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Trygghet i lokalgator
(PM/Rapport)

1.

Inledning
Malmö stad har ett ständigt inflöde av önskemål om åtgärder mot höga
hastigheter och genomfartstrafik på lokalgator. Vissa ärenden behandlas av
tjänstemän och vissa går vidare till tekniska nämnden för politiskt beslut. Malmö
stads gatukontor vill veta hur arbetet genomförs i andra kommuner. Följande sex
kommuner valdes ut av Malmö stad inför uppdraget; Lund, Helsingborg, Göteborg,
Stockholm, Eskilstuna och Gävle.

1.1

Syfte

Syftet med denna rapport är att göra en kunskapsöversikt av hur olika kommuner
behandlar inkomna ärenden och arbetar med att göra sina lokalgator trygga och
säkra. Utifrån resultatet kan Malmö stad ta lärdom och använda sig av de metoder
som anses välfungerande i andra kommuner.

1.2

Mål

Gatukontorets mål som knyter an till detta uppdrag är ”att erbjuda trafiksystem
som är tillgängliga, säkra och trygga”. Genom att kartlägga hur andra kommuner
arbetar kan förvaltningen själv förbättra sina rutiner och på så sätt lättare nå mot
det uppsatta målet.

1.3

Metod

Uppdraget inleddes med att konkretisera kärnfrågorna som Malmö stad identifierat
i sitt förfrågningsunderlag till ett frågeformulär, se bilaga 1, för de olika
kommunerna. Frågeformuläret stämdes av med Malmö stad. Därefter gjordes
telefonintervjuer med respektive kommun som sammanfattades under enhetlig
form i rapporten. Till sist har en sammanfattande analys och rekommendation
gjorts. Dessa återfinns först i rapporten.
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1.4

Avgränsningar

Rapporten avgränsas till intervjuer av de kommunerna som beslutats i samråd
med beställaren. Med lokalgator avses gator inom bostadsområden där den
huvudsakliga trafiken görs till- och från intilliggande fastigheter eller gator inom
ett bostadsområde som samlar trafiken till ett anslutande huvudgatunät.
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2.

Sammanfattande analys och rekommendationer
2.1

Rekommendationer

Utifrån analysen av intervjustudien kan rekommendationer ges för framgångsrika
metoder kommuner kan tillämpa i trafiksäkerhets- och trygghetsfrågor i
lokalgatunätet. Det har även identifierats mindre bra metoder och kunskapsluckor.
Politisk beslutad strategi
I de intervjuade kommunerna kräver ärenden och åtgärdsförslag sällan politiska
beslut utan det tas på tjänstemannanivå. Kommuner bör arbeta för att få politisk
acceptans för en stringent linje och sedan kunna arbeta på tjänstemannanivå utan
vidare politisk inblandning. Det ger en tydlig inriktning för arbetet och möjlighet
för effektiv handläggning.
Samla fakta
Kommunen bör samla tidigare ärenden, hastighetsmätningar och annat lämpligt
underlag så att det på ett enkelt sätt kan återanvändas i nya ärenden. GIS är ett
bra verktyg för detta.
Samarbeta med boende
Kommunen kan ta hjälp av boende för kartläggning av områden, gångstråk,
skolvägar, problemplatser. Underlaget bör samlas med hög tillgänglighet för
tjänstemän i exempelvis ett GIS-system. Förutom att ge ett större
beslutsunderlag kan detta bidra till högre acceptans för åtgärder hos boende.
Val av åtgärder
Viktiga erfarenheter om åtgärdsval är att flera kommuner arbetar med
trygghetsåtgärder i lokalgator. Trygghetsåtgärder som blomlådor och
hastighetsvisare upplevs som positivt av boende enligt kommunerna men de ger
generellt en liten faktisk effekt på hastigheterna och de är även resurskrävande då
de inte är permanenta åtgärder. En del kommuner upplever dock denna typ av
åtgärder som lyckade, något som är positivt är också att de boende behöver
samarbeta för att bestämma placering och sköta underhåll – något som kan leda
till en ökad samförståelse om vikten av trygghet och i förlängningen ändrat
beteende längs den egna gatan.
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Ett undantag som bedöms kunna ge en faktisk sänkning av hastigheten är
gummigupp. Cyklisters framkomlighet i lokalgatunätet bör dock beaktas med
hänsyn till guppens utformning och placering.
Gupp är den mest effektiva och kartlagda åtgärden för ökad trafiksäkerhet och
minskning av genomfartstrafik. Arbetet med hastighetssäkring av gång- och
cykelpassager medför lugnare trafik och mindre genomfartstrafik i
bostadsområden. I Helsingborg har de uppmärksammat att det ofta inkommer
klagomål på för glest utplacerade gupp varför de börjat arbeta med koncept för
hela gatusträckningar istället för att göra punktinsatser. I Göteborg arbetar de
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med gupp som trygghetsåtgärder även på gator som inte nödvändigtvis är
klassade med låg trafiksäkerhet.
Systematisk uppföljning
Ta fram ett system för enkel uppföljning av åtgärder för att kunna motivera
framtida liknande åtgärder på andra platser och kunna ge respons till medborgare.
Studera och kartlägga
I dagsläget saknas en tydlig beskrivning av vilka faktorer i gatans utformning som
påverkar trygghet. Med syfte att kunna göra riktade och effektiva
trygghetsåtgärder föreslås studier av trygga och otrygga gator. Utifrån det skulle
avgörande faktorer och åtgärder kunna identifieras vilka skulle ge en effektivare
hantering av trygghetsrelaterade ärenden.

