dåligt. Det kommer också en hel 
del synpunkter till kommunen gällande dessa 
områden. 
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19. Vilken policy har kommunen när det gäller övergångsställen all-
mänt? 

 

Eskilstuna 

Övergångsställen används idag restriktivt. Man 
har inte en policy där man plockat bort över-
gångsställen men man tittar på behovet innan 
man beslutar om övergångsställe eller inte.  

 

Idag provar man behovet utifrån vilka hastighe-
ter som finns, om övergångsstället ligger i hu-
vudstråk etc och gör en gedigen kontroll innan 
man bestämmer vilken typ av passage det ska 
vara.  

Gävle 

Det finns ett politiskt beslut om att ett fotgäng-
arflöde innehållande minst 8 barn eller äldre el-
ler funktionshindrade under maxtimmen ska ge 
en hastighetssäkrad passage. Sen beror det på 
trafikmängden om det blir ett övergångsställe 
eller inte. 

Haninge 

Det finns ingen generell policy.  

Karlskrona 

I Karlskrona har man använt sig av teorierna 
om falsk trygghet. Istället för övergångsställen 
har man ett eget koncept med blåmålade fält 
som gångpassager. Eftersom det finns uppen-
bara risker med övergångställen är man rädd 
för att anlägga nya men man kommer troligen 
inte ta bort fler. Vid nyanläggning av över-
gångsställen menar kommunens trafikplanerare 
att detta ska kopplas ihop med fysiska fartdäm-
pande åtgärder. 

Linköping 

En inventering har gjorts av passagerna i hu-
vudnätet. Målet är att hälften ska vara fartsäk-
rade. 

 

När zebralagen kom togs osäkra övergångsstäl-
len på sträckor bort. I signalreglerade kors-
ningar behölls övergångsställena. 

Botkyrka 

Möjligt att det finns med i den Tekniska hand-
boken som man håller på att ta fram. 

 

Det finns ingen policy men det skulle behövas 
för nya områden.  

 

Man följer Stockholms modellen 
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--
Stadsmiljo/Lattare-att-ta-sig-fram/ när man bygger 
övergångsställen, dvs underlätta för rörelse-  
och synnedsättningar. 

 

Man har 260 övergångsställen och ca 130-140 
är tillgänglighetsanpassade.  

Helsingborg 

Det är olika från fall till fall. År 2000 gjordes 
en större utredning som ledde till att många 
övergångsställen plockades bort. Åtgärdspro-
grammet är nu färdigt. Övergångsställen ska 
motiveras ur framkomlighetssynpunkt och inte 
ses som en trafiksäkerhetsåtgärd. 

Kalmar 

Se nedan 

Malmö 

Ingen särskild policy i dagsläget. Vi har haft en 
policy som har kritiserats. Vi försökte hitta en 
metod med mått för antal gående och antal bi-
lister, men man har inte tänkt på barn och äld-
res behov. Kommunen har stoppat arbetet med 
att ta bort övergångsställen. 

Skellefteå 

När zebralagen kom år 2000 gjordes en inven-
tering och många övergångsställen togs bort. 
Idag anläggs sällan nya övergångsställen, utan 
det är vanligare att hastighetssäkrade passager 
anläggs. Men vi ser även övergångsställen som 
en framkomlighetsåtgärd. Det är dock oftast 

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--Stadsmiljo/Lattare-att-ta-sig-fram/
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--Stadsmiljo/Lattare-att-ta-sig-fram/
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Örebro 

Ingen policy.  

 

Man är inte överens om policy för Övergång-
ställe internt och även politiker har synpunkter. 
Har försökt att ta fram en policy men inte lyck-
ats. 

 

Man är restriktiv med övergångsställen.  

 

Man tar bort övergångsställen och gör fysiska 
åtgärder tex gupp eller upphöjda passager. Men 
om det är mycket biltrafik kan man ha gupp 
och övergångsställe.  

 

På matargata till villaområde kan övergångstäl-
le tas bort.  

Österåker 

Övergångsställen är inte en trafiksäkerhetsåt-
gärd utan en framkomlighetsåtgärd.  

 

Övergångsställe byggs inte om man inte även 
gör fysiska åtgärder.  

 

väldigt låga flöden som inte motiverar att över-
gångsställen anläggs enligt VGU. 

 

Det finns ingen policy. 

Trollhättan 

Nej, ingen uttalad policy. Vi har plockat bort 
många övergångställen och det arbetet görs 
fortfarande 

Uddevalla 

Kommunen arbetar aktivt med att minska anta-
let övergångsställen. Övergångsställen betrak-
tas som en framkomlighetsåtgärd och inte som 
en trafiksäkerhetsåtgärd.  Det krävs ett visst 
flöde av biltrafik eller fotgängare för att ett 
övergångsställe ska motiveras. 

 

 

”Se nedan” avser kommunens svar på pågående fråga. 
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- …vanliga övergångsställen (alltså målade, ej signalreglerade och 
utan fysisk fartdämpning)? Behåller man dem, bygger man om dem 
till fartsäkrade enligt nedan, eller tar man bort dem med tanke på att 
de kan orsaka ”falsk trygghet”. 

 

Eskilstuna 

Väldigt många vanliga övergångställen finns 
av tradition; i varje korsning fyra övergångstäl-
len utan att man alltid bedömt behov och ris-
ker.  

Gävle 

Om det planeras att bli en hastighetssäkrad 
passage så behålls övergångsställen så länge, 
övriga plockas bort. Det ska inte finnas några 
övergångsställen som inte är hastighetssäkrade. 
Alla inom Centrum är åtgärdade än så länge. 
Ungefär 5 passager hastighetsstäkras per år. 

Haninge 

Väldigt många (byggda på 60-70-talet). Har 
försökt sanera och tagit bort en del som inte 
behövs och hastighetssäkrat de som ska vara 
kvar. Idag görs inga målade övergångsställen 
utan hastighetssäkring.  

Karlskrona 

Se ovan. 

Linköping 

Vanliga övergångsställen förekommer bara på 
40-vägnätet egentligen. De sedan gammalt i 
bostadsområden.  

 

Inga nya övergångsställen av detta slag an-
läggs. Det händer att gamla övergångsställen 
tas bort. Finns möjligheter till säkra passager 
inom räckhåll så tas de bort.  

 

De gamla byggs om till fartsäkrade.  

Örebro 

Vanliga vitmålad övergångsställen byggs inte 
men de finns kvar. Man tog bort många när 
zebralagen kom.  

Botkyrka 

Dessa finns kvar men man bygger inte nya. 

Helsingborg 

Se ovan. 

Kalmar 

Inga nya övergångsställen av detta slag byggs, 
allt nytt är hastighetssäkrat. 

 

Med hjälp av EAH-budgeten hastighetssäkras 
vanliga övergångsställen. Vissa behålls i av-
vaktan på åtgärder. Variationen är stor.  

Malmö 

"Vanliga övergångsställen" säkras om möjlig-
het finns och åtgärden är prioriterad resursmäs-
sigt. 

Skellefteå 

De finns kvar men man ser över om de ska vara 
kvar eller inte. Framkomligheten är oftast god 
för gångtrafikanter även utan övergångsställen 
då många gator har relativt låga fordonsflöden.   

Trollhättan 

Se ovan. 

Uddevalla 

Se ovan. 
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Man arbetar för att ta bort dessa övergångsstäl-
len och göra fysiska åtgärder som gupp och 
upphöjda passager. 

Österåker 

En del finns kvar på mindre vägar. Tagit bort 
en hel del på trafikerade vägar då man bygger 
om. 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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- …fartsäkrade övergångsställen fartsäkrade med gupp eller upphöj-
ning eller annan fysisk fartdämpning? 

 

Eskilstuna 

Anläggs idag. 

Gävle 

Det vi jobbar efter. 

Haninge 

När det byggs nytt är målet att de ska hastig-
hetssäkras.  

Karlskrona 

Se ovan. 

Linköping 

Fartsäkring med gupp eller upphöjning an-
vänds i möjligaste mån. Alla övergångsställen 
som korsar huvudnätet för motortrafiken ska 
fartsäkras ett eller annat sätt. 

Örebro 

Dessa anlägger man. 

Österåker 

Ja, hastighetssäkrade övergångsställen görs. 
Beror på trafikmängd av bilar och gångtrafi-
kanter.  

 

Får hjälp av VGU.  

 

 

Botkyrka 

Fartsäkrade övergångsställen byggs men det är 
på vissa ställen känsligt att göra upphöjningar 
då detta ger vibrationer.  

Helsingborg 

Där man har behövt att fartsäkra har man an-
lagt refuger och gjort upphöjningar. 

Kalmar 

Se ovan. 

Kalmar kommun har tagit fram typritningar för 
hur de fartsäkrade övergångsställen ska se ut.  

Malmö 

Se ovan. 

Skellefteå 

Skellefteå kommun har ingen antagen policy 
för hastighetssäkrade övergångsställen. 

 

De finns endast ett fåtal hastighetssäkrande 
övergångsställen i Skellefteå kommun. Det är 
vanligare att anlägga hastighetssäkrade 
passager. 

Trollhättan 

Se ovan. 

Uddevalla 

Kommunen har endast en handfull fartsäkrade 
övergångsställen. 

 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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- …signalreglerade övergångsställen? På sträcka, i korsning, på 50-
gator? 

 

Eskilstuna 

Finns 5 på sträcka, varav 1 på 50 km/tim, 2 på 
30 km/tim 7-17 (övrig tid 50 km/tim), 2 på 40 
km/tim. I övrigt finns det 16 signalanläggning-
ar som kommunen ansvarar för i korsningar där 
samtliga har övergångsställen kopplade till sig. 

Gävle 

Det finns bara ett, vid en skola, i övrigt plane-
ras inga sådana. Det finns också i den mån där 
hela korsningen är signalreglerad. 

Haninge 

Inte många på sträcka (de har tagits bort) men 
vid korsning.  

Karlskrona 

Kommunen har få trafiksignaler. Det finns tre 
korsningar i centrum där fotgängare ingår. Det 
finns ett friliggande signalreglerat övergång-
ställe. Antalet signalreglerade korsningar 
kommer att minska de kommande åren. 

Linköping 

Används på kollektivnätet och på huvudnätet 
för motortrafiken. 

Örebro 

På 50 km vägar har man dessa kvar men man 
anlägger inte dessa utom vid större reglerade  

korsningar. 

Österåker 

Finns både på sträcka och i korsning. På 50 ga-
tor och på en 30 väg (där det är stora flöden 
och komplicerad flöde som har en in- och utfart 
från en bussterminal).  

 

Botkyrka 

Det finns 5 signalreglerade övergångsställen. 

Helsingborg 

Kommunen har flera signalreglerade korsning-
ar. 

Kalmar 

Signalreglerade övergångsställen förekommer i 
anslutning till signalreglerade korsningar mel-
lan större gator.  

 

Separata signalregleringar finns i några fall i 
närheten av skola eller på skolväg. Utanför Ba-
ronen på Kvarnholmen finns ett signalreglerat 
övergångsställe mellan köpcentrat och centrala 
staden. 

 

I övrigt är övergångsställen med separat signal-
reglering sällsynta. 

Malmö 

De signalreglerade övergångsställen som finns 
behålls i princip. 

Skellefteå 

Skellefteå kommun har ingen antagen policy 
för signalreglerade övergångsställen, men 
strävar efter att följa de rekommendationer som 
anges i till exempel VGU och SKL:s 
åtgärdskatalog. Signalreglerade övergånsställen 
anläggs på gator där trafiksituationen är mindre 
överskådlig och fördonsflödet är högt. Där det 
finns utrymme kompletteras dessa 
övergångsställen med refug. I centrala 
Skellefteå finns ett flertal signalreglerade 
övergångsställen, både på sträcka och i 
korsning varav majoriteten ligger på 50-gator.  

Trollhättan 

Det finns ett fåtal i kommunen. Finns inga pla-
ner på att utöka dessa. 
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Uddevalla 

Signalreglerade övergångställen finns i 50-
områdena. I kommunen finns totalt 13 trafik-
signalanläggningar. 

 

  



76 

- …så kallade gångpassager, alltså platser där fotgängare kan passe-
ra, fartsäkrade men inte övergångsställen i formell mening med väj-
ningsplikt för fordonsförare? 

 

Eskilstuna 

Anlägger numera allt fler gångpassager där bil-
trafiken är låg och flödet av gångtrafikanter 
inte är så stort. 

