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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-09-06 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden 

Remiss: Motion av Mats Siljebrand (L) "Supergummor 
säkrar stadsmiljön", svar senast 1 november 2017 

Diarienummer: TN-2017-00551 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från Mats Siljebrand (L) föreslås att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden 

och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram så kallade ”supergummor”. Med detta 

avses trafikhinder utformade som kringelgummor, som kan användas som skydd vid 

fordonsattacker mot oskyddade trafikanter och butiker. Förslaget remitterades till tekniska 

nämnden och till kultur- och fritidsnämnden.  

Att ta fram ett trafikhinder som är säkert mot krockvåld, samtidigt som det inte hindrar 

leveranser, vägunderhåll och utryckningsfordon, och gärna har en estetiskt tilltalande 

utformning, är en knäckfråga för städer världen över och som det inte finns någon enkel lösning 

på. På vår gågata är behovet av framkomlighet för allehanda fordon stort. Då den är en 

räddningsväg måste räddningsfordon snabbt kunna komma in och ställa upp sig där. Leveranser 

till butikerna sker dagligen, och även t ex värdetransporter och kommunens väghållningsfordon 

behöver enkel åtkomst. 

Att använda fasta hinder innebär minskad framkomlighet, samtidigt som säkerheten endast 

förbättras marginellt om dessa inte förankras i marken. Krocktester med betongklossar på 2,4 

ton visade att en lastbil med en hastighet på 50 km/h inte stoppades. I många städer har valet 

istället fallit på elektriska pollare som kan sänkas ner med hjälp av en knapp, en kod eller av 

sändare i fordon. Dessa är dyra i inköp, kräver omfattande ombyggnationer vid installation, och 

fungerar dåligt i kalla klimat med inslag av is och grus. Hur pollarna ska sänkas är en annan 

knäckfråga. En kod kan spridas till obehöriga. En knapp kräver manuell bevakning av en vakt. 

Sändare i fordon kräver att verksamheterna alltid får leveranser av samma fordon, och att dessa 

kontrolleras noggrant. Om en enklare mekanisk lösning väljs, t ex hinder som låses fast, blir 

frågan vilka som ska ha nycklar, och hur det ska säkerställas att dessa inte kopieras och sprids. 

Det är alltså svårt att kombinera en kringelgumme-design med de krav på trafiksäkerhet och 

flexibilitet som krävs. Det finns inga enkla lösningar, och kostnaderna för att ta fram ett 

trafikhinder av detta slag är svåra att uppskatta. 

På gågatan finns idag en mängd fasta hinder som gör att fordon inte kan komma upp i någon 

högre hastighet, såsom fasta pollare vid flera infarter, träd, små byggnader, järnstaket, offentlig 

konst och flaggstänger. Om fler fasta hinder bedöms behövas finns det lösningar som ger större 

mervärden, då de samtidigt kan fungera som exempelvis cykelställ, sittplatser, belysning eller 

planteringar. Kontoret bevakar kontinuerligt andra städers lösningar gällande trafiksäkerhet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-06 

Motionen inkommen 2017-06-30 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kontorets förslag innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 

Tjänsteskrivelsen överlämnas som Tekniska nämndens svar på remissen. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidskontoret 

Handläggaren 

   

 

  

Homan Gohari Annika Linde 

Tf Samhällsbyggnadsdirektör Tf Stadsmiljöchef GPP 

 

 

Handläggare: 

Maria Wikenståhl 

   

Telefon (direkt):  08-523 045 71  

E-post: maria.wikenstahl@sodertalje.se 








