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§ 14

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Remiss från trafiknämnden, T2020-03235
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till trafiknämnden som
svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10
september 2021, dnr 1.6.1–4675/2021.
Utbildningsnämnden har fått förslag till ny trafiksäkerhetsplan
på remiss från trafiknämnden. Planförslaget syftar till att ta ett
samlat grepp om stadens trafiksäkerhetsarbete och peka ut den
strategiska riktningen framåt inom ett antal strategiska
insatsområden. Planen anger ett antal åtgärdsområden som en
kommande åtgärdsplan ska bygga på.
Utbildningsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till
förslaget, men anser att vissa perspektiv kan stärkas.
Förvaltningen ser positivt på att förslaget ser barn och unga som
en viktig målgrupp och att trafiksäkerhet i anslutning till skolor
lyfts fram. Förvaltningen anser dock att förslaget har ett alltför
stort fokus på grundskolor, på bekostnad av förskolor och
gymnasieskolor. Planförslaget kan också tydligare lyfta
trafiksäkerhetens betydelse under skoltid.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning,
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen,
förskoleavdelningen och avdelningen för personal och
kompetensförsörjning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 5 oktober 2021.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det
till trafiknämnden som svar på remissen.
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Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) framlade ett eget
förslag till beslut och yrkade bifall för detta.
Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig
finna att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för eget förslag:
Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.
Att därutöver anföra följande.
Det gläder oss att staden tagit fram ett förslag till ny
trafiksäkerhetsplan. Det är något som vi socialdemokrater har
föreslagit flera gånger, bland annat i en motion i maj 2019. Vi
har lyft att fokus på oskyddade trafikanter måste öka, och vi
välkomnar att detta nu görs i förslaget till ny plan.
Den i särklass vanligaste trafikolyckan är fallolyckor bland
gående, det vill säga att man halkar, snubblar eller ramlar när
man promenerar. Fallolyckor bland fotgängare är inte bara den
absolut vanligaste trafikolyckan, utan också den olyckskategori
där flest personer skadas allvarligt. De flesta som skadas i en
fallolycka är kvinnor och många är äldre. Den vanligaste
orsaken till fallolyckan är halka på grund av snö och is.
Den näst vanligaste trafikolyckan där trafikanten skadas
allvarligt är singelolycka med cykel. Även här är halka på grund
av snö och is, men också löst grus, de vanligaste
vägomständigheterna.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Vinterväghållningen för gående och cyklister är således
avgörande för att minska de allvarliga trafikolyckorna i
Stockholm. Att stadens vinterväghållning framgångsrikt
utvecklats med sopsaltning av cykelbanor är mycket bra, men
det krävs mer åtgärder för de gående. Det är bra att
vinterväghållningen nämns i åtgärdsplanen, men det behövs
skarpare skrivningar än att staden ska ställa krav och följa upp
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sina krav. Ambitionerna för sopsaltning av gångbanor måste
höjas.
När det kommer till vinterväghållning är det också
betydelsefullt att analysera hur klimatförändringarna kommer att
påverka vinterväglaget. I och med kraftigare nederbörd och
snabbare temperaturväxlingar blir det svårare att klara
halkbekämpningen på isbelagda gång- och cykelbanor. Med fler
sådana situationer kommer de framtida kostnaderna för
vinterväghållningen att öka kraftigt, särskilt med tanke på att en
rimlig vinterväghållning behöver upprätthållas för att minimera
antalet fallolyckor för gångtrafikanter.
Brist på säkerhet och trygghet påverkar stockholmarnas resval
och är inte bara ett hinder för aktivt resande så som cykling utan
också ett hinder för kollektivtrafikresande. Anledningen är att en
kollektivtrafikresa måste ses från dörr till dörr – om inte gångeller cykelbanan till kollektivtrafiken är säker och trygg så väljs
även kollektivtrafik bort. Därför är en säker och trygg gatumiljö
för gående och cyklister även viktig för kollektivtrafikresandet.
I Socialdemokraternas motion från maj 2019 lyfte vi att
trafiksäkerhetsplanen bör kompletteras med en redovisning och
analys av trafikolyckornas omfattning och samhällskostnader.
Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av bristerna i statistiken
och de stora mörkertalen, främst gällande olyckor med
oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. Det gläder
oss att förslaget till trafiksäkerhetsplan nu innehåller en analys
av kostnader för olyckor. Vi kan läsa att olycksvärderingen för
vägtrafikolyckor på det kommunala vägnätet i Stockholms stad
uppgår till cirka 6,5 miljarder kronor per år. Av detta står
fallolyckor för 2,9 miljarder kronor och singelolyckor med cykel
för 1,6 miljarder kronor. Det är oerhörda kostnader. Som en
jämförelse kostade all vinterväghållning 175 miljoner kronor för
hela vintersäsongen 2020/2021, alltså 6 procent av kostnaderna
för endast fallolyckorna. Att förbättra vinterväghållningen så att
olyckorna minskar är med andra ord en samhällsekonomisk
investering, utöver det ovärderliga i att det mänskliga lidandet
minskar.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