Gävle 

Över 3 500 fordon/dygn ger ett övergångsstäl-
le, annars blir det gångpassage. Om vägen är 
tillräckligt bred så att refug kan anordnas och 
trafikflödet t.ex. är 7 000 fordon/dygn, leder 
det också till gångpassage. Övergångsställen är 
en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksä-
kerhetsåtgärd. 

Haninge 

Inga hastighetssäkrade gångpassager finns. 
Men där gamla övergångsställen har tagits bort 
så finns sänkningen kvar.  

 

På en statlig väg som har 70 km finns gångpas-
sage i anslutning till rondell. Fungerar bra.  

Karlskrona 

Se ovan. 

Linköping 

Gångpassager är en anvisad möjlighet att korsa 
gatan. Ingen hastighetssäkring behövs, normalt 
sett. 

Örebro 

Anlägger man ofta.  

Österåker 

Ja vid små bilflöden och gångflöden.  

 

Botkyrka 

Botkyrka har gångpassager, framför allt där 
man har timglas busshållplatser. Man är positi-
va till gångpassager om det är en körbana som 
är max 3,5 m bred. Vissa gångpassager har 
man markerat med röd färg. 

Helsingborg 

Fler övergångsställen har omvandlats till gång-
passager, men det finns ingen särskild mått-
stock för när detta är lämpligt att göra. 

Kalmar 

Typritningar finns för hur gångpassager ska se 
ut.  

Malmö 

Gångpassage används och skapas oftast där ett 
"vanligt övergångsställe" tas bort. 

Skellefteå 

Skellefteå kommun har ingen antagen policy 
för hastighetssäkrade passager. Dessa anläggs i 
korsningar eller på sträckor där 
hastighetsmätningar visar att biltrafiken håller 
en hög hastighet, där många oskyddade 
trafikanter ska korsa gatan och längs skolvägar 
och huvudcykelstråk. När de anläggs längs 
med koppling till en cykelbana anläggs de 
vanligen som en genomgående cykelbana som 
ger cyklisten företräde.  

 

Det finns även gångpassager som inte är has-
tighetssäkrade på 50- och 70-gator. Dessa gäll-
er både kommunala gator och statliga vägar. På 
70-gator är dessa är vanligtvis anlagda med re-
fug. På 50-gator kan det variera om de är an-
lagda med refug, hastighetssäkring eller ingen-
ting alls.  

Trollhättan 

Det blir gångpassager där man har valt att 
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plocka bort övergångsställen. 

Uddevalla 

Idag finns ett antal gångpassager. Vart kom-
munens gångpassager finns är inte dokumente-
rat. NTF kommer därför inom kort, på uppdrag 
av Trafikverket, att inventera dessa för kom-
munen. 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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- I vilken utsträckning förekommer de fyra typerna övergångsstäl-
le/gångpassage i kommunen?  

Rangordna dem gärna efter hur ofta de förekommer. 

 

Eskilstuna 

1. vanliga övergångsställen: 80 % 

2. fartsäkrade övergångsställen: 15 % 

3. signalreglerade övergångsställen: 5 % 

4. gångpassager 

 

När man bygger nytt byggs ca 50 % hastighets-
säkrade övergångställen och ca 50 % hastig-
hetssäkrade gångpassager.  

 

Man bygger inte signalreglerade gångpassager.  

 

Varje år åtgärdas ett antal övergångställen där 
man innan gör en översyn om det blir gångpas-
sage eller inte.  

Gävle 

Ett signalreglerat övergångsställe och 100 
övergångsställen vid signalreglerade korsning-
ar. I övrigt saknas statistik eller uppskattningar. 

Haninge 

1. vanliga övergångsställen 

2. fartsäkrade övergångsställen 

3. signalreglerade övergångsställen 

4. gångpassager 

Karlskrona 

Det finns ingen statistik. Uppskattar över-
gångsställen och gångpassager till ”fifty-fifty”. 

Linköping 

En inventering av de olika typerna har gjorts på 
huvudvägnätet för bil. Där är de flesta över-
gångsställen signalreglerade.  

 

Botkyrka 

Vanliga övergångsställen: Ca 50 % vanliga 
övergångsställen - ofta på små lokala gator. 

 

Fartsäkrade övergångsställen: Ca 50 % framför 
allt på huvudgator med högre flöden. 

 

Signalreglerade övergångsställen: Det finns 5 
st. 

 

Gångpassager: I mycket liten utsträckning, 
kanske 1 %. 

Helsingborg 

Vanliga övergångsställen: Minskar i antal. 

Fartsäkrade övergångsställen: Ökar i antal. 

Signalreglerade övergångsställen: Konstant 
nivå. 

Gångpassager: Ökar i antal. 

Kalmar 

De flesta övergångsställen är av den vanliga 
typen, alltså målade men utan hastighetssäk-
ring. Men de håller alltså på att byggas om till 
hastighetssäkrade. 

Malmö 

”Vanliga övergångsställen" - många. 

Fartsäkrade övergångsställen - liten men ökan-
de andel av ovan. Kommer att ta fram mål för 
hur många. 

Signalreglerade övergångsställen - få, konstant 
mängd. 

Gångpassager - få, svag ökning. 

Skellefteå 

1) vanliga övergångsställen 
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Vanliga övergångsställen är ganska få numera. 
Ett antal är fartdämpade. 

Örebro 

Vanliga övergångsställen: Anläggs inte. 

 

Fartsäkrade övergångsställen: Anläggs i stor 
utsträckning. Ca 30 % är hastighetssäkrade 
övergångsställen. 

 

Signalreglerade övergångsställen: I korsningar 
ja.  

 

Gångpassager: Anläggs mest - ca 70 %. 

Österåker 

Vanliga övergångsställen: Dessa är fortfarande 
flest, kanske 50 %. 

 

Fartsäkrade övergångsställen: Finns i stor ut-
sträckning, kanske 20 – 25 %. 

 

Signalreglerade övergångsställen: Kanske 15-
35 %. 

 

Gångpassager: Bara ett par %. 

 

2) fartsäkrade gångpassager 
3) signalreglerade övergångsställen 
4) fartsäkrade övergångsställen 

Trollhättan 

Statistik saknas. Uppfattningen är att kommu-
nen har: 

Flest vanliga övergångsställen. 

Många fartsäkrade övergångsställen. 

Få signalreglerade övergångsställen. 

Färre än hälften är gångpassager. 

Uddevalla 

Se ovan. 

 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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20. I vilken utsträckning är övergångsställena och gångpassagerna 
belysta? 

 

Eskilstuna 

I centrala delar och i nybyggda områden i hög 
utsträckning. I ytterområden i lägre omfattning 

 

Under 2006-2008 gjordes ett omfattande arbete 
för att förbättra allmänbelysningen och få en 
högre standard.  

Gävle 

Vi försöker belysa ca 3 st per år. Det är ett en-
dast fåtal som är belysta. 

Haninge 

I stor utsträckning. Det finns mycket belysning 
och extra belysning sätts upp. Fått pengar från 
politiken för att se över belysningen och öka 
tryggheten. Byter ut lampor till LED. 

Karlskrona 

Det finns ingen statistik men det bedöms att 
övergångsställen enbart finns på gator med ga-
tubelysning. 

Linköping 

De flesta är belysta. Oftast indirekt utifrån ga-
tubelysningen. Inte så många med egen belys-
ning. 

Örebro 

I mycket stor utsträckning.  

 

Vid nybyggnation alltid. Tittar även på att för-
stärka ljuspunkterna. Man har bytt till LED  

Österåker 

I mycket stor utsträckning då de flesta kommu-
nala gator har belysning. Det är inte alltid stol-
pen är i direkt närhet av övergångsstället. Men 
de flesta är belysta. Vissa har även förstärkt be-
lysning. 

 

Botkyrka 

I stor utsträckning. Man tänker alltid på belys-
ning när övergångsställen anläggs.  

 

Gatubelysning har blivit utbytt till framför allt 
LED lampor under senare år och även fått fler 
belysningspunkter. 

Helsingborg 

I princip är de alltid belysta. 

Kalmar 

De vanliga är att övergångsställena belyses av 
den generella gatubelysningen. 

 

Övergångsställen som byggts om de senaste 
åren har fått riktat vitt ljus på övergångsstället 
enligt Trafikverkets modell. 

Malmö 

Liten mängd med egen riktad belysning. För-
stärkt belysning har testats vid två övergångs-
ställen, 30 nya är beställda och  30 tillkommer 
senare. I övrigt belyses övergångsställen och 
gångpassagerna med allmänbelysningen. 

Skellefteå 

I mycket stor utsträckning. 

Trollhättan 

I princip alla är belysta. 

Uddevalla 

Alla bör vara belysta. Kvaliteten på belysning 
kan däremot variera. Förstärkt belysning finns 
vid vissa korsningar. Felanmäls en ljuskälla vid 
ett övergångsställe åtgärdas detta omedelbart, 
vilket inte gäller för enstaka lampfel i övrigt. 
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21. I vilken utsträckning har gångbanorna egen belysning? 

 

Eskilstuna 

I nybyggda områden är det egen belysning.  

 

Av de som redan finns är hälften med belys-
ning på rätt sida dvs där GC-vägen går även 
om den lyser på bilvägen. Ca 20 % har belys-
ning på fel sida av vägen, dvs inte på den sida 
där GC-vägen går.  

 

1/3 av GC-vägarna har led lampa. 

Gävle 

Statistik saknas. Utanför Centrum finns det 
mycket GC-vägar som har egen belysning. Vid 
nyanläggningsprojekt är det oklart hur man re-
sonerar i denna fråga. 

Haninge 

Det är lite olika. När GC-banor är längs med 
bilvägen är det samma belysning för både bilar 
och gångtrafikanter och cyklister.  

 

När GC-banorna är separerade från bilvägen så 
har de egen belysning.  

Karlskrona 

GC-vägarna har i de flesta fall en egen belys-
ning utom i de fall där intilliggande gata har 
belysning. 

Linköping 

Målet är att alla viktiga gång- och cykelbanor 
ska vara belysta 2015. I dagsläget är i stort allt 
inom tätorterna är tillfredsställande belyst. 

Örebro 

I mycket stor utsträckning.  

 

GC-banorna är alltid belysta. Egna gångbanor 
finns bara i parken och de flesta parker är be-
lysta.  

Botkyrka 

I stor utsträckning. 

 

Nästan alltid. De som haft spilljus har fått egen 
belysning.  

 

Helsingborg 

Finns ingen speciell armatur som gäller för 
gångbanor. 

Kalmar 

Gångbanor har sällan egen belysning utom när 
de går genom exempelvis en park. Då kan de 
ha egen belysning.  

 

Den mesta belysningen är kombinerad, gång-
banor och trottoarer tillgodogör sig den all-
männa gatubelysningen. 

Malmö 

Enbart när de utgör enda trafikytan i en miljö. 
Gångbanorna är belysta, men de har oftast ing-
en egen belysning. Friliggande gångbanor be-
lyses med egen belysning. 

Skellefteå 

Inte särskilt ofta. I de flesta fall har gångbanor 
och körbana gemensam belysning. Det finns 
endast ett fåtal gångbanor som är friliggande 
från körbana och dessa har oftast egen belys-
ning. Däremot finns det ett flertal gång- och 
cykelbanor som är friliggande som har egen 
belysning. 

Trollhättan 

Det tror jag inte att det finns. Det finns däremot 
på GC-vägar. 

Uddevalla 

Egen belysning för gångbanan återfinns i liten 
utsträckning. Längs en nybyggd gata i centrum 
uppförde man separerad belysning. Detta var 
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Lite olika om det är ljus på bilvägen eller direkt 
på GC-vägen.  

Österåker 

Blandat, 50–50 %. Ibland belysning från vä-
gen. En och samma stolpe kan lysa både över 
vägen och över GC-vägen  

 

När man bygger nytt är belysningen alltid på 
GC-vägarna . Alla bilvägar har belysning.  

 

först och främst en gestaltningsfråga. Däremot 
brukar kommunen rådgöra med entreprenören 
om vilken belysning som bör användas när 
breda vägar byggs om för större gång- och cy-
kelytor. 
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22. Vilken policy har kommunen när det gäller gående och cyklister 
på gemensam gång- och cykelbana? 

 

Eskilstuna 

Ja, det är gemensamma GC-vägar som finns. 
Det finns ett PM som beskriver vilka kvaliteter 
som ska uppnås och används som en guide, 
men är inte en formell policy. 

Gävle 

I centrum ska de separeras. Utanför centrum 
fungerar det någorlunda bra. 

Haninge 

Haninge har gemensamma GC-banor. Ingen 
policy. 