2.2

Sammanfattande analys

Arbetssätt för ärenden
Kommunerna har valt olika organisation för hantering av ärende om hastigheter
eller genomfartstrafik på lokalgator. Eskilstuna kommun är den enda kommun
som arbetar i grupp bestående av flera enheter medan ansvaret i övriga ligger hos
en enhet. I Helsingborg har de valt att lägga ansvaret för ärendena på
trafiksäkerhetsprogrammet, vilket sköts av två tjänstemän. Stockholms stad har
valt att ha tjänster avsedda enbart för att kunna utföra snabb ärendehantering.
Kommunerna har valt olika sätt att besluta om inkomna ärenden. Stockholms stad
besvarar majoriteten av ärendena direkt utifrån deras policy ”Frågor och svar om
trafiksäkerhet” som är publicerad på deras hemsida. Även i Eskilstuna kommun
besvaras flertalet ärenden direkt, men deras svar är baserat på en databas över
hastighetsmätningar på gator i kommunen. I motsats utreds samtliga ärenden i
Lunds kommun för att ge medborgaren ett väl motiverat svar.
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Standardsvar som i Stockholms stad kan ge en effektiv ärendehantering men
kräver tydliga riktlinjer för snabbt förfarande med standardsvar. Eskilstuna
kommuns arbetssätt gör att det finns underlag för beslut även vid enklare
förfaranden samt att ett forum för diskussioner mellan enheter finns vid
utredningar.
I samtliga undersökta kommuner är det sällsynt med ärenden som kräver politiskt
beslut och i en del av kommunerna förekommer det aldrig. Ärenden som kan
kräva politiskt beslut rör oftast beslut av principiell eller känslig karaktär vilka
varierar mellan kommunerna. Vanligare är att kostsamma åtgärdsinvesteringar
tas upp politiskt. Enklare åtgärder kan dock handläggare i de undersökta
kommunerna besluta om, oavsett typ av åtgärd.
Trafiksäkerhetsstrategi på lokalgator
Samtliga kommuner arbetar med att trafiksäkra platser med många oskyddade
trafikanter, exempelvis skolvägar. Vanligen undersöks olycksstatisk,
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trafikmätningar och platsbesök görs i utredningarna. I Gävle kommun räknas
generellt oskyddade trafikanter i korsningspunkter under högtrafik och har
bestämt en gräns för antalet oskyddade trafikanter som krävs för åtgärd.
Göteborgs stad och Gävle kommun utmärker sig med tydliga strategier för
trafiksäkerhet och trygghet på lokalgator. I Göteborg arbetar de mot att
hastighetssäkra alla bostadsområden och viktiga passager för oskyddade
trafikanter. Det finns en åtgärdsplan baserad på inventering vilken är politiskt
förankrad och finansierad. Alla inkomna ärenden stäms av mot åtgärdsplanen och
beslut om åtgärder i ett helt område kan då göras av handläggaren.
Gävle kommun däremot genomför inga åtgärder själva på lokalgator utan låter
boende själva ställa ut blomlådor eller gummigupp. Blomlådeprojekt finns även i
andra kommuner men är då främst ett komplement kommunens åtgärder och
föreslås där kommunen inte anser att åtgärder är nödvändiga. En annan skillnad
mot andra kommuner är tillståndet att använda gummigupp. De bedöms ge en
kraftigare effekt på hastigheterna än blomlådor. Enligt de kommunerna som driver
blomlådeprojekt ger blomlådor endast en marginell påverkan på hastigheterna.
Lunds kommun har i enstaka fall tagit helhetsgrepp över bostadsområden.
Metoden har då varit att involvera de boende och föra en dialog om problemen i
området. Vanligt i kommunerna är annars att ta helhetsgrepp för skolvägar. I
Stockholm samarbetar kommunen med skolan, elever och föräldrar för att
kartlägga skolvägar och följa upp genomförda åtgärder. Samverkan mellan
kommun och allmänhet beskrivs som positivt från båda parter. Medborgare
känner sig involverade medan kommunen får underlag till kartläggningar.
Helsingborgs stad planerar att arbeta med trafiksäkerhet för hela gator. De
bedömer att punktåtgärder inte förändrar beteendet längs en hel gata varför ett
helhetsgrepp behövs för att sänka hastigheterna.

\\ramse\pub\mma1\str\2015\1320017650\3_projekt\pm trygghet i lokalgator 2016-02-18.docx

Genomfartstrafik
Endast Helsingborgs stad beskriver att det förekommer problem med
genomfartstrafik. Oftast är problemet även kopplat till höga hastigheter på
lokalgatorna vilket gör att ärendehanteringen är densamma. I Göteborg har
kommunen i samband med införandet av trängselskatt åtgärdat flera gator för att
minska mängden smittrafik.
Den rådande teorin bland kommunerna för att minska genomfartstrafik är att
minska gatans attraktivitet som smitväg. Det görs främst genom gupp på
lokalgator och då gatan har busstrafik har timglashållplatser använts.
Uppfattningen är att när trafikanten får valet mellan att fortsätta på en huvudgata
eller sänka hastigheten över gupp på lokalgatan så väljs huvudgatan.
Trygghetsåtgärder
Göteborgs stad avviker även från övriga kommuner med att genomföra åtgärder
på lokalgator med låga hastigheter och flöden. Det är gatutyper som i de andra
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undersökta kommunerna nästan aldrig åtgärdas. I Göteborg kallas det
trygghetsgupp och syftar till att öka tryggheten hos de boende.
De undersökta kommunerna driver alla någon form av trygghetsarbete. En typ är
blomlådeprojekt där boende tillsammans med kommunen placerar ut blomlådor på
lokalgator. I Eskilstuna kommun och Gävle kommun ansvarar de boende själva för
blomlådorna medan det är kommunen som sköter det i Helsingborg. I Gävle finns
även möjligheten för boende att sätta ut gummigupp. På grund av höga kostnader
och begränsad effekt ställer sig Helsingborgs stad tveksamma till fortsatt arbete
med blomlådor. Även Stockholm har tidigare haft ett blomlådeprojekt men
avvecklat det på grund av kostnaderna.
Lunds kommun har valt att ta ett mer pedagogiskt grepp gällande trygghet och
sätter ut digitala hastighetsvisare temporärt för att boende ska kunna se den
faktiska hastigheten på gatan. Åtgärden har tagits emot väl men bedöms inte ge
varaktiga sänkningar av hastigheten.
Kommunerna får i regel positiv respons från medborgare på arbetet med
trygghetsåtgärder men tjänstemännen ställer sig tveksamma till effekterna och
identifierar risker såsom att hastigheterna ökar när åtgärden tas bort.
Fysiska åtgärder
Upphöjda farthinder är den dominerande trafiksäkerhetsåtgärden i de undersökta
kommunerna. Flera kommuner har utvärderat effekterna med hastighetsmätning
och anser sig därför ha god kännedom om åtgärdens effekter. Oftast höjs
korsningspunkter med oskyddade trafikanter upp vilket är i linje med
kommunernas trafiksäkerhetsstrategier.
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Vanligt är även att höja upp korsningar mellan gator, ibland även med
avsmalningar, för att ge en hastighetssänkningar på sträckan och in i ett område.
En enklare variant av upphöjd korsning är att anlägga en väglins, en cirkulär
upphöjning i korsningen, vilket gjorts i Lunds kommun och Göteborg.
Helsingborgs stad planerar att testa intelligenta fartdämpande åtgärder som
endast påverkar trafikanter som överskrider hastighetsgränsen. Åtgärden är
användbar för att sänka hastigheten på sträckor där det går busstrafik eftersom
det inte påverkar komforten i bussen, såvida chauffören håller hastigheten.
Åtgärden bedöms dock inte garantera låg hastighet i korsningspunkter med
oskyddade trafikanter såsom traditionella upphöjda farthinder.
Gävle kommun har genomfört ett försöksprojekt med en så kallad bymiljöväg,
även kallat 2-1 väg. Det innebär att kombinerade gång- och cykelbanor målas på
vägen vilket smalnar av vägbanan till ett körfält. Syfte att öka trafiksäkerheten
och tryggheten för oskyddade trafikanter genom att de får en egen yta samt att
avsmalningen sänker hastigheten på vägen. Utformningen kan vara lämplig där
det saknas separerade ytor för oskyddade trafikanter och fordonsflödena är låga.
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3.

