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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Sundbybergs stads mål för trafiksäkerhetsarbetet under perioden
2021–2028 är att ingen ska dödas i trafiken i Sundbyberg och
antalet allvarligt och måttligt skadade personer ska minska
med 25 % (med utgångspunkt i treårsperioden 2017–2019 då
i genomsnitt 40 allvarligt/måttligt skadade personer rapporterades varje år). Målet ska nås trots en ökande befolkning och
en resandeutveckling som innebär fler oskyddade trafikanter
i staden. Målet är i enlighet med Nollvisionen och regeringens
etappmål för trafiksäkerhet till 2030 samt Agenda 2030, som
inkluderar trafiksäkerhet i begreppet hållbarhet.
Trafiksäkerhetsstrategins syfte är att visa hur Sundbybergs stads systematiska trafiksäkerhetsarbete ska bedrivas för att nå stadens trafiksäkerhetsmål. Trafiksäkerhetsstrategin är ett planeringsverktyg såväl som en
kunskapsplattform, som ska beskriva stadens principer för arbetet för ökad
trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsstrategin ska vara en kunskapsbrygga mellan
mobilitetsprogrammets strategier och stadens operativa arbete. Andra viktiga utgångspunkter för trafiksäkerhetsstrategin är översiktsplan för Sundbyberg, policy för hållbart resande, lagar och riktlinjer gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och barnrättsperspektivet.
De insatsområden som pekas ut i trafiksäkerhetsstrategin har fokus på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Detta fokus svarar mot aktuellt trafiksäkerhetsläge i Sundbyberg. Under perioden 2011–2018 inträffade 1159
personskadeolyckor i trafiken i Sundbyberg, det vill säga cirka 150 olyckor
per år. Inga personer omkom under perioden. Av personskadeolyckorna
var 80 % singelolyckor med gående eller cyklister – gåendes singelolyckor
utgör 63 % av samtliga svåra olyckor. Fokus på att förebygga singelolyckor
bland oskyddade trafikanter och kollisionsolyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon blir därmed viktigt.
Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet kommer en handlingsplan tas fram
under 2021–2022 med konkreta åtgärder för samtliga fem insatsområden.
Strategin utgör grunden för handlingsplanen. Handlingsplanen planeras
utvärderas och uppdateras vartannat år.
Trafiksäkerhetsstrategin kommer att följas upp. Uppföljning av stadens
trafiksäkerhetsmål görs efter målperioden (för treårsperioden 2025–2027)
och med en deltidsuppföljning 2025 (för treårsperioden 2022–2024).
Trafiksäkerhetsutvecklingen ska även sättas i relation till befolknings- och
resandeutvecklingen i staden.
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Sundbyberg har arbetat med trafiksäkerhet länge
Sundbybergs stad har arbetat med trafiksäkerhet länge. Oskyddade trafikanter identifierades tidigt som en viktig målgrupp i trafiksäkerhetsarbetet.
Detta har lett till att staden har satsat på att exempelvis separera gående
och cyklister från motorfordonstrafik, genomföra hastighetsdämpande
åtgärder, investera i utrustning för hastighetsmätning och arbeta med
mobility management.
Det systematiska trafiksäkerhetsarbetet började framför allt genom arbetet
med Trafikplan 2012 som presenterade trafiksäkerhetsläget för åren
2001–2010. Åtgärder definierades och listades för att fungera som grund i
stadsutvecklingen, både inom stadsutvecklingsprojekten och inom ramen
för Tekniska avdelningens reinvesteringsbudget. Åtgärderna har till stor
del omhändertagits inom stadsutvecklingsprojekten och arbete pågår
fortfarande. Andra åtgärder har genomförts inom Tekniska avdelningens
arbete och den reinvesteringsbudget som beslutats.
Med denna trafiksäkerhetsstrategi fortsätter och utvecklas det systematiska
trafiksäkerhetsarbetet för ett säkrare Sundbyberg. Specifika åtgärder kommer inte att presenteras i strategin utan kommer specificeras i en handlingsplan för trafiksäkerhet. Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
planerar rapportera bokslut för trafiksäkerhetsåtgärder för Stadsmiljö- och
tekniska nämnden årligen.

Nya tag behövs inom vissa områden
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige visar att gående och
cyklister i singelolyckor står för de största hälsoförlusterna. Så är även
fallet i Sundbyberg. Antalet allvarligt skadade oskyddade trafikanter
har nationellt inte minskat i samma takt som övriga trafikantgrupper.1
Nu behövs riktade insatser för dessa grupper.
Mot denna bakgrund har fem insatsområden valts ut för trafiksäkerhetsarbetet i Sundbyberg. Dessa har baserats på aktuellt trafiksäkerhetsläge i
staden och kunskap om trafiksäkerhet från forskningen. Insatsområdena är
även valda utifrån stadens möjligheter att påverka trafiksäkerheten.
Insatsområdena för år 2021–2028 är:
• Trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
• Drift och underhåll av gång- och cykelinfrastruktur
• Lägre hastigheter
• Beteendepåverkande åtgärder
• Integrering av trafiksäkerhet i kommunala processer
1. Trafikverket Publikation 2020. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019:
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.
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Sundbybergs stad är en snabbt växande kommun och till år 2030 beräknas
stadens folkmängd öka kraftigt. En befolkningsökning i kombination med
en ambition om en levande stad där hållbara resor dominerar kräver tydliga
förhållningssätt för hur en god trafiksäkerhetsnivå ska uppnås. Sundbybergs stad har tydliga ställningstaganden för hållbart resande där resor till
fots, med cykel och kollektivtrafik prioriteras. Prioriteringen gäller bland
annat tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet. Detta
definieras i Policy för hållbart resande, Översiktsplan för Sundbyberg och i
stadens Mobilitetsprogram. Mobilitetsprogrammet formulerar strategier
som ger förutsättningar för god mobilitet och en ökad andel hållbart
resande i staden. Att skapa trafiksäkra miljöer för dem som tar sig fram och
vistas i Sundbyberg är en av stadens viktigaste uppgifter och en förutsättning för ökat hållbart resande. Framtagandet av denna strategi motiveras
av att Mobilitetsprogrammet inte beskriver hur trafiksäkra miljöer skapas.
Mer om stadens styrande dokument framgår av avsnitt 1.1.

Trafiksäkerhetsstrategin som plattform
och planeringsverktyg
Trafiksäkerhetsstrategins syfte är att tydliggöra hur stadens trafiksäkerhetsarbete ska bedrivas i riktning mot trafiksäkerhetsmålen (se avsnitt 4.1).
Det kommer att bli en utmaning eftersom befolkningen ökar, andelen som
reser hållbart ökar och nya färdsätt (exempelvis mikromobilitet) tillkommer
i transportsystemet vilket ställer nya krav på trafiksäkerhetsarbetet.
Denna trafiksäkerhetsstrategi har tagits fram som ett led i att förbättra och
förtydliga arbetet med trafiksäkerhet i Sundbyberg. Den är ett planeringsverktyg såväl som en kunskapsplattform, vilken ska redogöra för stadens
principer gällande arbetet för förbättrad trafiksäkerhet. Den ska också
utgöra en kunskapsbrygga mellan mobilitetsprogrammets strategier och
stadens operativa arbete. Trafiksäkerhetsstrategin ska tydligt tillgängliggöra
trafiksäkerhetsarbetets mål och förhållningssätt för stadens medborgare,
politiker, tjänstepersoner och andra aktörer.
Trafiksäkerhetsstrategin omfattar vägtrafik, det vill säga trafikanter som
rör sig på gator, vägar och gång- och cykelbanor. Undantag är olyckor där
spårtrafik är involverad, eftersom dessa olyckor inte inkluderas i olycksstatistiken. Strategin behandlar nuvarande förhållanden på allmän platsmark, det vill säga kvartersmark inkluderas inte.
Flera internationella och nationella mål samt Sundbybergs stads målbilder sträcker sig till 2030, men tidsramen för trafiksäkerhetsstrategin är
2021–2028. Anledningen till att trafiksäkerhetsstrategin sträcker sig till
år 2028 är för att redan då kunna följa upp olycksstatistiken och se om
utvecklingen går åt rätt håll, i linje med målen. Om den inte gör det finns
tid för att satsa ytterligare för att nå målen till år 2030. Målsättningen är att
uppdatera analys av olycksstatistik år 2025.
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1.1 Styrande mål och
bestämmelser
Internationella mål och bestämmelser
Agenda 2030
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling och
antogs i FN:s generalförsamling 2015.2 De globala målen är integrerade
och odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Av Agenda 2030 framgår att
ett hållbart transportsystem är en förutsättning för ett hållbart samhälle.
Trafiksäkerhet är en viktig del av en hållbar utveckling och ingår framför
allt i följande två delmål:
3.6. Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
11.2. Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Trafiksäkerhetens roll och betydelse inom ramen för de globala hållbarhetsmålen var utgångspunkten för FN:s ministerkonferens för trafiksäkerhet
som Stockholm var värd för 2020. Stockholmsdeklarationen3 är slutprodukten för det ministermötet och innehåller slutsatser och rekommendationer för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i världen. Bland annat uppmanas FN:s medlemsländer att minska dödsfall i trafiken med minst 50 %
till 2030 (från år 2020) och att sätta mål för att minska allvarligt skadade i
trafiken, särskilt oskyddade trafikanter. Medlemsländerna uppmanas
också att utgå från de synergier som finns mellan olika policyområden,
till exempel mellan trafiksäkerhet, hälsa, miljö och klimatomställning,
jämställdhet och jämlikhet.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen4,
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari
2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med
egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller
54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra
grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor
som rör barn. (1) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. (2) Barnets
bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (3) Alla barn har rätt till liv
och utveckling. (4) Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad. Mer information om barnrättsperspektivet i trafiksäkerhetsstrategin finns i avsnitt 1.3.
2 Regeringens webbplats om Agenda 2030 och globala målen: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
3 Regeringens webbplats om Stockholmsdeklarationen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/stockholmsdeklaration-ska-oka-trafiksakerheten-i-varlden/
4 UNICEF:s webbplats om Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen
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Konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
Syftet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering
och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna ta del av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Några av konventionens mer centrala delar och
principer handlar om rättskapacitet, tillgänglighet, att leva självständigt,
vård, hjälpmedel, delaktighet och brukarinflytande. Stat, kommun och
region har ett gemensamt ansvar att följa konventionen.

Nationella mål
Transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.5 Därutöver finns ett funktionsmål och ett
hänsynmål för transportpolitiken:
• Funktionsmålet – innebär att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
• Hänsynsmålet – innebär att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt; bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås, och bidra till ökad hälsa.
Funktionsmålet och hänsynsmålet är jämbördiga. För att det övergripande
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.

Nollvisionen
Sundbybergs stads trafiksäkerhetsarbete grundar sig i Nollvisionen6 som
är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och det synsätt som
bör prägla olika samhällsaktörers arbete. Riksdagen antog Nollvisionen år
1997 och beslutade därmed att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten
ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor
inom vägtransportsystemet, och att transportsystemets utformning och
funktion ska anpassas till de krav som följer med detta. Utgångspunkten i
Nollvisionen är att människan är i fokus och trafiksystemet är förlåtande
för mänskliga misstag, det vill säga människan tillåts göra misstag i trafiken
utan att riskera sitt liv eller hälsa. Gator, vägar och fordon ska anpassas och
utformas efter människans förutsättningar. Detta arbete bygger dels på
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åtgärder för att förhindra olyckor dels på att minska olyckors skadegrad.
Det är både de som utformar och de som använder transportsystemet som
ansvarar för att skapa god trafiksäkerhet.

Etappmål för trafiksäkerheten till 2030 – en del av hänsynsmålet
Riksdagen har antagit etappmål för trafiksäkerheten som ska styra trafiksäkerhetsutvecklingen i riktning mot Nollvisionen.7 Etappmålet är en del
av det transportpolitiska hänsynsmålet. Inför den målperiod som sträcker
sig till 2030 höjer regeringen ambitionen för arbetet med trafiksäkerhet ytterligare. Etappmålet innebär en halvering av antalet omkomna till följd av
trafikolyckor inom vägtrafiken och dessutom ska antalet allvarligt skadade
inom samtliga trafikslag minska med minst 25 %. Målen ska vara uppfyllda
2030 med utgångsdata i ett medelvärde av utfallet under åren 2017, 2018
och 2019.
Trafikverkets målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet på nationell nivå utgår
från elva nationella indikatorer som följs upp årligen.8 Tre indikatorer är
direkt avhängda kommuners insatser:
• Hastighetsefterlevnaden på kommunala vägnätet
• Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Underhåll på gång- och cykelvägar
Andra indikatorer kan kommuner påverka genom inköps- och upphandlingskrav, till exempel vad gäller fordonsstandard utifrån Euro NCAP-klass
och krav på systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO39001.9
Genom att samarbeta med polisen och arbeta aktivt med beteendepåverkande åtgärder och aktiviteter kan kommuner påverka trafiknykterhet, bältesanvändning och hjälmanvändning. Mer information
om vilka av dessa områden som Sundbybergs stad fokuserar på i sitt
trafiksäkerhetsarbete finns i kapitel 4.

5 Regeringens webbplats om mål för transportpolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
6 Trafikverkets webbplats om Nollvisionen: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/
samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/tillsammans-for-nollvisionen/
7 Regeringens webbplats om mål för transportpolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
8 Trafikverket Publikation 2020. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019:
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.
9 ISO39001 är ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet som syftar till att minska antalet
dödsolyckor och allvarliga personskador i trafikolyckor. Ledningssystemet kan användas av
organisationer som samverkar med vägtransportsystemet.
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1.2 Sundbybergs styrande
dokument
Nedan presenteras några av stadens styrande dokument som trafiksäkerhetsarbetet tar avstamp i: Översiktsplan för Sundbyberg, Policy för hållbart resande
och Mobilitetsprogrammet. Figur 1 visar en hierarki av relevanta mål och
styrande dokument på olika nivåer och var trafiksäkerhetsstrategin passar in.

Översiktsplan för Sundbyberg
Översiktsplanen utgår från fem målbilder där trafiksäkerhet är en del av målbilden rörande en sammanhållen stad. Där står bland annat att ”Hela staden
ska både ha en god tillgång på kollektivtrafik och tydliga och trygga stråk för
gående och cyklister, för att ge förutsättningar till en god mobilitet för alla.”
En av strategierna för att nå denna målbild handlar om att arbeta för att
sammanhängande stråk för gående och cyklister ska finnas i hela staden
och vara framkomliga året runt. Mer specifikt handlar detta om att:
• Huvudstråken för cyklister ska vara separerade från gångvägar, vara
gena och sammanhängande samt framkomliga året runt.
• Cykelparkeringar ska finnas i anslutning till kollektivtrafik och andra
viktiga platser. Servicestationer för cyklar kan med fördel finnas i
anslutning till kollektivtrafik och andra viktiga platser.
• Cykel- och gångstråk ska tydliggöras i nord-sydlig riktning för att binda
samman stadsdelarna och motverka barriäreffekter, vilket också innebär komplement till befintliga öst-västliga stråk.
• Samarbeten och samordning med kringliggande kommuner ska vidareutvecklas för att säkerställa en sammanhängande och tydlig infrastruktur regionalt.
En annan strategi för denna målbild handlar om att arbeta med att gående,
cyklister och kollektivtrafik alltid ska prioriteras vid planering och byggnation. Mer specifikt innebär det att:
• Gatuutrymmet ska tillgodose behoven för gående, cyklister och
kollektivtrafik och samtidigt utgöra
• Attraktiva miljöer som skapar en vilja att röra sig i staden både till fots
och med cykel.
• Vid byggnation ska gående, cyklister och kollektivtrafik alltid
prioriteras med trygga och gena lösningar under byggtiden.

Policy för hållbart resande
Policy för hållbart resande anger att Sundbybergs stads arbete ska genomsyras av en strävan efter en hållbar stad med hållbart resande, där
behovet av bil och transporter minskar. Vidare gäller att staden genom sin
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Figur 1. Hierarki över mål och styrande dokument.
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verksamhet ska sträva efter att utforma stadens gator och miljöer så att de
är framkomliga, trygga och säkra för alla som rör sig i staden, året runt.
Gaturummets disposition ska främja såväl trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter som goda vistelsevärden så att människor känner sig trygga och
vill uppehålla sig i staden.

Mobilitetsprogram
Mobilitetsprogrammet definierar stadens arbete för att göra det tryggt, tillgängligt, trafiksäkert och enkelt för alla att resa hållbart och vistas i gaturummet. Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen
hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik till 2030 (med 2016 som
utgångspunkt). Målen följs upp med en resvaneundersökning som genomförs vart tredje år. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2019
och en ny planeras att genomföras 2022. Mobilitetsprogrammet definierar
en rad olika strategier vilka ger förutsättningar för god mobilitet och ett ökat
hållbart resande. För att uppnå programmets mål finns nio övergripande
strategier, varav en är att staden ska vara trafiksäker.

