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Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Svar på remiss från trafiknämnden, dnr T2020-03235
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att skicka trafiksäkerhetsplanen på
remiss till samtliga stadsdelsnämnder samt ett flertal andra
förvaltningar, kommuner med flera. Syftet med
trafiksäkerhetsplanen är att ta ett samlat grepp om stadens
trafiksäkerhetsrelaterade arbete och att peka ut den strategiska
riktningen framåt. Planen pekar ut fem insatsområden som
strategiskt viktiga för staden att fokusera trafiksäkerhetsarbetet på. I
den tillhörande åtgärdsplanen samlas de åtgärder som respektive
aktör har för avsikt att utföra inom utpekad tidsperiod.
Förvaltningen anser att de av planen utpekade insats- och
åtgärdsområdena är väl avvägda och relevanta.
Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra
tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat.
Detta sker bland annat genom att parkvägar asfalteras för att
förbättra framkomligheten. Stadsdelsförvaltningen ansvarar även
för vinterväghållning samt för att avvärja eventuella hinder på
parkvägarna. En viktig trafiksäkerhetsfråga är sikten på såväl bil-,
cykel- och gångvägar som kan försämras av buskage, sly med mera.
Det är en möjlig fråga där stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret
skulle kunna samarbeta och få synergieffekter.
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Bakgrund
Inom Stockholms stad finns en lång tradition och erfarenhet av att
arbeta med trafiksäkerhet och arbetet har sedan många år tillbaka
varit reglerat i politiskt antagna program. I förslaget till ny
trafiksäkerhetsplan fortsätter nuvarande arbete och samtidigt
utvecklas nya arbetssätt och metoder för att på ett effektivt sätt möta
dagens och framtidens trafiksäkerhetsutmaningar. Trafiknämnden
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har beslutat att skicka trafiksäkerhetsplanen på remiss till samtliga
stadsdelsnämnder samt ett flertal andra förvaltningar, kommuner
med flera. Yttrandet ska vara insänt senast 31 oktober. Efter
remissperioden kommer de inkomna synpunkterna att
sammanställas och presenteras i en rapport och planen kommer att
omarbetas. En slutlig version av Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad fastställs i kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och har
behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2021-10-21.
Ärendet
Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att ta ett samlat grepp om
stadens trafiksäkerhetsrelaterade arbete och att peka ut den
strategiska riktningen framåt. Trafiksäkerhetsplanen fastställer inte
vilka konkreta åtgärder som ska genomföras, utan beskriver hur och
inom vilka områden staden behöver fokusera trafiksäkerhetsarbetet
för att bli mest effektivt och ge störst nytta. Planen pekar ut fem
insatsområden som strategiskt viktiga för staden att fokusera
trafiksäkerhetsarbetet på. Insatsområdena är av olika karaktär men
bidrar tillsammans till en helhet inom vilka åtgärder behövs för att
minska antalet olyckor, risken för olyckor och skadegraden vid en
eventuell olycka samt samtidigt bidra till stadens övriga
hållbarhetsarbete.
De strategiskt viktiga insatsområdena är:
• Gåendes singelolyckor (fallolyckor)
• Cyklisters singelolyckor
• Rätt hastighet
• Ökad regelefterlevnad
• Säkra fordon

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Staben
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Trafiksäkerhetsplanen pekar ut den strategiska riktningen framåt
men fastställer inte vilka konkreta åtgärder som ska utföras.
Konkreta och tidsatta åtgärder inom insatsområdena tas fram i den
till trafiksäkerhetsplanen tillhörande åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen
bygger på att alla aktörer tittar på sin egen verksamhet och lyfter
fram åtgärder inom sitt verksamhetsområde. I åtgärdsplanen samlas
de åtgärder som respektive aktör har för avsikt att utföra inom
utpekad tidsperiod.
• Reglering och styrmedel
• Utbildning och information
• Fysisk utformning
• Drift och underhåll
• Teknikutveckling och innovation
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I första hand är trafikkontoret intresserat av att få svar på följande
frågor om förslaget till ny trafiksäkerhetsplan. Alla frågor behöver
inte besvaras utan det går bra att välja de som berör respektive
remissinstans.
1. Är det rätt insatsområde eller saknas något perspektiv?
2. Hur ser ni på de valda åtgärdsområdena?
3. Har din verksamhet planer på att utveckla arbetet inom något av
insats- eller åtgärdsområdena – där vi skulle kunna haka i arbetet
och få synergieffekter?
4. Vad skulle din organisation kunna bidra med för att uppnå målen
i planen?
5. Bedriver ni något annat arbete som är bra för trafikkontoret att
känna till vid framtagandet av åtgärdsplanen?
Synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar förslaget till ny trafiksäkerhetsplan. Det
finns flera platser inom stadsdelsområdet där risken för olyckor
påtalas kontinuerligt av de boende i området. Riskerna är dels
kopplade till hastighetsöverträdelser, men också till fotgängares,
cyklisters och bilisters samexistens i gaturummet.
Planen är ett viktigt redskap för det fortsatta arbetet men också för
att utveckla nya arbetssätt och metoder för att möta dagens och
framtidens trafiksäkerhetsutmaningar. Förvaltningen anser att de av
planen utpekade insats- och åtgärdsområdena är väl avvägda och
relevanta. Förvaltningen har inget att tillägga kring dessa.
Som svar på fråga 4 arbetar stadsdelsförvaltningen kontinuerligt
med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och
naturreservat. Detta sker bland annat genom att parkvägar
asfalteras för att förbättra framkomligheten. Stadsdelsförvaltningen
ansvarar även för vinterväghållning samt för att avvärja eventuella
hinder på parkvägarna.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Staben
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

En viktig trafiksäkerhetsfråga är sikten på såväl bil-, cykel- och
gångvägar som kan försämras av buskage, sly med mera. Det är,
som svar på fråga 3, en möjlig fråga där stadsdelsförvaltningen och
trafikkontoret skulle kunna samarbeta och få synergieffekter.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Remissbrev av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
2. Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad remissversion
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2005430
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