I förslaget till trafiksäkerhetsplan kan vi läsa att elsparkcyklarna
innebär en ökning av antalet olyckor. Det handlar inte bara om
singelolyckor bland elsparkcyklister, utan även fler fallolyckor
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för gående och fler kollisioner med andra trafikanter så som
cyklister och gående. Vi anser inte att skrivningarna om
elsparkcyklar i förslaget till trafiksäkerhetsplan är tillräckliga.
Det behövs en fördjupad analys av elsparkcyklarnas
konsekvenser för trafiksäkerheten. Staden behöver ställa krav på
exempelvis hastighetsbegränsning, begränsning till en person
per elsparkcykel, alkoholmätare och åldersgräns. Även en
informationskampanj behövs om vilka trafikregler som gäller
för elsparkcyklar och vilka riskfyllda situationer som kan uppstå
i trafiken. Uppställningsplatser behövs också. Elsparkcyklar
som ligger slängda runt om i vår gatumiljö bidrar inte bara till
otrygghet utan även till sämre framkomlighet och fler olyckor,
inte minst bland rörelsehindrade och äldre.
Nöjdheten med trafiksäkerheten för gående och cyklister har
minskat och var år 2020 nere på endast 31 procent. En
anledning till detta är konflikterna mellan olika trafikslag, något
som ökar i och med att mångfalden av olika typer av fordon
ökar. I trafikmiljön finns nu en mängd varianter på fordon, så
som cyklar i olika storlekar från små barncyklar till vikcyklar
och stora lastcyklar, cyklar i olika varianter som drivs fram av
elkraft istället för muskelkraft, elsparkcyklar, eldrivna
skateboards och hoverboards. Mycket tyder på att utvecklingen
framöver kommer att innebära en än större variation och
mångfald av olika typer av mikromobilitet. En utveckling med
såväl större, bredare och längre cyklar, mindre och lättare
fordon samt mikromobilitet med stor variation i hastighet ställer
ökade krav på utformningen av främst cykelinfrastrukturen. Det
kommer att krävas stora åtgärder för att undvika att konflikterna
mellan olika trafikslag eskalerar till dess att situationen blir
ohållbar för samtliga trafikslag. En av de viktigaste åtgärderna
för att skapa trygga och trafiksäkra miljöer är trafikseparering av
cykelbanor. En väl fungerande cykelinfrastruktur underlättar för
såväl cyklister som gångtrafikanter och bilister.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Staden bör initiera en särskild informationskampanj som har
fokus just på de oskyddade trafikanternas situation i
Stockholmstrafiken. Vikten av anpassning av hastigheter,
betydelsen av större hänsyn till varandra för samtliga trafikslag,
användning av cykelhjälm för minskning av allvarliga skador
hos cyklister och inte minst en allmän information om faktiska
risker för liv och hälsa som finns för trafikanter i en storstad
som Stockholm.
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Vi tycker att det är bra att trafiksäkerhetsplanens mål och
inriktning ska följas av en åtgärdsplan med konkreta och tidsatta
åtgärder. Det är också bra att åtgärdsplanen och dess åtgärder
ska följas upp årligen. I förslaget står det att uppföljningen gör
det möjligt att ändra ambitionsnivå och prioriteringar. Det
framgår dock inte vem mottagaren av uppföljningen är och vem
som beslutar om ny åtgärdsplan. Vi anser att den årliga
uppföljningen ska presenteras för trafiknämnden tillsammans
med eventuella ändringar i ambitionsnivå och prioriteringar.
I motionen från maj 2019 föreslår vi socialdemokrater också att
det behövs fördjupade analyser av vissa frågor kopplade till
trafiksäkerhet. Vi har redan nämnt två: elsparkcyklarnas
konsekvenser för trafiksäkerheten samt klimatförändringarnas
konsekvenser för att upprätthålla en trafiksäker
vinterväghållning. När den årliga uppföljningen presenteras
skulle det vara bra att även presentera en fördjupad analys av
viktiga frågor för trafiksäkerheten.
Idag får nämnden en årlig rapport om trafikolycksutvecklingen.
Den årliga uppföljningen av trafiksäkerhetsplanens åtgärdsplan
kan med fördel presenteras för nämnden i samband med
rapporten om trafikolycksutvecklingen. Den bör också
kompletteras med förslag på punktåtgärder vid de mest
olycksdrabbade platserna i staden. Även detta har vi föreslagit i
motionen från maj 2019.
Särskilt uttalande

Tina Kratz m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Det är positivt att staden förnyar sitt trafiksäkerhetsarbete, och
den framtagna remissversionen till ny trafiksäkerhetsplan
innehåller många viktiga punkter som behöver vara del av
arbetet framöver. Vi vill särskilt lyfta fram två områden som vi
tycker borde få mer utrymme:
Att bygga rätt från början. Planen fastslår att
trafiksäkerhetsperspektivet ska genomsyra hela plan- och
byggprocessen. Det är bra men otillräckligt, om inte samtidigt
en god framkomlighet säkras. Staden bör i texten ge tydligare
löften om att alla nybyggen, förtätningar och ny infrastruktur
ska följa framkomlighetsstrategins kriterier, vilket inkluderar
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både god framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Lägre och bättre efterlevda hastighetsgränser. Som texten
konstaterar är olyckor vid övergångsställen och med
hastighetsbegränsningen 50 km/h de vanligaste. Dessa fakta
borde få större genomslag i form av fortsatt arbete för sänkta
hastighetsgränser och hastighetssäkrade korsningar.
Till sist förtjänar det att påpekas att utökad sopsaltning för både
fotgängare och cyklister minskar användandet av grus, som är
av de vanligt förekommande anledningarna till singelolyckor.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

