KF-uppdrag trafikbeteende
Fastighets- och gatukontoret 2021

”Tekniska nämnden tillsammans med berörda
nämnder, ges uppdrag att ta fram förslag på hur
trafikbeteendet i staden ska förbättras.”
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Bakgrund
Hur andra beter sig i trafikmiljön påverkar den enskildes uppfattning om hur säker trafikmiljön
är. Många vuxna och barn som rör sig i Malmö uppger att de känner sig otrygga i trafikmiljön
och detta gör att de riskerar att begränsa sig i sin rörelse. I dialogen med Malmöbor nämns ofta
cyklisters och bilisters vårdslöshet i trafiken som en källa till oro. Problembilden är mångfacetterad och består i allt från höga hastigheter och otrygga lokalgator till otrygga skolvägar och
olovlig körning i parker och på torg.
Traditionellt ligger fokus på trafiksäkerhetsinsatser då det finns olycksstatistik där incidenter
kan påvisas. Men även otryggheten är riktig. Förutom hur andra beter sig, så har även trafikmiljöns utformning en avgörande betydelse för hur trygg man känner sig. Särskilt svaga grupper
bör prioriteras.
Trygghetsarbetet i trafikplaneringen ska fokusera på att ge rätt förutsättningar för framför allt
oskyddade trafikanter. Raderna ovan kommer från Trygghets -och säkerhetsstrategin som antogs i Tekniska nämnden i september 2020. I den pekas fyra strategiska prioriteringar för arbetet med trygghet och säkerhet ut. En av dessa fyra strategiska prioriteringar är just Trafikbeteende och otrygghet i trafikmiljön.

Syfte
I Malmö stads budget 2021 kan vi utläsa att ”ett destruktivt trafikbeteende på flera av Malmös
gator ger upphov till en känsla av otrygghet för många Malmöbor. Ofta är otryggheten kopplad
till höga hastigheter i lokala boendemiljöer. Därför ska Malmö stad undersöka vilka åtgärder
som är möjliga att vidta för att förbättra trafikbeteendet i Malmö.”
Syftet med detta uppdrag är således att undersöka vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att
förbättra trafikbeteendet i staden och därmed öka tryggheten.

Uppdragets avgränsningar
När vi inom detta uppdrag undersöker vilka trafikbeteenden som skapar otrygghet så tittar vi både
på lagliga och olagliga beteenden. Det kan exempelvis handla om för höga hastigheter bland bilister (olagligt beteende), men också exempelvis att cykla över ett övergångsställe (lagligt beteende).
Då uppdraget är ett budgetuppdrag sätter detta automatiskt begränsningen i tid. För att hinna
med att undersöka, analysera och också ta fram förslag på åtgärder så har vi valt att undersöka
material från källor som vi redan har tillgång till. Detta är bland annat kundärenden från vårt
kundtjänstsystem, dialoger med Malmöbor, Malmö stads trafikantundersökningar och Polisens
trygghetsmätningar.
Planering och genomförande av åtgärder ingår ej i uppdraget.
Uppdragets arbetsgrupp består av medarbetare från Fastighets- och gatukontoret. I ett fortsatt arbete
behövs samverkan mellan flera olika aktörer, till exempel andra förvaltningar och Polismyndigheten.
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Om trygghet, säkerhet, trafiktrygghet och trafikbeteende
Malmö stad har under lång tid arbetat systematiskt med säkerhet på offentliga platser utomhus.
Men säkerheten innebär inte per automatik att människor känner sig trygga. Trafiktrygghet är
ett begrepp som belyser människors upplevelse av trygghet i trafiken. Otryggheten kan handla
om rädsla och oro för att råka ut för en olycka eller att komma till skada.
Relationen mellan trygghet och säkerhet är komplex och om vi inte arbetar med båda delar
samtidigt riskeras människors rörelsefrihet och tillgång till staden att begränsas. Som exempel
kan både en oro för och en faktisk utsatthet för trafikolyckor, rån eller hot begränsa oss i vårt
sätt att leva. Säkerhet och trygghet ger individer frihet att röra sig fritt, att delta i aktiviteter och
möjlighet att vara en del av ett större sammanhang.

Trafiken är en stor orsak till att
människor känner sig otrygga
i det offentliga rummet. Vissa miljöer kan upplevas som
otrygga trots att olycksrisken inte är stor. Otryggheten
behöver alltså inte nödvändigtvis vara relaterad till en
faktisk olycksrisk, utan kan
utgöras endast av känslan av
att en plats eller en situation
är otrygg. Trafikotrygghet kan
bero på den fysiska utformningen av trafikmiljön såväl
som på flöden och trafikmängder eller andra trafikanters beteende.
I vårt kundtjänstsystem återkommer ofta ärenden om andra trafikanters beteenden. Det kan
handla om bilisters överträdelser av hastighetsbegränsning, bilar som kör i parker eller på cykelbanor och cyklister som cyklar på trottoarer eller på övergångsställen. Detta är exempel på
beteenden som genererar en känsla av otrygghet hos många. Beteendena kan vara både olagliga
och lagliga.

