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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2017-12-21 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden 

Trafiksäkerhetsprogram 
Diarienummer: TN-2017-00986 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällskostnaden för alla kända trafikolyckor som inträffar på det kommunala vägnätet inom 
Södertälje tätort är nästan 300 miljoner kronor per år. Trafiksäkerhetsprogrammet beskriver 
trafiksäkerhetsläget samt strategier med arbetsområden för att öka trafiksäkerheten i Södertälje 
tätort. Arbetsområden omfattar hastighetsefterlevnad, säkert gång- och cykelvägnät, utveckling 
av arbete med drift- och underhåll, minska olyckor med tung trafik samt öka användningen av 
cykelhjälm. För varje arbetsområde har indikatorer valts ut för att enkelt kunna följa upp 
trafiksäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-12-21 

Trafiksäkerhetsprogram TN-2017-00986 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arbete med beteendepåverkan medför ingen extra finansiering utan ingår i tjänstemännens 
dagliga arbete. Driftsåtgärder kommer resultera i ökade driftskostnader. Varje 
ombyggnadsprojekt utöver det kommer generera en kostnad enligt normala 
ombyggnadskostnader som tas fram vid detaljstudie av åtgärd. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadskontoret förslag till Trafiksäkerhetsprogram 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Handläggaren 

Homan Gohari Sune Eriksson 

Tf Samhällsbyggnadsdirektör Tf Stadsmiljöchef 
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Handläggare: 
Jessica Frebelius 
   
Telefon (direkt):  08-523 012 60 
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SAMMANFATTNING

I Trafikstrategin lyfts behovet av ett trafikäkerhetsprogram. Syftet med trafiksäkerhetsprogram-
met är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsläget samt ta fram strategier med konkreta 
arbetsområden för att öka trafiksäkerheten i Södertälje tätort.

TRAFIKSÄKERHETSLÄGET

Det saknas statistik för primärt oskyddade trafikanter, sannolikt har Södertälje en högre andel 
skadade oskyddade trafikanter än vad som finns registrerat i STRADA.

Södertälje tätort har en övervägande del trafikolyckor med personbil där majoriteten är kolli-
sionsolyckor i den statistik som finns redovisad. Vägsträckor där flest olyckor sker utmärker sig 
med höga trafikflöden samt hastigheter över den tillåtna. 

Oskyddade trafikanter utgör majoriteten av de som skadas allvarligt eller avlider i trafikolyckor. 
Av det totala antalet allvarliga olyckor och dödsolyckor utgör olyckor med oskyddade trafikanter 
57 % (fotgängare 43 %, med cykel 14 %) medan andelen i personbil utgör 26 %. 

Tung trafik är inblandade i allt fler olyckor, antalet olyckor per år har gått från 10 olyckor år 
2007 till 19 olyckor år 2016. Utgången av olyckor med tung trafik är ofta mycket allvarlig. Tung 
trafik är inblandade i ca 20 % av alla olyckor som slutar med allvarliga skador eller dödsfall. 

Bältesanvändningen i Södertälje är ca 95 %, det är lägre än riksgenomsnitt som ligger på ca 98 
%. Hjälmanvändningen är ca 40 % vilket är högre än riksgenomsnittet på ca 36 % men ändå lägre 
än vad som är önskvärt. Något som är särskilt allvarligt är att barnen har lägre hjälmanvändning 
än vuxna, endast 25 % av barnen hade hjälm.

Antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken ser ut att sjunka något, både i Södertälje så väl 
som på nationell nivå. Statistiken för Södertälje ligger dock över riksgenomsnittet. 

SAMHÄLLSKOSTNADEN

Samhällskostnaden för alla kända trafikolyckor som inträffar på det kommunala vägnätet inom 
Södertälje tätort är nästan 300 miljoner kronor per år. 

MÅL

Riksdagen har beslutat om ett etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade 
ska halveras och antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel från 2007 till 
2020. 

Södertälje kommun saknar mätbara mål för trafiksäkerhetsarbetet däremot finns mål i Trafik-
strategin om att ta fram en trafiksäkerhetsplan.

STRATEGIER OCH ARBETSOMRÅDEN

Med utgångspunkt i den framtagna nulägesanalysen och med fokus på det nationella etappmå-
let om att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med 
en fjärdedel från 2007 till 2020 har fem strategier tagits fram:

• Öka hastighetsefterlevnaden och respekten för trafikregler
• Bygga ett säkert gång- och cykelvägnät
• Utveckla arbetet med drift och underhåll
• Minska olyckor med tung trafik
• Öka hjälmanvändningen

Varje strategi har mellan två och fyra arbetsområden som konkretiserar vad som behöver göras. 