Barnkonsekvensanalys i fysisk planering
Staden arbetar under 2021 fram en vägledning för barnkonsekvensanalys
i fysisk planering. Dokumentets syfte är att säkerställa behovsuppfyllnad
och delaktighet för barn och unga i Sundbybergs stadsutvecklingsfrågor.
Dokumentet ger vägledning i och med ställningstaganden om när en prövning av barnets bästa ska göras. Det innehåller även mallar till ärendeskrivning samt metodstöd för genomförandet av en prövning av barnets bästa,
med exemplifiering genom planprocessen. Att barnrättsperspektivet är
med i alla Sundbybergs stads planprocesser genom framtagande av barnkonsekvensanalyser betyder att frågor rörande barns trafiksäkerhet lyfts i
fler projekt.
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1.3 Barnrättsperspektivet
i trafiksäkerhetstrategin
Barns deltagande i stadens trafiksäkerhetsarbete är viktigt i framförallt de
projekt som påverkar barnens vardag. Barn ska ges möjlighet att lämna
synpunkter på vilka platser som känns osäkra och otrygga att vistas på och
att vara med och påverka utformningen av åtgärder de påverkas av.10
I Sundbybergs stads projekt Sund och säker skolväg ges barn och ungdomar
möjlighet att uttrycka sina synpunkter på sina skolvägar och trafikmiljön i
och med den resvaneundersökning som genomförs inom projektet. Sund
och säker skolväg har till syfte att inspirera elever och föräldrar till att resa
hållbart och på så vis minska skjutsandet till skolan med bil. Med färre
bilar i omlopp utanför stadens skolor väntas trafiksäkerheten öka. Utifrån
resultaten från den resvaneundersökning som genomförs planeras trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessa kan vara beteendepåverkande åtgärder
eller fysiska åtgärder såsom anläggning av hastighetssäkrade gångpassager
eller målning i gatan. Även i andra projekt och sammanhang som berör
barn och ungdomar bjuder staden in till dialog. Därigenom skapas förutsättningar för att tillgodose barns bästa genom stadens kontinuerliga
arbete för ökat hållbart resande där barn uppmuntras gå, cykla och åka
kollektivt på egen hand.
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Barns bästa
ska tas i beaktande i alla beslut och åtgärder som rör dem, men vad som är
barnets bästa måste avgöras i varje fall. En metod som kan användas är att
genomföra en barnkonsekvensanalys som belyser hur planeringen kommer påverka barns vardag. Att låta stadens barn delta i trafikplaneringen
kring sina skolor går i linje med FN:s barnkonvention, vilken eftersträvar
delaktighet och inflytande bland barn i samhälls- och trafikplanering.11
Enligt Sveriges transportpolitiska mål ska trafikmiljön uppfattas som
säker och trygg av barn och unga. Därför ska de prioriteras i planeringen
och målet ska vara att alla barn och unga ska kunna förflytta sig fritt utan
att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem. I det arbetet har
barns skolvägar en central roll.
Genom trafiksäkerhetstrategin tydliggörs hur Sundbybergs stad ska arbeta
med trafiksäkerhet och därigenom skapa förutsättningar att utforma trafikmiljön trafiksäker för stadens barn och ungdomar. Barnrättsperspektivet är
integrerat i trafiksäkerhetsstrategin på följande sätt:
• Kunskapssammanställningen som presenteras i kapitel 2 innehåller ett
avsnitt om barns och ungdomars behov och förutsättningar i trafiken ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv.
• Trafiksäkerhetsläget som presenteras i kapitel 3 redogör för hur trafiksäkerhetssituationen för barn och ungdomar (0–17 år) ser ut.
10 SKR:s tillämpningsnycklar för att följa upp barnrättsarbetet i verksamheter: https://skr.se/skr/
demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenarsvensklag/genomforandeavbarnkonventionen/tillampningsnycklarverksamheter.5634.html
11 Vägverket Publikation 2005:27. Barnen i vägplaneringen: En kunskapsöversikt.
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• Insatsområdena för trafiksäkerhetsstrategin som presenteras i kapitel 4 har
fokus på oskyddade trafikanter. Därigenom kommer barns trafiksäkerhetssituation och mobilitetsmöjligheter att påverkas positivt. Det finns också
enskilda insatser utpekade som specifikt rör barn, till exempel projektet
Sund och säker skolväg. I kapitel 4 diskuteras även synergier (och eventuella motsättningar) som finns mellan trafiksäkerhetsarbetet och barnrättsperspektivet.
• Det finns inga mål specifikt formulerade för trafiksäkerhetsutvecklingen
bland barn och ungdomar, men det är möjligt att presentera planerade
uppföljningar av trafiksäkerhetsmålen även för hur antalet skadade
personer i åldern 0–17 år utvecklats.

1.4 Dokumentets status
Trafiksäkerhetsstrategin hanteras formellt som Riktlinjer utifrån stadens
styrmodell och fastställs av Stadsmiljö- och Tekniska nämnden. Trafiksäkerhetsmål definieras med tillhörande insatsområden och förtydligar
delvis hur viss lagstiftning ska tillämpas med avseende på trafiksäkerhet i
staden. På så vis bidrar dokumentet till att säkra kvaliteten i det kommunala
uppdraget.

1.5 Läsanvisning
Kapitel 1 i trafiksäkerhetsstrategin har gett en introduktion till trafiksäkerhetsarbetet i Sundbybergs stad och presenterat syftet med trafiksäkerhetsstrategin. Därtill har en översikt över styrande mål och bestämmelser på
internationell och nationell nivå samt stadens styrande dokument presenterats. Nästföljande kapitel innehåller följande:
• Kapitel 2 ger en översikt över rådande kunskapsläge med utgångspunkt i forskning om trafiksäkerhet. Kapitlet fokuserar på kunskap med
relevans för de fem insatsområden som ingår i strategin och på grupper/
perspektiv att ta hänsyn till i trafiksäkerhetsarbetet.
• Kapitel 3 visar trafiksäkerhetsläget i Sundbyberg genom redovisning
av olycksstatistik under perioden 2011–2018. Kunskap om trafiksäkerhetsläget är en viktig utgångspunkt i stadens trafiksäkerhetsarbete, den
möjliggör riktade insatser för de mest utsatta trafikantgrupperna och
skadedrabbade områdena.
• Kapitel 4 presenterar Sundbybergs stads trafiksäkerhetsstrategi som
med utgångpunkt i stadens trafiksäkerhetsmål definierar insatser inom
fem insatsområden för trafiksäkerhetsarbetet under perioden 2021–2028.
I kapitlet finns även en genomgång av synergier och motsättningar mellan trafiksäkerhet och andra mål och intressen. Grundläggande delar i
genomförandet av strategin presenteras liksom en plan för uppföljning.
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Avstamp i rådande
kunskapsläge
I detta kapitel presenteras kunskap från forskning inom trafiksäkerhet, som är relevant att applicera i stadens trafiksäkerhetsarbete. Detta kapitel ligger tillsammans med olycksstatistiken i kapitel 3 till grund för de fem utpekade insatsområden i
Sundbybergs stads trafiksäkerhetsstrategi.

2.1 Trafiksäker gång- och
cykelinfrastruktur
Viktiga faktorer för trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
Trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur är en förutsättning för att oskyddade trafikanter ska kunna och vilja röra sig i staden. Gående är den mest
utsatta trafikantgruppen för allvarliga skador i trafiken och av den anledningen är trafiksäker utformning längs sträckor och i korsningspunkter
i gångnätet viktigt.12 För gående spelar även upplevelsen av tryggheten i
trafiken en viktig roll, särskilt för barn, kvinnor, äldre och personer med
funktionsnedsättningar (se även avsnitt 2.6 om grupper/perspektiv). Kombinationen av brister i den fysiska utformningen, samspelet mellan olika
trafikanter och den egna fysiska förmågan påverkar såväl den faktiska som
den upplevda trafiksäkerheten. Äldre personer kan vara rädda för att falla
på grund av håligheter, kanter, föremål som är i vägen eller halt underlag.
Gång- och cykelbanor som inte är separerade eller med höga hastigheter
på motorfordon runt omkring upplevs som otrygga, inte minst av äldre
och barn (samt av barns föräldrar). Cykelinfrastrukturen, där även moped
klass II tillåts åka, är ibland bristfälligt utformad med tvära kurvor, branta
lutningar, höga kantstenar samt fasta och tillfälliga föremål på eller längs
cykelbanan.13 Detta skapar olägenhet för cyklister och mopedister genom
att det begränsar deras framkomlighet och utgör säkerhetsrisk.14 Nästan
var femte singelolycka där en cyklist skadats allvarligt kan relateras till den
typer av brister i utformningen. En fortsatt förbättring av infrastrukturen,
där man tar bort onödiga hinder och justerar utformningen utifrån cyklisternas och mopedisternas förutsättningar och behov, är därför nödvändig.
12 ibid
13 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
2018.). Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
14 Boverket, Trafikverket & SKR (2015). Trafik för en attraktiv stad. Underlag till handbok. Utgåva 3.
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Nedan presenteras några faktorer som har betydelse för trafiksäkra gångoch cykelbanor:
• Separering eller integrering av trafikantgrupper
• Separering mellan gående och cyklister
• Tillräckliga bredder och andra utrymmesanspråk
• Trafiksäkra GCM-passager och korsningspunkter
• Nivå- och höjdskillnader och markbeläggning
Andra faktorer som också har betydelse är exempelvis sittmöjligheter,
belysning och skyltning. Till exempel kan äldre personer behöva sittplatser
för att vila emellanåt, för att orka ta sig hela vägen.

Separering eller integrering av trafikantgrupper
Olika trafikantgruppers anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet har
ofta hanterats genom att separera trafikantgrupperna från varandra. Separering kan innebära att bygga avskilda gång- och cykelvägar eller planskilda korsningar där biltrafikflödet är stort och/eller bilarnas hastighet hög.
Detta i motsats till att färdas i blandtrafik eller på cykelfält. Separering av
trafikantgrupper tar dock stora ytor i anspråk och kan påverka gaturummets karaktär negativt. Ibland är trafikseparering nödvändigt och önskvärt
för att ge gående och cyklister god framkomlighet och trafiksäkerhet, men
det går att bygga upp attraktiva och funktionella strukturer i staden utan
att separera trafikslagen. Det kan också vara så att separering av gång- och
cykeltrafik med gång- och cykelbana eller cykelfält inte alltid ger önskad
trafiksäkerhetseffekt. Enligt studier minskar riskerna normalt på sträckor
men ökar i korsningar, genom att gåendes och cyklisters synlighet minskar.
För att avhjälpa detta krävs hastighetssäkring till 30 km/tim i korsningspunkter och flera kommuner har också infört korsningar där cyklister leds
ner på fält i körbanan strax före korsningen för att synas.15
Valet av separering och integrering av trafikantgrupper styrs av hastighetsnivån på gatan och dess funktion i trafiknätet. Ett stöd i valet mellan
separering och integrering av trafikantgrupper ges av Livsrumsmodellen
som utgör grunden i många av de handböcker och vägledningar för trafikplanering som SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tagit fram. Livsrumsmodellen delar in staden i tre huvudsakliga rum: frirum, mjuktrafikrum och transportrum, se Figur 2. Frirummet är ett stadsrum för gående
och cyklister där de inte ska behöva oroas för motorfordonstrafik, som i
princip inte bör förekomma. Mjuktrafikrummet omfattar större delen av
stadens gaturum och här ska bilister och oskyddade trafikanter kunna färdas på lika villkor och samspela. I transportrummet är däremot transportfunktionen överordnad och gång- och cykelnätet separerat från biltrafiken.
I handboken Rätt fart i staden16 används Livsrumsmodellen för att välja
lämpliga hastighetsnivåer i staden och i handboken Kommunal VGU-guide17
15 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
16 Trafikverket & SKR (2008). Rätt fart i staden: Hastighetsnivåer i en attraktiv stad
17 Trafikverket & SKR (2016). Kommunal VGU-guide: Vägars och gators utformning i tätort.

18

AVSTAMP I RÅDANDE KUNSKAPSLÄGE

går det att hitta lämplig utformning av gator och vägar i tätort, exempelvis
sektioner samt gång- och cykelpassager.
Figur 2. Livsrumsmodellens indelning av staden i tre huvudsakliga rum
utgör stöd valet av separering eller integrering av trafikantgrupper.
Bild från Trafikverket & SKR (2013).

Separering mellan gående och cyklister
Det har blivit vanligare att separera gående och cyklister från varandra
genom exempelvis olika markbeläggningar som exempelvis betongplattor
för gående och asfalt för cyklister. Nationell olycksstatistik visar att endast
cirka 700 av de cirka 80 000 gående och cyklister som skadas i trafiken
varje år skadas i olyckor mellan gående och cyklister.18 Separering av gående och cyklister är således mer en fråga om att ge cyklister ökad framkomlighet och gående ökad trygghet.19 För vissa grupper av befolkningen
spelar separering av gående och cyklister större roll än för andra. Äldre
fotgängare är överrepresenterade i kollisionsolyckor med cyklister och
upplever dessutom obehag av att dela ytor med cyklister med anledningen
att många äldre kan ha svårt att höra och uppfatta cyklister som närmar
sig.20 Sammansättningen av gående och cyklister samt flödet av respektive
trafikantgrupp är viktiga delar i beslut om separering.21

Tillräckliga bredder och andra utrymmesanspråk
Olika trafikantgruppers utrymmesanspråk är viktiga att beakta i utformningen av trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur. I GCM-handboken ges
en översikt för utrymmesanspråken hos olika typer av fotgängare, cyklister
och mopedister. Genom att cyklister kan se olika ut, till exempel beroende
på om de cyklar på en lastcykel eller en cykel med kärra, har de också olika
utrymmesbehov vad gäller bredd, längd och höjd. De har även olika utrymmesbehov vad gäller kurvradier och möjlighet att ta sig förbi bommar och

18 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
19 Kowalik, K. (2016). Separering av gående och cyklister: En studie av Uppsalas, Köpenhamns och
Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik. Kandidatarbete, Landskapsarkitektprogrammet,
SLU.
20 Wennberg, H., Nilsson, A., Evanth, K., Åström, J. (2015). Äldre fotgängares samspel med cyklister
– inte enbart en fråga om (o)trygghet. Trivector Rapport 2015:112. Rapport för Skyltfonden
(TRV2014/76898).
21 Boverket, Trafikverket & SKR (2015). Trafik för en attraktiv stad. Underlag till handbok. Utgåva 3.
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andra hinder på ett säkert sätt. Ur trafiksäkerhetssynpunkt blir olika
cyklisters hastighetsanspråk en viktig fråga, inte minst i och med att elcyklar blir vanligare. Om snabba och långsamma cyklister färdas på samma
cykelbana uppstår omkörningsbehov, vilket ställer krav på cykelbanans
bredd. Det måste finns rum att mötas på ett säkert sätt för att inte farliga
konflikter mellan oskyddade trafikanter ska uppstå.22

Trafiksäkra GCM-passager och korsningspunkter
Gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) över gator är de avsedda platser där oskyddade trafikanterna ska passera över gatan.23 Ibland
regleras de som övergångsställen eller med annan form av väjningsplikt,
och ibland markeras de endast med sänkta kantstenar. Tre faktorer som
påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid en passage kan
tydligt urskiljas: biltrafikens hastighet, trafikflödena och passagens längd
över gatan.24
GCM-passager definieras som säkra om de är planskilda eller om 85 %
av bilisterna som passerar (den så kallade 85-percentilen) kör maximalt
30 km/tim. Att åtgärda GCM-passager bedöms ha stor potential att minska
antalet omkomna och svårt skadade.25 Åtgärden består i de flesta fall av olika
typer av farthinder i anslutning till övergångsställen eller gångpassager. 26
Att reglera en passage som ett övergångsställe kan öka framkomligheten
för gående och cyklister, men ökar nödvändigtvis inte trafiksäkerheten.27
Ett övergångsställe kan medföra en dold olycksrisk eftersom bilister ofta
bryter mot trafikregeln om att lämna gående företräde. Cirka 30 % av alla
allvarliga trafikolyckor med dödade eller svårt skadade inom tätort sker
på övergångsställen (nationell statistik). Den skärpning av trafikreglerna
som genomfördes år 2000 väntades förbättra samspelet mellan bilister och
gående. Tyvärr har någon positiv effekt inte kunnat påvisas, snarare har
det omvända hänt. Många kommuner genomför åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten på övergångsställen, till exempel tas mindre frekvent
använda övergångsställen bort då de invaggar trafikanter i falsk trygghet
och de övergångsställen som redan finns hastighetssäkras.

22 SKR & Trafikverket (2010). GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykeloch mopedtrafik i fokus.
23 Trafikverket Publikation 2017:102. Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
24 ibid
25 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
2018.). Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
26 Trafikverket Publikation 2017:102. Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
27 ibid
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Nivå- och höjdskillnader och markbeläggning
Studier visar att gångytors jämnhet och friktion i hög grad påverkar risken
att en gående ska falla och skada sig.28 Jämn yta med god friktion ger
lägre risk för fall och skador. Nationellt har många gångytor idag olämplig
markbeläggning med låg kvalitet och undermåligt underhåll. Dessa ytor
medverkar till olyckor som skulle kunna förhindras genom annat val av
beläggning eller förbättrat underhåll.29 Cykelbanor anläggs som regel med
ett ytskikt av asfalt. Ibland används mindre lämpliga material med ojämn
eller hal yta.30 Cyklisten utsätts då för risken att falla. Vid fall från cykel är
huvud, armar och ben särskilt utsatta. Ojämna ytskikt eller dålig friktion
utsätter alltså cyklisten för risker som kan ge avsevärda hälsoförluster.

2.2 Drift och underhåll av
gång- och cykelinfrastruktur
Drift- och underhållsåtgärder
Drift- och underhållsåtgärder omfattar lagning av skador i markbeläggningen, upptagning av grus på våren, lövsopning, beskärning av vegetation
samt vinterväghållning. Dessa typer av åtgärder spelar alla en viktig roll för
trafiksäkerheten, särskilt för oskyddade trafikanter. Fokus i detta avsnitt är
vinterväghållning då många olyckor orsakas av halka kopplat till is och snö.
Gående är den trafikantgrupp som vid is- och snöväglag drabbas av flest
skador som kräver sjukvård.31 För gående ökar skaderisken med mellan
fem och 15 gånger vid is och snö jämfört med sommarväglag. För cyklister
är olycksökningen under vinterhalvåret inte lika tydlig, vilket kan bero
på att många slutar cykla vintertid. Den faktor som har störst inverkan på
valet att låta cykeln stå är om cykelvägen är plogad eller inte, särskilt under
morgonen. För att cyklingen inte ska minska drastiskt under vinterhalvåret
behöver hela stråk prioriteras, det räcker alltså inte att vissa sträckor håller
god standard eftersom de dåligt underhållna sträckorna påverkar framkomligheten och hastigheten negativt.
En god, jämn och förutsägbar vinterväghållningsstandard på gång- och
cykelnätet ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister under vinterhalvåret.32 En förutsättning är att väghållaren, i de flesta fall kommuner,
fastställer en tydlig policy att prioritera vinterväghållning på gång- och
28 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
29 Malmö stads tillgänglighetsprogram: http://www.projektering.nu/files/Tillganglighetsprogr.pdf
30 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
31 ibid
32 ibid
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cykelnätet. För många trafikanter innebär möjligheten att ta sig fram till
fots eller med cykel året runt ett väsentligt inslag i deras livskvalitet. Ett
problem i många kommuner är att ansvaret för vinterunderhållet ofta är
delad mellan kommunen och fastighetsägare. Inom kommunen kan ansvaret
i sin tur vara fördelat på olika förvaltningar. Samarbetsavtal och rutiner
löser ofta detta problem.
Kommuner har en beslutad budget för vinterväghållning, och det diskuteras ofta att kommunerna borde göra mer än vad de gör. Om insatserna
med exempelvis halkbekämpning ökas från en standardnivå till en högre
nivå, kan en viss olycksreduktion förväntas.33 Försök som gjorts visar på
en måttlig sänkning, i bästa fall cirka 10 % olycksreduktion, men det finns
även försök som visat på ökat antal olyckor.34
Nationell statistik visar att ojämnheter på gång- och cykelbanor orsakar
cirka 25 % av olyckorna under sommarmånaderna och under hela året cirka
12 % av olyckorna.35 Under våren orsakar kvarbliven halkbekämpningssand upp till 5 % av skadefallen. På hösten halkar gående och cyklister på
löv och under oktober utgör dessa 4 % av alla skador bland gående.