Intervjustudie
3.1

Eskilstuna

Eskilstuna ligger i norra Södermanland och har 101 000 invånare. Petter Skarin
som är trafikplanerare intervjuades den 2015-11-19. Kontaktuppgifter kan ses i
bilaga 2.
Ärendegång
Ärenden om höga hastigheter på lokalgator i bostadsområden är en av de
vanligaste ärendetyperna som inkommer till Eskilstuna kommun. Synpunkter
gällande genomfartstrafik är dock inte lika vanligt.
Trafikavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att utreda och
besvara inkomna ärenden om hastigheter. Ärendehanteringen görs av en grupp på
5-7 personer på olika avdelningar inom förvaltningen, bland annat
trafikavdelningen och planavdelningen. De sitter samlat och kan därför på ett
enkelt sätt dra nytta av samlade erfarenheter från tidigare ärenden.
Beslut tas oftast på handläggarnivå och det blir sällan politiska ärenden. Mer
komplicerade fall som exempelvis berör skolor, förankras hos chef eller med
ledningsgruppen på stadsbyggnadsförvaltningen.
Det är endast undantagsvis utredningar genomförs i ärenden som rör hastigheter
på lokalgator. I de fall handläggare väljer att utreda ett ärende vidare görs flödesoch hastighetsmätning samt ofta inventering av två handläggare. Eskilstuna
kommun har en mättekniker som utför mätningarna som även innefattar cyklister.
Mätningarna ger handläggarna bättre kunskap om hur trafikanterna på gatan
beter i praktiken och ger kommunen en växande databas. Med en sådan
kartläggning menar de att de också inge trovärdighet i svaren till medborgarna.
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Med databasen över hastighetsmätningar kan kommunen snabbt handlägga de
många ärenden som inkommer kommunen gällande höga hastigheter på villagator
med hjälp av tidigare mätningar. Mätningarna på denna typ av gata visar sällan
att det finns ett hastighetsproblem varför dessa ärenden typiskt inte utreds vidare
för åtgärder. Eskilstuna kommun betraktar de inkomna ärenden som ett tecken på
otrygghet men arbetar inte aktivt med att komma till rätta med just den aspekten
inom ramen för investeringsbudgeten.
Åtgärder
Eskilstuna kommun går vidare med åtgärder i de fall då trafiksituationen inte
bedöms fungera enligt normala förväntningar. Det kan vara om uppmätta
hastigheter på gatan är långt över det normala, om kvaliteten på fotgängarnas
infrastruktur är bristfällig eller då den är byggd på ett sådant sätt att cyklister inte
förstår den befintliga utformningen.
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Det är relativt sällan kommunen tar ett helhetsgrepp för ett område. Då det sker
rör det oftast barns skolvägar, förbättringar för oskyddade trafikanter i
miljonprogramsområden eller där staden utvecklats och trafikförutsättningarna
förändrats. I samband med hastighetssänkningar från 50 km/h till 40 km/h tas
generellt ett helhetsgrepp om gatan med åtgärder såsom nya cykelbanor.
Vanliga åtgärder för att sänka hastigheterna är gupp, sidoförskjutningar, upphöjda
korsningar och avsmalningar. När det gäller gupp har många utformningar testats
i Eskilstuna men kommunen har inte en någon principutformning.
Ett arbetssätt inom trafiksäkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun är att höja upp
hela korsningspunkter in i ett område, Det ses som en markering av områdets
början. Åtgärden ses som rättvis från alla håll och anses ha en hög acceptans.
Den intervjuade kommuntjänstemannen hänvisade till exempel i Eskilstuna på
detta arbetssätt, se Figur 1 nedan.
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Figur 1. Exempel från Västra Storgatan/Eleonoragatan. T.v efter åtgärd och t.h
innan åtgärd.
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Figur 2. Rosenhällsgatan/Torsborgsgatan.
Genomfartstrafik bedöms inte vara ett stort problem i Eskilstuna eftersom staden
har ett tydligt huvudvägnät av ringleder och en bostadsområdesplanering som gör
det svårt för genomfartstrafik att ta sig mellan områden. Kommunen har dock på
vissa ställen anlagt timglashållplatser för att dämpa trafikrytmen.
För villagatorna där kommunen inte anser att åtgärder är nödvändiga erbjuds
boende möjligheten att ställa ut blomlådor. Projektet är ett sätt att göra boende
delaktiga för sitt engagemang och öka deras trygghet i sin boendemiljö. De
boende får själva bygga blomlådorna vilka tillåts vara uppe under
sommarsäsongen från april till oktober. Kommunen hänvisar till lämplig placering
av blomlådorna och förser dem med reflexer.
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De åtgärder som görs från kommunalt håll ingår i en trafiksäkerhetspott i
investeringsbudgeten. Detta system låter tjänstemännen själva prioritera
åtgärder, vilka årligen redovisas för nämnden. Det är dock nödvändigt att
åtgärderna ska hänvisa till kommunens styrdokument och leda till dess
måluppfyllelse.
Uppföljning
Eskilstuna kommun följer i regel upp effekterna av var fjärde genomförd åtgärd
vilket ofta är i samband med att nya lösningar testas. Det är vanligast att göra en
hastighetsmätning efter åtgärd och jämföra med tidigare mätning på gatan.
Kommunen använder utvärderingen för att kunna motivera val av åtgärder och
riktning på det fortsatta arbetet.
Allmänheten ger sällan respons på kommunens åtgärder i Eskilstuna, såvida de
inte anser att utformningen är felaktig. Kommunen söker inte heller upp boende i
samband med färdigställande av åtgärder som klarat besiktning.
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Vid ett fåtal tillfällen då kommunen genomfört pilotprojekt med större
förundersökningar och mediabevakning har attitydundersökningar gjorts kring
åtgärden.
I kommunens uppföljning av blomlådeprojektet har positiv respons givits av
boende och acceptansen för blomlådorna har varit god på gatorna eftersom det
ska förankras grannar emellan. Den faktiska effekten på fordonshastigheten
bedöms som låg men gatans mönster det bryts, vilket upplevs som positivt.