INDIKATORER

För att kunna följa hur trafiksäkerheten utvecklas har ett antal indikatorer tagits fram. 
Indikatorerna ska underlätta och systematisera uppföljningen som bör ske årligen. 
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INLEDNING

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att beskriva och analysera trafiksäkertsläget. Med 
stöd i trafiksäkerhetsläget tas strategier med konkreta arbetsområden fram. Syftet är att öka 
trafiksäkerheten i tätorten. 

I den här rapporten redovisas olyckor som skett på det kommunala vägnätet inom Södertälje 
tätort samt Grödingevägen och Gärtunavägen under åren 2007–2016. För att visa en så heltäck-
ande bild som möjligt av trafiksäkerhetsläget redovisas alla olyckor som rapporterats in av 
sjukhus och polis om inget annat anges. 

METOD

Trafiksäkerhetsprogrammet grundar sig på en nulägesbeskrivning av trafiksäkerheten i Söder-
tälje tätort. För att beskriva nuläget har statistik hämtats från STRADA (Swedish Traffic Accident 
Data Acqusation). STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela 
vägtransportsystemet som Transportstyrelsen ansvarar för.

STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård.

• Polisen registrerar in vägtrafikolyckor med personskador. Denna registrering är rikstäck-
ande i STRADA sedan 2003.

• Alla Sveriges akutsjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i 
vägtrafikmiljö.

Genom STRADA sammanförs uppgifter från två källor – polis och sjukvård. Det ger ett bättre 
informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels fås information från 
Polisen som varit på plats vid olyckstillfället, dels fås en bra bild av skadegraden genom diag-
noser av patienter från sjukvården. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade 
trafikanterna som polisen inte får kännedom om - framför allt fotgängare, cyklister och moped-
ister som råkar ut för en olycka.

Alla trafikolyckor rapporteras inte in till STRADA. Nationella utvärderingar visar att cirka 80 % 
av alla trafikolyckor rapporteras in men de visar också på stora geografiska skillnader. Det är 
framför allt inrapporteringen från sjukhusen som skiljer sig åt. 

Södertälje sjukhus började rapportera in olyckor i november år 2011. En utvärdering som Trans-
portstyrelsen genomförde år 2015 visar att täckningsgraden (andelen olyckor som blir inrap-
porterade till STRADA) för Södertälje sjukhus var cirka 50 %. Det är en relativt låg täckningsgrad 
och det finns därmed sannolikt ett stort mörkertal avseende framförallt olyckor med oskyddade 
trafikanter.

Transportstyrelsen har utrett vilka motiv som kan finnas till att sjukhus har olika registrerings-
grad. Viktiga faktorer som där pekas ut är omsättningen på personal som registrerar till STRA-
DA, vilka rutiner som finns samt arbetsbelastningen på akutmottagningen. För att en olycka 
ska rapporteras in krävs godkännande av den inblandade. I många fall fyller patienten själv i 
formuläret. Formuläret finns på svenska och engelska vilket kan begränsa invånare med låga 
kunskaper i svenska och engelska att fylla i formuläret. I Södertälje har över 50 % av befolkning-
en utländsk bakgrund. 

2013 införde Polisen ett nytt utredningsstöd PUST-Sibel. Det nya systemet orsakade svårigheter 
i bland annat olycksrapporteringen. Införandet av det nya systemet samt Polisens omorganisa-
tion och hårt ansatta arbetssituation 2015-2016 har inneburit att den officiella statistiken över 
trafikolyckor med personskadade sedan 2013 inte kan anses vara helt tillförlitlig. Det är viktigt 
att poängtera att bortfallen rör svårt, måttligt och lindrigt skadade. Rapporteringen av antalet 
omkomna har inte några bortfall.
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STADENS UTVECKLING
Södertälje är en expansiv kommun, 1 januari 2017, var antalet invånare 94 631. Till 2030 förväntas  
kommunen expandera till 108 000 invånare. Majoriteten av tillkommande bostäder planeras att 
lokaliseras i Södertälje tätort. Det ställer krav på hur trafiksystemet utformas. 

Dagens vägsystem i Södertälje är inte dimensionerat för att klara av den trafikmängd som 
kommunen förväntas få med den planerade bostadsutvecklingen. I kommunens trafikstrategi är 
huvudmålet att förutsättningarna för de yteffektiva transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik 
ska förbättras i takt med att behoven växer. 