Säker omledning under genomförandetid
Gående och cyklisters behov av säkerhet och framkomlighet bör ges högsta
prioritet vid bygg- och markarbeten som påverkar gång- och cykelnätet.
En trafiksäker, gen, hinderfri och jämn väg måste säkerställas vid omledning av gång- och cykeltrafik. För att detta ska fungera i praktiken är det
viktigt med trafikanordningsplaner och avstängningsmaterial som säkerställer oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Därtill är det
även viktigt att tillsyn utförs.36

Gående och cyklisters skyddsutrustning och beteenden
Utformning av gator och gång- och cykelvägar, samt drift- och underhåll
är tillsammans viktiga faktorer för att minska antalet personer som skadar
sig varje år. Däremot kommer fallolyckor ändå ske, även om allt är korrekt
utfört.37 Det finns åtgärder som trafikanterna själva kan vidta för minskad
olycksrisk. Grundläggande är att under vinterhalvåret utrusta sig själv med
bra vinterskor. Det kan liknas med bilarnas vinterdäck som ger betydligt
bättre grepp än sommardäck. Broddar eller andra halkskydd för gående
och dubbdäck på cyklarna är ytterligare åtgärder. Cyklar ska vara utrustade
med lysen både fram och bak samt reflexer. Cyklister bör bära hjälm som
en extra säkerhetsåtgärd, vilket är ett lagkrav för barn upp till 15 år. Gående kan använda reflexer på kläderna för att öka sin synlighet.
33 ibid
34 ibid
35 ibid
36 Trafikverket Publikation 2017:102. Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
37 Trafikverket Publikation 2017:102. Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
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2.3 Hastighetens betydelse
Att bli påkörd av ett motorfordon innebär en stor skaderisk för gående
och cyklister, därför är det viktigt att hastigheterna hålls låga i stadsmiljö.
Hastigheten påverkar risken för att en olycka sker och i händelse av en
olycka är hastigheten avgörande för konsekvenserna av olyckan. I detta
avsnitt beskrivs hastighet i relation till stoppsträcka, krockvåld och väjningsbeteende.

Hastighet och stoppsträcka
Stoppsträckan för ett fordon utgörs av reaktionssträckan tillsammans med
bromssträckan, och är den sträcka fordonet hinner passera från det att
föraren uppmärksammar en konflikt till dess att fordonet har stannat.38
En högre hastighet ger längre reaktions- och bromssträcka samt ett längre
avvärjningsförlopp vilket vidare medför att kollisionsrisken ökar. I Figur
3 kan stoppsträckan utläsas beroende på fordonets hastighet. Vid 30 km/
tim är stoppsträckan cirka 13 meter för en personbil om reaktionstiden
är en sekund. En personbil som färdas i 50 km/tim har dubbelt så lång
stoppsträcka och har ännu inte hunnit börja bromsa efter 13 meter.

Figur 3. Stoppsträcka med personbil vid torr barmark och friktion = 0,8.
Källa: Trafikverket & SKL (2013).

Hastighet och krockvåld
Den så kallade krockvåldskurvan är en grundläggande utgångspunkt för
arbetet med att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.39 Trafikverket presenterade 2012 nya krockvåldskurvor, se Figur 4. Den principiella
38 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
39 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
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slutsatsen är densamma som tidigare: kollisioner mellan fotgängare och
personbil i hastigheter över 30 km/tim ökar väsentligt risken för gående att
dödas eller skadas allvarligt. För fotgängare över 60 år är riskökningen mer
påtaglig jämfört med befolkningen i stort. Mot denna bakgrund tillämpas
30 km/tim som dimensionerande hastighet i stadsmiljöer med hänsyn till
oskyddade trafikanter. Det kan också noteras att krockvåldskurvorna numer utgår från risken att en person dödas eller skadas allvarligt, medan de
äldre kurvorna endast fokuserade på dödsrisken. Det innebär en tydligare
utgångspunkt i att det är viktigt att inte bara motverka dödsfall utan även
allvarliga skadefall.40 Det saknas liknande forskning gällande krockvåld för
cyklister och därför är den rådande hypotesen tills vidare att krockvåldskurvan för gående är densamma för cyklister.
Figur 4. Krockvåldskurvorna visar risk att dödas och skadas allvarligt
(MAIS 3+) 41 vid olika påkörningshastigheter för alla fotgängare och för
fotgängare äldre än 60 år. Källa: Trafikverket (2012).

För att skapa ett trafiksäkert gaturum är det viktigt att anpassa hastighetsbegränsningarna efter vad människokroppen tål eftersom nationell
statistik visar att två tredjedelar av de som omkommer i tätortstrafiken är
oskyddade trafikanter.42 Många av dessa har omkommit vid obevakade
övergångsställen eller vid gång- och cykelpassager där personbilarnas
hastighet har varit högre än vad fotgängare eller cyklister tål. För bilister i
stadsmiljö är den vanligaste dödsorsaken singelolyckor, och studier visar
att en majoritet av dessa inte har hållit hastighetsbegränsningen.
Nationell statistik visar att en majoritet av dödsolyckor sker på gator och
vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/tim. Risken för gående som är
40 Trafikverket (2012). Nya krockvåldskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil.
TRV 2012/69993.
41 AIS (Abbreviated Injury Scale) är en internationell skadeklassificering som används i skaderegisteringen i Strada, där MAIS anger den högsta AIS-graden för skadorna hos en person.
AIS beskriver allvarlighetsgraden av en skada och är graderad på en skala 1–6, där 1 är lätt
skada och 6 är maximal skada. AIS-graden är specifik för varje skada och beskriver i vilken grad
den är livshotande ISS (Injury Severity Score) är ett prognostiskt index vars värde är en uppskattning av sannolikheten att avlida vid multipla skador. Beräkningen utgår från AIS-koder.
42 ibid
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äldre än 65 år att skadas vid krock på en 50-gata är tio gånger högre än för
personer i åldrarna upp till 44 år.43
Många liv kan räddas varje år om den faktiska hastigheten sänks. Beräkningar visar att 15 liv skulle kunna räddas varje år om den faktiska hastigheten på gator och vägar sänks med 1 km/tim. På kommunala gator är
det framförallt hastighetsefterlevnaden på gator med hastighetsgränserna
30 km/tim och 40 km/tim som behöver förbättras. 44

Hastighet och samspel i trafiken
Bilisters väjningsbeteenden mot oskyddade trafikanter vid övergångsställen
påverkas positivt av lägre fordonshastigheter. Ett fungerande samspel mellan
trafikanterna förutsätter således låga hastigheter och jämn hastighetsspridning mellan trafikanterna. Vid hastigheter på upp till 30 km/tim
lämnar cirka 70 % av bilisterna spontant företräde även för cyklister, trots
att bilister inte har samma generella väjningsplikt mot cyklister som mot
fotgängare.45

2.4 Beteendepåverkande
åtgärder
Många olyckor inträffar på grund av att trafikanter beter sig farligt, vilket
ibland kallas den mänskliga faktorn. Enligt studier är den mänskliga
faktorn inblandad i 90–95 % av samtliga trafikolyckor. Av dessa anses
63 % bero enbart på den mänskliga faktorn. Mänskliga felhandlingar
delas enligt studier in i misstag, rutinfel eller medvetna felhandlingar.
Om trafikanterna blir medvetna om att de kan spara liv och lidande om de
beter sig på ett bättre sätt i trafiken kan olyckor förhindras. Väghållare har samtidigt ansvar att utforma trafikmiljön så att den är lätt att förstå samt informera
om vilka regler som gäller och hur trafikanter lämpligen bör bete sig. 46
Rätt hastighet är en av grundförutsättningarna för en säker trafikmiljö och
betraktas ofta som den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn. Trots detta
är den allmänna attityden till fortkörning relativt förlåtande, och det kan
till och med finnas en positiv attityd till att köra för fort. Detta är olyckligt
eftersom antalet dödade i Sverige skulle kunna minska med 150 personer
per år om alla bilister höll hastigheterna. Att påverka bilisters förhållningssätt till hastigheter och att kommunicera hastighetens inverkan på säkerheten
är sätt att skydda oskyddade trafikanter. 47
43 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
44 ibid
45 ibid
46 Trafikverket Publikation 2012:196. Ökad och säker cykling – redovisning av regeringsuppdrag.
47 ibid
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När det gäller fotgängares olyckor ligger deras eget beteende endast bakom en liten del av det totala antalet olyckor. Bland cyklister ser däremot
orsakerna till olyckorna annorlunda ut. Enligt statistiken är det ungefär
en fjärdedel av olyckorna, där orsaken är känd, som har att göra med cyklistens
hantering av cykeln eller beteende och tillstånd. Både cyklister och
mopedister kan till viss del själva påverka sin säkerhetsnivå. Det är därför
viktigt att även arbeta med cyklisters och mopedisters beteenden. Förändrat beteende bland cyklister har stor potential att leda till färre singel- och
kollisionsolyckor. 48

2.5 Trafiksäkerhet i kommunala
processer
Trafiksäkerhet i planprocessen
Det är viktigt att staden planeras och byggs trafiksäker från början, för
att minska behovet att i efterhand implementera trafiksäkerhetsåtgärder.
Infrastrukturen har historiskt utformats utifrån motorfordonens behov
medan fotgängare och cyklister ofta har slagits ihop i planeringen trots
gruppernas olika förutsättningar. Idag har planeringsidealet förändrats
och fotgängare samt cyklister hanteras som egna trafikslag med egna
förutsättningar. 49
För att nå ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete behöver trafiksäkerhet
lyftas fram och synliggöras i den kommunala planeringsprocessen. Trafiksäkerhet bör ingå och ges det utrymme som motsvarar det intresse och
den tyngd frågan har vid revidering av budget, översiktsplan och andra
inriktningsdokument. I detaljplanearbetet finns stor potential att inkludera
trafiksäkerhet tidigt och kontinuerligt. Det är här stadsbyggandet, kvarter,
trafiksystem och trafikgenerering formas. I detaljplanearbetet läggs mycket
av grunden till den trafiksäkerhet som är möjlig att åstadkomma. 50
Studier om hur trafiksäkerhet hanteras vid framtagandet av detaljplaner
i olika delar av landet har genomförts. Dessa handlar både om hur trafiksäkerhet hanteras i planprocessen och hur trafiksäker bostadsområdenas
utformning blev efter att de var färdigbyggda. Tre tillkortakommanden i
processerna pekas ut i dessa studier: brist på grundläggande kunskap om
trafiksäkerhet, oklar ansvarsfördelning samt en stark önskan att bygga
stadsmässig rutnätsstad med hög exploateringsgrad och god tillgänglighet
med bil. Detta trots att det i samtliga fall uttalats en önskan om att prioritera gång- och cykeltrafik. Bristande kunskaper om trafiksäkerhet, tillsammans med en prioritering av stadsmässighet och en hög exploateringsgrad,
leder till att trafiksäkerheten prioriteras ned på ett sätt som inte är nödvändig.

48 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
2018.
49 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
50 ibid
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En ökad kunskap om trafiksäkerhet samt goda exempel på hur stadsmässighet, trafiksäkerhet och en hög exploateringsgrad kan kombineras
bör leda till mer trafiksäkra bostadsområden. 51

Trafiksäkerhetskrav på fordon, resor och transporter
Staden kan påverka trafiksäkerheten på flera sätt genom sina olika roller i
trafiksäkerhetsarbetet. 52 Fokus för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet i
Sundbyberg, liksom i många andra kommuner, är stadens roll som väghållare och i viss mån rollen som påverkare. Staden har även en betydande
påverkan på trafiksäkerheten genom sin roll som kravställare och upphandlare för säkra fordon, resor och transporter. Det gäller både ur ett
arbetsgivarperspektiv (tjänsteresor och resor/transporter i egen regi) och
vid kravställande gentemot leverantörer. Det blir då viktigt att trafiksäkerhetskrav ställs på fordon, resor och transporter liksom att ställda krav följs
upp. Även expertrekommendationerna inför FN:s ministerkonferens för
trafiksäkerhet i Stockholm 2020 lyfter fram en betydande trafiksäkerhetspotential genom upphandlande och kravställande.53
En undersökning i kommunerna 2019 konstaterar att ett flertal kommuner
i Sverige ställer trafiksäkerhetskrav inom person- och godstransporter, men
långt ifrån alla dessa kommuner följer upp kraven. Kommunerna som deltagit i undersökningen uppvisar även en osäkerhet i vilka krav som ställs,
inte minst eftersom rollen som kravställare och upphandlare i regel är
utspridd på olika verksamheter i kommunen. Generellt är det också lättare
att ställa och följa upp krav på fordonen, medan det kan vara svårare för
utförandet av resor och transporter. 54
När det gäller säkra fordon handlar relevanta trafiksäkerhetskrav om att
personbilar ska ha minst fem stjärnor, och minst två stjärnor i fotgängarsäkerhet, enligt Euro NCAP. Det täcker upp för många faktorer i fordonssäkerhet som preciseras i exempelvis Trafiksäkra staden. 55 Tre grundläggande kravområden för resor och transporter rör hastighetsefterlevnad, nykterhet och bältesanvändning hos förare och passagerare. Vissa
fordonskrav kan också säkerställa säkra resor och transporter, till exempel
krav på ISA eller andra hastighetssäkringssystem och krav på alkolås eller
andra system för att säkra trafiknykterhet. För vissa verksamheter kan det
också behövas verksamhetsspecifika krav, till exempel vad som gäller vid
hämtning/lämning av barn i skolskjuts eller restriktioner i tid/rum vid skolor för renhållning och varuleveranser. För transportleverantörer kan också

51 Hassner, K., Andersson T. (2019). Nollvisionen i nya bostadsområden. WSP.
Rapport för Skyltfonden (TRV 2017/23680).
52 Mattsson K. (2013). ISO 39001 : Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare:
Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall. Rapport till Skyltfonden.
53 Trafikverket Publikation 2019:209. Saving lives beyond 2020: The next steps. Recommendations
of the Academic Expert Group for the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety.
54 Wennberg, H., Evanth, K., Hyllenius Mattisson, P. (2019). Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i
linje med ISO 39001 : Kommunernas roll som upphandlare och kravställare för säkra fordon,
resor och transporter. Trivector Rapport 2019:159. Rapport för Trafikverket.
55 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
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krav ställas på att ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete bedrivs i linje med
ISO 39001, branschgemensamma standarder eller likande. 56
Några kommunala verksamhetsområden där trafiksäkerhetskrav för fordon,
resor och transporter bör ställas rör till exempel resepolicy för medarbetare
i olika verksamheter, kommunens personbilar, skolskjuts, serviceresor,
gods-/varutransporter (såsom matleveranser) samt renhållning. Transporterna är dock organiserade på olika sätt i landets kommuner och regioner,
och en enskild kommun måste utgå från sina förutsättningar.

2.6 Grupper/perspektiv att ta
hänsyn till i trafiksäkerhetsarbetet
Hänsyn behöver tas till att människors utsatthet i trafiken samt upplevelser
av trafiken och trafikmiljön är olika. Människor uppvisar exempelvis olika
resmönster, funktionsförmåga och värderingar. Genom att utforma trafikmiljöer utifrån behov och förutsättningar hos barn, äldre och personer med
funktionsnedsättningar förbättras i regel trafiksäkerheten och tryggheten
hos befolkningen i stort. Ett jämställdhetsperspektiv med utgångspunkt
i trafiksäkerhetssituationen för kvinnor respektive män kan anläggas på
trafiksäkerhetsarbetet. Vidare beskrivs några olika grupper/perspektiv
närmare. Det bör poängteras att människor kan tillhöra flera olika ”grupper”
samtidigt och att det finns samvariation och förstärkning mellan de förutsättningar som beskrivs.

Barn och ungdomar
Alla personer under 18 år räknas som barn enligt Barnkonventionen, men
det är stora skillnader inom gruppen vad gäller behov och förutsättningar i
trafiken. Detta avsnitt rubriceras ”barn och ungdomar” för att lyfta fram att
det finns stora skillnader mellan yngre och äldre barn. De yngsta barnen
reser sällan på egen hand medan de äldre barnen i högre utsträckning
reser självständigt till skola och fritidsaktiviteter. Ju yngre barnen är desto
mer styrs barnens resvanor och vistelse i trafikmiljöer av föräldrarnas uppfattning av bland annat säkerheten under resan och av resans komplexitet i
förhållandet till barnens utvecklings- och mognadsgrad.
Yngre barn (upp till tolv år) har inte fullt utvecklad syn och hörsel, vilket
gör det svårare att uppfatta och förstå komplexa trafikmiljöer. Barn lär sig
hur världen fungerar genom att pröva sig fram, ofta genom lek vilket, vilket
bidrar till att barn ofta är impulsiva och har svårt att förutse konsekvenser.
56 Wennberg, H., Evanth, K., Hyllenius Mattisson, P. (2019). Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i
linje med ISO 39001 : Kommunernas roll som upphandlare och kravställare för säkra fordon,
resor och transporter. Trivector Rapport 2019:159. Rapport för Trafikverket.