3.2

Helsingborg

Helsingborg ligger i nordvästra Skåne och har 135 000 invånare. Sandra Nelson,
som är trafikplanerare, intervjuades 2015-11-19.
Ärendegång
Ärenden om höga hastigheter på lokalgator är tillsammans med ärenden om
mopeder på cykelbanor de vanligast inkommande ärendena till Helsingborg stad.
Uppskattningsvis inkommer ett sådant ärende om dagen. Kommunen har
uppmärksammat att många hastighetsärenden även kan härledas till
genomfartstrafik då det är passerande trafikanter som håller höga hastigheter.
Trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har ansvaret för att utreda och
besvara inkomna ärenden gällande höga hastigheter och genomfartstrafik. Dessa
ärenden kategoriseras som trafiksäkerhetsfrågor varför de två ansvariga för
Helsingborg stads trafiksäkerhetsprogram handlägger ärendena.
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De två trafiksäkerhetsansvariga beslutar om ett ärende ska utredas vidare och om
eventuella åtgärder ska vidtas. Det är sällan ett ärende eller en åtgärd kräver
politiskt beslut. Om det efter en utredning anses krävas åtgärder så sker
diskussion mellan de två trafiksäkerhetsansvariga och deras chef samt eventuellt
ytterligare kollegor. De går då igenom fallen och lämpliga åtgärder för platsen.
Samarbeten finns även inom förvaltningen där tillgänglighetsansvarig involveras i
vissa fall.
För varje inkommit ärende studeras gatans karaktär, läge och bredd bland annat
utifrån deras kartverktyg. Om beslut fattas för att fortsätta handläggningen görs
platsbesök och analyser av olycksstatistik. Vid platsbesök studeras
motorfordonens hastighet okulärt och hur den kan uppfattas (hastigheten
överskattas i smala sektioner) samt fotgängare och cyklisters förutsättningar på
gatan. Hastighetsmätningar görs inte i samband med ärendehantering.
Åtgärder
Helsingborg stad går vidare med åtgärder i hastighetsärenden då det tydligt
förekommer genomfartstrafik på gatan, om gatans funktion ändrats eller det rör
sig många oskyddade trafikanter och barn. På dessa gator tar kommunen ett
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helhetsgrepp. En arbetsmetod som för dem för dem är förhållandevis ny. För
närvarande tas inga helhetsgrepp över områden i Helsingborg utan enbart för hela
gator.
I dagsläget saknas standardiserade åtgärder i Helsingborg stad varför varje fall
behandlas individuellt efter förutsättningarna på gatan. Vanligt är dock att anlägga
upphöjda gång- och cykelpassager för att förtydliga dessa stråk. Andra vanligt
använda åtgärder är att smalna av med cykelbanor (både anlagda och målade),
sidoförskjutningar och avsmalningar. Refuger anläggs också, men huvudsakligen i
trygghetssyfte. VGU används normalt vid dimensionering av åtgärder, därmed
även farthinder (gupp), vilka sedan anpassas till gatan.
Den intervjuade tjänstemannen hänvisade till Lägervägen i Helsingborg där
kommunen valt att smalna av gatan genom att anlägga målade cykelbanor i båda
färdriktningarna, se Figur 3 nedan.
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Figur 3. Exempel på avsmalning med målade cykelbanor på Lägervägen i
Helsingborg.
Kommunen planerar att anlägga så kallade actibump. Det är ett aktivt farthinder
som endast påverkar trafikanter som överskrider hastighetsgränsen. Eftersom
farthindret endast aktiveras vid hastighetsöverträdelser kan komfort och
framkomlighet bibehållas för de som kör laglydigt. Tanken är att systemet ska
användas på gator med busstrafik, vilka påverkas mest negativt av farthinder.
Helsingborg stad vidtar själva inga åtgärder för ärenden om höga hastigheter på
villagator som slutar i en återvändsgränd där endast boende och besökare antas
använda gatan. För villagatorna där kommunen inte anser att åtgärder är
nödvändiga erbjuds dock boende möjligheten att ansöka om att placeras ut
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blomlådor på gatan. Kommunen hyr ut blomlådorna och sköter själva placering
samt förvar under vintersäsongen mellan oktober och maj.
De fysiska åtgärderna kommunen utför i staden finansieras genom budgetarna för
trafiksäkerhetsåtgärder, driftsåtgärder och beläggningsprogrammet.
Uppföljning
Kommunen följer i regel upp åtgärdernas effekter genom att studera
olycksstatistik och förändringar i antalet inkomna ärenden på gatan.
I samband med att ett farthinder anläggs på en gata får kommunen ofta
synpunkter. Det gäller dels att bullret ökar till följd av accelerationer och dels att
medborgarna anser att de är felplacerade eller att det är för få. Dessa synpunkter
är en bidragande orsak till att kommunen har börjat arbeta med koncept för hela
gatusträckningar istället för att göra punktinsatser.
Helsingborg stad försöker föra en dialog med medborgarna kring deras ärenden.
De vill få medborgarna att komma med egna förslag för att få igång deras tankar
och att de själva för diskussioner med sina grannar. Metoden bedöms ha en god
effekt.
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I kommunens utvärdering av blomlådeprojektet lyfts att acceptansen för
blomlådorna har varit god på gatorna eftersom det ska förankras grannar emellan.
Den faktiska effekten på fordonshastigheten bedöms dock låg när det inte är
högtrafik och det finns en risk för hastighetsökning när de tas bort under
vintersäsongen.
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3.3