Varför beter vi oss som vi gör i trafiken
Beteende är ett komplext arbetsfält. Och hur vi beter oss i trafiken och hur vi förhåller oss till
lagar och regler beror på oerhört många saker. Det kan handla om sociala normer, vanor, värderingar och attityder. Men det kan också bero på utformning och utrymme.
Enligt en rapport från VTI med namnet ”Medvetna felhandlingar i trafiken” visar forskningen
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att personer som begår många medvetna felhandlingar ofta anser
sig vara bättre bilförare (litteraturstudien fokuserade på bilister) än
andra vilket innebär att trafikreglerna inte behöver gälla dem. Dessa
personer tror också att deras beteende accepteras av andra vilket
också avspeglas i att de överskattar antalet bilister som handlar på
samma sätt som dem själva. Även förarnas personlighet har studerats och den egenskap som verkar vara starkast kopplat till medvetna
felhandlingar är sensationssökande. Det finns även studier som tyder på att personer som har ett socialt avvikande beteende, t.ex. som
lagförts för olika typer av brott, också tar risker i trafiken.
En C-uppsats i kriminologi, ”Trafikpolisers syn på fortkörning”,
från Stockholms universitet visar på många olika uppfattningar om
vilka som kör för fort, vilka orsakerna är, samt vilka åtgärder som
vore de bästa för att sänka hastigheten. Det fanns dock en samstämmighet hos intervjupersonerna att fortkörning är ett brott som
begås av alla kategorier av människor och att många inte ser det som
ett riktigt brott.
Cyklister som grupp beskylls ofta för att inte följa trafikregler och
konflikter mellan cyklister och gående inrapporteras till oss via
kundtjänstsystemet. Vad kan då detta bero på? VTI gjorde 2016 en
observationsstudie på 5 900 cyklister för att ta reda på om cyklister
är sämre än andra trafikantgrupper på att följa trafikregler. Studien
stödjer inte den bilden. I studien såg man istället att både gående
och cyklister är duktiga på att hålla sig inom sina ytor, konflikter
cyklister emellan är vanligare än konflikter cyklist-fotgängare, vid
konflikt mellan cyklist och gående var det vanligare att den gående
befann sig på cykelbanan än tvärtom.
I vårt kundärendesystem får vi, oavsett resultat i ovan nämnda undersökning, in många ärenden som handlar om att trafikanter och/
eller fordon är på fel plats. Det rör sig om gående på cykelbanor, cyklister på gångbanor, bilar i parker, på trottoarer och på cykelbanor,
elsparkcyklar som är felparkerade och så vidare. Att säga vad dessa
beteenden beror på är inte lätt. Vi antar att en del beteenden, tex att
köra för fort (inte vansinneskörningar), att felparkera medvetet kan
bero på upplevd stress eller en uppfattning om att det är ok att tänja på regelverket. Andra beteenden, exempelvis vansinneskörningar kan, som nämns ovan, bero på personlighetsrelaterade orsaker.
Men många beteenden tror vi beror på den fysiska miljön - att brist
på ytor för vissa trafikantgrupper påtvingar ett oönskat beteende
och väldigt stora ytor för andra trafikanter möjliggör oönskade beteenden. Breda och långa raksträckor på huvudgatorna i stan kan
inbjuda till höga hastigheter. Och cyklister som trängs på en del av
våra cykelbanor ser ibland ingen annan möjlighet än att ta en bit av
gångbanan i anspråk. Likaså kan avsaknaden av cykelinfrastruktur
leda till att både barn och vuxna väljer att cykla på trottoaren istället
Varför beter vi oss som vi gör i trafiken?
Arbetsgruppens antaganden.
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för i en vägbana bland bilar där man inte känner sig trygg.
Malmö stads cyklistundersökning visar att cyklister upplever andra trafikanters beteenden som
problematiska. Resultatet av cyklistundersökningen ger inte svar på vilka beteenden som avses.
Eftersom trafiken och trängsel också uppges vara ett problem kan det vara relevant att fundera
på om det kan vara något som har betydelse för att man upplever andra trafikanters beteende
som ett problem. I takt med antalet cyklister blir fler ökar trängseln på cykelbanorna, vilket kan
göra att det i högre utsträckning blir konflikter med andra cyklister men även med fotgängare.

Konsekvenser av oönskade trafikbeteenden
Inom detta uppdrag utgår vi ifrån att den otrygghet som orsakas av trafikanters oönskade beteenden får konsekvenser. Vilka konsekvenserna är och i vilken omfattning de förändrar och
begränsar individers rörelsemönster eller möjligheter att ta del av aktiviteter, att utföra vardagliga ärenden och annat vet vi inte än. I arbetsgruppen har vi gjort en del antaganden om vilka
konsekvenser den otrygghet som orsakas av andra trafikanters beteende kan få. I de undersökningar som ska genomföras kommer vi ta reda på hur det verkligen ligger till.