28

AVSTAMP I RÅDANDE KUNSKAPSLÄGE

Detta i kombination med outvecklad uppfattningsförmåga kan göra barn
mer utsatta i trafiken. Barn är därtill auktoritetsbundna till vuxna vilket
yttrar sig i att de förväntar sig att vuxna ska följa de regler som gäller. Då
barn förstått och lärt sig följa regler uppfattas reglerna som orubbliga. Det
kan få allvarliga följder med tanke på att trafikregler ofta är relativa och att
regelbrott är vanligt. Först då barnen blir äldre utvecklar de förståelse för
reglernas syften och kan tillämpa dem förståndigt. Till exempel har studier
visat att yngre barn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan äldre barn gör
bedömningar utifrån den totala trafiksituationen.57
Barns vardagsresor är mycket mer lokala jämfört med den vuxna befolkningen. I Stockholms län är det vanligare än i andra delar av landet att
elever går i en skola utanför sin hemkommun vilket kan bidra till längre
avstånd till skolan, men samtidigt är det mer vanligt att barn har nära till
skolan.58 Enligt en undersökning av Trafikverket om barns skolvägar har
majoriteten av barnen i Sverige under 3 kilometer till skolan.59 För de
yngre barnen är avståndet kortare. Barns vardagsresor innefattar även
resor till idrott, kultur och fritidsaktiviteter.
Trafikverkets undersökningar av barns skolvägar visar att skjutsandet till
skolan har ökat under de senaste åren.60 Föräldrarna som deltagit i studierna motiverar skjutsandet med att det är praktiskt för familjen och att
trafikmiljön är farlig. Ytterligare en orsak till att föräldrar väljer att skjutsa
sina barn till skolan, trots att vägen inte är lång eller alternativa färdmedel
finns, är önskan om att vara en engagerad förälder. Det har visat sig att föräldrar idealiserar tid med barnet men inte värdesätter barnets tid för fysisk
aktivitet på samma sätt. Underliggande mekanismer bakom skjutsandet
handlar om såväl skjutskultur som en alltmer organiserad fritid och ett
tidspressat vardagsliv.61
Skjutsandet bidrar till ökad trafik, ökad trängsel och minskad trafiksäkerhet
kring skolorna, särskilt på morgnarna.62 Det skapar i sin tur en ond spiral
då fler använder bil istället för att gå eller cykla, vilket ökar skaderisken för
de oskyddade trafikanterna. Barnen berövas den fysiska aktivitet som aktiv
mobilitet innebär. Genom skjutsandet begränsas också rörelsefriheten för
barn, vilket hämmar barnens självständighet och utveckling.63
En del i arbetet med att minska skjutsandet med bil är således att påverka
föräldrarna genom att poängtera att skjutsning varken ger ekonomiska
fördelar, förbättrad hälsa, tidsvinster eller självständiga barn. Att förändra
sina resvanor och övergå till hållbara färdmedel förändrar trafikmiljön
kring skolorna och gör gott för hälsan, både utifrån fysiskt och psykiskt
välmående. En stor del av människors attityder och beteenden grundar sig
på kunskaper och erfarenheter som erhålls i unga år, vilket gör insatser för
barn till ett mycket viktigt insatsområde.
57 Vägverket Publikation 2005:27. Barnen i vägplaneringen: En kunskapsöversikt.
58 SCB (2017). Vanligare pendla till friskola: www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/
Vanligare-pendla-till-friskola/
59 Trafikverket (2018). Attitydundersökning : Barns skolvägar 2018.
60 ibid
61 SKL (2013). Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
62 ibid
63 Vägverket Publikation 2005:27. Barnen i vägplaneringen: En kunskapsöversikt.
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En förutsättning för att fler ska gå och cykla till skolan, på egen hand eller
tillsammans med en vuxen, är att det finns säkra och trygga skolvägar.
I SKL:s utredning från 2013 om varför föräldrar skjutsar sina barn till
skolan framkom att 29 % av föräldrarna tyckte att skolvägen var osäker. De
vanligaste anledningarna var att bilarna hade för höga hastigheter och att
barnet måste passera en större väg.64 Flera andra studier lyfter även fram
att såväl barn som föräldrar anser att bilarnas hastigheter och att bilister
visar hänsyn till och stannar för gående är bland de viktigaste faktorerna
för en trygg och säker skolväg. 65

Äldre
Äldre personer (65 år och äldre) är särskilt utsatta som oskyddade trafikanter
i trafiken. Därför krävs att trafikrytm, korsningar, gång- och cykelbanor,
övergångsställen och kollektivtrafik utformas med hänsyn till äldres behov
och förutsättningar.
Trots att de äldre i högre grad än andra åldersgrupper kör nyktra, använder
bilbälte, håller laglig hastighet och på annat sätt följer trafikregler så drabbas de mest allvarligt av alla trafikanter då de blir inblandade i trafikolyckor. Detta beror på den äldre kroppens ökade skörhet och att trafiksystemet
inte anpassats efter den sköraste trafikanten. Det naturliga åldrandet innebär också att rörligheten minskar och att syn, hörsel och kognitiv förmåga
försämras.
Som bilförare riskkompenserar ofta äldre, det vill säga kompenserar för
nedsatt funktionsförmåga, genom att köra saktare och med större marginaler samt genom att köra på tider och under förhållanden som är mindre
riskfyllda. Forskning har visat att äldres trafiksäkerhetsproblem som bilförare i stor utsträckning är knutna till sjukdomar, exempelvis demens eller
diabetes. Det är läkarna som ska identifiera sådana problem och initiera en
process för körkortsåterkallelse.66
På senare tid har de äldres utsatthet som fotgängare i singelolyckor uppmärksammats. Fall orsakar 90 % av äldres skador som fotgängare, och
80 % av alla fall som inträffar utomhus beror på underlaget. Halka, ojämn
beläggning, höga trottoarkanter och lösa plattor är ofta orsaken. Studier
visar att yngre personer faller mer ofta på vintern, medan äldres fallolyckor
inträffar lika ofta under hela året. Det beror på att äldre helt enkelt stannar
inomhus vid snö och halka, det vill säga begränsar sin mobilitet, i större
utsträckning än vad yngre gör. 67
Bil är det dominerande transportsättet även hos äldre, men kollektivtrafik
och gång blir allt viktigare transportsätt med stigande ålder. Att skapa goda
förutsättningar för att ta sig fram till fots i staden är därför en förutsättning
för mobilitet och självständighet på äldre dar.
64 SKL (2013). Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?
65 Evanth, K., Tengheden, N., Wennberg, H. (2019). Säkra barnens trafikmiljöer
– Rekommendationer för skolvägsutredningar utifrån barnperspektiv. Trivector Rapport
2019:35. Rapport för Skyltfonden (TRV2017/23636).
66 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
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67 Wennberg (2011). Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av
upplevelser och objektiv säkerhetssituation. Trivector Rapport 2011:27. Rapport för Skyltfonden
(TRV 2010/17771 A).
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Personer med funktionsnedsättningar
Behov och förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning är
relativt väl kartlagda och det finns tydliga krav och riktlinjer för hur trafikmiljöer ska utformas för att vara tillgängliga för alla. Däremot är kunskapen
om trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättning mer bristfällig.68
Det är viktigt att trafiksäkerhetsåtgärder, till exempel hastighetssäkring av
GCM-passager, genomförs och utformas utifrån tillgänglighetsriktlinjer.
Det är också viktigt att tillgängligheten under året och över tid säkerställs
genom att drift och underhåll av trafikmiljöerna möjliggörs.
Över en miljon svenskar har någon form av funktionsnedsättning. Personer
i alla åldersgrupper kan ha olika typer av funktionsnedsättningar, tillfälliga
eller permanenta. Med stigande ålder blir olika funktionsnedsättningar
vanligare, liksom användningen av gånghjälpmedel, och många äldre får
kombinationer av olika funktionsnedsättningar. Personer med nedsatt
rörelseförmåga, syn, hörsel och kognitiv förmåga möter problem i trafiken
– svårigheter att orientera sig och ta sig fram, osäkerhet kring om det går
att ta sig hela vägen, snubbelrisker, risker för omkullkörning och allmän
otrygghet. De mest sårbara trafikanterna ska, enligt Nollvisionens principer,
vara dimensionerande för trafiksystemets utformning.
Rent generellt kan konstateras att det finns tydliga synergier mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning genom
att många av de trafiksäkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att minska
antalet allvarligt skadade fotgängare och cyklister i regel handlar om förbättrad drift och underhåll. Att förebygga halka och åtgärda potthål och ojämnheter på gångbanor ökar såväl trafiksäkerheten som tillgängligheten ur ett
funktionshinderperspektiv, liksom att sänka kantstenar vid gångpassager. 69

Kvinnor och män
Kvinnor och män, liksom pojkar och flickor, uppvisar olika utsatthet i
trafiken. Vilken inriktning som trafiksäkerhetsarbetet ges och vilka åtgärder
som blir prioriterade kan därför anses vara en fråga om jämställdhet. De
transportpolitiska målen fastslår att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov, och
att transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle.
Kvinnor är mer utsatta i trafiken som oskyddade trafikanter. Studier
baserade på olycksdata från försäkringsbolag visar att kvinnor oftare blir
påkörda som fotgängare än vad män blir, och att män oftare är de som kör
på fotgängare. Sju av tio bilförare som varit inblandade i fotgängarolyckor
är män, medan sex av tio av de påkörda fotgängarna är kvinnor. Könsskillnader finns också för cyklisters kollisionsolyckor med personbil, men i
mindre utsträckning än för fotgängares kollisionsolyckor. 70
68 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
69 Wennberg (2011). Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av
upplevelser och objektiv säkerhetssituation. Trivector Rapport 2011:27. Rapport för Skyltfonden
(TRV 2010/17771 A).
70 Wennberg, H., Milton, J., Dahlholm, O., Indebetou, L. (2019). Är trafiksäkerheten jämnt fördelad?
Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten. Trivector Rapport 2019:166. Rapport för
Skyltfonden (TRV 2018/26220).
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De klart flesta fotgängarna och cyklisterna skadas dock i singelolyckor och
inte i kollision med motorfordon. Singelolyckorna står för över 90 % av
de allvarligt skadade fotgängarna varav ungefär 70 % är kvinnor. 71 Även
om hänsyn tas till att kvinnor går mer än män består skillnaden; risken att
kvinnor skadas allvarligt i singelolyckor som fotgängare är dubbelt så stor
som risken att män gör det. Det är de allra äldsta kvinnorna (65–84 år)
som har en mycket hög risk att allvarligt skadas som fotgängare i relation
till reslängd. Denna ökning i risk börjar dessutom redan i åldern 45–64 år,
det vill säga i en yrkesverksam grupp. 72
Det finns också tydliga könsskillnader i hur kvinnor och män värderar
olika aspekter i trafiken. Kvinnor som grupp uppvisar andra attityder och
beteenden vad gäller mobilitet, till exempel reser de mer hållbart och beter
sig mer hänsynsfullt i trafiken. Samtidigt som kvinnor generellt beter sig
mer hänsynsfullt upplever kvinnor också trafiken som mer riskfylld och
är mer positiva till åtgärder för ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade
trafikanter. 73
Även om det finns individuella skillnader i attityder, beteenden och utsatthet blir det tydligt från litteraturen att de skillnader som finns mellan
kvinnor och män (som grupper betraktade) är systematiska och genomgående för flera olika aspekter. Ur ett jämställdhetsperspektiv blir det
således viktigt att satsa på säker infrastruktur för oskyddade trafikanter
(särskilt för fotgängare) samt satsa på drift och underhåll av denna infrastruktur för att förebygga singelolyckor.

71 Berntman, M. (2015). Fotgängares olyckor och skador i trafikmiljö med fokus på fallolyckor.
Bulletin 295. Lund, Sverige: Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle.
72 Wennberg, H., Milton, J., Dahlholm, O., Indebetou, L. (2019). Är trafiksäkerheten jämnt fördelad?
Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten. Trivector Rapport 2019:166. Rapport för
Skyltfonden (TRV 2018/26220).
73 ibid
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Trafiksäkerhetsläget
i Sundbyberg
I detta kapitel ges en bild av trafiksäkerhetsläget i Sundbybergs
stad genom redovisning av olycksstatistiken för perioden 2011–
2018. Tillsammans med föregående kapitel som presenterar
forskningsbaserad kunskap inom trafiksäkerhet utgör olycksstatistiken grunden för de fem insatsområden för trafiksäkerhetsarbetet som pekas ut i kapitel 4. En analys av trafiksäkerhetsläget är en viktig utgångspunkt genom att den möjliggör
riktade insatser för de mest utsatta trafikantgrupperna och
skadedrabbade områdena.

3.1 Sammanfattning
Under perioden 2011–2018 inträffade 1159 trafikolyckor med personskador
i trafiken i Sundbyberg. Det motsvarar i genomsnitt 145 olyckor per år.
64 % av dessa olyckor var av lindrig art och 36 % var olyckor med svår skadeföljd. Ingen person dog i trafiken i Sundbyberg under dessa åtta år.
91 % av de svåra personskadeolyckorna i Sundbyberg involverade antingen
gående eller cyklister. Singelolyckor utgör en stor del av olyckorna: 82 %
av samtliga personskadeolyckor i Sundbyberg var singelolyckor med
gående eller cyklister. En stor del av dessa orsakades av halka, se Figur 5.
Gående är den mest drabbade trafikantgruppen i Sundbyberg och står för
69 % av samtliga svåra personskadeolyckor. Av samtliga svåra olyckor utgör
gående i singelolyckor 63 % (även kallade fallolyckor).
Cyklister är den näst mest drabbade trafikantgruppen. De står för 22 %
av samtliga svåra personskadeolyckor. Av samtliga svåra olyckor är 19 %
cyklister i singelolyckor.

Ingen
dödsolycka
i Sundbyberg
2011–2018

91 %

av de svåra
personskadeolyckorna
i trafiken involverade
gående eller cyklister.
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Figur 5. Fördelningen av samtliga svåra olyckor (vänster stapel) och orsaker till gåendes singelolyckor
(mittenstapeln) samt orsaker till cyklisters singelolyckor (höger stapel).
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29 % av samtliga personskadeolyckor orsakades i kollisionsolyckor.
Varje år rapporteras i genomsnitt 42 kollisionsolyckor med personskador i
Sundbyberg. Motorfordon var inblandade i 91 % av dessa. Gående eller
cyklister var involverade i 39 % av kollisionsolyckorna med personskador,
och 82 % av dessa skedde i kollision med motorfordon.
Upphinnandeolyckor står för en stor andel av skadorna hos bilister.
Varje år rapporteras i genomsnitt 20 personskadeolyckor i kollision mellan
personbilar varav en majoritet (71 %) sker genom upphinnandeolyckor.
Trafiksäkerhetsläget i Sundbybergs stad ser ut som i många andra
kommuner. I omvärldsbevakningen som bedrivits i samband med framtagandet av trafiksäkerhetsstrategin har andra kommuners trafiksäkerhetsprogram studerats, vilka samtliga presenterar liknande olycksstatistik som
Sundbyberg. Uppföljningar på nationell nivå visar att oskyddade trafikanter står för den största delen av personskadeolyckorna. Tidigare studier
anger exempelvis att gående i singelolyckor står för mer än 90 % av de allvarliga skadorna hos gående (motsvarande siffra för Sundbyberg är 92 % för
perioden 2011–2018). Omkring 80 % av de allvarligt skadade cyklisterna
uppges i tidigare nationella studier skadats i singelolyckor (motsvarande
siffra är 86 % för Sundbyberg). Trafikverket poängterar i uppföljningar av
trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige att antalet allvarligt skadade personer
bland oskyddade trafikanter inte har minskat i samma takt som andra trafikantgrupper.74 Det krävs kraftfulla insatser från olika aktörer för att hantera
74 Trafikverket Publikation 2020. Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019:
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.
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dessa olyckor och genom att en betydande andel sker i tätort spelar de
insatser som kommuner genomför en mycket viktig roll. I avsnitt 1.1 finns
mer information om Trafikverkets målstyrning för ökad trafiksäkerhet.

3.2 Om olycksstatistiken



Olycksstatistiken är hämtad från Strada, Transportstyrelsens databas för
trafikolyckor,75 och avser olyckor som resulterat i personskador vilka här
benämns personskadeolyckor.
I Strada finns olyckor och skador där minst en person kommit till skada.
Dessa är inrapporterade av polis och/eller sjukvården genom akutsjukhus
runt om i landet. Ungefär 80 % av alla trafikolyckor rapporteras till Strada.
Generellt gäller att olyckor med allvarligt skadeutfall vanligen kommer
till polisens kännedom, medan personer med lindriga skador ofta enbart
vänder sig till sjukvården. Dödsolyckor har generellt inte något bortfall i
olycksrapporteringen. Likaså är mörkertalet större i olyckor med enbart
oskyddade trafikanter inblandade. Genom kompletterande uppgifter från
sjukvården minskar mörkertalet av antalet inträffade trafikolyckor och ger
även en bättre beskrivning av skadans allvarlighetsgrad.
I sjukhusrapporteringen indelas personskadorna i lindrigt, måttligt och
allvarligt skadade personer samt döda personer. Polisen bedömer en olycka
som lindrig, svår och död. I sammanställningen som redovisas i detta kapitel är olyckor utgångspunkten (till skillnad från skadade personer). Den
sjukhus- och polisrapporterade statistiken har slagits ihop och polisens benämning av olyckorna används. Sjukhusrapporternas ”måttlig” och ”allvarlig” skada läggs då ihop till ”svår” skada. Svårt skadad omfattar skador av
sådan grad att personen i regel behöver bli inlagd på sjukhus, och lindrigt
skadad omfattar alla övriga personskador av lindrigare grad. Olyckor som
betecknats med osäker skadeföljd har lagts till gruppen lindriga skador.
Dödade i vägtrafikolycka omfattar personer som har avlidit direkt eller
inom 30 dagar efter olyckan. Endast dödsolyckor som ingår i officiella
statistiken (det vill säga efter bortsållning av dödsolyckor som kopplas till
exempelvis sjukdom och självmord) har använts för sammanställningen.
Sammanställningen avser alla olyckor som inträffat i Sundbybergs stad
under perioden 2011–2018. Även Enköpingsvägens olyckor finns med för
hela perioden trots att Enköpingsvägen hade ett statligt väghållaransvar
före år 2015.

75 Mer information om olycksdatabasen Strada finns på Transportstyrelsens webbplats:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/om-strada/
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3.3 Olycksutveckling i
Sundbyberg 2001–2018
Olycksutvecklingen för de polisrapporterade olyckorna i Sundbyberg visar
på en konstant svag minskning av personskadeolyckorna mellan 2001
och 2018 sett till ett rullande 5-årsnitt, se Figur 6. Detta trots att antalet
oskyddade trafikanter ökar i staden samt att befolkningen har ökat med
cirka 16 000 invånare mellan 2001 och 2018. Under perioden 2001–2010
omkom fyra personer i trafiken i Sundbyberg medan ingen omkom under
2011–2018.
Det kan konstateras att fler olyckor generellt rapporteras in i Strada för
varje år som går, vilket ger mer tillförlitlig olycksstatistik då bortfallet
blir mindre. Transportstyrelsen rekommenderar att en sammanställning
av olyckor för en längre tidsperiod endast innehåller polisrapporterade
olyckor, eftersom sjukhusrapporteringen inte har varit stabil under lika
lång tid. Olycksstatistiken för perioden 2001–2010 som presenterades i
stadens Trafikplan 2012 kommer inte att jämföras och analyseras i relation
till olycksstatistiken 2011–2018. Dessa perioder ska enligt Transportstyrelsen inte jämföras då ett flertal sjukhus inte rapporterade olyckor till
Strada under perioden 2001–2010. De sjukhus som rapporterade under
åren 2001–2010 anses också ha ett bortfall när det gäller inrapporteringsgrad då rapportering är en relativt ny uppgift som inte alltid kan prioriteras
av sjukvårdspersonal.

Figur 6. Polisrapporterade personskadeolyckor i trafiken, 2001–2018. Bild från Sweco (2019).
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3.4 Allmänt om olyckor
i Sundbyberg
I denna strategi har samtliga 1 159 personskadeolyckor som inträffade
i Sundbyberg mellan 2011–2018 analyserats för att återge en bild av
trafiksäkerhetsläget i staden. Av dessa olyckor var en stor del av lindrig art
737 (64 %) och 422 olyckor var med svårt skadade (36 %). Ingen omkom i
trafiken under dessa åtta år, se Figur 7.