Lund

Lund ligger i sydvästra Skåne och har 116 000 invånare. Anna Karlsson är
trafikmiljöingenjör och intervjuades den 2015-11-24. Kontaktuppgifter kan ses i
bilaga 2.
Ärendegång
Ärenden om höga hastigheter på lokalgator i bostadsområden är en av de
vanligaste ärendetyperna som inkommer till kommunen. Synpunkter gällande
genomfartstrafik är dock inte lika vanligt.
Trafikenheten på Tekniska förvaltningen har ansvaret för inkomna ärenden om
hastigheter och genomfartstrafik på lokalgator. Det är en enhet om fyra
trafikingenjörer för närvarande. De ansvarar för att utreda och besvarar ärendena
samt att genomföra eventuella åtgärder.
Beslut i ärendena tas i normalfall på handläggarnivå och endast undantagsvis blir
det politiska ärenden. Om ärendet inkommer med en namninsamling eller om det
är av principiell karaktär krävs politiska beslut.
Samtliga inkomna ärenden till Lunds kommun handläggs i syfte att ge
medborgaren ett väl motiverat svar till beslutet. Det gäller även i ärenden där
handläggaren med stor sannolikhet vet att inga åtgärder kommer vidtas. Lunds
kommun gör vanligtvis inga åtgärder på villagator där endast boende och
besökare förväntas använda gatan.
En ärendeutredning på Lunds kommun innefattar normalt analys av olycksstatisk
och ett platsbesök av handläggaren, vilket kan ge en faktiskt upplevelse av
tryggheten. Undantagsvis gör kommunen även hastighetsmätningar på gatan.
Under platsbesök läggs vikten vid att studera skyddade trafikanters situation, om
skolvägar eller stråk för gående och cyklister korsar gatan.
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Åtgärder
Lunds kommun går vidare med åtgärder i hastighetsärenden då det rör sig många
oskyddade trafikanter över gatan. Platsbesök är en viktig källa till att identifiera
stråk av skolbarn, gående eller cyklister. Det förekommer även att åtgärder
genomförs på väldigt långa lokalgator som inbjuder till höga hastigheter.
Kommunen initierar sällan utredningar för hela områden men det har förekommit
att ärenden inkommit från ett område eller en stadsdel och då har kommunen
tagit ett helhetsgrepp om området. I dessa ärenden har Lunds kommun även fört
dialog med boende för att använda deras kunskap i kartläggningen av områdets
problematik. Information har då skickats ut till de boende med ett åtgärdsförslag
som de fått lämna synpunkter på. I denna typ av ärende har det oftast resulterat i
att den skyltade hastigheten inom området har sänkts, kompletterat med
fartdämpande åtgärder.
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Lunds kommuns huvudsakliga hastighetsdämpande åtgärd är upphöjda hinder. Vid
upphöjda passager för gång- och cykeltrafikanter används platågupp medan
Wattsgupp eller prefabricerade element används på sträcka. Även väglinser, se
Figur 4, används och i enstaka fall avsmalning av breda gator vid gång- och
cykelpassager.
Den intervjuade kommuntjänstemannen hänvisade till flera exempel i Lund och
Dalby, ett mindre tätort i kommunen, där kommunen anlagt olika
hastighetsdämpande åtgärder enligt ovan beskriva metoder, se figurer nedan.
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Figur 4. Området Nyvången, Dalby. Exempel på väglins.

13 av 30

Trygghet i lokalgator
Unr 1320017650

Figur 5. Mårtens Fälad, Lund. Upphöjd passage för gående och cyklister.
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Figur 6. Området Mårtens Fälad, Lund. Exempel på väglins.
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Figur 7. Galjevångsvägen, Lund. Gupp med prefabricerade element på sträcka.
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Figur 8. Hantverksgatan, Lund. Upphöjd korsningspunkt med övergångsställe.
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Figur 9. Skjutbanevägen, Lund. Avsmalning och upphöjd korsningspunkt med
anslutning av gång- och cykelvägnät.
Genomfartstrafik bedöms inte vara ett stort problem i Lund till följd av stadens
bostadsområdesplanering. Den intervjuade kommuntjänstemannen förmodade
också att de upphöjda gång- och cykelpassagerna på lokalgator för cykelbanor
längs med huvudgatunätet kan bidra till att minska attraktiviteten för bilister att
smita genom bostadsområden. Att behöva köra över två gupp, ett in och ett ut,
för att smita igenom ett område anses mer besvärligt än att följa huvudgatunätet.
För villagatorna där kommunen inte anser att åtgärder är nödvändiga placeras
ibland digitala hastighetsvisare upp som en trygghetsåtgärd. Det är en temporär
åtgärd vars syfte främst är pedagogiskt genom att visa boende vilka hastigheter
det körs i på gatan. Den upplevda hastigheten kan då jämföras med visarens
faktiska hastighet för bilarna.
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Lunds kommun har en investeringsbudget för trafiksäkerhetsåtgärder som
trafikenheten ansvarar för. Beslut om mindre åtgärder, såsom ett gupp, kan tas
av enhetschefen men vid mer kostsamma åtgärder krävs beslut från gatuchef eller
tekniska nämnden.
Uppföljning
Lunds kommun följer i regel upp inte upp åtgärdernas effekter utan studerar
främst förändringar i antalet inkomna ärenden på gatan. Det grundar sig i att den
huvudsakligt genomförda åtgärden är gupp vilkas effekter på hastighet och
trafiksäkerhet är väldokumenterade.
Trygghetsåtgärden med en hastighetsvisare har generellt tagits emot positivt av
boende och det sker ofta en dialog mellan kommun och boende. Utlämnande av
insamlad data från hastighetsvisaren anses dock inte lämpligt eftersom den även
fångar upp gående och cyklister. Det krävs därmed att en handläggare analyserar
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mätningen. Effekterna på gatans hastighet bedöms dock inte vara ihållande efter
att hastighetsvisaren har tagits ner från gatan.
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Dialogerna som förts med boende i samband med helhetsgrepp över områden har
tagits emot väl. De boende blir nöjda med att komma till tals och vara delaktiga i
processen. Deras beskrivningar om problemen i området har även varit värdefullt
för kommunen i kartläggningen av området.
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3.4

Stockholm

Stockholm växer kraftigt och har idag har kommunen 912 000 invånare.
Kommunen besvarade frågeformuläret i skrift 2015-11-26. Kontaktuppgifter kan
ses i bilaga 2.
Ärendegång
Det inkommer mellan 1000 och 1500 ärenden om året gällande trafiksäkerheten
på lokalgator till Stockholms stad. Vanligast är synpunkter på hög hastighet, följt
av hög trafikmängd och genomfartstrafik. Trafikplaneringsenheten på
trafikkontoret har ansvar för inkomna ärendena. På enheten finns 1,5 tjänst som
tar emot samtliga ärenden och besvarar ca 75 % av dem. I övriga ärenden förs en
dialog med trafikplaneraren som ansvarar för det berörda området vem även
ansvarar för eventuella åtgärder.
Beslut i ärendena tas i normalfall på handläggarnivå enligt delegation. Det
förekommer att ärenden tas upp i Trafiknämnden. Oftast gäller det
hastighetsändringar, genomfartsförbud i samband med vibrationsproblem på
lokalgator på grund av tung trafik eller vid beslut som kan bli kontroversiella.
Stockholms stad har tagit fram standardsvar vilka används för att besvara de
flesta ärendena. Svaren utgår generellt från kommunens ”Frågor och svar om
trafiksäkerhet” som är publicerad på deras hemsida. Tidigare bedömningar och
trafiksiffror tas även till hjälp för att ge en likartad bedömning.
I de mer komplicerade ärendena som går vidare till utredning studeras
trafiklösningen och trafikmängd, hastigheter och oskyddade trafikanters situation.
Stor vikt läggs vid om det finns ett betydande korsningsanspråk, skolvägar eller
äldreboende.
Stockholms stad är mycket restriktiv med fysiska åtgärder i lokalgatunätet. Deras
olycksstatistik visar att det är få olyckor på lokalgator varför kommunen generellt
prioriterar åtgärder i huvudgatunätet.
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Åtgärder
Stockholms stad går vidare med åtgärder om gatan belastas av stora mängder
trafik i hög hastighet jämfört med gatans standard och skyltad hastighet, samt om
det finns ett relativt stort antal korsande fotgängare.
Stockholms stad har ett aktivt arbete med skolor för att kartlägga och åtgärda
skolvägar. Kommunen arbetar då med att trafiksäkra skolvägarna inom ett
område runt skolan och att därmed ta helhetsgrepp för flera enskilda gator, även i
lokalgatunätet. Stockholms stad genomför projekten i dialog med skolan,
skolbarnen och föräldrarna för att identifiera stråk och problem. Kommunen
genomför samtal, spontana möten, gåturer och workshops med elever vars idéer
togs tillvara i utförandet av åtgärder.
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Figur 10. Upphöjd korsning framför Ålstensskolan, Stockholm.