Arbetsgruppens antaganden om vilka konsekvenserna av otrygghet orsakat av trafikbeteende kan vara.
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Att förändra trafikbeteende
Fastighets- och gatukontoret har flera verktyg som är användbara när det kommer till att påverka hur vi beter oss i trafiken. Hur vi gestaltar och bygger staden spelar givetvis oerhört stor
roll för vilka möjligheter vi som trafikanter har att ta oss fram på ett oönskat eller önskat vis. Är
staden/trafiksystemet utformad så att brukaren, eller trafikanten, förstår hur man ska använda
den? Finns det tillräckliga ytor för olika typer av trafikanter? Planerar,
gestaltar och bygger vi staden så att det är lätt för trafikanten att veta
var man ska vara, hur fort man kan ta sig fram och så vidare, så gör vi
det lättare att göra rätt och svårare att göra fel.
Reglering är ett annat starkt verktyg som vi kan använda oss av. Med
reglering kan vi sätta begränsningar för hastigheter, enkelrikta, reglera
bilfria zoner, cykelgator och så vidare. Sommargatorna är exempel på
platser där vi under en viss period omreglerar. Utvärderingar som gjorts
bland boende, verksamheter och besökare visar att majoriteten av respondenterna menar att den minskade framkomligheten för fordonstrafiken har påverkat gatorna positivt. Gatorna har blivit en lugn och trygg
plats där man gärna vistas och umgås.
Före detta gatukontoret arbetade under många år med information och
beteendepåverkan i syfte att påverka färdmedelsfördelning. En del av
erfarenheterna från detta arbete borde kunna tas tillvara då vi framöver arbetar med trafikbeteende kopplat till trygghet. Information om
trafik -och parkeringsregler kan också ingå i en verktygslåda för ökad
trafiktrygghet.
Att göra fysiska åtgärder där gatorna är färdigbyggda men trafiken av
olika anledningar orsakar otrygghet är ännu en möjlighet som FGK
har. Vi kan till exempel dämpa hastigheter genom att smalna av gator
eller bygga olika typer av farthinder. Vi kan också bygga ut infrastruktur
för oskyddade trafikanter och omfördela ytorna för infrastruktur för att
möta mål och behov.
Dialog Möllan är ett exempel på ett samarbete mellan boende, Malmö
stad och Polisen som syftade till att öka trafiktryggheten i ett område
på Möllevången. Boende upplevde trafikotrygghet på grund av bilars
höga hastigheter och andra trafikregelbrott. Dialogen resulterade i att
tillfälliga farthinder placerades ut på ett flertal platser, att en gata stängdes av från motorfordonstrafik och att en barriär sattes upp längs med
Ystadgatan för att förhindra parkerade bilar på gång- och cykelbanan.
Vi kan också öka tryggheten och säkerheten genom att skapa tillfälliga
gång- och cykelvägar under byggtid.

FGK:s verktyg för att påverka
beteende i trafiken

Ibland har vi som förvaltning inte tillgång till alla verktyg som behövs för att förändra trafikbeteenden. Då behöver vi samverka med andra aktörer för att nå längre. Polismyndigheten, de olika
skolförvaltningarna och Skånetrafiken är exempel på viktiga aktörer att samverka med.
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Undersöka-analysera-välja åtgärd
Detta uppdrag ska mynna ut i förslag på åtgärder som ska komma tillrätta med de beteenden
i trafiken som orsakar otrygghet och därmed minska otryggheten. Vi har valt att använda oss
av metodiken undersöka-analysera-välja åtgärd. Då tiden begränsar oss något har vi valt att i
första hand undersöka och analysera material som vi redan har tillgång till. För att i längden få
en bredare och mer representativ bild av problematik med beteenden i trafiken som orsakar
otrygghet kommer vi, med start i vinter, att också genomföra undersökningar bland Malmöbor
-både kvantitativa och kvalitativa. De kvalitativa undersökningarna kommer att fokusera på
barn, äldre och personer med funktionsvariation. Resultaten av dessa undersökningar kommer
att ligga till grund för ett fortsatt arbete med trafiktrygghet.
Olycksanalyser i Strada (informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet) har gjorts för olika kluster utifrån klassificeringen av ärenden i Easy för att se
om det finns någon tydlig koppling mellan olyckor och oönskat trafikbeteende. Resultatet av
dessa analyser visar att det inte går att säga om det finns en tydlig koppling mellan olyckor och
trafikbeteende. Detta visar att det är högst motiverbart att arbeta med trafiktrygghet och trafikbeteende som komplement till arbetet med trafiksäkerhet.

Källor för vår undersökning
Vad vet vi då om vilka trafikbeteenden som genererar otrygghet i Malmö idag? Vi har inventerat
material från flera olika källor. Det rör sig om ärenden till vårt kundtjänstsystem, dialogprojekt,
resultat från återkommande undersökningar, såsom trafikantundersökningen och cyklistundersökningen, polisens trygghetsmätnigar, Malmöiniativ, vårt arbete i skoltrafikgruppen med mera.
Detta har gett oss en bild av otrygghetsproblematiken i Malmötrafiken och vilka beteenden
som orsakar denna otrygghet, men vi ser också stora brister i vårt material.
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Brister i kartläggningen
Kartläggningen vi gjort utgår helt och hållet från befintligt material från en rad olika källor. Absolut mest data har vi från vårt kundtjänstsysten Easy. Från Easy har vi samlat ärenden mellan
juni 2017 och januari 2021. Ärendena har sammanställts i Excel där olika sökord har använts
för att hitta rätt ärenden. De inkomna ärendena har sedan skapat geografiska kluster med hjälp
av GIS (geografiska Informationssystem). Kluster skapas när det är tillräckligt många ärenden
inom en geografisk yta. Det kan också bildas kluster genom att samma person felanmäler eller
kommer med samma synpunkt flera gånger. Det behöver alltså inte vara olika personer som
upplever samma problematik. En risk med metoden är att flera ärenden samt andra trafikbeteenden riskerar att missas.
I några av kategorierna är den geografiska spridningen av de inkomna ärendena god över stora
delar av Malmö, medan vissa kategorier är koncentrerade till de västra och centrala delarna av
staden. Erfarenheter från olika dialogprojekt visar att alla Malmöbor inte är medvetna om att
det finns möjlighet att felanmäla och komma med synpunkter via Easy. Det kan ha en påverkan
på resultatet av kartläggningen och något som är viktigt att ha med i tolkningen av resultatet.
Fler Malmöbor som får kännedom om Easy skulle öka möjligheten att få en bättre representation från olika delar av Malmö.
En annan svårighet med Easy är också att det är varje enskild handläggare som tolkar innehållet och innebörden av ärendet. Vad som faller in under ”trafikotrygghet” blir godtyckligt. Det
är till exempel inte enkelt att avgöra huruvida ett ärende som beskriver ett oönskat beteende
orsakat otrygghet eller irritation.
Inga av de dialoger som genomförts av FGK har haft som huvudsakligt syfte att ta reda på vilka trafikbeteenden som upplevs skapa otrygghet men man kan konstatera att många upplever
andra trafikanters beteende som ett problem.
Några dialoger har valts utifrån att medborgare har kontaktat Malmö stad om otrygghet kopplad till en trafiksituation som upplevs osäker. Det har då varit fokus på att man vill minska
biltrafik och sänka bilars hastigheter. Det har även funnits många andra syften som att man vill
utveckla en stadsdel, öka det hållbara resandet eller hämta in synpunkter på hur en viss typ av
gata upplevs av de som använder den.
Barnens perspektiv är nära taget obefintligt i det material vi har att tillgå. Vi har många kundärenden som berör barn men det är de vuxnas perspektiv på hur barn upplever trafiken som
vi har tillgång till -inte barnens. Likaså är det vårdnadshavares och skolpersonals synpunkter vi
har när det gäller trafiksituationen runt skolor. Det är en brist i materialet att vi inte har ett bra
underlag från barn och unga.
Med de brister som nämnts ovan antar vi att orsaker till otrygghet kan vara så många fler än
de vi känner till just nu. Och konsekvenser av otryggheten kan vi än så länge bara göra antaganden om.
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Resultat från våra källor
Några trafikbeteenden som upplevs som otrygga återkommer oavsett vilken källa till information vi tittar i. Det handlar om höga hastigheter, trafikant och fordon på fel plats och att
trafikregler, framförallt parkeringsregler, inte respekteras. Den sistnämnda är vanligt förekommande runt skolor, vid lämning och hämtning. Överlägset flest synpunkter har Fastighets- och
gatukontoret på bilisters höga hastigheter. Antal ärenden om trafikant och fordon på fel plats
och trafikregler, framförallt parkeringsregler som inte följs är små i föörhållande till den första
kategorin. . Däremot käner vi igen även dessa från dialoger med Malmöbor och inte minst i vårt
arbete med trafiksituationen runt skolor.