Karlskrona 

Kommunen har ingen formulerad policy men 
det finns en tanke att de bör separeras i cent-
rummiljö, där gång- och cykelflödena är stora. 

Linköping 

De flesta är gemensamma gång- och cykelba-
nor. 

 

Det finns några cykelfartsgator. Linköping var 
först med att pröva detta tyska koncept Fahr-
radstrasse. 

Örebro 

I Örebro är det gemensamma gc vägar som 
gäller. Förutom där det är trottoarer och då 
finns separata cykelvägar. I centrala Örebro är 
det mest trottoarer.  

Österåker 

Det är mest gemensam gång- och cykelbanor. 
Finns separerade där det är stora flöden.  

 

Botkyrka 

Det finns många transportstråk. Men det finns 
bara en GC-väg som har mittlinje.  

Helsingborg 

Det finns en policy som omfattar GC-vägar 
som beror på antalet cyklister längs sträckan. 
Målet är att separera de mest belastade där det 
är möjligt. 

Kalmar 

Huvudcykelvägnät som definieras för några år 
sedan, görs separeringen med linjer och sym-
boler på respektive banor. 

Malmö 

Ingen policy. Lagen gäller. Separera gående 
och cyklister med olika material i så stor ut-
sträckning som möjligt. 

Skellefteå 

Skellefteå har gemensamma GC-banor. 

Trollhättan 

Gång- och cykelbanor är nästan gemensamma 
överallt. Endast ett fåtal är separerade. Det 
finns med i vår cykelplan att fler ska separeras. 

Uddevalla 

I kommunen är det mesta av gång- och cykel-
vägarna gemensamma. Dessvärre är många 
GC-vägar för smala för att separera enligt 
VGU:s utformningsmått. 
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23. Hur separeras cyklister och gående på gemensamma gång- och 
cykelbanor? 

 

Eskilstuna 

Gång och cykelvägar separeras ibland. Om 
bredden är över 3,5 m separeras gång från cy-
kel med vit målning och symboler på huvudcy-
kelvägen. Det går inte att separera om vägarna 
är för smala.  

 

Fotgängarbredd minst 2,25 enligt cykelplan.  

 

Tveksamma till kantsten. 

 

Man önskar i framtiden ha remsa emellan gång 
och cyklister tex av gräs, plattor eller möjligen 
grus. 

Gävle 

Från inte alls till, beläggning, markering och i 
vissa fall kantsten. 

Haninge 

De gemensamma GC-banorna separeras aldrig. 
Ingen mittlinje. Eventuellt i framtiden kan det 
bli aktuellt genom Handen om flödet ökar.  

 

Finns fler trottoarer än GC-banor.  

Karlskrona 

Framförallt med målad linje. 

Linköping 

Gångbanan och cykelbanan särskiljs med platt-
läggning resp asfalt. Det gäller huvudnäten för 
gång- och cykel i de centrala delarna. Det är 
egentligen fråga om två banor som ligger bred-
vid varandra. 

 

I övrigt görs separering med skyltning och 
symboler i banan. 

Örebro 

Botkyrka 

När det finns separering så är det med mittlinje 
och med bild på fotgängare och cyklist på väg-
banan. På ett ställe finns olika beläggning för 
gång (plattor) resp cykel. 

 

Det ultimata är att det bör vara en GC-väg på 
vardera sidan så att cyklisterna inte behöver 
mötas.  

 

Det är ett problem att gångtrafikanter idag inte 
vet att man ska gå på vänster sida. Det finns 
inte i skolundervisningen idag.  

 

Upplever inte att det är ett problem med olyck-
or mellan gångtrafikanter och cyklister. Inga 
klagomål eller fakta finns.  

Helsingborg 

Målning eller på vissa håll materialskillnad. I 
stadskärnan läggs mer möda på utformning, 
ofta beläggs då cykelbanan med asfalt och 
gångytan plattsätts. 

Kalmar 

På huvudcykelnätet sker separeringen med lin-
jer och symboler, som sagt. I stort sett alla cy-
kelvägar är också för fotgängare, rena cykelba-
nor förekommer knappast. 

 

I centrala staden används plattor på gångbanan.  

Malmö 

De separeras med olika material. Asfalt på cy-
kelbanan och plattor på gångbanan. Ibland 
finns fyra rader av smågatsten för dagvatten 
emellan. Ibland också med målning om båda 
ytor är i samma material. 

Skellefteå 

Man separerar oftast inte men om man gör det 
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Jobbar oftast med vit linje, ibland grön gräs-
remsa och ibland med plattor.  

Österåker 

Särskild vägmarkering. 

 

Särskiljs med målad vit linje och ibland cykel 
och gång symbol, alternativ materialval (plattor 
och asfalt). 

 

är det oftast med olika beläggningar: cykel – 
asfalt, gångväg – plattor. Ibland är det mittlinje 
men det är inte vanligt.  

Trollhättan 

På några ställen är det olika beläggning annars 
är det i huvudsak linjer. På ett fåtal ställen finns 
det trottoar med nivåskillnad mellan cykelbana 
och gångbana. 

Uddevalla 

Linjemålning är vanligast. Närmre centrum 
finns utformningar med asfalt och plattor, dock 
utan separerande kantsten. 
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24. I vilken utsträckning är gångnätet tillgängligt för människor med 
funktionsnedsättning? 

 - Hur är nätet anpassat? Vilka är de viktigaste åtgärderna? 

 

Eskilstuna 

I stor utsträckning.  

 

Avsatta medel för Enkelt avhjälpta hinder 
fanns under år 2012 och föreslagna åtgärder är 
genomförda.  

Gävle 

Tre eller fyra stråk är tillgänglighets-
inventerade och anpassade. Tillgänglighetsan-
passningen var 1% 2006. Målet i trafikstrategi-
dokumentet säger att den 2015 ska vara 25% 
och 50% 2025. Samtliga gångpassager ska vara 
åtgärdade 2025.   

 

Kontrastmarkerade hinder. Anpassad kantsten, 
ledstråk och 0-kant vid samtliga korsningar. 

Haninge 

Det är bra. Vi har gjort en tillgänglighetsanalys 
och fått pengar för Enkelt avhjälpta hinder. 
Viktigaste åtgärden är anpassade övergångstäl-
len. Man använder Stockholmsmodellen. Ca 8 
st busshållplatser tillgänglighetsanpassas per 
år.  

 

Även till ett friluftsområde kan man ta sig fram 
med rullstol.  

Karlskrona 

Det handlar om att sänka kantstenar i korsning-
ar och det är genomfört på de flesta håll. 

Linköping 

Det finns en person som särskilt svarar för det-
ta. Det handlar om busshållplatser, viktiga 
gångstråk med nollning av kantsten osv, ränn-
dalar byggs bort, korsningar åtgärdas. 

 

Botkyrka 

Åtgärdsplanen för Enkelt avhjälpta hinder är 
genomförd framför allt på centrala stråk och 
centrumplatser samt 50 % av busshållplatserna 
är tillgänglighetsanpassade.  

 

Majoriteten av trottoarerna vid huvudgator med 
höga flöden är tillgänglighetsanpassade.  

 

Man jobbar med kantsten, fysiska nivåskillna-
der, övergångsställen, ledstråk för synskadade, 
vita linjer längs gångvägar och bänkar för vila.  

 

Vanligaste åtgärden är tillgänglighetsanpassade 
busshållplatser men även vägarna till och från 
busshållplatserna. Lutningarna i Scaft områden 
är ofta mer än 4%.  

Helsingborg 

Helsingborg var tidigt ute med att bygga bort 
hinder för funktionshindrade på kommunens 
mark. Nu arbetar man även för att de privata 
fastighetsägarna ska göra samma sak.  

 

Sänkt kantsten vid kvartershörn, tillgänglig-
hets- anpassade övergångsställen, byten av 
stenbeläggning och sittbänkar med armstöd. 

Kalmar 

Det är ett ständigt pågående arbete med att an-
passa gångnätet till funktionsnedsättningar i rö-
relseförmåga eller syn. Det sker inom ramen 
för bland annat EAH-budgeten. Anpassningen 
koncentreras till övergångsställen och buss-
hållplatser. Åtgärderna handlar bland annat om 
att bygga ut taktilinformationen. 

Malmö 

Övergångsställen – ca 800 åtgärdade. Ca 400 
kvarstår framförallt i villa- och industriområ-
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I arbetet tillämpas ett stråktänk så att åtgärder-
na genomförs kontinuerligt i rummet.  

Örebro 

I stor utsträckning. Egen budget för att jobba 
med anpassningar för funktionshinder. Arbetat 
med Enkelt avhjälpta hinder.  

 

Arbetar med sänkta kantsten, vita plattor för 
kontraster vid passager och övergångsställen. 

 

Vid nyanläggningar har man vita plattor för 
kantmarkering och nedsänkningar för rullsto-
lar, barnvagnar.  

Österåker 

I stor utsträckning men det finns punkter som 
inte är bra. Största problemet är vanlig kantsten 
som gör det svår att ta sig upp och ned och det 
saknas taktila hjälpmedel. 

 

Enkelt avhjälpta hinder är gjort till viss del men 
vissa punkter är kvar. Tillgänglighetsinventer-
ingen har pekat ut riktningen för vilka åtgärder 
som ska prioriteras. 

 

den. 

 

Kantstenssänkningar – Innanför Yttre Ringvä-
gen är nästan hela gatusystemet åtgärdat.  

 

Kontrastmarkering av trappor – ca 100 åtgär-
dade, 250 kvarstår. 

 

De åtgärder Malmö stad har satsat mest på är 
kantstenssänkningar, tillgänglighetsanpassning 
av övergångsställen, kontrastmarkering av 
trappor samt byte till jämnare beläggning. 

 

Skellefteå 

I centrala Skellefteå (stad) är det relativt god 
tillgänglighet. Successiv anpassning av gång-
banorna sker. Åtgärder som görs är sänkt kant-
sten, taktila ledstråk, nästan alla trafiksignaler 
har tickande ljud. Ibland finns pollare i kors-
ningar med taktil information som t ex anger 
hur många körfält det finns.   

 

Enkelt avhjälpta hinder genomförs.  

 

Man har börjat bygga om cykelnätet så att det 
inte finns någon nivåskillnad i korsningar. Blir 
bra för rullstolsburna men sämre för synskada-
de och därför gör man stopplattor och ledstråk. 

Trollhättan 

Tillgänglighetsfrågor jobbar vi med hela tiden. 
I centrum är det ganska väl anpassat. När det är 
gatuarbeten så passar man på.  

 

Kommunen har arbetat med ramper och led-
stråk förutom sänkt kantsten och ränndalar. 

Uddevalla 

Kommunen har ingen särskilt åtgärdsplan för 
tillgänglighetsåtgärder. Ofta utförs åtgärderna i 
samband med VA-arbeten, nyexploatering eller 
markarbeten för bredband. 
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25. Vilken policy har kommunen när det gäller skolvägar? 

 - Vilka är de viktigaste åtgärderna och i vilken utsträckning har de 
genomförts? 

 

Eskilstuna 

Har en person som jobbar med skolvägar. 

 

För skolor som visat intresse genomförs skol-
vägsinventeringar och ibland barnkonsekvens-
analyser.  

 

Många skolvägar är inventerade. Några sko-
lor/år åtgärdas. Även hämta/lämna platser ut-
formas och man gör passager etc.  

Gävle 

Hastighetssäkrade passager är något vi arbetar 
med vid skolvägar. 

 

Tidigare har vi gjort ca 5 passager per år. 

Haninge 

Ingen policy men vi arbetar med skolvägar och 
en av de vanligaste åtgärderna är hastighetssäk-
rade övergångar. 

 

Man hade en projektanställd under 1,5 år för att 
arbeta med gå och cykla till skolan som även 
arbetade med beteende.  

 

Idag arbetar man bara med fysiska åtgärder. 
Det finns ett starkt önskemål att arbeta mer 
med Mobility management för flera områden 
och önskemålet är att få en person som kan ar-
beta med dessa frågor.  

Karlskrona 

Det finns ingen policy. Hastighetssänkningar är 
den åtgärd som kommunen har genomfört ge-
nerellt sett. 

Linköping 

Botkyrka 

Policyn är inte nedskriven men man arbetar ak-
tivt med Säkra skolvägar där även den upplev-
da gångvägen finns med.   

 

Säkra skolvägar: Man arbetar med 26 skolor, 
varav 17 st är klara. Framför allt arbetar man 
med att sänka hastigheten till 30 km, bygga 
upphöjda övergångsställen/farthinder, göra av-
lämningsplatser och även parkeringsplatser 
samt utbildar barn. Man pratar med samtliga 
klasser.  