Figur 11. Upphöjt övergångsställe och del av entré till Ålstensskolan, Stockholm.
Generellt genomförs hastighetsdämpande åtgärder i korsningspunkter. Vanliga
åtgärder i Stockholm är trafiksignalreglering, avsmalning eller upphöjda hinder.
Om det förekommer busstrafik på gatan anläggs avsmalningar, chikan,
busskuddar eller upphöjningar enligt Malmömodell. På grund av geotekniska
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utmaningar undviker kommunen att anlägga upphöjda hinder på vissa gator.
Utöver trafiksäkerhetsåtgärder arbetar staden även med att förbättra belysningen.
Stockholms stad har tidigare haft en mängd genomfartsförbud på lokalgator men
efter ett politiskt beslut år 2007 togs många bort. Anledningen är svårigheten att
övervaka längre sträckor och att det sker en överflyttning av trafik till intilliggande
gator. Genomfartsförbud är nu aktuellt endast i samband med vibrationsproblem
som uppstår på grund av tung trafik.
Tidigare har Stockholms stad använt blomlådor och likande hinder som farthinder
på lokalgator. På grund av de höga kostnaderna för drift och underhåll så används
de inte längre.
Rädslan för att barn ska komma till skada är en vanligt förekommande orsak till
otrygghetsproblem på lokalgator. I Stockholms policy ”Frågor och svar om
trafiksäkerhet” bemöter de föräldrarna med att uppmana dem att barn ska vara i
en vuxens sällskap i trafiken och att barn ska lära sig att gatan inte är en lekplats.
De belyser även skillnaden mellan trygghet och trafiksäkerhet där den otrygghet
föräldrarna upplever oftast inte motsvarar låg trafiksäkerhet. Deras syn är att
otrygghet inte är skäl för trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare framhålls det omöjliga
för kommunen att åtgärda alla hastighetsöverträdelser, att ansvaret faktiskt ligger
hos förarna, och att det är polisen uppgift att övervaka.
Stockholms stad har en investeringsbudget för mindre åtgärder i gatunätet och
cykelåtgärder samt kollektivtrafikåtgärder. Den årliga budgeten är 20 miljoner
kronor fördelat på fyra projekt; tre områdesspecifika för cykel- och gatuåtgärder
samt en för kollektivtrafikåtgärder i hela staden. Trafikförvaltningen kan själva
fatta beslut om åtgärder upp till 5 miljoner kronor, därefter krävs beslut politiskt
beslut.
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Uppföljning
Stockholms stad följer inte systematiskt upp åtgärdernas effekter. Om det är en
kontroversiell plats genomförs flödes- och hastighetsmätning före och efter
åtgärd. De görs då i samband med hastighetsdämpande åtgärder och resultaten
visar undantagslöst att hastigheterna sänks. Uppföljningen av åtgärder sker även
vid säkring av gcm-passager och kommunen studerar den övergripande
hastighetsefterlevnaden på stadens gator.
Återkoppling sker ofta genom Stockholms stads synpunktsportal som finns på
kommunens hemsida. Medborgare kan både anmäla ärenden och återkoppla eller
lämna allmänna synpunkter via den. Vanligt förekommande är önskemål om att
åtgärderna inte har varit tillräckliga i sin omfattning och att ett större område bör
tas med. Det går att utläsa skillnader i antalet synpunkter beroende på
bostadsområde i staden både avseende behovet av åtgärd och återkoppling.
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Större skolprojekt följs alltid upp med en enkätundersökning. Stockholms stad
undersöker hur nöjda invånarna är med åtgärderna och vilka färdmedel eleverna
använder till och från skolan.
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3.5

