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Sammanfattning
Cecilia Brinck m fl (M) har i en skrivelse till trafiknämnden tagit
upp frågan om trafikinformation rörande avstängningar i samband
med evenemang samt hur staden avser att säkerställa att korrekt
information når trafikanterna.
Trafikkontoret
Tillstånd
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 027
Växel 08-508 27 200
johan.sundman@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Information rörande avstängningar i samband med evenemang går
ut till närmare 40 mottagare, alltifrån polisen, Trafik Stockholm,
SOS Alarm AB och Keolis till taxi, DHL och Sveriges
Åkeriföretag.
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Bakgrund
I en skrivelse till trafiknämnden tar Cecilia Brinck m fl (M) upp
frågan om information i samband med trafikavstängningar vid
evenemang. De framhåller betydelsen av tydlig trafikinformation
och alternativa färdvägar för att säkerställa framkomligheten för alla
trafikslag. I skrivelsen tas även ett fall med en ambulans som inte
kunde ta sig fram till Södersjukhuset på grund av avspärrningarna. I
skrivelsen önskas svar på två frågor:
1. Hur fungerar arbetet med att få ut trafikinformation inför
evenemang som innebär avstängningar?
2. Hur ska staden säkerställa att något liknande inte sker igen?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Kontoret arbetar hela tiden med olika sätt att kommunicera med
både intressenter och allmänhet rörande avstängningar. Det är
viktigt med korrekt och säker trafikinformation i samband med
evenemangsavstängningar för att minska både störningar och
irritation. Ska de som rör sig i Stockholm acceptera evenemang är
information en av de viktigaste sakerna att arbeta med.
Trafikkontoret sänder information om avstängningar till ett stort
antal mottagare både inom och utom staden, t ex Trafikverket,
polisen, Flygbussarna, Radio Stockholm, Brandförsvaret, SOS
Alarm, SL:s trafikentreprenörer, taxi samt ett antal transportföretag
och åkerier. Sändlistan uppdateras kontinuerligt för att säkerställa
att alla berörda nås av informationen.
Arrangören av evenemanget har ett stort ansvar att kommunicera
eventuella avstängningar till samtliga som kan vara berörda. I det
aktuella fallet med Velothon fanns en särskild
trafikinformationssida med kartor, kontaktinformation och ett
telefonnummer för akuta behov av att komma fram. Även detta
skickades ut till mottagarna på trafikkontorets sändlista.
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I fallet med ambulansen som tas upp i skrivelsen var det bristande
intern information inom SOS Alarm AB som gjorde att ambulansen
valde fel väg. Vidareinformationen från SOS Alarm AB till
ambulansförarna om att det fanns avstängningar på Ringvägen gick
inte fram. Ambulansen släpptes dock fram genom avspärrningen.
Arrangören hade ombesörjt omskyltning via Roslagsgatan och trots
avstängningen var det möjligt för ambulans och andra blåljusfordon
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att komma förbi evenemangsområdet, dock med halva fordonet på
gångbanan.

Trafikkontoret tar ansvar för att sprida korrekt information till olika
intressenter. Däremot kan trafikkontoret inte ansvara för att
intressenterna i sin tur för informationen vidare inom sina
respektive organisationer. Kontoret har dock en dialog med
intressenterna om både informationens utformning, när den ska
skickas ut och vilka hos respektive intressent som ska vara
mottagare.
Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner kontorets svar på skrivelsen

Slut

Bilagor
1. Skrivelse från Cecilia Brinck m fl (M)
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