Bilisters höga hastigheter

Trafikanter och fordon
på fel plats

Trafik- och parkeringsregler som inte följs

Höga hastigheter
Malmöbor anser det problematisk med höga hastigheter, framförallt bilisters höga hastigheter
sticker ut. I vårt kundtjänssystem ser vi att platser där höga hastigheter upplevs är på gågator/
gångfartsområden, lokalgator och huvudgator, i nybyggnadsområden samt vid skolors närmiljö.
Fotgängare upplever även att fordon håller höga hastigheter vid övergångsställen som inte är
hastighetssäkrade. För enkelhetens skull kan vi sammanfatta med att Malmöbor upplever höga
hastigheter i alla möjliga typer av miljöer och på alla möjliga platser i staden. Vid en närmre titt
på geografin av ärendena i Easy ser vi kluster av ärenden på huvudgator i centrala delarna av
Malmö, till exempel på Föreningsgatan och Södra Förstadsgatan.
Inom Storstadspaketets förstudie för linje 4 har dialoger gjorts med barn i Slottsstaden kring
deras skolvägar. Barnen upplever både bilars och bussars hastigheter som problematiska.
Polisens trygghetsmätningar visar att många Malmöbor tycker att det är problematiskt med höga
hastigheter i trafiken. I 2021 års mätning svarade nästan hälften av respondenterna att de tycker
att bilar kör för fort i områdena där de bor. Nästan 30 procent anser att det är ett problem med
buskörningar med mopeder och mc.
Mellan januari och augusti 2021 utfärdade Malmöpolisen ordningsföreläggande gällande hastighetsöverträdelser till över 1500 förare. Under samma period blev 107 körkort omhändertagna
av samma anledning. Polisens hastighetskontroller är fokuserade till sträckor med stort trafikflöde, såsom Lundavägen, Pildammsvägen, Sallerupsvägen med flera. Cirka 60% av hastighetsöverträdelserna är rapporterade på 40-sträcka och 19% på 30-sträcka. Övriga är spridda över andra
hastighetsbegränsningar.
Under pandemin erfar Polisen att problem med så kallade vansinneskörningar i centrala Malmö
har ökat. Det är yngre motorburna individer som framfört fordon i höga hastigheter. Detta har
skett på fredags- och lördagskvällar året runt. Enligt Polisen (Lokalpolisområde Norr) är denna
problematik mest utbredd på Norra Vallgatan, Slottsgatan, Fersens väg, Östra Rönneholmsvägen, Föreningsgatan, Amiralsgatan och Djäknegatan.
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Fordon och trafikanter på fel plats
Det upplevs också finnas en problematik med trafikanter som är på fel platser i staden. Exempel på det är cyklister och elsparkcyklar som vistas på gångbanor, bilar som kör i parker samt på
gång- och cykelbanor och fotgängare som går på cykelbanor.
Ett annat exempel är att cyklister cyklar på gångbanan för cykelbanan är avstängd vid tillfälliga
omregleringar, beläggningsarbete eller vid ombyggnader och att det inte finns ett tillräckligt
säkert, tryggt eller gent alternativ. Denna problematik är inte koncentrerad till enskilda platser
utan spridd över staden.
Trafikregler som inte efterlevs
Det skapas osäkerhet bland medtrafikanter när trafikregleringar inte efterlevs. Förutom att hastighetsgränserna inte efterlevs påpekas det också att trafikanter bryter mot parkeringsregler.
Bilar parkeras på gång- och cykelbanor, vid hämtning och lämning vid skolor parkerar föräldrar
utanför bestämda parkeringsplatser, väjningsplikt och högerregel respekteras inte och cyklar
och elsparkcyklar som står parkerade på gångbanor blockerar tillgängligheten.
I de få dialoger som genomförts med barn som målgrupp framträder några beteenden som
otrygga. Det kan vara att bilar och bussar inte stannar vid övergångställen och rödljuskörningar.
En extra titt på barns otrygghet i trafiken
I kartläggningen av vilka trafikbeteenden hos andra trafikanter som barn upplever orsakar
otrygghet finns inte mycket material att tillgå. Det har gjorts några dialoger inom Storstadspaketet och inom ramen för det här uppdraget har enstaka skolor bidragit med material som berör
ämnet. Några av de problem som framträder är bilars och bussars hastighet, att bilar och bussar
inte stannar vid övergångställen, rödljuskörningar och konflikter mellan fotgängare och cyklister. Vid övergångställen som saknar trafiksignal beskrivs sikten som ett problem som skapar
otrygghet. Parkerade bilar och växtlighet som skymmer sikten blir ett större problem för barn
än vuxna eftersom barn är kortare. Brist på ytor för fotgängare och cyklister var också något
som togs upp av barnen.
Otrygghet utanför Malmös skolor beror till stor del på den biltrafik som alstras när vårdnadshavare skjutsar barn i bil till och från skolorna. Förutom att mängden biltrafik, många bilar
under en kort stund, skapar otrygghet handlar problemen om att trafik- och parkeringsregler
inte följs. På gator där hämtning och lämning sker finns inte alltid separerade cykelbanor, vilket
gör att barn väljer att cykla på trottoarerna för att undvika biltrafiken. Också skolor som ligger i
nybyggda områden upplever att de har en otrygg och osäker trafiksituation som ofta är kopplad
till bilskjutsning. I nya områden är också byggtrafik och tillfälliga gång- och cykelvägar orsaker
till otrygghet. Den information vi har om trafikbeteenden kopplat till otrygghet vid skolor
kommer från vårdnadshavare och personal. Vi behöver lära oss om barns upplevelser av trafiken vid deras skolor för att, tillsammans med andra förvaltningar, skapa en tryggare trafikmiljö
runt skolor och längs med skolvägar.
I cyklistundersökningen har man frågat föräldrar om de anser att barnens skolväg är säker att
cykla. Drygt hälften har svarat att de anser att cykelvägen till skolan är säker. Som främsta anledning till att man inte upplever att den är säker anges osäkra korsningar, följt av att det saknas
cykelbanor och dåligt uppförande av andra trafikanter.
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Andelen Malmöbarn som inte känner sig trygga när de använder kollektivtrafiken har ökat mellan
2012 och 2016 enligt data från Region Skånes barn och ungdomsenkät (Region Skåne 2012; 2016).
En konsekvens är att barns frihet och möjlighet att använda såväl det offentliga rummet som aktiviteter i andra delar av staden än där de bor begränsas. Särskilt bör det uppmärksammas att det finns
en skillnad mellan pojkar och flickor. Ökningen är större bland flickor (6 procent år 2012 respektive
12 procent år 2016 i årskurs nio) än bland pojkar (4 procent år 2012 respektive 6 procent år 2016).
Vad otryggheten i kollektivtrafiken beror på framgår inte i rapporten. För att eventuellt kunna arbeta
med problematiken behöver vi veta vad som orsakar otryggheten.