Göteborg

Göteborg ligger i västra Sverige och är med ca 550 000 invånare Sveriges näst
största stad. Thomas Berggren, trafikplanerare, intervjuades den 2015-11-24.
Kontaktuppgifter kan ses i bilaga 2.
Ärendegång
Ärenden om höga hastigheter på lokalgator i bostadsområden är en av de
vanligaste ärendetyperna som inkommer till Göteborgs stad. Många av ärendena
är även direkt kopplade till trygghet. Synpunkter gällande genomfartstrafik
förekommer, men är inte lika vanliga.
Trafikregleringsenheten på Trafikkontoret har ansvaret för inkomna ärenden om
hastigheter och genomfartstrafik på lokalgator för bostadsområden äldre än två
år. Enheten har ca fem handläggare samt konsultstöd. De ansvarar för att utreda
och besvarar ärendena samt att genomföra eventuella åtgärder. I
nybyggnadsområden är det ansvarig projektledare eller detaljplanehandläggare
som besvarar ärenden innan ansvaret går över till trafikregleringsenheten.
Beslut i ärendena tas i normalfall på handläggarnivå och endast undantagsvis blir
det politiska ärenden. I en del ärenden, där åtgärd bedöms nödvändig, lyfts i ett
trafiksamråd med chef på Trafikkontoret, Västtrafik, polisen och
räddningstjänsten.
För alla inkomna ärenden börjar handläggaren att kontrollera om platsen har
inventerats tidigare. Göteborgs stad har genomfört två stadsomfattande
inventeringar med politiskt antagna åtgärdsplaner. Den ena avser sänkning av
hastigheter i bostadsområden med farthinder, vilka benämns 30-enklaver, och
den andra är hastighetssäkring av viktiga passager för oskyddade trafikanter. I de
fall en åtgärd är utpekad på platsen för ärendet beslutar handläggaren om det är
en lämplig tid för genomförande.
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Om åtgärder inte är planerade eller redan har genomförts studeras framförallt
hastigheter. Staden har gjort ett stort antal mätningar. Kommunen försöker även
kartlägga om området upplevs som otryggt. För att Göteborgs stad inte ska gå
vidare med utredning eller åtgärd måste hastigheterna vara mycket låga på gatan.
Åtgärder
Utgångspunkten för Göteborgs stads inventeringar och åtgärdsplaner är att öka
trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. Åtgärder görs därför i
korsningspunkter och där oskyddade trafikanter uppehåller sig.
Kommunen har valt att ta helhetsgrepp med åtgärder för varje bostadsområde i
och med strategin med 30-enklaver. Lämpliga platser för farthinder är redan
utpekade i en åtgärdsplan för områdena och anläggs i samband med att ärenden
kommer in. Inom områdena regleras hastigheten till rekommenderad 30 km/h.
Vid skolor är dock hastighetsgränsen fast reglerad till max 30 km/h.
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Göteborgs stad anlägger även så kallade trygga farthinder. Det är en benämning
på farthinder som anläggs på gator där hastigheten inte överskrider 30 km/h (85percentilen) vilket bedöms trafiksäkert. Farthindret syftet är därför primärt att ge
en tryggare känsla på gatan. Det finns en lång tradition av detta vilket bedöms
vara ett skäl för den förhållandevis höga acceptansen för farthinder i Göteborg.
Göteborg stads huvudsakliga hastighetsdämpande åtgärd är upphöjda hinder.
Inom bostadsområden anläggs farthinder med prefabricerade element på grund av
svårbemästrade geotekniska förutsättningar. På sträckor med busstrafik anläggs
upphöjda passager med enkelsidig ramp och refug mellan ramperna så att
oskyddade trafikanter kan ta passera ett körfält i taget (Malmömodell).
Påfartsramperna läggs på avståndet 5-6 m från passagen vilket är tänkt att öka
kommunikationen mellan trafikanterna och tryggheten för de oskyddade
trafikanterna. På platser där det bedöms som geotekniskt svårt att anlägga
upphöjda hinder anläggs sidoförskjutningar.
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Den intervjuade kommuntjänstemannen hänvisade till flera exempel i Göteborg
där kommunen anlagt olika hastighetsdämpande åtgärder enligt ovan beskriva
metoder, se figurer nedan.

Figur 12. Farthinder med prefabricerade element på Hisingsgatan, Göteborg.
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Figur 13. Farthinder med prefabricerade element på Brämaregatan, Göteborg.

Figur 14. Väglins i korsningen mellan Tunnbindaregatan och Väderkvarnsgatan,
Göteborg.
När trängselskatt infördes i Göteborg åtgärdades en rad gator för att minska
smittrafik. Vissa gator stängdes då av helt för genomfartstrafik medan andra
gjordes mindre attraktiva med komplettering av bland annat farthinder och
timglashållplatser.
Varje år anläggs mellan 40 och 50 upphöjda farthinder i Göteborg. Kommunen har
en driftsbudget på 4 miljoner kronor för att anlägga farthinder på lokalgator och 4
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miljoner för ombyggnad av farthinder på gator med busstrafik till en modell med
enkelsidig påfartsramp. Utöver detta ansöker kommunen om statsbidrag vid
åtgärder av hela enklaver. Staten finansierar då halva investeringskostnaden.
Uppföljning
Göteborgs stad har sedan tidigare utvärderat effekterna av de vanligt tillämpade
farthindren av prefabricerade element Kommunen har gjort ett stort antal
hastighetsmätningar och bedömer sig då veta vilka effekter åtgärden kommer att
få. Det pågår även utvärdering av farthindren som anläggs på gator med
busstrafik. Utvärderingen omfattar 45 hastighetsmätningar.
Medborgarna ger generellt positiv respons på de genomförda åtgärderna. Det är
vanligt förekommande att de vill att fler farthinder ska anläggas på gatan. En del
av bilisterna ställer sig dock väldigt negativa till ett fortsatt anläggande av
farthinder, bedömningen från kommunen är att de endast utgörs av ett fåtal
Kommunen har noterat en ökning av antalet ärenden gällande trygghet. De ser ett
behov av att kartlägga vilka faktorer som påverkar tryggheten för att på sikt
arbeta aktivt med frågan. De är just nu i en tidig fas av diskussioner.

3.6

Gävle

Gävle är Gästriklands största kommun med ca 98 000 invånare och ligger i södra
Norrland på Sveriges östkust. Örjan Ohlson, trafikingenjör, intervjuades 2015-1215. Kontaktuppgifter kan ses i bilaga 2.
Ärendegång
Ärenden om höga hastigheter på lokalgator i bostadsområden är en av de
vanligaste ärendetyperna som inkommer kommunen. Den största andelen av
ärendena inkommer under vår och sommar. Synpunkter gällande genomfartstrafik
är dock inte lika vanlig.

\\ramse\pub\mma1\str\2015\1320017650\3_projekt\pm trygghet i lokalgator 2016-02-18.docx