Figur 7. Fördelning av olyckor, 2011–2018, efter skadegrad.
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Tabell 1 ger en översikt över samtliga personskadeolyckor. Gående och
cyklister är de trafikantgrupper som till största del skadas i trafiken i
Sundbyberg. Av de svåra olyckorna i staden under perioden 2011–2018
var gående och cyklister inblandade i 91 % av olyckorna. Åtta av tio av
samtliga olyckor var singelolyckor med gående eller cyklister. En stor del
av dessa singelolyckor orsakades av halka. Mer om orsakerna till singelolyckorna för oskyddade trafikanter redovisas i avsnitt 3.5.
Under åren 2011–2018 inträffade 334 personskadeolyckor i kollisionsolyckor, vilket motsvarar 29 % av samtliga olyckor, se Figur 8. Motorfordon
var inblandade i 91 % av dessa olyckor (306 personskadeolyckor). Gående
och cyklister skadades i 130 av de 306 kollisionsolyckorna. Av dessa var
106 gående eller cyklister i kollision med motorfordon. Därtill var tolv
olyckor kollisionsolyckor mellan gående och cyklist, medan sju olyckor var
kollisioner mellan cyklister.
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Tabell 1. Samtliga 1159 rapporterade personskadeolyckor 2011–2018 med döda (D), svårt skadade (SS) eller
lindrigt skadade (LS). Siffror i blå fält finns på andra ställen i tabellen och räknas därför inte in i summeringen.
Trafikant
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D
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Cykel
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1
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4
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Figur 8. Antal personskadeolyckor med svårt och lindrigt skadade, 2011–2018, fördelat på olyckstyp.
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Figur 9. Samtliga olyckor (svår och lindrig skadegrad), 2011-2018,
fördelade på trafikantgrupp.
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Antalet olyckor med svårt skadade visas i Figur 10. Flest svårt skadade är
gående i singelolyckor (265 personskadeolyckor) följt av cyklister i singelolyckor (80 personskadeolyckor), se Figur 11. Figur 11 visar även fördelningen över lindrigt skadade.

Figur 10. Antal personskadeolyckor med svårt skadade, 2011–2018, fördelat på olyckstyp.
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Figur 11. Olyckor med svår skadegrad, 2011-2018, fördelade på trafikantgrupp (till vänster).
Figur 13. Olyckor med lindrig skadegrad, 2011-2018, fördelade på trafikantgrupp (till höger).
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Lindrigt skadade
Under perioden rapporterades 737 lindriga skador, vilket utgör 64 % av
samtliga olyckor. Flest olyckor med lindrigt skadade rör gående i singelolyckor (280 personskadeolyckor) följt av personbilar i kollisionsolyckor
(168 personskadeolyckor) samt cyklister i singelolyckor (111 personskadeolyckor), se Figur 12.

Figur 12. Antal personskadeolyckor med lindrigt skadade, 2011–2018, fördelat på olyckstyp.
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Olyckornas geografiska läge
Majoriteten av olyckorna sker på huvudvägnätet i Sundbyberg, se Figur 14.
Olyckorna är koncentrerade i de centrala delarna av Sundbyberg, i Rissne
och i Hallonbergen. Fler kartor över oskyddade trafikanters samt motorfordons singel- och kollisionsolyckor finns i bilaga 1.

Figur 14. Det geografiska läget för samtliga personskadeolyckor
i Sundbyberg under perioden 2011–2018.
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3.5 Oskyddade trafikanter
Gående och cyklister är inblandade i 91 % av olyckorna med svår skadegrad. I detta avsnitt görs en fördjupad analys för oskyddade trafikanter:
gående, cyklister och mopedister. Avslutningsvis presenteras olycksstatistik
för oskyddade trafikanters singelolyckor på grund av halka under vintertid.

Gående
Gående är den trafikantgrupp som står för den största delen av personskadeolyckorna i Sundbyberg, 69 % av samtliga personskadeolyckor.

Gående i singelolyckor
En fördjupad analys av gåendes singelolyckor med svår skadeföljd under
perioden visar att 62 % orsakades av halka (snö, is, löst grus eller löv) eller
en kombination av halka och ojämnhet, se Figur 15. 45 % orsakades av is
eller snö, 12 % av kombinerad halka och ojämnhet, 12 % av ojämnhet samt
25 % av annat (ej relaterat till halka och ojämnheter). De tre vanligaste
orsakerna till dessa typer av singelolyckor inom kategorin ”annat” är
snubblat på inget/okänt, snubblat på trottoar eller trampat snett.
Figur 15. Fördelningen av samtliga olyckor (vänster stapel) och orsakerna
till gåendes singelolyckor (höger stapel).
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Gående i kollisionsolyckor
Under perioden skedde 82 olyckor (svårt och lindrigt skadade) med gående
i kollisionsolyckor (7 % av samtliga personskadeolyckor). Av olyckorna var
67 i kollision med motorfordon. Tolv olyckor var kollisionsolyckor mellan
cyklister och gående.

Cyklister
Den näst mest drabbade trafikantgruppen är cyklister, vilka står för 22 % av
samtliga svåra personskadeolyckor. Av samtliga svåra olyckor stod cyklister
i singelolyckor för 19 %.

Cyklister i singelolyckor
En fördjupad analys av cyklisters singelolyckor med svår skadeföljd som
rapporterats under perioden visar att 36 % orsakades av halka (snö, is, löst
grus eller löv) eller en kombination av halka och ojämnhet, se Figur 16.
18 % orsakades av is eller snö och 10 % orsakades av spår. Hälften av olyckorna (48 %) orsakades av andra omständigheter än halka och ojämnheter,
kallat ”Annat” i diagrammet nedan. De tre vanligaste orsakerna till dessa
typer av singelolyckor är cyklat omkull, cyklat omkull för att ha undvikit
kollision eller cyklat omkull på grund av trottoarkant.
Figur 16. Fördelningen av samtliga svåra olyckor (vänster stapel) och
orsaker till cyklisters singelolyckor (höger stapel).
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Cyklister i kollisionsolyckor
Under perioden inträffade 48 kollisionsolyckor där cyklister skadades
(både svårt och lindrigt skadade). Utav dessa var 39 i kollision med
motorfordon. Tolv kollisionsolyckor mellan cyklister och gående skedde
som innebar en skadad cyklist och/eller gående.

76 %
hjälmanvändning
2019

Hjälmanvändning
Sundbybergs stad har i början av september varje år sedan 2016 utfört en
manuell cykelräkning. Syftet är att följa upp antalet som cyklar i staden.
Utöver antalet cyklister noteras även hjälmanvändning varje år. År 2016
använde 69 % av cyklisterna i Sundbyberg hjälm, motsvarande siffra var
76 % år 2019.

Mopedister
Under perioden inträffade 18 olyckor där mopedister skadades, samt fyra
olyckor där en mopedist kolliderade med och skadade en gående eller
cyklist. Utav de 18 olyckor då mopedister skadades var hälften singelolyckor
och hälften kollisionsolyckor med motorfordon.

Figur 17. Antal singelolyckor bland oskyddade trafikanter (gående, cyklister
och mopedister) orsakade av halka per vintersäsong (november-mars).
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Figur 18 Antal singelolyckor bland oskyddade trafikanter (gående, cyklister
och mopedister) orsakade av halka per månad över året. Diagrammet visar en
summering av antalet olyckor för respektive månad för perioden 2011–2018.
84

51

49

31

28

4
September

Oktober

2
November

December

Januari

Februari

Mars

April

Singelolyckor under vintersäsong
Det är olika många singelolyckor i vinterväglag sett över vintersäsongen
och antalet varierar också mellan vintersäsongerna. Nedan följer olycksstatistik för oskyddade trafikanters singelolyckor (gående, cyklister och
mopedister) orsakade av halka i samband med is och snö under vintertid.
I Figur 17 syns antal singelolyckor orsakade av halka uppdelat per vintersäsong. Figur 18 visar att januari är den månad då flest oskyddade trafikanter skadar sig på grund av halka.

3.6 Barn, ungdomar och äldre
personer
Barn och ungdomar
Under perioden inträffade 111 personskadeolyckor som involverade barn
och ungdomar (0–17 år) i trafiken i Sundbyberg, det vill säga i genomsnitt
14 olyckor per år. Barn och ungdomars olyckor står alltså för 10 % av samtliga olyckor, vilket gör barn och ungdomar underrepresenterade i olycksstatistiken genom att gruppen står för 20 % av befolkningen i Sundbyberg.
Fyra femtedelar av olyckorna med barn och ungdomar innebar lindrig
skada, en femtedel innebar svår skada. Av olyckorna med barn och ungdomar involverade 65 cykel eller moped. Det var 55 olyckor där barn/
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ungdomar skadades i singelolyckor, 39 av dessa var inte relaterade till
halka och ojämnheter utan exempelvis ”cyklat omkull”. Tio var kollisionsolyckor. Under samma period inträffade 30 personskadeolyckor med barn
och ungdomar till fots, 19 av dessa var singelolyckor och elva av olyckorna
var kollisionsolyckor (två med cykel och nio med motorfordon). Av de 111
personskadeolyckorna med barn och ungdomar befann sig 16 i motorfordon (personbil eller buss).

Äldre
Under perioden inträffade 280 personskadeolyckor som involverade äldre
personer (65 år och äldre) i trafiken i Sundbyberg, det vill säga ungefär
35 olyckor årligen. Äldres olyckor står alltså för 24 % av samtliga olyckor,
vilket gör äldre överrepresenterade i olycksstatistiken genom att gruppen
endast står för 13 % av befolkningen i Sundbyberg.
Skadegraden för äldres olyckor var 50 % svårt skadade och 50 % lindrigt
skadade. Motsvarande genomsnittlig siffra för samtliga åldersgrupper är
37 % svårt skadade och 63 % lindrigt skadade. Detta innebär att olyckor
med äldre personer oftare leder till svår skada jämfört med andra åldersgrupper.
Av de totalt 280 personskadeolyckorna med äldre personer involverade
232 fotgängare. Allra flest var singelolyckor (fallolyckor): 221 av personskadeolyckorna med äldre fotgängare var singelolyckor och nio skedde i
kollision med motorfordon. Av singelolyckorna bland äldre fotgängare var
närmare hälften (47 %) kopplade till halka.
Under samma period skedde 33 personskadeolyckor med äldre personer i
motorfordon och 15 olyckor med äldre personer på cykel. Tolv av cykelolyckorna var singelolyckor och tre var kollisionsolyckor med andra fordon.

3.7 Kollektivtrafik (buss)
Totalt inträffade 38 personskadeolyckor där en buss på något vis var
inblandad under perioden. Av dessa var 18 av olyckorna passagerare som
skadat sig i en buss eller vid på- eller avstigning. Nio av dessa var olyckor
med passagerare som skadat sig vid en häftig inbromsning eller annan
häftig rörelse. Av personskadeolyckorna var 14 av olyckorna fotgängare
som på olika sätt blivit påkörda av buss.
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3.8 Motorfordon
Motorfordon var inblandade i 388 personskadeolyckor under perioden,
motsvarande 33 % av samtliga olyckor i Sundbyberg. Runt hälften av dessa
(193 personskadeolyckor) handlade om motorfordon i kollision med andra
motorfordon. Den resterande hälften var olyckor där motorfordon orsakade
personskada hos oskyddade trafikanter (113 personskadeolyckor) eller
motorfordon i singelolyckor (80 personskadeolyckor). I motorfordonsolyckor ingår personbilar, MC, bussar och lastbilar.
Bilister orsakar flest skadade, 255 personskadeolyckor, men även bussar
och lastbilar förorsakar många skadade trafikanter, se Figur 19.
Figur 19. Antal personskadeolyckor med olika fordonstyper inblandade
i Sundbyberg under perioden 2011–2018.
255

51
19
Cykel

4

0

Moped

MC

0
Personbil

Buss/lastbil

Spårburen

Personbil
Upphinnandeolyckor står för en betydande andel av personskadeolyckorna
för personer som färdats i personbil. Personbil är visserligen endast inblandade i 4 % av de svåra personskadeolyckorna, men i 27 % av personskadeolyckor med lindrigt skadade. En majoritet är kollisionsolyckor mellan
personbilar (156 personskadeolyckor) och av dessa är 71 % upphinnandeolyckor.
Olyckor rörande personer som färdats i personbil står dock för 10 % av det
totala antalet personskadeolyckor med svårt skadade, då antalet där personbilen orsakar en svår skada hos en annan trafikant räknas med. Personbil
orsakar 37 % av samtliga personskadeolyckor med lindrigt skadade.
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Figur 20. Antal kollisionsolyckor personbil/personbil, 2011–2018.
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Figur 21. Fördelning av kollisionsolyckor personbil/personbil
mellan skadegrader.
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Bältesanvändning
Bältesanvändningen i Sundbyberg har ökat varje år sedan 2013 och har
stabiliserat sig på 99 % under 2017 och 2018. Resultat från mätningen
2019 visade på en nedgång med åtta procentenheter till 91%. Mätningen
av bältesanvändningen utförs av NTF under en mätperiod på tre timmar
och det är möjligt att denna nedgång bara är ett tillfälligt avvikande resultat.
De nationella resultaten tyder på just detta. I Sundbyberg gör NTF sin
mätning av bältesanvändningen vid Löfströms Allé/ Järnvägsgatan.
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Motorcykel
Under perioden inträffade 34 personskadeolyckor med motorcykel, varav
23 var singelolyckor och elva var kollisionsolyckor med personbil. Hälften
av olyckorna rapporterades med svår skadeföljd och hälften till lindrig.

Buss och lastbil
Bussar och lastbilar var inblandade i 72 personskadeolyckor under
perioden. Av dessa olyckor orsakade 25 personskador på oskyddade
trafikanter och 23 bussar/lastbilar orsakade personskador hos personer i
personbil. Av personskadeolyckorna var 21 bussar/lastbilar i singelolyckor
varav 18 av dessa var busspassagerare som skadat sig i en buss eller vid
på- eller avstigning.

3.9 Samhällsekonomiska
kostnader av trafikolyckor
I detta avsnitt presenteras de samhällsekonomiska kostnaderna för de
personskadeolyckor som inträffat i Sundbyberg under perioden 2011–2018.
Kostnaderna för trafikolyckor består inte enbart av de materiella kostnaderna, personligt lidande eller kostnader för sjukvård som olyckan direkt
orsakat utan även kostnader i form av till exempel långsiktig rehabilitering
eller förlust av hälsa och välbefinnande. Det är fler parter i samhället som
är med och betalar den samhällsekonomiska kostnaden för trafikolyckorna.
Merparten står näringsliv och den skadade personen för. Kommunen står
för uppskattningsvis 8 % av dessa kostnader vilka bland annat utgörs av minskade skatteintäkter och ökade utgifter för sjukvård och socialförsäkring.76
Inom ASEK-samarbetet (arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyloch analysmetoder inom transportområdet) som är en myndighetsgemensam arbetsgrupp ledd av Trafikverket, har en uppskattning gjorts av vilka
direkta kostnader och samhällsekonomiska uppoffringar som trafikolyckorna orsakar samhället. Som underlag för beräkningen har ett uttag gjorts
i Strada av antal dödade och skadade personer i Sundbyberg för perioden
2011–2018, se Tabell 2. Olyckorna värderas samhällsekonomiskt enligt
beräkningsunderlag från ASEK 6.0, se Tabell 3.

76 MSB (2019). Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor: Resultat. Publikationsnummer MSB
0047-09. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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De olyckor som inträffat innebär samhällsekonomiska kostnader på cirka
512 miljoner kronor i 2014-års prisnivå motsvarande 64 miljoner kronor
per år.77 Genom att kommuner bär ungefär 8 % av den samhällsekonomiska
kostnaden av vägtrafikolyckor blir det cirka 5,2 miljoner kronor årligen
för Sundbybergs stad i samhällsekonomiska kostnader kopplade till trafikolyckor.

Tabell 2. Antal dödade och skadade personer i Sundbyberg under perioden 2011–2018.
Med vägtrafikolycka menas en olycka som inträffat i trafik på väg, vari deltagit minst ett fordon
i rörelse och som medfört personskada..
Totalt

Vägtrafikolyckor

Fotgängare singel

Cykel singel

Dödsfall

0

0

0

0

Svårt skadad (ISS > 8)

48

14

27

7

Lindrigt skadad (ISS 1-8)

1192

500

511

181

Okänd skadegrad

76

70

4

2

Tabell 3. Beräkning av samhällsekonomiska kostnaden för trafikolyckor i Sundbyberg för perioden
2011–2018. Beräkningsunderlag från ASEK 6.0 med 2014 års prisnivå, se Trafikverket (2016).
Antal personer

Kostnader enligt
ASEK (kr)

Total kostnad (kr)

Dödsfall

0

25 400 000

0

Svårt skadad (ISS > 8)

14

4 700 000

65 800 000

Lindrigt skadad (ISS
1-8)

500

230 000

115 500 000

Fotgängare singel

Alla skadegrader

542

400 000

216 800 000

Cykel singel

Alla skadegrader

190

600 000

114 000 000

Vägtrafikolyckor

Totalt samhällsekonomisk kostnad 2011–2018

511 600 000

Årlig samhällsekonomisk kostnad

63 950 000

77 Beräkningen av samhällsekonomiska kostnader för trafikolyckor i Sundbyberg är gjord baserat
på Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn:
ASEK 6.0, version 2016-04-01. Kapitel 9 Trafiksäkerhet och olyckskostnader. ASEK 6.0 med
2014-årsprisnivå har använts för den version utgår från lindriga/svåra olyckor. På senare år
har en övergång skett till skademått baserade på återstående risk för medicinsk invaliditet
(RPMI) som grund för ASEK-värdena. För framtida uppföljning av trafiksäkerhetsutvecklingen i
Sundbyberg och beräkning av samhällsekonomiska kostnader kan en övergång till RPMI-måttet
övervägas.
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Trafiksäkerhetsstrategi
för Sundbybergs stad

4

I detta kapitel presenteras Sundbybergs stads trafiksäkerhetsstrategi. Strategin presenterar stadens trafiksäkerhetsmål för
perioden 2021–2028. Dessa mål ska nås genom fem insatsområden för det systematiska trafiksäkerhetsarbetet. Insatsområdena kommer att ligga till grund för en handlingsplan för
trafiksäkerhet vilken kommer att presentera konkreta åtgärder
inom respektive insatsområde. Detta kapitel presenterar även
synergier och målkonflikter i trafiksäkerhetsarbetet samt områden som kräver samverkan med externa aktörer. Avslutningsvis ges en plan för uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet.
Trafiksäkerhetsstrategin sammanfattar och tydliggör trafiksäkerhetsarbetet
i staden vilket möjliggör ett ökat kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor. Med ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete kan åtgärder och insatser
prioriteras för att ge så stor trafiksäkerhetseffekt som möjligt, i linje med
Nollvisionen. Att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor är ett ständigt pågående
arbete där Sundbyberg arbetar i riktning mot målet att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt i trafiken. Trafiksäkerhet behöver lyftas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen och hanteras kontinuerligt hela vägen fram till
byggskedet, och sedan under förvaltandet av anläggningar.