Vad mer orsakar otrygghet i trafiken
Då vi under arbetets gång sett att en del beteenden som leder till otrygghet inte tydligt syns i de
källor vi har tillgång till beslutade vi att också genomföra undersökningar bland Malmöbor för
att ta reda på mer om vilka beteenden hos andra trafikanter som skapar otrygghet. Samtidigt
kommer vi också att undersöka annat som orsakar otrygghet, exempelvis den byggda miljön
eller flöden av trafik och trafikmängder. Detta material kommer att ge oss underlag till vårt
fortsatta arbete med trafiktrygghet. Undersökningarna kommer att genomföras både med kvalitativa och kvantitativa metoder. Som en uppstart hade vi en intern workshop där vi besvarade
frågan Vad orsakar otrygghet i trafiken? för att få en bredare bild av problematiken. Nedan några
exempel på sådant som framkom under workshopen.

Fotgängare
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Cyklist

Kollektivtrafikresenär

Förvaltningens uppdrag om att organisera trafiktrygghetsarbetet
Parallellt med detta KF-uppdrag om trafikbeteende arbetas en organisering för Fastighets- och
gatukontorets trafiktrygghetsarbete fram inom ett annat uppdrag. Inom det arbetet har arbetsgruppen identifierat ett antal problemområden som listas nedan. Dessa överensstämmer i stort
med det vi identifierat inom detta uppdrag, med den data vi har att tillgå idag.
•
Närområde förskola, skola, lekplatser, parker
•
Platser med säsongsvarierande trafikproblematik
•
Långa, raka sträckor utan hastighetsdämpning
•
Lokalgatunätet
•
Nybyggnadsområden

Slutsatser och åtgärder
På följande sidor redovisas en rad slutsatser. Till varje slutsats finns en eller flera åtgärder föreslagna. Samverkan kommer att behövas med Polismyndigheten såväl som andra förvaltningar
inom Malmö stad för att genomföra en del av åtgärderna. Samverkansformer finns till viss del
redan upparbetade men kan behöva utökas. Redovisningen av slutsatser och åtgärder inleds med
en redogörelse för slutsatser och åtgärdsförslag som rör bilisters höga hastigheter. I de källor till
information vi har idag om trafikbeteenden som orsakar otrygghet är bilisters höga hastigheter
det beteende som sticker ut. Ärenden som rör problematik med fordon på fel plats och att trafikregler, framförallt parkeringsregler, inte följs är förhållandevis få men har en tydlig koppling till
trafiksituationen runt skolor. Därför väljer vi att redovisa slutsatster och åtgärder under rubriken
Trafikbeteenden vid skolor. Sist bland slutsatser och åtgärder finns slutsatser och åtgärder kopplade
datainsamling, analys och kompetensutveckling som i sammanhanget inte ska förglömmas då det
bidrar till förvaltningens uppdrag att systematisera arbetet med trafiktrygghet.
Åtgärder som är pågående eller planerade att genomföras redovisas först. Åtgärder som kan vara
aktuella på längre sikt följer därefter.