Helsingborg 

Skolvägar är prioriterade och hastighetsbe-
gränsningen utanför grundskolor ska vara 30 
km/h. Dagis undantas från denna regel efter-
som barnen anses för små för att själva röra sig 
i trafiken.  

 

Det har gjorts en skolvägsinventering för alla 
kommunala skolor där farliga platser har kart-
lagts och åtgärdats. 

Kalmar 

Policyn är max 30 km/h utanför skolor och för-
skolor. Också här används EAH-budgeten.  

 

Finns en del kvar att jobba med att åtgärda 
skolvägarna. Man har kommit rätt långt med 
cykelvägnätet till skolorna. 

Malmö 

Skoltrafikgruppen ansvarar för säkerhets- och 
trygghetsfrågor på skolvägarna. 

 

Fokus är på kvarteren närmast skolan, där 
övergångsställen säkras och hastighetsgränsen 
oftast är 30 km/h. Ett exempel från förra året är 
att tre skolor sågs över och åtgärdades. För-
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Trafiksäkerhetsprogrammet har en del om 
barns säkerhet. Man arbetar med inventeringar 
och kartläggningar där barnen deltar: skolvägs-
undersökningar där barnen inventerar sina egna 
skolvägar. Läraren hanterar genomförandet 
med hjälp av material från kommunen.  

 

Det görs inventeringar av skolbussplatser så att 
de utmärks och lokaliseras till rätta ställen.  

 

Mycket påverkansarbete gentemot föräldrar för 
att barnen ska gå och cykla till skolan, inte 
skjutsas i privatbil. 

 

Linköping jobbar med koncept som vandrande 
skolbuss och cyklande skolbuss. Målet är att 
minska bilskjutsningen. 

 

Resvaneundersökningar görs av och till bland 
skolbarnen för att se hur resmönstren föränd-
ras. 

 

Trafiksäkerhetsinsatser görs på skolvägarna, 
särskilt i korsningspunkterna – avsmalningar, 
fartsäkringarna. 

Örebro 

Arbetar inte utpekat med säkra skolvägar.  

 

Arbetar med barn och skolvägar men tar inte en 
skola åt gången. Arbetar med de skolor som 
hör av sig. Framför allt arbetar man med att 
säkra passager där många gångtrafikanter och 
cyklister rör sig.  

Österåker 

Skolvägar är prioriterade.  

 

Åtgärderna är att hastighetssäkra passager och 
få så bilfritt som möjligt. Gör speciella avläm-
ningsplatser. Man arbetat även med beteende 
då man genomför gående skolbussar.   

 

Speciella parkeringar har gjorts men man för-

hoppningsvis 3-4 skolor per år.  

 

Det finns en anställd tjänsteman som arbetar 
med trafiksäkerhet kopplat till skolor. 

Skellefteå 

Skolvägar prioriteras. Åtgärder som görs är 
hastighetssäkrade passager, refuger i korsning-
ar, åtgärdar felande länkar i gc nätet, förstärkt 
belysning i korsningar, hastighet 30 km i när-
heten av skolor.  

 

Trollhättan 

Nej, det finns inga riktlinjer. 30 km/h gäller 
utanför skolor och förskolor, där det förväntas 
att barn passerar.  

 

Utbildningsförvaltningen har en trafiksäker-
hetsgrupp som diskuterar skolvägar. 

Uddevalla 

Kommunen försöker att få till samarbeten mel-
lan fastighetsförvaltare, väghållare och skola 
för att skapa säkrare skolvägar och underlätta 
för cykel- och gångtrafik. Projektet går under 
namnet ”På egna ben” och introducerades av 
Göteborgs stad men har mött litet intresse från 
skolorna i Uddevalla. 
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söker undvika detta om man inte får en specifik 
beställning då bilparkeringar ger fler bilar.  

 

De flesta skolvägar där kommunen är väghålla-
re är gjorda.  
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C. Drift och underhåll 

Kommuner med färre skadade 
fotgängare 

 

Kommuner med fler skadade fot-
gängare 

 

26. Vilken policy har kommunen när det gäller drift och underhåll för 
gångtrafikanter? 

 

Eskilstuna 

I ”Servicedeklarationen” finns kvaliteter för 
GC. Den innehåller snödjup, sopning, när glas-
kross ska vara uppsopade.  

 

Följande är hämtat från servicedeklarationen: 

• sopa övriga gång- och cykelvägar en 
gång per månad under perioden april–
november om det inte snöar. 

• påbörja snöröjning och halkbekämpning 
på gång- och cykelvägar då snötäcket är 
3–4 cm. Snöröjningen är klar 10 timmar 
efter att det slutat snöa. 

• sandupptagning är genomförd den 14 
april på alla gång- och cykel vägar som 
utgör huvudstråk. 

• städa bort glaskross inom 24 timmar ef-
ter anmälan. 

• åtgärda hål i gång- och cykelvägar som 
utgör trafikfara inom 24 timmar efter 
anmälan. 

• inspektera och laga lampor, stolpar och 
armaturer fyra gånger per år. Kontrol-
lerna sker i feb, maj, aug och nov. 

Gävle 

Ingen speciell policy. Gångbanorna ska vara 
säkra och funktionsdugliga. 

Haninge 

Vinterväghållningsprogram som indelar kör-
ytor och gångytor i tre olika prioriteringsindel-
ning.  Viktiga gc vägar har samma prioritet 
som viktiga buss- och huvudgator. 

Botkyrka 

Gång och cykelvägar ska vara färdigsopade 
den 1 maj och bilvägar klara till 15 maj.  

 

Man arbetar med halkbekämpning, bla genom 
att handskotta trappor.  

 

Om det finns två trottoarer plogar man på en 
sida. Om det finns en trottoar så läggs snön på 
andra sidan.  

Helsingborg 

Finns ingen generell policy men gångbanor är 
prioriterade gällande snöröjning. 

Kalmar 

Fastighetsägaren skottar och sandar utanför sin 
fastighet. Kommunen svarar för det friliggan-
de.  

 

Gångnätet klassas i A, B och C där åtgärder 
sätts in beroende på snödjup. Snödjup och åt-
gärdstid följer prioritetsklassningen. Exempel-
vis åtgärdas A-klassade gångvägar då snödju-
pet når 3-5 cm. Lägre prioriteter åtgärdas först 
vid 10 cm. 

Malmö 

Enligt ett direktiv från Tekniska nämnden är 
drift och underhåll på gång- och cykelvägar ett 
fokusområde, med riktat underhåll. 

Skellefteå 

Ingen policy för gångtrafik. Regler för snöröj-
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Karlskrona 

Bo Vestlund har bistått svaren gällande drift 
och underhåll. Kommunen har ingen policy. 

Linköping 

Det finns en policy i trafiksäkerhetsprogram-
met med fokus på fall- och singelolyckor som 
handlar om snöröjning och andra driftsåtgärder. 

 

Huvudnätet för gång- och cykel är prioriterade 
med startkriterier för snöröjning och halkbe-
kämpning. Startkriterierna handlar om snödjup 
och latenstid, se fråga 34. 

Örebro 

Ingen policy.  

 

Driften av gångbanor = trottoaren är fastighets-
ägarens ansvar (halkbekämpning, renhållning). 

 

Ingen egen drift och underhåll för fotgängare. 
GC nätet har budget.  

 

Finns med i handlingsplan mot ökad cykling 
där man bla diskuterar vinterunderhållning.  

Österåker 

Det finns ingen specifik policy. 

 

ning och halkbekämpning. 

Trollhättan 

3% av GC-banorna ska underhållsbeläggas. 

Uddevalla 

Det finns ingen särskild policy för fotgängare 
men CG-vägar har hamnat högre upp i priorite-
ringen än tidigare och numer är ambitionen att 
drift- och underhållsarbeten ska jämställas mel-
lan trafikslagen. 
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27. Vilken policy har kommunen när det gäller gångbanornas belägg-
ning? Asfalt, plattor eller annat? 

 

Eskilstuna 

Ingen policy. 

 

Plattor i centrum (fungerar bra). 

 

Asfalt i övrigt (fungerar bra). 

 

Grusade stigar i friluftsområden och parker. 

 

Små gatusten i 1600-tals område. 

Gävle 

Ingen speciell policy. Vi har lite av varje. As-
falt, plattor och grus. 

Haninge 

I stort sett asfalt överallt.  

Karlskrona 

I centrum beläggs gågatorna med smågatsten, 
granithällar eller plattor och på övriga gångba-
nor i centrum plattor. I övrigt så är det asfalt. 

Linköping 

Plattor används i stadskärnan och tätortscentra. 
Asfalt används utanför stadskärnan. 

 

Beläggningsfrågan behandlas i ett stadsmiljö-
program. 

Örebro 

Ansvarig är Tekniska förvaltningen. Har plattor 
i centrum (en del sättningar finns men åtgär-
das) och asfalt är mer vanligt i ytterområdena.  

Österåker 

Det är asfalt till 90 %. Vissa ytor har plattor 
(fungerar bra). Bland annat en torgyta har plat-
tor. Finns även grusade gångytor i parkmiljö.  

Botkyrka 

Botkyrka har mest asfalt. Plattor har man väl-
digt lite. 

 

Beläggning diskuteras framför allt utifrån ett 
kostnadsperspektiv beträffande driften och ett 
estetiskt perspektiv men då man även har med 
tillgänglighetsfrågan kommer även säkerheten 
med.  

Helsingborg 

Det finns policy vid återställning av befintlig 
gångbana, men inte vid nybyggnad. Oftast an-
vänds grus eller plattor vid nybyggnad. 

Kalmar 

Plattor gång i centrum. De flesta gångbanor i 
övrigt har asfalt.  

Malmö 

Det kan vara natursten, plattor, grus eller asfalt, 
plattor är dominerande. På separerade gång- 
och cykelbanor används plattor på gångbanan. 
Grus mestadels i parker. 

Skellefteå 

Majoriteten av gångbanorna och GC-banorna 
har asfaltbeläggning. I de centrala delarna är 
många gångbanor belagda med plattor. Funge-
rar bra. 

Trollhättan 

Varierande, mycket asfalt såklart. Plattor i 
centrum, grus i parker. 

Uddevalla 

Plattor i centrum och asfalt i övrigt. 
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28. Hur ofta renoveras toppbeläggningen på gångbanorna? 

- Hur görs renoveringen? Punktvis reparering eller ny toppbelägg-
ning genomgående? 

 

Eskilstuna 

Fått ny syn på GC-beläggning sedan man ge-
nomfört en laserscanning och numera har fått 
medel (5 miljoner kr) för att förbättra toppbe-
läggning.  

 

Laserscanning är gjord i 75 % av GC-nätet 
(kanske även av hela nätet). Information finns 
digitalt. Politikerna tycker detta är en bra me-
tod, men det finns inget beslut om när en ny la-
ser-scanning ska göras.  

Gävle 

Vid behov. 

 

Både och, beroende på skada/skick. 

Haninge 

När felanmälan görs t ex för ett potthål ska det-
ta åtgärdas relativt snart.  

 

Det är ett eftersatt underhållsarbete. Det finns 
ett arbete som pågår där åtgärder prioriteras ef-
ter behov. Men det finns inte medel att göra allt 
man skulle vilja.  

Karlskrona 

Det görs punktvis. Vid schaktarbeten så reno-
veras alltid hela gångbanans bredd i samband 
med det.  

Linköping 

Svårt att säga något generellt. Renovering görs 
beroende på inventeringsresultat.  

Örebro 

Man underhåller beläggningen utifrån behov 
och budget.  

 

Botkyrka 

Efter behov. Finns aldrig tillräckligt med peng-
ar för att göra en omfattande renovering.  

 

Finns 22 mil gång- och cykelvägar och 22 mil 
bilvägar i Botkyrka.  

 

Man kommer att arbeta med vite till de bolag 
som gräver om de inte återställer ytan på ett 
tillfredsställande sätt.  

 

Cyklister får större skador om de cyklar på ett 
schakt än fotgängare.  

Helsingborg 

Ingen uppgift. Renovering utförs vid behov. 

 

Beror från plats till plats. 

Kalmar 

Det sker mycket sällan. En expertrapport visa-
de att toppbeläggningen renoverades vart 129e 
år (?!).  

 

Mycket stort behov av åtgärder och pengar. 
Budgeten är 0,3 milj kr/år. Behovet är 1,1 milj 
kr/år. Gång- och cykelbanor renoveras samti-
digt. ihop. 