55

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

4.1 Sundbybergs stads
trafiksäkerhetsmål
Trafiksäkerhetsarbetet ska leda till att alla ska kunna röra sig trafiksäkert i
Sundbyberg oavsett val av färdmedel och funktionsförmåga. Stadens trafiksäkerhetsarbete ska leda till en ökad trygghet och därmed bidra till en ökad
andel hållbart resande. Trafiksäkerhetsåtgärder ska grundas på forskning,
fakta och beprövade lösningar.
Sundbybergs mål för trafiksäkerhetsarbetet under perioden 2021–2028 är
följande:
• Ingen ska dödas i trafiken i Sundbyberg i enlighet med Nollvisionen.
Antalet allvarligt och måttligt skadade personer ska minska med 25 %
i enlighet med regeringens etappmål för trafiksäkerhet till 2030 och
Agenda 2030. Detta trots en ökande befolkning och en resandeutveckling som innebär fler oskyddade trafikanter i staden.
Uppföljning görs med utgångspunkt i genomsnittligt antal allvarligt
skadade personer för treårsperioden 2017–2019, se mer om uppföljning i
avsnitt 4.5.

4.2 Fem insatsområden för
ökad trafiksäkerhet
Baserat på forskning, olycksstatistik och stadens Mobilitetsprogram har
fem insatsområden pekats ut för trafiksäkerhetsarbetet. Det är områden
där staden bedöms kunna påverka trafiksäkerheten mest genom minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken och därmed kunna
nå uppställda mål. Insatsområdena är även framtagna med tanke på kommunens rådighet. Ingen rangordning finns mellan de olika insatsområdena.
Varje insatsområde har delområden vilka konkret anger hur staden ska
arbeta med trafiksäkerhet.
För att nå stadens trafiksäkerhetsmål och kunna prioritera vilka insatser
som staden ska arbeta med behöver det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet
fokuseras på olyckstyper som ger störst hälsoförlust. Dessa olyckstyper är
främst cyklisters och fotgängares singelolyckor samt kollisionsolyckor
mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Singelolyckor med fotgängare och cyklister står för majoriteten av de skadade i trafiken med en
stor hälsoförlust som följd.
Resvaneundersökningar och cykelräkningar tyder på en ökning av andelen
oskyddade trafikanter i staden vilket pekar på vikten av att staden fortsatt
riktar insatser mot att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
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En stor del av personskadorna hos motorfordonsförare har skett i personbil
i kollision med annan personbil, främst genom upphinnandeolyckor. För
upphinnandeolyckorna är dock andelen svårt skadade låg och därmed
även de samhällsekonomiska kostnaderna. Upphinnandeolyckor hanteras
i trafiksäkerhetsstrategin genom lägre hastigheter (insatsområde 3) samt
kan även hanteras genom kravställande på kommunens fordon.

Figur 22. Stadens fem insatsområden och deras påverkan
på olika olyckstyper.

Insatsområde för ökad
trafiksäkerhet

Olyckstyper som förväntas
påverkas av insatsområdet

Olyckor på huvudgatunätet
Trafiksäker gång- och
cykelinfrastruktur

Singelolyckor bland oskyddade trafikanter
Kollision mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter
Kollision mellan oskyddade trafikanter

Drift och underhåll

Singelolyckor bland oskyddade trafikanter

Lägre hastigheter

Kollision mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter

Olyckor på huvudgatunätet

Upphinnandeolyckor

Beteendepåverkande
åtgärder

Samtliga olyckstyper

Integrering av
trafiksäkerhet i
kommunala
processer

Samtliga olyckstyper

57

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

Insatsområde 1: Trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
Insatsområdet Trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur är brett och innefattar flera delområden. Delområdena beskriver på vilket sätt staden kan
åstadkomma en trafiksäker infrastruktur för gående och cyklister, det
vill säga vilka åtgärder som staden ska satsa på till 2028. Då en majoritet
(91 %) av de svårt skadade i trafiken utgörs av gående och cyklister är det
viktigt att Sundbyberg prioriterar utvecklingen av trafiksäker gång- och
cykelinfrastruktur. Det är viktigt att både ny och befintlig gång- och cykelinfrastruktur utformas så att riskerna att skadas i trafiken minskar och att
staden förbättrar möjligheterna för mer hållbart resande.

1A. Trafiksäkra GCM-passager
Korsningspunkter behöver ha en tydlig utformning så att gående, cyklister,
mopedister och motorfordonstrafikanter uppmärksammar varandra. En
tydlig utformning genom upphöjning av korsningspunkter och passager
skapar ett säkrare gång- och cykelvägnät samt visar att oskyddade trafikanter
prioriteras som färdmedel. För att svara mot studier om krockvåld och
människors tålighet (se kapitel 3) rekommenderas hastighetssäkring till
30 km/tim för GCM-passager. Nedan följer faktorer som är viktiga vid
utformning av trafiksäkra GCM-passager (se Teknisk handbok för mer
detaljerad information om utformning):
• Prioritering av gående och cyklister. Korsningars utformning anpassas
så att de gynnar gående och cyklister gentemot motorfordon på de
gator där det är möjligt och befogat.
• Beläggning och svängradier. En trafiksäker miljö för cyklister innebär
andra krav än för motorfordonstrafik och gångtrafik eftersom cyklister
är beroende av sin balans. Det ställer krav på god beläggning och generösa svängradier.
• Placering av trafikanordningar och möblering. Det är viktigt med väl
genomtänkt placering och utformning av exempelvis trafikanordningar,
belysning, papperskorgar, räcken och kantsten så att dessa inte utgör
hinder eller faror för cyklister och fotgängare.
• Belysning. God belysning vid GCM-passager är viktigt ur trafiksäkerhets- och trygghetsperspektiv.
• Hastighetssäkring. Enligt studier har fotgängare större skaderisk vid
övergångställen än vid passage där övergångställen saknas. Övergångställen är en framkomlighetsåtgärd för fotgängarna snarare än en
trafiksäkerhetsåtgärd. Det är viktigt att anlägga hastighetssäkrade övergångställen med god belysning och sikt för att minska risken att dödas
och skadas i trafiken. Se även delområde 3B om hastighetssäkring av
GCM-passager.

58

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

1B. Trafiksäkra GC-stråk
Gång- respektive cykelstråk behöver ha en säker utformning, ge tillräckligt
med ytor för gående och cyklister och separera trafikantgrupper med olika
hastighetsanspråk. Nedan följer faktorer som är viktiga vid utformning av
trafiksäkra gång- och cykelstråk (se Teknisk handbok för mer detaljerad
information om utformning).
• Tillräckliga ytor. I Sundbyberg prioriteras de hållbara färdmedlen högst
och större ytor för gång- och cykelstråk är ett av de huvudsakliga verktygen för att öka andelen hållbara resor. Gång- och cykelstråk dimensioneras för hög kapacitet avseende befintliga och framtida reseströmmar.
Tillräckliga ytor innebär god framkomlighet för oskyddade trafikanter
och bidrar till mindre risk för konflikter mellan oskyddade trafikanter
i och med minskad trängsel. God framkomlighet gör det också tydligt
var gående respektive cyklister förväntas röra sig. Omprioritering av
ytor kan också ske genom att befintliga parkeringsplatser för bil tas i
anspråk och nyttjas som möbleringszoner med plats för träd, sittplatser
och cykelparkering, cykelbana, bredare trottoarer eller popup-parker.
Detta kan ske där åtgärden inte riskerar att försämra framkomligheten
för kollektivtrafiken.
• Separering av trafikantgrupper. Ett viktigt led i att minimera antalet
olyckor och konflikter är att olika trafikgrupper såsom fotgängare,
cyklister och motordriven trafik separeras från varandra. Cykelvägar
separeras från övriga trafikslag på stadens regionala cykelstråk och
huvudcykelstråk. För trafiksäkerheten är det viktigt att cykelvägar inte
leds ut i motorfordonstrafik samt att de är separerade från fotgängare.
Gångstråk bör separeras från cykel- och motorfordonstrafik i de fall
gatan inte är reglerad som gågata eller gångfartsområde. Staden ska
arbeta för att minimera konflikter mellan leveransfordon/avfallsfordon
och oskyddade trafikanter. Framkomligheten för hållbara färdmedel
påverkas negativt om fordon måste angöra på, alternativt dra sopkärl
och annan utrustning över, gång- eller cykelbanor. Även lastplatser kan
påverka framkomligheten eftersom gång- och cykelbanor riskerar att
smalnas av. Detta undviks genom att leveransfordon och avfallsfordon
angör från lokalgator samt att tekniska krav för lastplatsens utformning
följs, i de fall lastplats används. Konflikter kan även minska om leveranser
sker på tider då färre trafikanter är i rörelse.
• Utformning av gångstråk. Gångstråk vid viktiga målpunkter utformas
med särskilt fokus på trafiksäkerhet eftersom det där kan förväntas
vara höga flöden av fotgängare samtidigt som målpunkter ofta även
genererar motorfordonstrafik. Fotgängare bör separeras från cykel- och
motorfordonstrafik. Gångbanor behöver ha god sikt och vara fria från
hinder. Det är viktigt att gångstråket har god vägvisning och belysning
samt att gångbanan är tydligt visuellt och taktilt avgränsad. Avgränsningen kan utföras med avvikande markmaterial, möblering, växtlighet
eller målning av symboler och linjer.
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• Utformning av cykelstråk. Vid utformning är det viktigt att ta hänsyn till
vilken typ av cykling cykelstråken ska anpassas för och vilken hastighet
de färdas i, det vill säga om cyklisterna arbetspendlar eller fritidscyklar.
Cykelbanor behöver ha god sikt och vara fria från hinder eller fasta
sidohinder i anslutning till dem. Sidohinder kan utgöras av stolpar
och elskåp vilket försämrar framkomlighet och trafiksäkerhet och kan
innebära att cykelbanans hela bredd inte kan användas. Gators utformning anpassas så att de gynnar cyklister gentemot motorfordon på de
gator där det är möjligt och befogat. För att sikten ska vara god längs
cykelbanan är det viktigt med tillräcklig stor kurvradie samt att röjning
av vegetation utförs kontinuerligt. Det är viktigt att cykelbanan har god
vägvisning och belysning samt att gångbanan är tydligt visuellt och
taktilt avgränsad. Avgränsningen kan utföras med avvikande markmaterial, kantsten, växtlighet eller målning av symboler och linjer.

1C. Sund och säker skolväg – fysiska åtgärder
”Sund och säker skolväg” är en flerårig satsning som riktar sig till elever
i årskurs F-6 med målet att skapa sunda och säkra skolvägar för barnen.
Staden ska arbeta för att varje elevs skolväg ska vara sund genom att
inspirera såväl elever som föräldrar till att resa hållbart till skolan. Det
vill säga gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Staden ska även
arbeta för att varje elevs skolväg ska vara säker. Som en konsekvens av att
fler reser hållbart till skolan väntas trafiksäkerheten öka när färre bilar är
i omlopp och trafikmiljön blir lugnare, särskilt vid skolorna. En del i det
trafiksäkerhetshöjande arbetet är fysiska åtgärder som utgår från inventeringar av trafikmiljön samt genomförda resvaneundersökningar. Exempel
på fysiska åtgärder är anläggning av hastighetssäkrat övergångsställe,
breddad cykelbana och anläggning av cykelställ. Projektet Sund och säker
skolväg innefattar således både beteendepåverkande och fysiska åtgärder.
De beteendepåverkande åtgärderna beskrivs mer utförligt i Insatsområde
4: Beteendepåverkande åtgärder.

1D. Trygghet ska beaktas i trafiksäkerhetsarbetet
Generellt definieras trygghet som individens upplevelse av sin egen säkerhet eller den upplevda risken för att en olycka eller annan fara kan inträffa.
Trygghetsaspekten för oskyddade trafikanter ska beaktas vid planering och
utformning samt vid genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder. En trafiksäker miljö innebär att gatuutformningen ska vara tydlig och skapa förståelse för vilka situationer som kan uppstå i trafikmiljön. Om en plats känns
tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt än vad den faktiskt är kan det innebära en falsk trygghet, vilket i sin tur innebär att risker kan underskattas av
fotgängare. Staden ska vara trygg och säker att vistas och röra sig i oavsett
kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga. Det är viktigt att offentliga
miljöer har god belysning och är överblickbara. Aktiva bottenvåningar ska
eftersträvas längs frekvent använda eller uppsamlande stråk. För att möjliggöra hållbart resande är en grundläggande förutsättning att resenärer
upplever stråk, hållplatser och miljöer som trygga.
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Insatsområde 2: Drift och underhåll av gång- och
cykelinfrastruktur
För att fotgängares och cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet ska
säkerställas året runt krävs att underlaget är jämnt och har god friktion
under alla årstider. Det finns ett flertal faktorer som pekar på att drift och
underhåll är ett viktigt insatsområde för trafiksäkerheten i staden. Enligt
olycksstatistiken för Sundbyberg kan en stor del av de svåra personskadorna
i trafiken kopplas till drift och underhåll genom att de orsakas av olika
former av halka, i synnerhet under vinterhalvåret.

2A. Prioriteringar inom gång- och cykelinfrastrukturen
De mest frekvent använda och gena GC-stråken, samt stråk i anslutning till
viktiga bytespunkter och serviceinrättningar, ska ges högsta prioritet vid
drift och underhåll. Driftåtgärder innefattas av till exempel sandsopning,
snöröjning, lövupptagning och renhållning. Sandsopning och snöröjning
prioriteras på huvudstråk för gående och cyklister samt på huvudgator för
motorfordonstrafiken. Snöröjning och halkbekämpning påverkar trafiksäkerheten i hög grad eftersom snö kan skapa svårframkomliga ytor och bli
is som skapar svårigheter för flera trafikantgrupper att ta sig fram i staden.
Sandsopning på våren är också en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet för de
som går eller cyklar då rullgrus utgör en risk för fallolyckor. Underhållsåtgärder innefattar bland annat ny beläggning och lagning av skador på
gång- och cykelbanor. Det är viktigt att säkerställa att beläggningen på
gång- och cykelnätet är god och inte har sprickor, håligheter och andra
hindrande ojämnheter. Beläggningsskador kan orsaka olyckor främst för
gående och cyklister, särskilt i mörker, och det är av stor vikt att skador
lagas snabbt.

2B. Säkerställa ytor för drift och underhåll vid ny- och
ombyggnation
För att upprätthålla en trafiksäker miljö är det viktigt att utformningen av
gång- och cykelinfrastruktur tar hänsyn till att drift och underhåll ska kunna
utföras under hela året. Det kan innebära att ytor ska vara utformade så att
sopning och upptagning av grus och snö fungerar. För att staden ska kunna
hålla en hög driftstandard året runt krävs att hänsyn till framkomlighet
för driftfordon säkras redan i detaljplanearbetet, till exempel genom att
säkerställa bredder på gator/ytor, hinderfria höjder och att platser planeras
så att backrörelser undviks.
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2C. Trafiksäkerhet under genomförandeskede
Under byggtid sker ofta många förändringar i gaturummet som berör
trafikanterna. Gående och cyklister möter ett större motstånd jämfört
med bilister om omledningsvägar är långa och leder till en ny plats under
byggtiden. Det är därför viktigt att framkomlighet för gående och cyklister
prioriteras och det betyder ibland att motorfordonstrafiken får försämrad
framkomlighet. För provisoriska lösningar ska genhet, tydlighet, trygghet
och möjlighet att upprätthålla en god driftnivå prioriteras. Utformningen
i övrigt ska hålla god trafiksäkerhetsnivå så att risker för trafikanter att
skadas allvarligt eller dödas minskar.
Omledning och temporära lösningar för oskyddade trafikanter ska finnas
innan avstängningar av gång- och cykelbanor får ske. Vid omledning ska
stråk för dessa färdmedel vara gena, sammanhängande och tillgängliga för
personer med funktionsnedsättningar. Tidig information till exploatörer
och entreprenörer ska säkerställa goda temporära förbindelser för gång,
cykel och kollektivtrafik under genomförandeskedet i samband med större
om- och nybyggnationer. Stadens krav omfattar förutsättningar för god
mobilitet samt att exploatören och entreprenören informerar boende och
verksamheter som berörs.
Exploatörer och entreprenörer ska arbeta aktivt med beteendepåverkande
åtgärder inför och i genomförandeskedet. Boende och verksamheter som
berörs av förändringar i trafiksystemet ska få tidig information om temporära lösningar, hur trafiken kommer att ledas om samt om möjligheter
att resa hållbart. Informationen ska både vara riktad, vilket kan ske genom
brevutskick, och av allmän karaktär, exempelvis i form av skyltning.

2D. Skymmande växtlighet
Det är Sundbybergs stad som har ansvaret att åtgärda skymmande växtlighet
på stadens mark. På mark som staden inte äger är det fastighetsägaren som
är skyldig att åtgärda skymmande växtlighet i korsningar som medför försämrad sikt eller på annat sätt försämrar trafiksäkerhet och framkomlighet
för oskyddade trafikanter. Staden ska fortsätta att upprätthålla god sikt året
runt och åtgärda skymmande växtlighet i staden.

Insatsområde 3: Lägre hastigheter
Hastigheten har stor betydelse både för sannolikheten att en trafikolycka
inträffar och utfallet av hur allvarlig olyckan blir. God hastighetsefterlevnad
innebär att trafikanterna lättare kan bedöma trafiksituationen och fatta
rätt beslut i trafiken. Vilken hastighet som är lämplig på en gata grundar
sig i människans förmåga att tåla krockvåld. I områden eller på sträckor
där oskyddade trafikanter och bilar möts bör hastigheten inte överskrida
30 km/tim. Samspelet mellan trafikanter förbättras vid lägre hastigheter
och motorfordons väjning gentemot oskyddade trafikanter vid GCM-passager ökar. Olycksstatistiken visar att majoriteten av de som skadas svårt
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gör det på huvudvägnätet. Åtgärderna inom detta insatsområde bör därför
fokuseras till dessa gator. Det är dock viktigt att dämpa hastigheterna i hela
staden med boende- och skolmiljö i åtanke.