Bilisters höga hastigheter

SLUTSATS

SLUTSATS

Kluster i Easy med inrapporterade höga hastigheter
bland bilar hittar vi bland annat i innerstadsmiljö till
exempel Södra Förstadsgatan, och Föreningsgatan. I
stort sett samtliga dessa platser ligger på sträckor som
kommer att byggas om inom storstadspaketet eller andra projekt under kommande år.
Polisen ser ett ökat antal så kallade vansinneskörningar
i centrala Malmö. Amiralsgatan, Djäknegatan, Norra
Vallgatan, Slottsgatan, Fersens väg, Östra Rönneholmsvägen, Föreningsgatan nämns som en populär slinga
för dessa körningar.
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SLUTSATS

ÅTGÄRDER STORSTADSPAKETET

Åtgärd

Polisens trygghetsmätning visar att nära hälften av
Malmöborna upplever att hastigheterna är för höga
där man bor. Vår kontakt med Malmöbor och de ärenden vi får in via Easy bekräftar den bilden. Huruvida
det handlar om faktiska hastighetsöverträdelser eller ej
har vi ingen heltäckande kunskap om.
Inom Storstadspaketet byggs många gator i innerstaden
om under kommande år. Många av gatorna som ingår i
Storstadspaketet är breda gator vilket inbjuder till hastigheter över 40 km/h. Flera av de gator som vi vet har
otrygghetsproblematik kommer att byggas om inom
Storstadspaketet, exempelvis Amiralsgatan, Djäknegatan
och Föreningsgatan. Vilka trafiksäkerhetshöjande och
trygghetsskapande åtgärder som är aktuella på huvudgatorna beror till stor del av gatans karaktär och funktion.
Den mest effektiva åtgärden för att hastighetssäkra övergångställen och cykelöverfarter är att anlägga
farthinder. Hastighetssäkring är en åtgärd som vidtas för att sänka hastigheten till 30 km/h eller lägre. Hastighetssäkring innebär att både trafiksäkerhet
och trygghet ökar. I den mån det är möjligt placeras
hastighetssäkrade övergångsställen i närheten av hållplatslägen för att främja busstrafiken. I anslutning till
hållplatserna har bussarna en lägre hastighet och påverkas i mindre grad av farthinder.
Längs med de huvudgator som omgestaltas då de
ska trafikeras av MEX-linjer är det främst så kallade
H-gupp som är aktuellt. Anläggandet av farthinder
prioriteras vid skolvägar, där huvudcykelnätet och prioriterade gångstråk/fotgängarzoner korsar MEX-linjerna. Även olycksdrabbade platser prioriteras.
Trygghetsaspekter tas också med i beaktande i utformning av hållplatser. Bland annat arbetar man med att
ge tillräckliga ytor för på- och avstigande vilket gör att
resenärerna inte hamnar för nära buss/biltrafik i gatan, och att leda cykelbanor bakom hållplatserna för att
minska konflikter mellan bussresenärer och cyklister
Flertal av stadens centrala huvudgator kommer få förändrad utformning inom ramen för Storstadspaketet/Ramavtal 8 storstad Malmö. Trafiktrygghet har varit en aspekt i
framtagande av åtgärder och bedömningen är att gatornas
nya utformning kommer bidra till ökad trafiktrygghet
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Överföring av kunskap om trafikotrygghet på platser
som identifieras görs kontinuerligt till pågående och
kommande projekt. På så vis kan detta tas i beaktande
då man planerar och bygger om. Processer för och
systematisering av erfarenhetsåterföring och kvalitetssäkring kan utvecklas.
Digitala hastighetsskyltar placeras ut med syfte att
öka trygghet och säkerhet i trafiken genom att uppmärksamma bilister på hastighetsbegränsningen. Under 2021 köptes 15 nya skyltar in och ytterligare 15
kommer att köpas in under 2022. Det innebär att det
kommer att finnas totalt 69 skyltar i staden. Skyltarna
placeras bland annat på sträckor som är olycksdrabbade, har låg hastighetsefterlevnad eller ligger vid skolor.
En inledande utvärdering av effekten på hastighet genomfördes under 2021. Under 2022 kommer en mer
omfattande utvärdering avseende både trafiksäkerhet
och trafiktrygghet att genomföras.
Samverkan med Polismyndighetens lokalpolisområden och trafikpolisen är av stor vikt för att komma
åt den otrygghet som orsakas av bland annat vansinneskörningar och höga hastigheter. Vi har behov av
erfarenhetsutbyte och kontakt med de olika närpolisområdena och med trafikpolisen. Med Polisens hjälp
kan vi jämföra vår bild av var problematiken finns
med Polisens bild och sedan planera insatser där de
ansvarar för att kontrollera hastigheter och att lagföra
brott.En avsiktsförklaring kan med fördel skrivas mellan Malmö stad och Polismyndigheten där det framgår
att vi gemensamt ska arbeta med att minska antalet
vansinneskörningar i staden.
Den norra delen av Rolfsgatan upplevs som otrygg
på grund av både bredd och utformning som genomfartsväg och man upplever att fotgängare och cyklister
tvingas röra sig i gatan på bilisternas villkor. Förslag
på olika åtgärder för att främja gång- och cykeltrafik
och öka vistelsen i gatan har inom ramen för projektet
(Case Sofielund 2030) tagits fram. Exempel på sådana
åtgärder är: farthinder, avsmalning av gatan, grönska
genom planteringskrukor, cykelparkering och möblering i parkeringszoner. Några åtgärder, som avsmalning av gatan genom att bredda trottoaren, utreds
medan andra; ett nytt övergångställe med fartdämpande åtgärder redan är beslutade.
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Fastighets- och gatukontoret har under 2021 utrett
blomlådor som fartdämpande och trygghetsskapande
åtgärd i lokalgator. I början av nästa år (TRU 1/2-22)
kommer Tekniska nämnden ta ställning till ett förslag
som innebär att blomlådor ska testas på några utvalda
gator för att se om åtgärden har önskad effekt. Det
föreslagna konceptet innebär att blomlådor ställs ut
på gator där boende anser att hastigheterna är för
höga. Boende tar initiativ till åtgärden och står även
för skötsel och kostnader förenade med utplacering
av blomlådorna.
Utreda effekten på trafiktrygghet och trafikbeteende
av olika typer av regleringsformer. Det kan exempelvis
vara att avsätta ökade ytor till oskyddade trafikanter och
införa 30 km/h på fler platser, till exempel vid förskolor
och på villagator. Det senare görs lämpligen via litteraturstudie/omvärldsanalys och genom att inkludera frågan i undersökningarna som nämns ovan. Superblocks
är ett annat exempel på åtgärd. Superblocks på Möllevången utreds inom ett pågående TN-uppdrag.
Utökade 30-zoner och andra regleringsformer kan
med fördel utredas inom TROMP-revideringen.
Hastighetskampanjer kan vara ett sätt att uppmärksamma många på en gång om höga hastigheter och
dess konsekvenser. Hastighetskampanjer kan, med
olika innehåll, användas både lokalt i ett visst område
eller som en bredare och mer storskalig kampanj.
Samverka med boende för att hitta lämpliga åtgärder,
så som i konceptet Trygga lokalgator som användes i
arbetet på Möllevången.
Fartkameror, så kallad ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll), är i nuläget bara möjligt att sätta upp på
statligt vägnät. Trafikverket har genomfört några piloter för att på sikt möjliggöra för ATK även på kommunala gator. När detta blir möjligt är oklart i nuläget,
men tidigast 2022 kommer Trafikverket att kunna gå
ut med förfrågningar om önskemål om platser. För
att ansluta sig till det ATK-system som används på
statligt vägnät kommer Trafikverket vara beslutande
instans. Stockholms stad har bestämt sig för att inte
invänta Trafikverkets arbete utan har för avsikt att
handla upp ett antal egna fartkameror. Det är dock en
komplex process som bland annat kräver ett avtal med