Malmö 

Ny toppbeläggning efter behov och enligt be-
läggningsprogrammet, där man gått igenom var 
det gör mest nytta och var flödena är störst. 

 

Utöver detta punktvis lagning.  

Skellefteå 
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Man åtgärdar punktvis. 

Österåker 

Renoveringen görs punktvis även på bilvägar. 
Man lappar och lagar.  

 

30 % punktinsatser. 

 

70 % är ny toppbeläggning.  

 

Drift och underhållsavdelningen anger inte hur 
ofta. 

Trollhättan 

Enligt målet ovan. Oftare handlar det om 
punktvis renovering. 

Uddevalla 

Inte tillräckligt ofta. Renoveringen utförs 
punktvis oftast i samband med VA- och bred-
bandsarbeten eller annan gatuombyggnad. 
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29. Görs särskilda inventeringar eller mätningar av gångbanornas 
jämnhet?  

 - Hur görs inventeringarna eller mätningarna? 

 - Hur ofta görs inventeringarna eller mätningarna? 

 

Eskilstuna 

Okulär besiktning görs till viss del.  

 

Temadagar för tjänstemän som cyklar på vissa 
stråk och diskuterar idéer. 

Gävle 

Det har pågått ett pilotprojekt gällande cykel-
banorna där försökspersoner har utrustats med 
ipads med en GPS-baserad app som registrerat 
hur mycket det skumpar. David Eldroth är 
kommunens ansvarige för det projektet.  

 

Projektet var en punktinsats. 

Haninge 

Avdelningen Drift och underhåll åker runt dag-
ligen och besiktar okulärt. Man har en handgps 
där alla behov läggs in. Men inga jämnhets-
mätningar görs.  

Karlskrona 

Nej, det är behovsstyrt. Ibland till följd av syn-
punkter från allmänheten. 

Linköping 

Linköping har en mätbil som körs på alla gång- 
och cykelvägar. Ytkvaliteten mäts med laser 
och film. Det gjordes senast 2012-2013. 

 

På grundval av mätningarna finns ett åtgärds-
program. Åtgärderna görs sträckvis. 

Örebro 

Ingen särskild mätning finns. Okulär besiktning 
görs efter vintern.  

Botkyrka 

Okulär besiktning av GC-vägar görs.  

 

Beläggningsansvarig har bedömt livslängden 
på asfalten på olika områden och gör ny be-
läggning när det behövs. Men de 4,5 miljo-
ner/år som man har i budget räcker inte till att 
åtgärda det som behövs – man skulle behöva 
det dubbla. Budgeten räcker bara till någon 
procent av den asfalterade ytan.  

 

Man har nyligen varit i Holland och blivit in-
spirerade att ha beläggningen på några av gc 
vägarna röda. 

Helsingborg 

Nej. 

Kalmar 

Nej, inventeringar har inte gjorts, men i höst 
påbörjas mätningar med mätbil. 

Malmö 

Nej. Men det har gjorts ett särskilt test på cy-
kelbanorna. 

Skellefteå 

Ingen mätning av jämnhet görs. Upphandling 
pågår.  

 

Okulär besiktning görs. De som arbetar med 
detta vet var det är värst och man får in syn-
punkter/ klagomål från de boende via kund-
tjänstsystem.  

Trollhättan 

Nej. Mycket görs utifrån inkomna synpunkter 
och driftingenjörens egen kunskap om infra-
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Österåker 

För första gången har man gjort en laserinven-
tering. Ska ske på samtliga GC-vägar och bil-
vägar. Började för två veckor sedan. Ingår i en 
drift- och underhållsbudget med planering, 
program, kurser och utbildning. Budget på 1 
miljon.   

 

Det kommer att ske uppdatering varje år av en 
femtedel av de 30 mil.  

 

Men det kan vara saker under själva belägg-
ningen, dvs vägkroppen och rötter som skapar 
problemen.  

strukturen. 

Uddevalla 

Inventering gjordes för många år sedan och där 
konstaterades att det fanns många sättnings-
skador. Tyvärr genomfördes ingen uppföljning. 

 

30. Hur hanterar kommunen problem på gångbanorna med löv på 
hösten och grus på våren 

 

Eskilstuna 

Det görs men kan göras bättre. Grus ska vara 
borta den 14 april. Löv sopas i samband med 
den vanliga underhållssopningen men beroende 
på hur det ser ut görs speciella insatser vid be-
hov. 

Gävle 

Grusupptagning görs varje vår och lövupptag-
ning varje höst. 

Haninge 

Sandsopning ska vara klart mitten av maj.  

 

Det interna målet är 15 maj men vi har inte gått 
ut med det officiellt (en resursfråga), ja vi so-
par löv om det blir för besvärligt. 

Sandsopning påbörjas i de centrala delarna i 
Haninge kommun. Gång och cykelvägar priori-
teras och därefter påbörjas sandupptagning i 
bostadsområdena. 

Karlskrona 

I anslutning till fastigheter är det fastighetsäga-
rens ansvar. Gällande kommunens mark sopas 
det vid behov. 

Botkyrka 

Grus/sand ska vara bortsopade till den 1:a maj. 
Centrala GC-vägar sopas en gång/vecka i sam-
band med städning.   

 

Lövsopning på GC-vägar görs varje höst. Dock 
inte på alla gc vägar utan framför allt i backar 
och i sluttningar.  

Helsingborg 

Alla ytor sopas två gånger om året, dock inte 
de gångbanor är fastigheternas ansvar. 

Kalmar 

Vårsopning av grus sker alltid. Lövsopning 
görs efter behov (som beror på väderlek; torra 
löv blåser bort, blöta löv ligger kvar och är 
hala). 

Malmö 

Det är ett fastighetsägaransvar i stor utsträck-
ning. Vi har en drifttidplan över året och sopar 
regelbundet. Vi grusar inte gångbanorna, utan 
saltar. Trafiksäkerhetsprogrammet pekar på att 
löst grus en bidragande orsak till en del av fot-
gängarna och cyklisternas singelolyckor. Åt-
gärder för att komma åt detta kommer att före-
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Linköping 

Barmarksunderhåll görs på det prioriterade hu-
vudnätet för gång och cykel. 

 

Lövsopning sker efter behov. När det gäller 
grus på våren ska innerstaden vara sopad senast 
1 maj och ytterområdena senast 15 maj. Ibland 
görs det tidigare beroende på väder och pro-
gnoser, I år exempelvis var sopningen klar i 
början av april. 

Örebro 

Sopar gatorna så snar som möjligt på våren. 
Och löven tas upp vid behov.  

 

Varierar från år till år. År 2014 sopades det 
väldigt tidigt på grund av tidig vår och år 2013 
blev det senare på grund av sen vinter. 

Österåker 

Grenar/kvistar, skräp och löv sopas upp vid 
vår- och höststädningen. Klart senast 15 maj 
resp. 1 nov. 

 

Sandsopningen ska vara klar senast 1 maj. 

Då snösmältningen är klar efter vintern börjar 
vi med sandsopningen. Sandsopningen ska vara 
klar på alla kommunala vägar senast den 1 maj 
om inget annat meddelas. 

slås i trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan. 
Bl.a. utökad sopning. 

Skellefteå 

När snön smält undan påbörjar kommunen 
sandupptagningen från vinterns halkbekämp-
ning. Det brukar pågå till början av juni.  

 

Löv på hösten – vet inte. 

Trollhättan 

Gångvägar är normalt fastighetsägarens ansvar. 
Gång- och cykelvägar sopas normalt en gång 
höst och vår. 

Uddevalla 

Kommunen hanterar endast lövstädning en 
gång under hösten och grussopning en gång 
under våren, däremellan ordnas vanlig renhåll-
ning som varierar lite efter gatutyp och behov 
av övrig renhållning/städning. Det har diskute-
rats om städningen bör utvecklas för att minska 
olyckorna, t.ex. de som orsakas av rullgrus. 
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31. Utförs vinterväghållningen av kommunen själv eller på entrepre-
nad? 

 

Eskilstuna 

Ingen fotgängarplan vilket innebär att det inte 
finns något gånghuvudnät. Huvudcykelnätet 
gör man själva.  

 

Vissa entreprenörer gör GC-vägar och vissa 
entreprenörer gör bilvägar. Detta för att få fo-
kus på gc vägar och att undvika att trottoaren 
görs först och sen bilvägar vilket innebär att 
snön skyfflas upp på trottoarerna.  

Gävle 

Både och. 

Haninge 

Både kommuner och entreprenörer. Kommu-
nen är nog störst. Kommunen utför sandsop-
ning. Man tar in entreprenörer på vintern.  

Karlskrona 

I egen regi. Tror att det är sandning. 

Linköping 

Vinterväghållningen görs på entreprenad. Det 
är uppdelat på ett antal driftsområden som job-
bar efter samma standard. 

Örebro 

Både av kommunen själv och på entreprenad.  

Österåker 

Allt görs på entreprenad. 

 

I Österåkers kommun finns det många olika 
väghållare och det kan ibland svårt att veta vem 
som gör vad? 

• Kommunen: Peab Drift och Underhåll skö-
ter kommunala gator, vägar och torg.  

• Vägförening, samfällighet & fastighetsäga-
re: ansvarar för sina vägar och områden.  

• Trafikverket: ansvarar för väg 276 och hu-
vudvägar på Ljusterö. De snöröjer även 

Botkyrka 

Det är blandat. Vissa stadsdelar sköts av kom-
munen, vissa stadsdelar sköts på entreprenad.  

 

Uppskattningsvis 1/3 sköts internt och 2/3 
sköts externt. Peab Drift och underhåll sköter 
bilvägar och annat bolag som även sköter städ-
ning i områden är ansvarig för GC-vägar.  

Helsingborg 

På entreprenad. 

Kalmar 

På de prioriterade cykel- och gångvägarna för-
söker man behålla svart yta. Det sker med salt-
lakespridare, rätt dyrt, men det kommer att tas 
upp igen. 

Malmö 

Entreprenad. 

Skellefteå 

Kommunen gör det själva men hyr även in – så 
både och.  

Trollhättan 

I egen regi. På GC-banorna med hjälp av un-
derentreprenörer. 

Uddevalla 

Vinterväghållning av gång- och cykelbanor 
sker både på entreprenad och i kommunens 
regi. Fördelningen är ungefär hälften vardera. 
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Svinningevägen, Össebyvägen och Ryd-
bovägen där det är delat ansvar med 
kommunen.  

• Armada: Sköter skolor och skolområden, 
samt sina bostadsområden. 
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32. Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i 
anslutning till fastigheter? 

 

Eskilstuna 

Delas in i A gator där fastighetsägaren har an-
svar och B-vägar är där snöröjning inte sker, 
t ex villagator. 

Gävle 

Fastighetsägaren. 

Haninge 

Kommunen ansvarar för kommunala gångnätet 
och inne på skolor, lekplatser etc. Men vid af-
färer och dylikt är det fastighetsägarens ansvar. 

Karlskrona 

Fastighetsägaren. 

Linköping 

Fastighetsägarna ansvarar för det. Stor varia-
tion. Diskuteras hur man ska få likvärdighet. 

Örebro 

Fastighetsägaren. 

Österåker 

Kommunen för de kommunala gatorna. 

 

Kan inte svara på hur övriga (se svar ovan) 
sköter detta. 

 

Botkyrka 

Kommunens fastighetskontor. 

Helsingborg 

Fastighetsägarna. 

Kalmar 

Det är fastighetsägarens ansvar. Större fastig-
hetsägare gör det mera professionellt, exem-
pelvis i köpcentra. Det stora köpcentrat Hansa 
har exempelvis högre krav på snöröjning och 
halkbekämpning än kommunen. 

Malmö 

Fastighetsägarna. 

Skellefteå 

Kommunen. 

Trollhättan 

Fastighetsägarna. 

Uddevalla 

Ofta ligger ansvaret på fastighetsägaren men 
kommunen kan anlitas för detta. Det är ett känt 
problem att vinterväghållningen här ofta har 
brister och kommunen försöker att följa upp 
sämre skötta platser. 
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33. Hur ser prioriteringarna ut när det gäller snöröjning och halkbe-
kämpning?  

 - Vilka åtgärdas först av bilvägar, cykelbanor och gångbanor? 

 

Eskilstuna 

Prio gång, cykel och sen bil är uttalat. Ibland 
fungerar det.  

 

Gatuavdelning ansvarar för uppföljning. GPS 
finns i bilarna så rutterna kan följas men upp-
följningen kunde nog bli bättre.  

Gävle 

GC-vägarna prioriteras högst tillsammans med 
busslinjerna. 