Trafikenheten inom trafikplanering på stadsbyggnadsförvaltningen har ansvaret
för inkomna ärenden om hastigheter och genomfartstrafik på lokalgator. Det är
två trafikingenjörer som ansvarar för att för att utreda och att besvara ärendena
samt att genomföra eventuella åtgärder. Beslut i ärendena tas uteslutande på
handläggarnivå. Det förekommer att nämnden informeras om större projekt och
satsningar som förvaltningen planerar i kommunen, men nämnden tar inga beslut.
I bostadsområden har kommunen sänkt hastigheten till 30 km/h. Kommunen
anser att det ska vara tillräckligt för att hastighetsgränsen ska följas av
trafikanterna. De arbetar därför efter en strategi att inte genomföra fysiska
åtgärder på vanliga bostadsgator utan låter boende själva genomföra och bekosta
åtgärder. De boende har möjlighet att ansöka om uppförande av blomlådor eller
gummigupp på gatan. Normalt utför kommunen en hastighetsmätning när boende
inkommer med ärenden. Utifrån mätningen bedöms det om de boende
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rekommenderas att ansöka om blomlådor eller gummigupp. Totalt uppgår antalet
hastighetsmätningar i Gävle kommun till mellan 60 och 70 mätningar årligen.
Strategin omfattar dock inte ärenden som avser passager för oskyddade
trafikanter. I dessa ärenden utreds korsningsbehovet genom platsbesök och
räkning av oskyddade trafikanter.
Åtgärder
Den huvudsakliga åtgärden på bostadsgator är blomlådor eller gummigupp
uppförda av de boende själva. Förutom en trafiksäkerhetsfunktion är strategin
även en del i att öka tryggheten på lokalgator. Detta eftersom alla ansökningar
bifalls trots att trafiksäkerhet bedöms god på gatan. Kommunen tillhandahåller
ritningar för blomlådor samt reflexer och åker ut på plats för att märka upp var
blomlådan eller gummiguppet får stå. Hindren står framme under
sommarhalvåret, mellan 15 maj till 1 oktober.
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Gävle kommun hastighetssäkrar korsningspunkter för oskyddade trafikanter om
korsningsbehovet bedöms stort. Kommunen har en gräns att det krävs minst åtta
passager per timme i högtrafik för att åtgärd ska vara aktuell. Räkning av
oskyddade trafikanter ligger då till grund för beslut om åtgärd.
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Farthinder används vid hastighetssäkring av passager med oskyddade trafikanter.
På gator med busstrafik är den vanligaste typen av farthinder busskuddar. Det
anläggs även bredare farthinder med enkelsidig ramp på gator med busstrafik. På
gator utan busstrafik anläggs smalare farthinder. Årligen anläggs 3-5
hastighetssäkrade passager i kommunen vilka finansieras av en
investeringsbudget.
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På huvudgator genom bostadsområden förekommer det att kommunen ställer ut
trafiköar av prefabricerade element för att sänka hastigheten. Normalt är
hastighetsgränsen på dessa gator 50 km/h och innefattas inte i strategin för
bostadsgator. Trafiköarna fungerar som blomlådor och påtvingar fordonen en
sidoförskjutning vilket bedöms sänka hastigheten.
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Kommunen har genomfört ett försöksprojekt med en så kallad bymiljöväg, eller 21 väg. Det innebär att kombinerade gång- och cykelbanor målas på respektive
sidan av vägen vilket smalnar av vägbanan till ett körfält. Syfte att öka
trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter genom att de får en
egen yta samt att avsmalningen sänker hastigheten på vägen. Utformningen
anses vara lämplig där det saknas separerade ytor för oskyddade trafikanter och
fordonsflödena är låga. Projektet är utfört på ett avsnitt av Kraftväg i Valbo,
utanför Gävle. Det är en 7 m bred väg som omvandlats till 4 m körbana och 1,5 m
gång- och cykelbana på vardera sidan om körfältet. I projektet fördes dialog
mellan boende och kommunen om syfte och genomförande av åtgärden.
Kommunen initierar vanligtvis inga utredningar för hela områden men det har
förekommit inventering av områden. Det har varit kopplat till äldre områden där
de boende bland annat har upplevt ett problem med genomfartstrafik. Kommunen
har främst infört genomfartsförbud i ärendena. Generellt bedöms genomfartstrafik
dock inte vara ett problem i Gävle.
Uppföljning
Det förekommer att kommunen gör före- och eftermätningar när en ny
hastighetssäkrad passage har anlagts. Vanligt är annars att man följer upp
förändringar i antalet inkomna ärende på en plats.
Strategin med blomlådor och gummigupp anses vara en bra metod. Kostnaderna
för kommunen är låga eftersom de boende står för utgiften vilka även är nöjda
med åtgärden. De boende upplever det positivt att man får en åtgärd och de
känner delaktighet. Antalet ansökningar för gummigupp har på senare tid gått upp
trots en högre kostnad för de boende. Kommunen ser främst att det är
gummiguppen som får en effekt på hastigheterna medan den är marginell med
blomlådor.
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Ett problem som har identifierats med blomlådorna är att underhållet missköts och
att ansvaret förs vidare mellan grannar. För att kartlägga de ansvariga för
blomlådorna planerar kommunen att låta samtliga ansöka på nytt.
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Bilaga 1 - Frågeformulär
Inledning
Det finns ett stort antal ärenden till Malmö stad med önskemål om åtgärder mot höga
hastigheter och genomfartstrafik på lokalgator. I dagsläget finns inte någon riktigt tydlig
linje i hur denna typ av ärenden behandlas i Malmö. Vi vill veta hur andra städer gör; få svar
på nedan frågor.

Frågor
Övergripande om ärendena


Inkommer många ärenden gällande trafiken på lokalgator?
o
Är det mest kopplat till höga hastigheter eller genomfartstrafik?

Ärendehantering inom organisationen


Finns någon med utpekat att ansvar som ska handlägga denna typ av ärende?
o
Har ni utarbetat en metod för att behandla alla ärenden på samma sätt?
o
På vilken beslutsnivå tas besluten? Skiljer ni på olika typer av fall?

Bedömning av åtgärdsbehov




När bedömer ni att åtgärder är nödvändiga?
o
Finns det typfall där ni aldrig gör åtgärd?
o
Finns det typfall där ni i regel går vidare och utreder? Vilka parametrar
studerar ni i så fall vidare?
Tar ni ibland helhetsgrepp för områden?
o
Vilka omständigheter tittar ni på i ett sådant fall?

Konkreta åtgärder i lokalgatunätet







Har ni standardåtgärder för olika typer av områden/karaktär på gata?
o
Vilka åtgärder görs på vilken plats?
Kräver vissa åtgärder politiskt beslut?
o
Vilka?
Vilka typer av åtgärder väljer ni för att hastighetsdämpa en lokalgata?
o
Typer av farthinder?
o
Andra åtgärder?
Arbetar ni för att minska genomfartstrafik i lokalgatunätet?
Samarbetar ni eller för dialog med de boende på något sätt?
Hur finansieras åtgärder/insatser? Avsatt investeringsbudget, driftsmedel, annat...?

Uppföljning och utvärdering
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Följer ni upp åtgärderna?
o
Hur?
Vilken återkoppling får ni om de olika åtgärdstyperna?
o
Nöjda? Fortsatt problem efter åtgärdens "smekmånad"? Missnöjda (med
vad)?
Vilka effekter har man uppnått med olika åtgärder?
o
Finns skillnad i åtgärdens effekt mellan olika platser/område?

Exempel på trygghetsanpassningar på lokalgator i kommunen


Vilka är era bästa exempel?
o Gata/gator/område
o Samarbete

29 av 30

Trygghet i lokalgator
Unr 1320017650

Bilaga 2 - kontaktuppgifter
Eskilstuna
Petter Skarin
070 - 651 91 23
petter.skarin@eskilstuna.se
Helsingborg
Sandra Nelson
042 – 10 31 85
Sandra.Nelson@helsingborg.se
Lund
Anna Karlsson
046 - 35 52 40
anna.karlsson@lund.se
Stockholm
Catarina Nilsson
08 - 508 26 242
catarina.nilsson@stockholm.se
Göteborg
Thomas Berggren
031 - 368 26 57
thomas.berggren@trafikkontoret.goteborg.se
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Gävle
Örjan Ohlsson
026 – 17 83 08
orjan.ohlson@gavle.se
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