Polisen om att de tar hand om datan från kamerorna
och utfärdar böter med mera.
FGK följer detta initiativ.
ÅTGÄRD

Geofencing eller digitala staket staketen kan upprättas
inom ett område för att möjliggöra styrning av uppkopplade fordon på olika sätt. Det kan till exempel
handla om styrning av maxhastighet eller att begränsa
fordons tillgång till ett område. Trafikverket har fått i
uppdrag av regeringen att testa digitala staket i stadsmiljö tillsammans med bland annat Göteborg och Stockholm. Till en början fokuserar projektet främst på yrkestrafiken. En handlingsplan har också tagits fram för
att införa digitala staket i större skala i svenska städer.

Trafikbeteende runt skolor

SLUTSATS

SLUTSATS

ÅTGÄRD

Från Malmöbor i nybyggda områden, som till exempel Hyllie, Västra Hamnen och Limhamns sjöstad, får
vi en hel del ärenden om otrygghet kopplat till trafik
och trafikbeteenden. Det handlar inte sällan om skolvägar som känns otrygga på grund av byggtrafik och
tillfälliga omregleringar eller trafiksituationen vid en
ny skola.
Vi saknar kunskap om hur barn upplever trafiken avseende trygghet/otrygghet. Inom detta uppdrag har
några skolor gett oss input kring hur de upplever trafiksituationen kring sin skola. Även om vi som förvaltning har lång erfarenhet av att arbete med trafiken
kring skolor saknar vi barnens perspektiv. Den input
som kommer till oss via e-post, samtal med mera
kommer uteslutande från vuxna -skolpersonal eller
vårdnadshavare och rör inte sällan trafiksituationen
runt skolor vid lämning på morgonen. Det material vi
faktiskt har tillgång till avseende barns upplevelser av
trafiken har vi tagit del av och analyserat inom detta
uppdrag.
Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret
och Grundskoleförvaltningen samarbetar i en skoltrafikgrupp med syfte att skapa en trygg trafiksituation
runt skolor. Serviceförvaltningen kan med fördel komplettera gruppen i samband med åtgärder på skolor.
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Under 2022 fortsätter FGK det kontinuerliga arbetet med att genomföra trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i skolors absoluta närmiljö och längs
med stråk där förvaltningen ser att många skolelever
rör sig till och från skolan. Det genomförs åtgärder
på både lokalgator och på huvudgator. Exempel på
åtgärder är hastighetsbegränsning till 30 km/h, parkeringsförbud och hastighetsdämpande åtgärder vid
viktiga passager intill skolorna. Längs med skolstråken är det främst olika hastighetsdämpande åtgärder
som genomförs, till exempel hastighetssäkring av befintliga övergångsställen och cykelöverfarter. Vid tillfälliga trafikomläggningar och vägarbeten vid utpekade skoltrafikstråk är ambitionen att skapa trygga och
säkra alternativa passager.
Insatser med parkeringsövervakning vid skolor i samverkan med Parkering Malmö.
Då vi gör fysiska åtgärder vid en skola kan dessa med
fördel kompletteras med kommunikationsinsatser. Målgruppen för kommunikationensinsatserna är
främst vårdnadshavare då dessa med sitt trafikbeteende är avgörande för att skapa en trygg trafikmiljö
för barnen.
För att skapa oss en verklig förståelse för vilka beteenden i trafiken som skapar otrygghet för barn och unga
kommer vi att genomföra att undersökande arbete
där vi använder flera olika metoder, tex intervjuer och
walk-and-talks. Barn och ungdomar når vi via skolorna. Metoderna kommer att variera med barnens ålder
och rörelsemönster i staden. Undersökningen kommer att ge oss fördjupad kunskap om barns upplevelser av trafiken, ge oss underlag för att prioritera
förbättringsåtgärder och också höja vår kompetensnivå när det kommer till att planera staden för ökad
trygghet.
Förbättringsarbete för att säkerställa trygga gång- och
cykelvägar i nybyggnadsområden under byggtid i syfte att förbättra för oskyddade trafikanter, inklusive
barn som ska ta sig till och från skolan.
I samverkan med elever och berörda förvaltningar
(Serviceförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och
Grundskoleförvaltningen) kan FGK arbeta fram en