 

Vi har ett prioriterat GC-nät som röjs först. 

Haninge 

Vinterväghållningsprogram indelar körytor och 
gångytor i tre olika prioriteringsklasser.  Vikti-
ga gc vägar har samma prioritet som viktiga 
buss- och huvudagator. 

 

Bussvägar och viktiga GC-vägar har prio 1. 

Karlskrona 

Infartsleden som är motorväg och andra infarts-
leder samt cykelvägar har första prioritet. Ef-
tersom det finns mycket kombinerade GC-
vägar så snöröjs många vägar för gående därför 
i samband med det. 

Linköping 

Gång och cykel prioriteras. Det prioriterade 
huvudvägnätet för gång och cykel görs samti-
digt som de prioriterade kollektivstråken. Sen 
kommer bilvägnätet. Mycket av kollektivstrå-
ken och bilstråken går på samma väg. 

Örebro 

Alla större gator, vägar och cykelleder samt ga-
tor med busstrafik är prioriterade när det gäller 
snöröjning. Mindre gator, cykelvägar och 

Botkyrka 

Prio 1 vägar som ofta är till kollektivtrafiken 
samt till viktiga målpunkter för både bilar och 
gång och cykel vägar görs först. 

 

Prio 2 vägar i andra hand.  

Helsingborg 

1 - GC-vägar, 2 - körbanor, 3 - renodlade 
gångbanor. 

Kalmar 

Det sker samtidigt på huvudvägarna för bil och 
huvudstråken för gång och cykel. 

Malmö 

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator, 
gång- och cykelbanor som har första prioritet. 
När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator 
och platser av andra prioritet. Om det snöar 
mycket, betyder det ibland att man kan behöva 
köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 
2 sätts igång. 

Skellefteå 

GC-vägar och genomfartsleder prioriteras först. 
Kommunen ansvarar för snöröjning och halk-
bekämpning inom planlagt område för trafik-
säkerhetens och framkomlighetens skull. Vi 
prioriterar gång-, cykel- och genomfartsleder.  

Trollhättan 

Det finns en policy att man ska börja samtidigt 
med bilvägar och cykelvägar. 

Uddevalla 

Ofta är man tvungen att vara ute i god tid för 
att Uddevallas kuperade terräng leder till kraf-
tigt varierade snödjup och halkproblem. Det 
finns uppsatta kriterier men jourhavande snörö-
jare anpassar ofta åtgärderna efter aktuell situa-
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gångbanor snöröjs och sandas därefter. 
 

Även gator till större arbetsplatser. Då cykel-
stråken prioriteras så prioriteras även gångtra-
fiken då det är gemensamma GC-banor.  

 

Även en del gångytor, såsom trappor och torg 
är prioriterade när det gäller halkbekämpning. 

Österåker 

Prioriterar vältrafikerade vägar, gång och cy-
kelvägar först.  

 

Centrum, alla bussgator samt gång- och cykel-
vägar har högsta prioritet, därefter kommer lo-
kalgator. Kommunens vägnät är indelat i olika 
områden, där respektive maskin har sitt eget. 
Ibland är det flera maskiner inom samma om-
råde.  

 

 

tion. 
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34. Har kommunen kriterier för snöröjning på gångbanor när det 
gäller snödjup och dröjestid till snöröjning? 

 

Eskilstuna 

3-4 cm snödjup. 

 

Klart 10 tim efter det slutat snöat. 

Gävle 

Ja. Det finns ett visst djup men saknar uppgift 
just nu. 

Haninge 

För gångvägar prioritet 1 gäller 3-5 cm (buss-
terminaler, gångytor till busshållplatser, sjuk-
hus, affärscentra). Ska åtgärdas inom 10 tim-
mar för snöröjning och även för halkbekämp-
ning. 

 

För gångvägar prioritet 2 (barnvägar, skolor) 
gäller 7 cm och 36 tim åtgångstid för snöröj-
ning och 40 tim åtgångstid för halkbekämp-
ning.  

Karlskrona 

Det finns inga kriterier. Åtgärdas i regel omgå-
ende. 

Linköping 

Det finns insatskriterier: 1 cm för sopsaltning 
på det prioriterade nätet. För ordinär vinterväg-
hållning gäller 3 cm. 

Örebro 

Snödjup beroende på vilken typ av gata, se 
nedan. Ska vara avslutat så snart som möjligt 
efter det slutat snöat.  

 

Gång- och cykelvägar. Prioriterad röjning 3-5 
cm: Alla större cykelvägar som bär in mot cent-
rum röjs när det fallit 3-5 cm snö vid ett och 
samma tillfälle. Karta över cykelleder som pri-
oriteras vid snöröjning (pdf, 810.8 kB). 

 

Botkyrka 

Man prioriterar skolvägar. 

 

”Vägar med mycket trafik, bussvägar och cen-
trala gång- och cykelvägar plogas först. De kal-
las förstahandsvägar och plogas inom sex 
timmar när snödjupet är fem cm. Övriga vägar 
plogas inom 16 timmar när snödjupet är sju 
cm. Bussvägar saltas. ” 

 

Botkyrka twittrar även om aktuell snöröjning. 

 

I kommunens webbkarta har vi fört in informa-
tion om vilka vägar som är prioriterade första-
handsvägar och vilka som är så kallade andra-
handsvägar. Du kan gå till kommunens webb-
karta. På kartan kan du lätt zooma in just din 
gata för att se hur det ser ut i din närhet.” 

Helsingborg 

Vid 40 mm ska snöröjning vara klart inom 36 
timmar. Halka ska också bekämpas inom 36 
timmar. 

Kalmar 

Ja, se fråga 26. 

Malmö 

Nej. 

Skellefteå 

Prioriterade gång och cykelvägar, skolor och 
förskolor ska snöröjas vid 3-5 cm snö och för 
övriga gäller 8-12 cm snö. 

 

Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 
efter ett rikligt snöfall och målet är att alla ga-
tor och vägar ska vara plogade inom 12 tim-
mar. När det kommer ihållande snöfall med 
stora mängder så måste vi ibland ta de priorite-
rade vägarna om igen innan vi snöröjer lokal-

http://www.orebro.se/download/18.225303fb1426f1cc858800012739/1392723894244/Karta+%C3%B6ver+prioriterade+cykelleder+f%C3%B6r+sn%C3%B6r%C3%B6jning.pdf
http://www.orebro.se/download/18.225303fb1426f1cc858800012739/1392723894244/Karta+%C3%B6ver+prioriterade+cykelleder+f%C3%B6r+sn%C3%B6r%C3%B6jning.pdf
http://karta.botkyrka.se/publik/Search.html#main=ctx:webbkarta;&LayerSwitcher=active:true;layers:;&Search=selectedLayer:;selectedLocation:;&SearchResult=active:false;&BaseLayer=active:oversikt;&Map=lat:6561698;lon:135639.5;zoom:0;&Standard=selectedTab:0;&
http://karta.botkyrka.se/publik/Search.html#main=ctx:webbkarta;&LayerSwitcher=active:true;layers:;&Search=selectedLayer:;selectedLocation:;&SearchResult=active:false;&BaseLayer=active:oversikt;&Map=lat:6561698;lon:135639.5;zoom:0;&Standard=selectedTab:0;&
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Full röjning 5-7 cm: Alla övriga cykelvägar 
röjs när det fallit 5-7 cm snö vid ett och samma 
tillfälle. 

 

Örebro kommun garanterar att snöröjning på-
börjas på gång- och cykelbanor efter avslutat 
snöfall vid minst sju cm djup. Röjningen ska 
vara avslutad inom tolv timmar 
(servicegaranti). 

Österåker 

3 cm ska vara klart så snar som möjligt senast 
inom 2 dygn. 

 

gatorna. 

Trollhättan 

Vet ej. 

Uddevalla 

Se ovan. 

 

http://www.orebro.se/3486.html
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35. Hur stora resurser i kronor räknat lägger kommunen på vinter-
väghållningen totalt ett genomsnittsår? 

 - Hur stor del används uppskattningsvis för gångbanorna? 

 

Eskilstuna 

Det finns en egen budget för vinterväghållning 
som ligger på 12 miljoner kronor. 

 

20-25 % beroende på att även om gångbanorna 
körs oftare, är de smalare och därigenom krä-
ver mindre maskiner vilket håller nere kostna-
den. 

Gävle 

Ca 35 mkr.  

 

Vet ej hur stor del som gäller gångbanorna. 

Haninge 

Budgeten för vinterväghållningen är ca 17 mil-
joner kronor.  

 

GC banor särskiljs inte så jättesvårt att upp-
skatta. 

Karlskrona 

Snittkostnaden för vinterväghållning är 6,5 mil-
joner per år. 

 

Troligen en mindre andel.  

Linköping 

Inga uppgifter finns tillgängliga. 

Örebro 

19,5 miljoner i budget för vinterväghållning. 
Varierar från år till år. Om det är en tuff vinter 
får man mer pengar och om det är mindre be-
hov så lämnar man tillbaks pengar. 

 

Ingen separat budget för gångbanorna. 

Botkyrka 

Ca 20 miljoner.  

 

Kanske ca 40-50 %. Detta särredovisas inte.  

Helsingborg 

16 miljoner.  

 

Ingen uppgift om hur stor del som gäller gång-
banor. 

Kalmar 

Ca 8 miljoner kr i genomsnitt, men det varierar 
stort, från 3 till 18 miljoner. 

 

Svårt att ange hur stor del av budgeten som går 
till gångbanor. Snöröjningen är så integrerad 
för bil, cykel och gång. 

Malmö 

26 Mkr. 

 

<5% eftersom gångbanorna till största delen är 
ett fastighetsägaransvar. 

Skellefteå 

25 miljoner/år för Vinterväghållning.  

 

Uppskattas till ca 2 miljoner/år. 

Trollhättan 

Ingen uppgift. 

Uddevalla 

Kommunen budgeterar för 6 miljoner men kan 
komma att justeras efter väderomständigheter-
na.  
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Österåker 

Ca 6 milj kr/år, varav drygt 300 000kr läggs på 
gångbanor och plattbeläggningar. 

 

 

Ingen uppgift. 
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36. Genomförs kampanjer för att få fler att använda halkskydd? 

 - Vem svarar i så fall för kampanjerna? Kommunen? Eller aktör på 
uppdrag av kommunen? Landstinget eller annan aktör på eget initia-
tiv? 

 

Eskilstuna 

Till viss del. Vuxenförvaltningen är äldrean-
svarig. Via hemtjänsten kommer information 
ut.  

Gävle 

Vet ej. Troligen inte. 

Haninge 

År 2014 har alla över 65 år kunnat kvittera ut et 
par broddar på ”Träffpunkten”.  

Karlskrona 

Finns ingen men det finns med på önskelistan. 
”Vi borde brodda oss lite mer”. 

Linköping 

Kommunen har gjort kampanjer för äldregrup-
per. Görs med hjälp av omsorgen. Det kan ock-
så ske via fixartjänsten. 

Örebro 

Nej. 

Österåker 

Nej. Däremot genomförs reflexkampanjer.  

 

Botkyrka 

Nej.  

Helsingborg 

Inte vad vi känner till. 

Kalmar 

Kommunen gör inga kampanjer. 

 

Landstinget kan ha gjort det kampanjer. 

 

Kalmar cykelstad har talat om nyttan av dubb-
däck.  

Malmö 

Nej, inget som kommunen känner till. 

Skellefteå 

Nej inte kommunen.  

 

Landstinget svarar att de inte gör det själva 
men ger bidrag till NTF för att de ska informe-
ra pensionärer.  

Trollhättan 

Kan inte svara på det. 

Uddevalla 

Socialförvaltningen erbjuder gratis luncher för 
de som köper halkskydd. 
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37. Hur är vinterklimatet generellt i kommunen?  

 - Varierar väglagsförhållandena mycket från dag till dag under vin-
tersäsongen eller är det stabilt efter det att kylan kommit? 

 

Eskilstuna 

Varierar dag för dag snarare än ligger still. 
Snön ligger max i en vecka. 

Gävle 

Gävle har ofta stora snömängder. Temperatu-
ren varierar ofta på grund av att  Gävle både 
har ett Norrlandsklimat och ett kustklimat. 

Haninge 

Varierar mycket. Ibland vinter, ibland ingen 
vinter alls. Haninge ligger dock vid kusten och 
har oftast mycket mer snö än i centrala Stock-
holm.  

 

Man har lite snökanon effekt.  

Karlskrona 

Varierande klimat, ofta från dag till dag. Nära 
havet så är det mycket varierande. Temperatu-
ren ligger ofta kring 0-an. In i landet där den 
förhistoriska kustlinjen gick ligger belägen ca 
60 möh, här är snön kvar längre. 