3A. Rutin för hastighetsmätningar och hastighetsdämpande
åtgärder
Staden har egen mätutrustning för att mäta hastigheter i trafiken. Staden
utför hastighetsmätningar med radar dygnet runt, året runt på olika platser
runt om i kommunen. Platserna för hastighetsmätningarna väljs med målet
att täcka in kommunens hela vägnät, täcka in de platser där medborgare
haft synpunkter på höga upplevda hastigheter samt att få en kontinuitet i
mätningarna så att hastighetsefterlevnad kan följas upp från år till år.
Underlaget för beslut om eventuell hastighetsdämpande åtgärd utgörs av
hastighetsmätningarna tillsammans med uppgifter från kommunövergripande fordonstrafikmätningar som staden utför vartannat år, där både
flöde och hastighet registreras. Om uppmätta hastigheter hos 85 % av
fordonen (den så kallade 85-percentilen) överskrider gällande hastighet
med en viss nivå efter ett flertal mätningar undersöker staden om hastighetssäkrande åtgärder kan genomföras.

3B. Hastighetssäkring av GCM-passager och låg hastighet
hos motorfordon
Lägre fordonshastighet vid GCM-passager minskar risken för att en olycka
mellan ett motorfordon och en oskyddad trafikant ska inträffa. Om en
olycka ändå inträffar minskar risken för dödsfall och svåra personskador
om hastigheten är låg. Staden kan påverka hastigheten genom fysiska
åtgärder, exempelvis genom gupp, upphöjda GCM-passager och korta
avsmalningar. Andra typer av hastighetssäkring för en höjd trafiksäkerhet
inkluderar busskuddar, dynamiska farthinder och mittrefuger. Effekten på
hastigheterna varierar mellan de olika åtgärderna. Gupp ger störst effekt
på bilarnas hastigheter medan mittrefug och avsmalningar framför allt
underlättar passagen över gatan och minskar exponeringen för oskyddade
trafikanter.
Om en plats är avsedd för oskyddade trafikanter ska motorfordonstrafiken
styras så att det i första hand blir säkert för de oskyddade trafikanterna.
Där det i vägnätet finns risk för konflikter mellan motorfordon, cyklister
och fotgängare ska utformningen medföra att hastigheten är låg och följs.
Detta gäller exempelvis i korsningspunkter och i blandtrafik. Infrastrukturen för motorfordon ska vara anpassad så att kollisionsrisken mellan
motorfordon minimeras. Lägre fordonshastigheter minskar även skaderisken för personer i personbil vid upphinnandeolyckor.
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3C. Realisering av hastighetsplan
Hastighetsplanen, vilken är en del av Mobilitetsprogrammet, antogs i
december 2017 och redovisar en översyn av hastighetsbegränsningarna
på stadens gator. Hastighetsplanen reglerar hastigheten till 30, 40 eller
60 km/tim. Stadens trafikenhet har sedan dess arbetat med att uppdatera
stadens lokala trafikföreskrifter så att dessa stämmer överens med hastighetsplanen. På några platser i kommunen, där det finns planer på att bygga
om, kommer staden att avvakta med att uppdatera hastigheterna enligt
hastighetsplanen då utformningen av gatorna inte stämmer överens med
den tänkta hastigheten.

Insatsområde 4: Beteendepåverkande åtgärder
För att Sundbybergs stad ska öka medvetenheten om trafiksäkerhet och
öka det trafiksäkra beteendet hos allmänheten är beteendepåverkande
åtgärder en viktig del. Inom arbetet för hållbart resande genomför staden
varje år ett flertal kampanjer för att öka trafiksäkerheten och tryggheten,
och därmed öka andelen som reser hållbart. Trafikanterna har ett ansvar
att bete sig på ett trafiksäkert sätt. Sundbyberg utför beteendepåverkande
kampanjer för att öka användningen av reflexer, cykelhjälm och cykellampor.
Under det mörka vinterhalvåret kan reflex och cykellampor vara avgörande
för att motorfordonförare ska kunna uppfatta oskyddade trafikanter.

4A. Sund och säker skolväg – beteendepåverkande åtgärder
Sund och säker skolväg är en flerårig satsning som riktar sig till elever i
årskurs F-6 med syfte att skapa sunda och säkra skolvägar. Arbetet med att
öka trafiksäkerheten kring stadens skolor och det hållbara resandet bland
elever sker bland annat genom beteendepåverkande åtgärder (så kallad
Mobility Management). Exempel på beteendepåverkande åtgärder är olika
slags informationskampanjer, cykelskola och gåtåg (att föräldrar från olika
familjer turas om att gå med barnen). Staden ska även arbeta för att varje
elevs skolväg ska vara säker. Som en konsekvens av att fler reser hållbart till
skolan väntas trafiksäkerheten öka när färre bilar är i omlopp och trafikmiljön blir lugnare. De fysiska åtgärderna beskrivs inom Insatsområde 1:
Trafiksäker GC-infrastruktur och Insatsområde 3: Lägre hastigheter.
Projektet vänder sig i dagsläget till stadens kommunala skolor årskurs F-6.
Under det år en skola är en så kallad fokusskola erbjuds barn och föräldrar
att delta i en resvaneundersökning vilken kartlägger flöden till skolan,
fordonsval och platser som upplevs trevliga, osäkra eller otrygga.

4B. Reflexkampanj – syns du inte finns du inte
Under parollen Syns du inte finns du inte uppmärksammar staden behovet
av reflexer under mörka tider på dygnet. I olika delar av kommunen finns
representanter från staden på plats under oktober-november för att dela ut
reflexer till förbipasserande.
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4C. Vintercyklist-kampanj
Under vintersäsongen åtar sig 50 Sundbybergare att cykla minst tre
kilometer, tre gånger i veckan. I utbyte får deltagarna vinterdäck till cykeln
och montering av dem. Intresset att delta i kampanjen har varit mycket
stort. Kampanjens syfte är att inspirera medborgare till att cykla även på
vintern med förhoppning om att de fortsätter cykla kommande vintrar
samt inspirerar andra att välja cykeln framför bilen under vintern. Att fler
medborgare cyklar med vinterdäck anses öka trafiksäkerheten. Det anses
även de informationskampanjer om hur man vinterrustar sin cykel, som
genomförs i projektet, göra. Genom engagemanget i kampanjen får staden
även in synpunkter på vinterdriften.

4D. Kommunikation av trafiksäkerhetsåtgärder
Sundbybergarnas beteende kan påverkas genom att staden blir bättre på
att kommunicera varför trafiksäkerhetsåtgärder genomförs. Kommunikation är avgörande för att skapa förståelse och acceptans för de strukturer
staden skapar med fysiska åtgärder och regleringar. Förståelse och acceptans är i sin tur avgörande i strävan mot att skapa önskvärt beteende.

4E. Hastighetspåminnelsetavlor och annan påverkan
för bättre hastighetsefterlevnad
Staden har mobila hastighetsdisplayer som påminner fordonsförare om
hastighetsbegränsningen. Dessa används främst i informationssyfte.
Displayerna är utrustade med radar och data samlas in. Insamlade data
används dock inte som beslutsunderlag eftersom displayerna påverkar
fordonsförares beteende.
Även andra påverkansinsatser kan vara aktuella, till exempel kampanj
för bättre hastighetsefterlevnad hos motorfordon. Denna typ av insatser
genomförs lämpligen i samverkan med Polisen, se avsnitt 4.4.

Insatsområde 5: Integrering av trafiksäkerhet
i kommunala processer
Staden kan påverka trafiksäkerheten på olika sätt, inte minst genom väghållaransvaret och sin roll som påverkare för ökad trafiksäkerhet. Detta har
till stor del hanterats i tidigare nämnda insatsområden. I insatsområde 5
ligger fokus på integreringen av trafiksäkerhet i den kommunala planprocessen liksom i trafik- och mobilitetsutredningar. I dessa processer görs
avvägningar mellan trafiksäkerhet och andra funktioner, till exempel framkomlighet, stadsmässighet och ytor för olika funktioner såsom planteringar
och sociala mötesplatser. En medvetenhet om trafiksäkerhetsprinciper vid
avvägningar blir viktig. Ytterligare en möjlighet att påverka trafiksäkerheten
finns genom stadens kravställande vid upphandling och inköp av säkra
fordon, resor och transporter.

65

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

5A. Trafiksäkerhet i trafik- och mobilitetsutredningar
Trafik- och mobilitetsutredningen ska säkerställa att trafiksäkerhet för alla
oavsett ålder och funktionsförmåga inkluderas tidigt och kontinuerligt i
planprocessen.

5B. Översyn av detaljplaneprocessen
I Sundbybergs översiktsplan 2030 anges att trafiksäkerheten ska beaktas
(se avsnitt 1.2) och översiktsplanens och mobilitetsprogrammets intentioner ska förverkligas i detaljplaner. När områden planeras och byggs
trafiksäkra från början är mycket vunnet. Då minskar behovet av att i efterhand gå in med trafiksäkerhetsåtgärder. I detaljplanerna styrs innehåll och
funktion av kvartersmark och allmän platsmark. Under detaljplanefasen
finns det flera möjligheter att arbeta aktivt med trafiksäkerhet, men detta
arbete behöver förbättras och kvaliteten säkerställas. Trafiksäkerhetsaspekten behöver därför diskuteras i ett tidigt skede och finnas med på
agendan genom processen hela vägen till genomförande och färdigställande.

5C. Trafiksäkerhetskrav för fordon, resor och transporter
Staden har en betydande påverkan på trafiksäkerheten genom upphandling och inköp av säkra fordon, resor och transporter. Det gäller både ur ett
arbetsgivarperspektiv (tjänsteresor och resor/transporter i egen regi) och
vid kravställande gentemot leverantörer. Det blir viktigt att se över vilka
trafiksäkerhetskrav som ställs av staden liksom hur dessa krav följs upp. I
avsnitt 2.5 finns mer information om trafiksäkerhetskrav för fordon, resor
och transporter. I trafiksäkerhetsarbetet med fokus på barn och ungdomar
är det relevant att förtydliga under vilka tider leveranser får ske för att på
så vis minska risken att leveranser och sophämtning sker vid samma tidpunkter som skolorna börjar och slutar och många barn rör sig på stadens
gator.

4.3 Synergier och målkonflikter
Detta kapitel behandlar några vanliga synergier och målkonflikter kopplade
till trafiksäkerhet. Generellt kan sägas att det finns fler synergier än motsatsförhållanden mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål såsom
hälsa och miljö. Synergier som staden kan tillgodoräkna sig vid exempelvis
god hastighetsefterlevnad är, förutom ökad trafiksäkerhet, minskade barriäreffekter, lägre bullernivåer och minskade utsläpp av kväveoxider och
andra emissioner som påverkar hälsan och miljön. Betraktat utifrån relativ
attraktivitet bidrar lägre fordonshastigheter även till att det finns mindre
anledning att välja bil som färdsätt för resor som kan utföras till fots eller
med cykel. Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter ska också ses som
ett medel för att fler ska kunna och vilja gå, cykla och åka kollektivt.
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Trafiksäkerhet och hållbar, aktiv mobilitet
Det är möjligt att öka gångtrafiken genom att skapa säkra utemiljöer för
gående. Detta kan till exempel ske genom åtgärder som ger lägre hastigheter
för biltrafiken och genom satsningar på minskat utrymme för biltrafiken
eller helt bilfria miljöer. Att göra trafikmiljöer säkrare för gående och
cyklister är sannolikt en av de viktigaste åtgärderna för att uppmuntra fler
människor att röra sig mer i den offentliga miljön.78
Det finns många synergier mellan ökad och trafiksäker cykling. Ett trafiksystem med låg säkerhet är inte attraktivt och uppmuntrar således inte till
mer hållbart resande. Att cykla innebär för många både frihet och en känsla
av välbefinnande, samtidigt som cykeln kan upplevas som ett farligt och
osäkert färdmedel. Bristen på säkerhet och trygghet för cyklister kan därför
vara ett hinder för ökad cykling. Arbetet med att skapa ett säkert system för
cyklister är därför i grunden ett arbete för mer attraktiv cykling.79
Ett system med låg säkerhet är inte heller hälsosamt. Cykling leder till
betydande vinster för folkhälsan, men dessa hälsovinster kan aldrig uppväga
eller balanseras mot oacceptabla hälsoförluster i form av dödsfall eller
allvarliga personskador. Arbetet för ett säkert system för cyklister är därför
en del i det breda och mångfacetterade arbetet för förbättrad folkhälsa.80
Många av de åtgärder som vidtas för gående och cyklister bidrar till att
öka tillgängligheten, attraktiviteten och trafiksäkerheten på samma gång.
Åtgärderna ökar dessutom tryggheten, bidrar till ett mer jämställt transportsystem samt ger barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
bättre förutsättningar för en självständig mobilitet.81
Ju fler som cyklar, desto säkrare blir det dessutom för varje cyklist. Uttrycket
safety in numbers bygger på kunskap om att det uppstår ändrade trafikbeteenden och ökad säkerhet tack vare att fler väljer att cykla. Erfarenheter
från europeiska städer där cyklingen ökar kraftigt visar att antalet olyckor
med dödlig eller allvarlig skada som följd inte behöver öka.82 VTI skriver i
en rapport att mer kunskap behövs om mekanismerna bakom fenomenet
och vilka typer av olyckor som omfattas av detta fenomen. Det behövs en
utredning av hur stor del av effekten som ligger i att trafikanterna blir mer
uppmärksamma på varandra och samspelar bättre och hur stor del som
beror på att fler cyklister innebär att infrastruktur och trafikmiljö i större
utsträckning anpassas till cyklisternas behov. Jämförelser över tiden där
förändringar i olycksutfall i förhållande till cyklandets omfattning är ett
sätt att studera detta.83

78 Trafikverket Publikation 2017:102. Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
79 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
2018.
80 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018.
81 ibid
82 ibid
83 Niska, A., Eriksson, J. (2013). Statistik över cyklisters olyckor:
Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling. VTI rapport 81.
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Trafiksäkerhet och trygghet
Många människor upplever otrygghet i samband med vistelse i offentliga
miljöer och förflyttningar i staden till fots eller med cykel eller kollektivtrafik, i synnerhet på kvällar och nätter. Många studier visar att kvinnor och
äldre personer oftare känner sig mer otrygga än andra grupper. Otrygghet
leder till att människor begränsar sina utomhusvistelser och användning
av trafiksystemet. Det är viktigt, inte minst ur jämställdhetssynpunkt, att
beakta tryggheten i trafiksystemet och att alla resans delar såsom gång- och
cykelstråk, hållplatser och stationer, fordon och parkeringsytor upplevs
trygga.84
Trafiksäkerhet och trygghet är två grundläggande kvaliteter i en tillgänglig
och attraktiv stad, som bidrar till människors mobilitet och ett rikt stadsliv.
Trafiksäkerhet och trygghet hänger ofta väl samman – det som faktiskt
är osäkert eller riskfyllt i trafiken, upplevs i regel också som otryggt. Till
exempel lyfter många människor fram höga hastigheter hos motorfordonstrafiken som en faktor som bidrar till otrygghet vilket samtidigt också
direkt påverkar risken för olyckor och personskador i trafiken.85 Medborgarna uttrycker ofta sin otrygghet i termer av brist på trafiksäkerhet vilket
ger stöd för att arbeta med trafiksäkerhet. Även drift och underhåll av
trafikmiljöer och vistelseytor spelar roll för hur människor upplever sin
omgivning. Ur ren trafiksäkerhetssynpunkt är drift och underhåll viktigt
för att resan ska kunna genomföras utan risk för singelolyckor på grund av
halka eller snubbling. Men även ur ett trygghetsperspektiv spelar det roll
om gång- och cykelstråken har fungerande belysning, om tunneln är fri
från klotter, om hållplatsens glasrutor är hela och om beläggningen saknar
gropar och gammalt grus. Motsatsen – att trafikmiljöer och vistelseytor
inte tas omhand och underhålles – bidrar till känslan av att en plats är
övergiven av samhället och att ingen bryr sig om platsen och de människor
som vistas där.86
Trafiksäkerhet och trygghet behöver dock inte alltid gå hand i hand. Vissa
miljöer kan upplevas som otrygga men är i själva verket trafiksäkra, och
tvärtom. Det kan innebära att vissa platser undviks i onödan medan andra
platser invaggar trafikanten i en falsk trygghet. Ett typiskt exempel är
övergångsställen. Obevakade övergångsställen upplevs av många som en
trygghet och en plats där man säkert kan korsa gatan. Studier visar dock att
risken att skadas är betydligt större när man korsar gatan på ett obevakat
övergångsställe jämfört med om man korsar på en plats utan övergångsställe. Det kan antas bero på att trafikanten beter sig mer försiktigt och
uppmärksamt om denne korsar utanför anvisad plats. Efter införandet av
väjningsplikt gentemot fotgängare år 2000 på övergångsställen visade
studier dessutom att fotgängarolyckorna ökade genom den ökade känslan
av företräde. Falsk trygghet kan således vara ett problem på övergångsställen
– om inte trafiksäkerheten kan garanteras genom låg hastighetsgräns och
eventuell hastighetssäkring. Ytterligare ett exempel är gång- och cykeltunnlar
som är en lämplig korsningsutformning i vissa trafikmiljöer, men som
84 Boverket (2010). Plats för trygghet - Inspiration för stadsutveckling.
85 Evanth, K., Tengheden, N., Wennberg, H. (2019). Säkra barnens trafikmiljöer
– Rekommendationer för skolvägsutredningar utifrån barnperspektiv. Trivector Rapport
2019:35. Rapport för Skyltfonden (TRV2017/23636).

68

86 Boverket (2010). Plats för trygghet - Inspiration för stadsutveckling.

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

samtidigt kan upplevas otrygga om utformning, belysning eller underhåll
är bristfällig eller om tunnlarna används som tillhåll av enskilda personer
eller grupperingar. Vidare kan det konstateras från tidigare studier att i
vissa situationer kan ett visst mått av otrygghet vara bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikanterna dämpar då sina hastigheter och ökar sin uppmärksamhet på medtrafikanterna.87

Trafiksäkerhet och attraktiv stad
För den attraktiva staden är trafiksäkerheten en grundläggande kvalitet,
både vad gäller människors upplevelser av tryggheten och att det faktiskt
inte sker allvarliga olyckor i trafiken. God trafiksäkerhet är viktigt för att
kunna erbjuda boende, verksamma och besökare en attraktiv stad. Lusten
att vistas i staden främjas av trygga och säkra trafikmiljöer och vistelseytor.
Trafiksäkerhet och trygghet bidrar på så vis till ett rikt stadsliv. Stadsrum
som är väl anpassade till sin uppgift att upprätthålla hög trafiksäkerhet blir
lätt trivsamma och attraktiva samt inbjuder till vistelse, social interaktion
och aktiviteter.88

Trafiksäkerhet och framkomlighet
Det föreligger i vissa fall en motsättning mellan trafiksäkerhet och framkomlighet. Ett exempel är övergångsställen där motorfordon har skyldighet att väja för fotgängare. Detta leder till bättre framkomlighet för fotgängare på bilisters bekostnad och bidrar till en upplevelse av ökad trygghet för fotgängare. Det är dock inte alla bilförare som väjer för fotgängare,
vilket gör övergångsställen problematiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Ett annat exempel är hastighetens betydelse för framkomlighet och trafiksäkerhet. God framkomlighet betyder i många fall höga hastigheter vilket
direkt ökar riskerna för trafikolyckor. Framkomligheten för kollektivtrafik
och utryckningsfordon är också viktig att beakta. Hastighetsdämpande
åtgärder såsom gupp och avsmalningar påverkar bussar och lastbilar i större
utsträckning då de måste sänka hastigheten till 15–20 km/tim jämfört
med personbilar som kan passera i cirka 30 km/tim. Framför allt påverkar
guppen dock komforten för busspassagerarna och arbetsmiljön för chaufförerna. Utryckningsfordon påverkas negativt av farthinder eftersom de
behöver sänka hastigheten betydligt vilket ger längre framkörningstid. Utöver längre framkörningstid försämras komforten för patienter i ambulans
vilket kan förvärra eventuell skada. Det är därför viktigt att hänsyn tas till
dessa faktorer vid planering och utformning av nya hastighetsdämpande
åtgärder.