”skolgata”, en gata som ger en trygg trafikmiljö i skolans absoluta närhet. En skolgata kan se olika ut i olika
miljöer med olika förutsättningar. Arbetet kan innefatta
gestaltningsfrågor såväl som beteende och regleringsformer (tex bilfria zoner, cykelgata, gångfartsområde).

Datainsamling och analys

SLUTSATS

SLUTSATS

SLUTSATS

SLUTSATS

SLUTSATS

En övergripande slutsats efter att ha studerat tillgängliga källor efter Malmöbors upplevelser av trafikbeteende kopplat till otrygghet ser vi att vi saknar en hel
del kunskap. Behovet av att undersöka vilka beteenden i trafiken som skapar otrygghet är stort.
Vi saknar kunskap om vilka konsekvenser beteenden
som orsakar otrygghet får. Vi vet idag väldigt lite om
på vilket vis ett oönskat trafikbeteende inskränker olika grupper av Malmöbors möjligheter att röra sig i
staden. Ändrar man sitt sätt att röra sig i staden? Undviker man vissa platser pga otrygghet kopplat till trafik? Begränsar man sina barns möjlighet till att röra sig
i staden för att man känner sig otrygg?
Kunskap om varför man väljer ett visst beteende behöver öka. Varför väljer man att köra för fort, att köra
upp på trottoaren utanför skolan eller att cykla på
gångbanan? Mer kunskap kan ge oss större möjligheter att påverka beteendet.
I de källor till information vi har idag är det ofta
mycket svårt att objektivt säga att ett beteende leder
till otrygghet. I en del fall uttrycks det så i exempelvis
ett ärende, men lika ofta är det upp till mottagaren att
tolka detta. Ofta kan man ana att avsändaren snarare
uttrycker irritation över en upplevd situation än faktisk otrygghet.
Vi får in många ärenden i Easy om berör trafikbeteende. Som nämnts tidigare är det svårt att avgöra om
rapporterade händelser skapar otrygghet eller kanske
mest irritation eller någon annan känsla. Det är också
svårt att generalisera och skapa oss en bild över vilka
trafikbeteenden som Malmöbor generellt sett upplever som otrygga.
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Vid olika dialogtillfällen har vi fått veta att många malmöbor inte känner till att man kan lämna synpunkter till
oss. Vi ser också en ojämn fördelning av ärenden över
staden i vårt kundtjänstsystem. Detta gör det vanskligt
att prioritera åtgärder utifrån enbart ärenden. Ska vi använda Easy som ett underlag för prioritering behöver
vi vara medvetna om dess brister och också samla in
kunskap och prioriteringsunderlag på annat vis.
För att skapa oss en verklig förståelse för vilka beteenden i trafiken som skapar otrygghet kommer vi att
genomföra att undersökande arbete där vi använder
flera olika metoder, tex intervjuer och walk-and-talks.
Vi kommer att fokusera på oskyddade trafikanters
upplevelser, barn, äldre och personer med funktionsvariation, men också skapa oss en övergripande bild
av hur Malmöbor i stort upplever trafikbeteenden och
trafikotrygghet. Förutom att undersöka vilka beteenden som leder till otrygghet ska vi också ta reda på vilka konsekvenser det får för hur man rör sig (eller inte
rör sig) i staden. Undersökningen kommer att ge oss
fördjupad kunskap om upplevelser av trafiken, ge oss
underlag för att prioritera förbättringsåtgärder och
också höja vår kompetensnivå när det kommer till att
planera och utforma staden för ökad trafiktrygghet.

ÅTGÄRD

Arbeta systematiskt med olika metoder för att undersökning och analys innan vi väljer åtgärder.

ÅTGÄRD

Öka kännedom om kundtjänstsystemet bland Malmöbor.

Kompetensutveckling

SLUTSATS

ÅTGÄRD
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För att arbeta effektivt med att förändra trafikbeteenden kan förvaltningen behöva utöka sin verktygslåda
så att denna också innehåller icke fysiska insatser. Vi
behöver lära mer om beteendepåverkan när det handlar om att minska otrygghet i trafiken.
Studera, utveckla och testa metoder för att påverka trafikbeteende för ökad trafiktrygghet utan att bygga om.
Samarbete kan initieras med t.ex.universitet, Sveriges
Kommuner och Regioner, Trafikverket och andra redan
existerande och ännu ej existerande forum.

FASTIGHETS-OCH GATUKONTORET