Linköping 

Inlandsklimat men som varierar rätt mycket 
kring nollan, ibland plus, ibland minus. 

Örebro 

Snö kan ligga kvar under längre tid. I år låg det 
en vecka. Under de två senaste snörika åren låg 
den 3-4 månader.  

Österåker 

Vintern för 3 år sedan var det mycket snö som 
låg kvar och temperatur under 0. Sista vintern 
var väldigt blandat och det var mer halka. Det 
varierar som i övriga Stockholm.  

 

Botkyrka 

I Stockholmsregionen varierar förhållandena 
från dag till dag. 

Helsingborg 

Vintern brukar vara snöfattig men varierande. 
Kraftiga vindar från havet kan blåsa in skräp på 
gångbanorna. Många äldre väljer hellre att ta 
bussen på vintern istället för att gå. Landsbor-
gen innebär också problem med hala backar. 

Kalmar 

Typiskt kustklimat, varierar mycket, ofta blöt-
snö, ibland torrsnö. 

Malmö 

Milt vinterklimat. I medel 7-10 dagar med snö-
fall och ibland ligger snön kvar.  

 

Temperaturen ligger oftast under 0-an från de-
cember till januari. 

Skellefteå 

Det är mycket vinter. Det är lång vinter och 
normalt ligger snön kvar från nov – feb och det 
börjar slaska i mars – april.  

Trollhättan 

Klimatfrågor ligger inte inom mitt ansvarsom-
råde. Kolla med meteorolog. 

Uddevalla 

Kommunen har ett varierande vinterklimat som 
ofta ligger runt noll grader. Fuktiga vindar från 
havet bidrar också till extra hala väglag. 
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D. Kommunikation och samverkan 

Kommuner med färre skadade 
fotgängare 

 

Kommuner med fler skadade fot-
gängare 

 

38. Finns det något system där trafikanter kan anmäla fel och risker 
till kommunen? Exempelvis brister i beläggning, drift, underhåll, snö-
röjning, höga farter, skymd sikt osv? 

 

Eskilstuna 

Det finns en app för felanmälan som är troligt-
vis är framtagen av kommunen GIS-avdelning.  

 

Synpunktsanmälan för alla trafikslag finns.   
Synpunkter kommer in via tel och mail. Även i 
servicedeklarationen finns plats för synpunkter. 

Gävle 

Ja, Cityworks. Det finns en svarsgrupp av re-
ceptionister på förvaltningen. Gruppen har ett 
avstämningsmöte med berörda handläggare 
varje vecka. 

Haninge 

Många synpunkter kommer in via ärendehan-
teringssystemet C2. Gemensamt för hela kom-
munen. Ärenden måste hanteras inom ett par 
dagar.  

Karlskrona 

Sedan ett halvår finns appen ”Felanmälan 
Karlskrona” att ladda ner. Det är en publik app 
som kommunicerar frågor gällande drift och 
underhåll. 

Linköping 

Det finns anmälningssystem via hemsida, 
kundtjänst eller i form av en app. Det ger bra 
kommunikation med invånarna 

Örebro 

Kan anmälas via nätet, journummer, sericecen-
ter eller kundtjänst (park och gata via telefon).  

Botkyrka 

Det finns inget system men det kommer in 
mycket synpunkter via kontaktcenter och mail.  

 

En ny generell app planeras där medborgarna 
kan felanmäla och ge synpunkter.  

Helsingborg 

I vintras lanserades en mobilapp ”Felanmälan 
Helsingborg” där allmänheten kan anmäla bris-
ter. Tjänsten är kopplad till ett kontaktcenter 
som upprättades för ett år sedan som man 
kommunicera via mail, chatt, Facebook m.m. 
Det har inneburit en utökad arbetsbelastning 
för driftsenheten där man nu nyanställer perso-
nal. 

Kalmar 

Ja, och det finns många ingångar för felanmä-
lan. De flesta varianter finns, telefon, mail, 
webbaserad app. 

Malmö 

Ja, kundcenter. Det finns även Malmö stad-
appen med felanmälan, samt telefonnummer 
och mailadress till Gatukontorets egen kund-
tjänst. Underhållsplaneringen utgår mycket 
ifrån klagomålen. 

Skellefteå 

Fel och brister kommer in via kundtjänst som 
skickar vidare till rätt tjänsteman.  

 

Det finns även en hemsida och app för fel och 
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En app med karta är på gång.  

Österåker 

Fel och brister kan anmälas på hemsidan som 
är anpassad till mobilen.  

 

brister.  

Trollhättan 

Ja, Orbit heter vårt system. Det finns en app 
och man kan även ringa in sina synpunkter. Sy-
stemet finns sedan ett år tillbaka. 

Uddevalla 

Kommunen har ett system Infracontrol med 
app, hemsida och kundtjänst, där medborgare 
och medarbetare kan anmäla fel och brister. In-
tern rapportering går att utläsa i systemet. 
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39. I vilken utsträckning har kommunen kontakter och/eller samar-
bete i trafiksäkerhetsfrågor med äldreorganisationer, barnomsorg, 
skola, föräldraorganisationer eller liknande organisationer? 

 - Hur sker samarbetet i så fall? Information, diskussioner, remisser, 
samarbetsprojekt? 

 

Eskilstuna 

I mindre utsträckning.  

 

Kommunen är delaktig i pensionärsråd. Kom-
munen delvis med i funktionsrådet.  

 

Trafikombud (lärare eller annan tjänsteman) 
finns i varje grundskola. Träffas och diskuterar 
generella problem och ibland vissa detaljer för 
skolan. Arbetar med Säkra skolvägar 

Gävle 

Det har funnits ett trafiksäkerhetsråd som tidi-
gare träffades fysiskt fyra ggr per år. Nu sker 
detta i form av ett nyhetsbrev 4 ggr per år. 

Haninge 

Till viss del. På grund av underbemanning har 
man inte hunnit samarbeta så mycket som man 
önskar. Deltagit i äldrerådet, handikapprådet 
och skolor i informationsträffar om kommu-
nens arbete. 

Karlskrona 

Det förekommer till viss del. Kommunen har 
många kanaler som består av möten. Det finns 
ett handikappråd som kommunens handikapp-
samordnare varannan månad har möten med. 

Linköping 

Det finns många samarbetsprojekt och infor-
mationsinsatser. 

 

Samarbete sker med äldreorganisationer, skola 
och barnomsorg Det finns ett äldresäkerhets-
råd. Träffas några gånger per år. När det gäller 
skolan/förskolan omfattar arbetet 28 skolor och 

Botkyrka 

Det är framför allt med skolor, i och med Säker 
skolväg projektet.  

 

Man har även kontakt med Sveriges Motor-
cyklister, NTF, Trafikverket och SL. 

Helsingborg 

Ett exempel är trafikantutskottet, som är en re-
ferensgrupp som ger synpunkter på kommu-
nens trafikplanering. Där ingår förutom politi-
ker och representanter från stadsbyggnadsför-
valtningen, Polisen, NTF, Cykelfrämjandet, 
pensionärsorganisationer, Motormännens hel-
nykterhetsförbund och Naturskyddsföreningen. 

 

Ibland tar kommunen hjälp av denna grupp för 
att genomföra inventeringar. 

Kalmar 

Det finns ett trafikråd för oskyddade trafikanter 
som träffas varannan månad med NTF och 
kommunens representanter för barn och ung-
dom, polisen, serviceförvaltningen, samhälls-
förvaltningen. Haft några kampanjer ihop.  

 

NTF representerar trafikanterna.  

Malmö 

I viss omfattning men oftast efter önskemål. 
Oftast möten med diskussioner och informa-
tion. 

 

Organiserat förfarande gentemot skolor.  Mate-
rial till trafiksäkerhetsundervisning till skolor 
som önskar det.  
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det handlar bland annat om skolresorna. 

 

Det finns också ett handikappråd där man tar 
upp tillgänglighetsfrågor för synsvaga och rö-
relsehindrade. Uteserveringar som försvårar 
framkomligheten är en fråga, liksom också 
handikappsparkeringsplatser. 

 

Det görs vandringar i stadsmiljön för lokalisera 
fotgängarproblem. 

Örebro 

I mycket hög utsträckning med föräldraorgani-
sationer och skolor. Pratar mycket med föräld-
ragrupper och enskilda skolor som hör av sig 
angående tex avlämningsplatser. Man är dock 
restriktiv med att bygga avlämningsplatser då 
man vill att föräldrarna ska gå eller cykla till 
skolan. Ute på landet där det finns skolskjuts är 
det dock möjligt.  

 

I mycket lite utsträckning med äldreorganisa-
tioner.  

 

Träffar lokala handikapprådet. 

Österåker 

Skolor i mycket i hög utsträckning.  

 

Inte så mycket med äldre organisationen.  

 

I viss utsträckning med handikapprådet men 
inte så mycket som både de och kommunen 
skulle vilja. 

 

 

 

Framtagandet av nytt trafiksäkerhetsprogram 
stäms av med en referensgrupp bestående av 
bla SKL, LTH, Trafikverket, Polisen och Regi-
on Skåne.  

 

När vi tar fram ett specifikt program (cykel-
program, fotgängarprogram, tillgänglighets-
program osv) så skickas det på en bred remiss 
till berörda organisationer mm.  

Skellefteå 

Man har ett trafiksäkerhetsnätverk där man 
bjuder in yrkestrafik (ambulansförare, logistik 
och åkeri företag) på dagtid och ett möte för 
allmänheten på kvällstid, fyra träffar/år.  

 

Det fungerar bättre sedan man delade upp träf-
farna så att yrkestrafiken kan komma på dagtid.  

Deltagarna får själva lyfta frågor och sedan är 
det öppna diskussioner.  

 

Inte så mycket fokus på gångtrafik - mer på 
cykel och biltrafik. 

 

Handikapprådet ingår i trafiksäkerhetsnätverket 
men man träffas även separat. De är också re-
missinstans. 

 

Äldreorganisationer finns med via Trafikverket 
(NTF?)..  

 

Varje skola har ett föräldraråd. Ibland får man 
in skrivelse om oro för en viss skolväg, då åker 
tjänstemän ut och pratar och har workshops. 

Här rör det sig ofta om gång och cykelfrågor.  

Trollhättan 

Det finns samarbetsformer vid behov i speciel-
la frågor. Inget systematiserat samarbete. 

 

Handikapporganisationerna är aktiva och dis-
kuterar tillgänglighetsfrågor. 
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Uddevalla 

Kommunen har tidigare helt finansierat skol-
projekt som Barnens trafikklubb. Idag står 
kommunen istället för 50% av en projektbudget 
så att man bättre vet om det finns initiativ ifrån 
skolorna. 

 

Kommunen skickar ibland en representant till 
möten med handikapprådet och pensionärsfö-
reningar för att fånga upp synpunkter och idéer. 
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40. I vilken utsträckning gäller sådant samarbete fotgängarfrågor? 

 

Eskilstuna 

Det gäller bl a fotgängarfrågor.  

 

Man arbetar även med Länstrafiken, se tidiga-
re. 

 

Och Trafikverket men i liten utsträckning. Man 
träffar Trafikverket varannan månad men då 
rör det sig om större frågor. 

Gävle 

I den utsträckning deltagarna tar upp fotgängar-
frågor. 

Haninge 

Handlar mycket om oskyddade trafikanter, och 
ofta om gång.  

Karlskrona 

Det gör det absolut. 

Linköping 

Fotgängarfrågorna dominerar.  

Örebro 

För lokala handikapprådet rör det sig i mycket 
hög utsträckning om fotgängarfrågor. 

 

Men annars är det sällan enbart fotgängarfrågor 
utan det är oskyddade trafikanter.  

Österåker 

I hög utsträckning beträffande skolor. 

 

Vid skolorna är den största diskussionerna hur 
man ska få bort bilarna så att fotgängarna, sär-
skilt barnen, får det bättre.  

 

Botkyrka 

Projektet Säker skolväg handlar i mycket hög 
grad om fotgängare.  

 

Med Trafikverket är det mycket fotgängarfrå-
gor, t ex beträffande saknade länkar.  

 

Även med SL är det mycket fotgängarfrågor, 
t ex gångvägar till busshållplatser. 

Helsingborg 

Fotgängarfrågor kan ingå. 

Kalmar 

Fotgängarna är prioriterade i trafikrådet, till-
sammans med cyklisterna. 

Malmö 

Många frågor rör fotgängare, bl.a. trafiksäker-
hets- och tillgänglighetsfrågor. 