Trafiksäkerhet och barnrättsperspektivet
Med tanke på stadens fokus på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
finns det tydliga synergier mellan trafiksäkerhetsarbetet och barnrättsper87 Wennberg (2011). Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av
upplevelser och objektiv säkerhetssituation. Trivector Rapport 2011:27. Rapport för Skyltfonden
(TRV 2010/17771 A).
88 Boverket (2010). Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling.
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spektivet. En förutsättning för att fler ska gå och cykla till skolan, på egen
hand eller tillsammans med en vuxen, är att det finns säkra och trygga
skolvägar. Tidigare studier pekar ut höga hastighet hos bilar och att barnen
måste passera en större väg som anledningar till att föräldrarna istället
väljer att skjutsa barnen. Trafiksäkerhetsåtgärder inom samtliga insatsområden i trafiksäkerhetsstrategin blir där en viktig förutsättning för mer
hållbar och aktiv mobilitet bland barn och ungdomar.
Ett trafiksäkerhetsarbete i linje med Nollvisionen innebär också en förflyttning från ett ensidigt fokus på trafikanternas ansvar till att även betona
systemutformarnas (i det här fallet stadens) ansvar för att skapa säkra
trafikmiljöer. Det går också i linje med tidigare studier som menar att det
är svårt att träna barn till att bete sig på ett trafiksäkert sätt och att trafiksystemet snarare ska utformas förlåtande för mänskliga felhandlingar
och dimensioneras utifrån de mest svaga och utsatta trafikantgrupperna,
exempelvis barn.
Inom ramen för stadens arbete med Sund och säker skolväg har även barn
och ungdomar givits möjlighet att uttrycka sina synpunkter på skolvägar
och trafikmiljön genom de resvaneundersökningar och möten som genomförs. Barnets bästa ska tillgodoses genom stadens kontinuerliga arbete för
ökat hållbart resande där barn uppmuntras att gå, cykla och åka kollektivtrafik på egen hand. Att låta barn delta i trafikplaneringen kring skolor går
i linje med FN:s barnkonvention.
Det finns dock en viss motsättning mellan föräldrars och barns upplevelse
av trygghet och vad som faktiskt är trafiksäkerhet – som i fallet med
övergångsställen som beskrivs tidigare där det kan finnas en önskan från
medborgare att förse skolvägen med ett övergångsställe trots att detta inte
nödvändigtvis garanterar barnens säkerhet. Detta fenomen förstärks av det
faktum att barn, särskilt de yngre barnen, tenderar att följa regler och också
förvänta sig att vuxna följer reglerna. Om bilförare negligerar väjningsplikten
på ett övergångsställe kan det alltså få allvarliga följder. Det blir således
viktigt att säkerställa en tillräckligt låg hastighetsnivå på platser där barn
ska korsa gatan, till exempel genom hastighetssäkring i form av farthinder.

Trafiksäkerhet och tillgänglighet ur
funktionshinderperspektiv
Många trafikmiljöer upplevs som farliga och otrygga av personer med
funktionsnedsättning på grund av att trafikmiljöerna inte är tillgängliga.
Även det faktum att enskilda delar av en resa är oanvändbara för personer
med funktionsnedsättning kan innebära att dessa grupper inte kan eller
vågar använda trafiksystemet och får en begränsad mobilitet och delaktighet i samhället. En miljö måste därför också vara tillgänglig för att kunna
betraktas som trafiksäker. De åtgärder som aktualiseras inom de insatsområden som pekas ut i denna strategi förutsätts utformas i enlighet med de

70

TRAFIKSÄKERHETSSTRATEGI FÖR SUNDBYBERGS STAD

tillgänglighetsriktlinjer som finns.89 Det är också viktigt att tillgängligheten
under året och över tid säkerställs genom att drift och underhåll av trafikmiljöerna möjliggörs.
Det finns generellt tydliga synergier mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning. Inte minst genom att många av de
trafiksäkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att minska antalet allvarligt
skadade fotgängare och cyklister i regel handlar om drift och underhållsinsatser. Förebygga halka och åtgärda potthål samt ojämnheter på gångbanor ökar såväl trafiksäkerheten som tillgängligheten ur ett funktionshinderperspektiv liksom att sänka kantstenar vid gångpassager.90 Vid
genomförande av ombyggnads- och nybyggnadåtgärder beaktas också
gällande tillgänglighetsriktlinjer vilket medför att trafiksäkerhetsåtgärder
i praktiken även innebär tillgänglighetsanpassning.
En målkonflikt kan uppstå mellan en önskan om att planera så bilfria
miljöer som möjligt för att bland annat uppnå trafiksäkerhetsvinster, och
de behov av korta angöringsavstånd som många personer med nedsatt
rörelseförmåga har. Förutsättningarna för denna grupp behöver finnas
med vid planeringen av bilfria miljöer.

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
och motorfordonförare
De insatsområden som pekas ut i trafiksäkerhetsstrategin har ett fokus på
att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Detta påverkar trafiksäkerheten för motorfordonförare i lägre grad. Genom att satsa på trafiksäkra gång- och cykelvägar kan trafiksäkerheten och tryggheten för motorfordon öka till viss del då kollisionsrisken med oskyddade trafikanter
minskar, men samtidigt handlar detta om lindriga personskador hos
motorfordonförare eller endast fordonsskador. Det bör dock uppmärksammas att en majoritet av personskadeolyckorna i personbil orsakas av
upphinnandeolyckor. Hastighetssäkring av GCM-passager och liknande
trafiksäkerhetsåtgärder kan leda till en viss ökning av upphinnandeolyckorna genom de inbromsningar som åtgärderna medför, men om
åtgärderna samtidigt bidrar till en generellt lägre hastighetsnivå kommer
ändå olyckornas allvarlighetsgrad att minska väsentligt.91

Trafiksäkerhet och samhällsekonomi
Det finns en betydande samhällsekonomisk vinning av att arbeta med
ökad trafiksäkerhet genom att personskador i trafiken kostar samhället
miljontals kronor varje år bara i Sundbyberg. Mer om detta finns att läsa
i avsnitt 3.9.

89 Se BFS 2013:9 - HIN 3 samt BFS 2011:5 – ALM 2
90 Wennberg (2011). Trygga och säkra gångmiljöer för äldre fotgängare – Jämförelse av
upplevelser och objektiv säkerhetssituation. Trivector Rapport 2011:27. Rapport för Skyltfonden
(TRV 2010/17771 A).
91 Wennberg, H., Nordström, A., Söderström, L., Hyllenius Mattisson, P., Nilsson, A. (2014).
Upphinnandeolyckor på Malmövägen och Fjelievägen i Lund : Kunskapssammanställning och
åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen. Trivector Rapport 2014:74. Lund, Sverige: Trivector Traffic AB.
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4.4 Genomförande av
trafiksäkerhetsstrategin
Handlingsplan för trafiksäkerhet
Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet kommer en handlingsplan tas fram
med konkreta åtgärder för samtliga fem insatsområden. Strategin utgör
grunden för handlingsplanen. Målsättningen är att handlingsplanen ska
utvärderas och uppdateras vartannat år.

Stadens övriga arbete som påverkar
trafiksäkerhetsarbetet
Parkeringsövervakning
Parkeringsövervakningens främsta syfte är att se till att fordon endast
parkeras och angörs på avsedda ytor, både för att felparkerade fordon kan
utgöra en trafiksäkerhetsrisk och för att de kan hindra framkomligheten för
andra trafikanter.
Högst prioritet i parkeringsövervakningen har fordon som parkeras på
eller för nära övergångsställen, på gång- eller cykelbanor eller i korsningar.
Oskyddade trafikanters behov beaktas särskilt för att främja trafiksäkerheten.
Därefter prioriteras att nyttotrafiken använder lastplatser ändamålsenligt,
att busshållplatser hålls fria för att säkerställa busstrafikens framkomlighet
och att gator kan driftas och underhållas enligt plan.
Inom arbetet med parkeringsövervakning sker även andra kontroller av
fordon men eftersom de inte är avgörande faktorer för trafiksäkerheten
beskrivs övervakningsarbetet inte mer i detalj.

Framtagande och uppdatering av stadens dokument
Några av stadens andra styrande dokument har också en koppling till
trafiksäkerhetsarbetet:
• Cykelhandlingsplan finns sedan 2019 och revideras årligen.
• Gånghandlingsplan planeras att tas fram under 2021.
• Teknisk handbok uppdaterades 2021.

Samverkan med externa aktörer
Det finns flera områden som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet i Sundbyberg. För att nå positiva trafiksäkerhetseffekter kräver dessa områden
engagemang och insatser från andra aktörer än staden. Exempel på aktörer:
• Privata fastighetsägare bör informeras om drift och underhåll på
kvartersmark.
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• Entreprenörer inom drift och underhåll kan utbildas om vikten av drift
och underhållsinsatser för trafiksäkerhet och tillgänglighet i staden.
• Trafikförvaltningen och kollektivtrafikoperatörerna bör informeras om
åtgärder som rör kollektivtrafiken och samordning av vinterväghållning.
• Grundskolor informeras när det gäller projektet Sund och säker skolväg.
• Samarbetet med Polisen om hastighetsefterlevnad bör fortsätta och
utvecklas. Kommunen kan föra dialog med polisen och har bland annat
möjlighet att lämna förslag på platser där uppmätt hastighet är hög och
extra övervakning bör genomföras.
Några viktiga delar av trafiksäkerhetsarbetet som kräver samverkan med
externa aktörer presenteras nedan.

Bältesanvändning
Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen, både i framsätet och i
baksätet. Flera studier visar att ett rätt använt bilbälte halverar dödsrisken
vid en olycka. Bältesanvändningen i buss är numera lagstadgad. Trots
detta finns det stora brister i användningen bland passagerarna. Det finns
tydliga samband mellan skadeutfall och bältesanvändning vid olyckor
med buss. Bussbolagen och busschaufförerna har därför en viktig uppgift
i att medverka till ökad bältesanvändning. Enligt Svenska bussbranschens
riksförbund visar studier att bältesanvändning bland passagerare ökar från
cirka 20 % till 70 % när muntlig information ges.92

Cykelhjälmsanvändning
Huvudskador är den vanligaste skadan som orsakar dödsfall hos cyklister,
oavsett typ av olycka. Studier visar att flertalet huvudskador (68 %) sker vid
singelolyckor, medan mindre än en femtedel sker vid kollision med ett
motorfordon vilket dock oftast resulterar i mer allvarliga huvudskador.93
Ökad användning av cykelhjälm bedöms ha en effekt både på antalet
dödade och svårt skadade cyklister.94
Hjälmanvändningen i Sundbyberg var 76 % år 2019 vilket ligger över det
nationella genomsnittet. Under cykelräkningen 2019 kunde det dock
observeras att en mindre grupp mätpunkter, samtliga i centrala Sundbyberg,
visade sig ha en lägre hjälmanvändning, omkring 60 %. Det minsta uppmätta värdet av hjälmanvändning var på Sundbybergs torg, 49 %. Varför
hjälmanvändningen längs pendlingsstråken är större än den är i de centrala
delarna av staden kan ha att göra med att de som gör kombinationsresor med flera färdmedel, i lägre utsträckning vill ta med sig en hjälm i
kollektivtrafiken. Pendlingscyklister är generellt mer benägna att använda
särskilda cykelkläder och cykelutrustning i form av hjälm.
92 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
93 Trafikverket Publikation 2018:159. Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped
2018.). Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0.
94 Niska, A., Eriksson, J. (2013). Statistik över cyklisters olyckor: Faktaunderlag till gemensam
strategi för säker cykling. VTI rapport 81.
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Insatser som kan vara relevanta för att ökad cykelhjälmsanvändningen är
till exempel:
• Hjälmförvaring vid bytespunkter
• Lånehjälmar och prova-på-hjälmar på strategiska platser
• Informationskampanj
• Tips om hjälmförvaring på cykeln
• Kampanjer för hjälmanvändning ökar oftast andelen användare, men
om detta ska bli bestående måste kampanjer genomföras kontinuerligt.95

Alkohol och droger
2019 dödades 53 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor i
Sverige enligt Trafikverkets djupstudier.96 Hälften av de omkomna är de
berusade förarna själva medan den andra hälften är medpassagerare eller
motpart. Många andra droger än alkohol förekommer i trafiken men det är
oklart hur stort problemet är. Drogerna kan dels vara olagliga, dels lagliga
läkemedel som försämrar körförmågan. Det är av vikt för trafiksäkerheten
att trafikanterna inte är påverkade. Här bör staden tillsammans med Polisen
och lokala organisationer kunna påverka genom ett förebyggande arbete.97

Distraktion
Många har med sig och använder mobiltelefon när de kör bil eller när de
går och cyklar. Att använda mobiltelefon, eller på annat sätt bli distraherad, och samtidigt framföra ett fordon påverkar körningen på många sätt.
Exempelvis har dessa förare längre reaktionstid, längre bromssträcka,
sämre överblick över vad som händer i korsningar och bredvid vägen,
och de missar fler vägmärken och trafikinformation. Den 1 december
2013 tillkom en ny paragraf i trafikförordningen: ”Vid färd på väg med ett
motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande
av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det
inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”. Även fotgängare och
cyklister använder sina mobiltelefoner när de rör sig i trafiken. Än så länge
finns det lite forskning om hur detta påverkar trafiksäkerheten. Samtidigt
som trafikanternas uppmärksamhet riktas mot mobiltelefonen är det
många som gör en riskkompensation i form av sänkt hastighet eller andra
försiktighetsåtgärder.98

95 Trafikverket & SKR (2013). Trafiksäkra staden:
Handbok for ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram.
96 Trafikverkets webbplats om fakta om alkohol och narkotika i trafiken: https://www.trafikverket.
se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Rattfylleri/fakta-om-alkohol-och-narkotikai-trafiken/
97 ibid
98 ibid
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4.5 Uppföljning
Uppföljning är en väsentlig beståndsdel i ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Uppföljning syftar till att få ut bästa möjliga trafiksäkerhetseffekt av
de åtgärder som genomförs och veta att insatserna leder mot stadens mål
för trafiksäkerhetsarbetet. Nedan presenteras hur och när uppföljning av
trafiksäkerhetsarbetet ska ske.

Uppföljning av trafiksäkerhetsmål
Uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet görs med utgångspunkt i genomsnittligt antal allvarligt och måttligt skadade personer för treårsperioden
2017–2019. Under denna period dödades ingen person i trafiken i Sundbyberg enligt den officiella statistiken, medan 121 personer skadades
allvarligt eller måttligt, motsvarande 40 personer per år. Uppföljning av
stadens trafiksäkerhetsmål görs efter målperioden (för treårsperioden
2025–2027) och med en deltidsuppföljning 2025 (för treårsperioden
2022–2024). En mindre uppföljning av olycksstatistiken görs även 2022
för perioden 2019–2021.

Trafiksäkerhetsmål i relation till befolknings- och
resandeutveckling
Sundbybergs trafiksäkerhetsmål ska nås trots en ökande befolkning
och en resandeutveckling som innebär fler oskyddade trafikanter i
staden. Det innebär att uppföljningen av trafiksäkerhetsmålet behöver göras samlat tillsammans med en presentation av befolkningsutvecklingen respektive resandeutvecklingen. För resandeutvecklingen
presenteras data om andelen resor till fots respektive med cykel från
stadens resvaneundersökning som genomförs vart tredje år med 2016
som utgångspunkt.

Indikatorer på trafiksäkerhetsarbetet
Trafiksäkerhetsarbetet i Sundbyberg syftar till att säkerställa att inga
personer ska dödas eller skadas i trafiken. Trafiksäkerhetsutvecklingen
påverkas även av andra faktorer än de insatser som görs inom stadens
trafiksäkerhetsarbete. För antalet dödade i trafiken, och även för antalet
allvarligt skadade personer som för Sundbyberg är relativt litet, påverkas
utfallet även av slumpmässiga variationer mellan åren. En anledning till
att måluppföljningen görs för en treårsperiod är för att i viss mån kunna
hantera dessa slumpvariationer.
Ytterligare en möjlighet för att fånga effekter av stadens trafiksäkerhetsarbete, och få kvitto på att genomförda insatser är de rätta, är att även
utveckla indikatorer kopplade till de insatsområden som trafiksäkerhets-
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arbetet utgår från. Några exempel på vanligt förekommande indikatorer
är följande:
• Hastighetsefterlevnaden på stadens gator
• Antal och andel hastighetssäkrade GCM-passager
• Kvaliteten på drift och underhåll av gång- och cykelvägar
• Andel av förvaltningens fordon som uppfyller trafiksäkerhetskrav vad
gäller fordonsstandard utifrån Euro NCAP-klass
• Andel cyklister som använder cykelhjälm
Trafiksäkerhetsstrategin för perioden 2021–2028 pekar inte ut specifika
indikatorer att följa upp, utan snarare en ambition att under målperioden
utveckla en eller flera indikatorer som är relevanta för uppföljningen av
trafiksäkerhetsarbetet samt möjliga att mäta och beskriva inom ramarna
för trafiksäkerhetsarbetet.
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BILAGA 1

Kartor över
personskadeolyckor
Alla olyckor
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Gående, singel
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Gående, singel halka
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Gående, singel ojämnhet
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Gående, kollision
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Cykel och moped, singel
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Cykel och moped, singel halka
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Cykel och moped, singel ojämnhet
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Cykel och moped, kollision
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BILAGA:
KARTOR ÖVER
PERSONSKADEOLYCKOR

Motorfordon
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