Skellefteå 

Se ovan. Det beror på i vilken utsträckning 
såna frågor kommer upp på nätverksträffarna. 

Trollhättan 

Vid behov.  

Uddevalla 

Samarbetet med skolorna gäller i hög grad fot-
gängarfrågor i projektet ”På egna ben”. 

 

 

”Se ovan” avser kommunens svar på föregående fråga. 
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E. Fotgängarsäkerheten jämfört med andra kommuner 

Kommuner med färre skadade 
fotgängare 

 

Kommuner med fler skadade fot-
gängare 

 

41. Enligt olyckdata har kommunen xx fallolyckor resp kollisions-
olyckor per miljon förflyttningar till fots resp per tiotusen invånare 
och år. Det är mer/mindre än genomsnittet i en jämförelse mellan 51 
av landets större kommuner. 

- Hur vill ni kommentera detta? Vilka är de viktigaste orsakerna till 
dessa olyckssiffror enligt er uppfattning? 

 

Eskilstuna 

Det är en hög andel fotgängare och en tät stad i 
stadskärnan. Dvs en kompakt stad som gör att 
fotgängare synliggörs – de syns! 

 

Se även fråga 9. 

Gävle 

Man bör titta på statistiken med en nypa salt ef-
tersom Gävle sjukhus inte tidigare varit knutet 
till STRADA. 2012 hade sjukhuset precis 
kommit igång. 

Haninge 

Haninge har gångbanor längs med alla stora 
vägar och många miljonprogramsområden och 
radhusområden har separerad gångtrafik. Vil-
ket innebär att man inte behöver gå längs bil-
vägen.  

 

Man har även många planskilda korsningar 
(tunnlar) och även om inte alltid alla går där så 
finns det ett säkert sätt att korsa vägarna.  

 

Man har ett bra vinterväghållningsprogram där 
man prioriterar GC-vägar som fungerar bra. 

 

Haninge är en ganska platt kommun, inte så 
jättekuperad, vilket innebär mindre isiga ner-

Botkyrka 

Det skulle vara intressant att veta var och när 
fallolyckorna inträffat. Man behöver mer fakta 
för att veta vilka åtgärder som ska sättas in.  

 

Kommunen har ansvar för allmän platsmark 
men för skolor ansvarar fastighetsansvarig, för 
pendeltågsstationer är det SL, för torg är det 
Centrumbolag.  

Helsingborg 

Vi uppmärksammade en väldigt kraftig ökning 
av fallolyckorna under ett år vilket kan ha be-
rott på besvärliga vinterförhållanden. 

Kalmar 

Kalmar är en bilberoende kommun, många tät-
orter runt kommunen, kollektivtrafiken är inte 
så utbyggd. Därför är andelen personförflytt-
ningar med bil större riksgenomsnittet, liksom 
andelen cykel som är betydligt större än riks-
genomsnittet.  

 

Andelen personresor till fots är lägre än riksge-
nomsnittet till följd av detta. 

 

Samarbetet i trafiken mellan bilister och gåen-
de fungerar inte så bra. Alla tar för sig mer än 
man bör. Bilister har ibland annat för sig, ex-
empelvis mobiltelefon, glömmer bort att man 
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fartssträckor. 

 

Bra sandupptagning i två skift som halverar 
upptagningstiden.  

 

Se även fråga 8. 

Karlskrona 

Kände på mig att olycksstatistiken var relativt 
gynnsam men visste också att bilresandet i 
kommunen är stort. Karlskrona har 6 000 
publika parkeringsplatser. Det är dubbelt så 
många som i Köpenhamn. Man vänjer sig att 
åka bil när man lätt kan ställa den ifrån sig. Det 
har varit och är fortfarande en politisk vilja att 
tillgodose bilisterna. 

Linköping 

Det är förstås svårt att peka på enskilda åtgär-
der. 

 

Men det är i långa stycken en organisationsfrå-
ga. Fotgängarfrågorna är med i alla relevanta 
sammanhang. Linköping är en lagom stor 
kommun och det är ganska enkelt att påverka i 
verksamheten, fotgängarfrågorna är generella 
så att det går att påverka i olika avseenden. Det 
finns många ingångar i det kommunala maski-
neriet. 

 

Det är också ett utpekat arbetsområde – fot-
gängarfrågorna är viktiga och ska prioriteras. 

Örebro 

STRADA började inte gälla förrän i april 2011, 
dvs det är 3-4 månader som inte finns med. 

 

Från 2013 börjar siffrorna bli stabila. 

 

Frågan är hur duktiga de är på att rapportera in. 
Enligt Transportstyrelsen är siffrorna svaga i 
början. Det är nog lämpligare att titta på siff-
rorna för år 2012/2013. 

 

Men jag tror att det ser bra ut för alla typer av 

måste samarbeta mera. Man håller gärna på sin 
rätt och ”glömmer” sina skyldigheter, både 
som bilist och som gående. 

Malmö 

Diskussioner har tidigare förts kring tillförlit-
ligheten i materialet. Eftersom Malmö har en 
täckningsgrad på 80% i STRADA, vilket inte 
många kommuner har, så ser Malmös olycks-
bild mycket värre ut i denna jämförelse. Detta 
ger ingen rättvis rangordning av kommunerna. 

 

Skellefteå 

Akutmottagningen Skellefteå lasarett är enligt 
dem själva bäst i Sverige på att rapportera in 
olyckor. 2 damer är ansvariga, de går igenom 
intagningslistan och om något är missat ringer 
man upp och det blir en telefonintervju eller 
skickar hem ett meddelande. Skellefteå lasarett 
åker runt och berättar hur de arbetar för andra 
sjukhus.  

 

En del kommuner har ingen akutmottagning 
och de drabbade går därför till primärvården 
och den finns inte med i STRADA. Det finns 
inte många akutmottagningar här uppe.  

 

Jag tror inte att vi har mer fallolyckor än andra 
jämförbara kommuner utan vi har väldigt bra 
statistik och därmed bra underlag för att arbeta 
med frågan och vet var fallolyckorna inträffar.  

 

7 av 10 fallolyckor inträffar i centrala Skellef-
teå, trots att det på vissa sträckor finns mark-
värme där. Äldre kvinnor är överrepresentera-
de. Det är många fotgängare som rör sig i Skel-
lefteå.  

 

Antal invånare i Skellefteå stad är ca hälften av 
totala invånare i Skellefteå 71 000 invånare. 
Småorterna har ca 4000 invånare/tätort. 

 

Vinterproblematiken med halkolyckor - fler av 
fallolyckorna är på snö och ishalka.  

STRADA rapport gås igenom 1 gång/år, vilket 
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olyckor. Det har varit en positiv utveckling.  

Österåker 

Det känns som om siffrorna stämmer. En und-
ran om dessa siffror gäller oavsett väghållare.  

 

Vet inte. Beror nog på många olika faktorer.  

 

innebär att det oftast är långt efter olyckan.  

För halkolyckor finns vissa kluster, tex över-
gångsställe vid kanalgatan mot busstation, vid 
en gångtunnel som har nerförsbacke. 

Trollhättan 

Majoriteten av olyckorna beror på halka. 2011 
var snörik med snötäcke liggande under ovan-
ligt lång tid. Den viktigaste åtgärden är under 
den tiden är att halkbekämpa bättre och stor del 
av det ansvaret ligger på fastighetsägarna. När 
det gäller kollisionsolyckor så arbetar vi med 
att förbättra trafiksäkerheten i korsningspunk-
terna. 

Uddevalla 

Inga svårigheter att förstå detta med tanke på 
gångbanornas skick med många sättningsska-
dor. Fallolyckorna skulle också delvis kunna 
förklaras av Uddevallas kuperade terräng med 
svåra halkproblem i backar. 
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- Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska antalet skadade 
fotgängare? 

 

Eskilstuna 

Sedan 2000 talet har barriärer byggts bort, man 
har tagit bort leder, fått bort biltrafiken från 
centrum. Idag upplevs Eskilstuna som gång-
vänligt och trivsamt. 

 

År 1999/2000 fick man ”Vackra vägars pris” 
för Hamngatans ombyggnad med GC-väg på 
båda sidor. 

 

Det har varit fokus på oskyddade trafikanter 
under 10-15 års tid. Man har minskat biltrafi-
ken och ökat utrymmet för GC-vägar, vilket 
gör det lättare att röra sig för oskyddade trafi-
kanter.  

 

Antalet fotgängare har ökat sedan år 2000. 

Gävle 

Svårt att säga. Eftersom det kan finnas ett mör-
kertal är det först och främst nödvändigt att 
kontrollera uppgifterna och därefter göra en 
säkrare analys. Frågar man personer på stan så 
nämns ofta en otrygghet på GC-banor där fot-
gängare upplever cyklister som farliga. 

Haninge 

För Haninge - asfaltsunderhållet.  

 

Fortsatta jobba med hastighetssäkrade åtgärder, 
framför allt vid övergångställen där det är stora 
gångflöden.  

Karlskrona 

Hastigheterna måste ner för att minska kolli-
sionsolyckorna. För singelolyckorna gäller det 
att drift och underhåll måste bli bättre och att 
gångbanorna har en bra beläggning. 

Linköping 

Se ovan. 

Botkyrka 

Mer halkbekämpning framför allt till kollektiv-
trafiken.  

 

Halkfläckar går aldrig helt att eliminera men 
det går att förbättra och göra snabbare drift och 
underhåll samt vinterväghållning, men det är 
en fråga om pengar.  

 

Även kampanjer för halkskydd tillsammans 
med Landstinget och Stockholms Lokaltrafik, 
SL, kan vara en idé. 

 

Vore även intressant att ha med SL i denna un-
dersökning! 

Helsingborg 

Eftersom fallolyckorna är en stor del av fot-
gängarolyckorna är det viktigt med bättre halk-
bekämpning. Självklart är det också nödvändigt 
att minska antalet allvarligt skadade. Goda 
möjligheter att röra sig till fots är särskilt vik-
tigt för äldre och barn. 

Kalmar 

Hastigheten är viktig som grundläggande förut-
sättning för samspel och säkerhet. 

 

Därutöver handlar det om informationsinsatser, 
beteendepåverkan, kampanjer, kunskaper. Cyk-
lister är inte så kunniga om trafikregler och 
vägmärken. 

Malmö 

Vi måste fortsätta med att säkra övergångsstäl-
len. Dagens medelhastighet ligger på ca 47 
km/h där 40km/h gäller, så kampanjer och fler 
fysiska åtgärder behövs. Dessa måste göras 
längs hela vägnätet och inte bara punktvis.  

 

Att förebygga gåendes singelolyckor gäller i 
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Örebro 

I Örebro har man arbetat mycket med drift och 
underhåll senaste åren, kanske inte redan år 
2011.  

 

Idag har man effektivare snöröjning från och 
till busshållplatser och man snöröjer busshåll-
platserna. Man arbetar för att sänka bilhastig-
heten, bl a med hastighetssäkrade övergångar.  

Österåker 

Beträffande kollisionsolyckor så det viktigt att 
fotgängare syns. Dels att punktbelysningen är 
bra men även att man har reflexer så att man 
syns när det är mörkt (reflexkampanjer genom-
förs).  

 

För fallolyckor/singelolyckor är det nog främst 
halkbekämpning. Viktigt med sandning och att 
man är tidigt ute med sand och grus och tidig 
med att ta upp sanden.   

 

Diskuterade även att biltrafiken i Österåker gått 
ned från 72 % (2005/2006) till 46 % 
(2011/2012). 

 

första hand halkolyckor. Här bör tex tiderna för 
när det ska vara snöröjt ses över. Hanteringen 
av löst grus på våren behöver också ses över. 
Gång- och cykelbanornas utformning och utfö-
rande kan också förbättras i vissa avseenden. 

Skellefteå 

Mer pengar till drift och underhåll. Man behö-
ver lyfta frågan med fallolyckor och poängtera 
samhällsvinsten. Fallolyckor innebär arbets-
bortfall. Serviceförklaringen för halkbekämp-
ningen som är på gång är viktig.  

 

För kollisionsolyckor är den viktigaste åtgär-
den att hastighetssäkra passager och över-
gångsställen.  

Trollhättan 

Det handlar framför allt om att fastighetsägarna 
måste ta sitt ansvar.  

 

Vi arbetar med att förbättra trafiksäkerheten i 
korsningspunkterna. 

Uddevalla 

Vinterväghållningen behöver prioriteras i de 
centrala delarna eftersom 70% av fallolyckorna 
i kommunen äger rum där. 
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