Idag sker 6 % av alla resor med cykel och målet är att öka den andelen. Det är en utmaning att öka 
cykelresandet utan att antalet olyckor ökar. Arbetet med förbättrade cykelförutsättningar pågår 
och kommunen antog år 2013 en cykelplan som innehåller åtgärder för drygt 300 miljoner kronor.
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TRAFIKSÄKERHETSLÄGET
I det här kapitlet redovisas trafikolyckor i Södertälje tätort under perioden 2007 - 2016, samt 
en jämförelse mellan Södertälje och fem städer med liknande förutsättningar. Kapitlet utgör 
underlag till de strategier och arbetsområden som pekas ut. 

I statistiken redovisas olika typer av skador, klassningen av skador utgår från den internationella 
skadeskalan ISS, som ger ett högre värde ju allvarligare skadan är. De klasser som redovisas i det 
här programmet är:
• Lindriga skador (ISS 1-3). Innebär mjukdelsskador som kräver ingen eller begränsad 

rehabilitering. Skador på huvud och skelett ingår inte.
• Måttliga skador (ISS 4-8). Innebär större mjukdelsskador och skelettskador som kräver viss 

rehabilitering, oftast med kortare sjukskrivning.
• Allvarliga skador (ISS 9-). Innebär flera och svåra skelettskador som kräver längre och 

omfattande rehabilitering.
• Döda. Innebär att personen avlidit som direkt följd av olyckan inom 30 dagar efter olycka.

ANTAL SKADADE PER TRAFIKSLAG, SÖDERTÄLJE I JÄMFÖRELSE MED ANDRA STÄDER

I diagrammen på nästa sida jämförs antalet olyckor per trafikslag i Södertälje tätort med fem 
andra städer. Städerna som valts ut att jämföra med är Helsingborg, Norrköping, Västerås, 
Eskilstuna och Örebro. De har valts ut eftersom de har ungefär lika stor befolkningsmängd som 
Södertälje samt att dessa städer har stora europavägar som går genom eller strax utanför staden/
tätorten. För att kunna jämföra städerna sinsemellan redovisas statistiken som antal skadade per 
100 000 invånare.

Olika sjukhus har olika rutiner för hur olycksrapporteringen till STRADA sker och det finns 
stora skillnader i täckningsgrad (dvs. andelen olyckor som rapporteras in) mellan olika sjukhus. 
Sjukhusen i de städer som är med i jämförelsen har även varit anslutna till STRADA olika länge 
vilket kan påverka inrapporteringen. Täckningsgraden för sjukhusen i de städer som är med i 
jämförelsen redovisas i tabellen bredvid respektive stad/tätort.

Det kan konstateras att det totala antalet personskador i trafiken är lågt i Södertälje (utifrån 
STRADA) jämfört med de andra städerna, det är endast Örebro som har ett lägre antal personskador 
i trafiken. Den stora skillnaden  i antalet olyckor mellan städerna beror med största sannolikhet 
på variationer i täckningsgraden av inrapporterade skador från sjukhusen. Södertälje och Örebro 
har en mycket låg täckningsgrad och därmed ett stort mörkertal av personskador i trafiken.
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*Antal skadade per trafikslag 2007-2016 i jämförelse med 
andra städer

Södertälje (50 %) Helsingborg (100 %) Norrköping (90%)

Västerås (80 %) Eskilstuna (60%) Örebro (35 %)

*Alla olyckor. Antal skadade per 100 000 invånare. Täckningsgrad för sjukhus i respektive stad/tätort inom 

parantes.

Utmärkande för Södertälje är att antalet personskador på oskyddade trafikanter utgör en liten del 
av det totala antalet skadade. I Södertälje uppgår andelen personskador på oskyddade trafikanter 
till 35 %. För övriga städer ligger motsvarande andel mellan 60 och 70 %. Det trafikslag som är 
inblandat i flest olyckor med personskador i Södertälje är personbil, 55 % av alla olyckor med 
personskador i Södertälje sker i personbil. Det skiljer sig från de andra städerna där andelen 
personskador i personbil ligger mellan 22 och 29 %. Det trafikslag som är mest frekvent 
förekommande i olyckor med personskador i de övriga städerna är fotgängare eller cyklister. 
Sannolikt är även detta en konsekvens av sjukhusets låga täckningsgrad då det primärt är olyckor 
med oskyddade trafikanter som polis aldrig får kännedom om.

Olyckor med oskyddade trafikanter utgör en liten andel av olyckorna i statistiken. Olyckor med 
cykel är särskilt låg. I Södertälje, Helsingborg och Norrköping sker det fler olyckor med fotgängare 
än med cyklister. I Örebro och Västerås sker det däremot fler olyckor med cykel än till fots. I 
Eskilstuna sker det nästan lika många olyckor med fotgängare som med cyklister. Delvis kan 
detta förklaras med andelen cykelresor. I Södertälje utgör andelen cykelresor 6 %, i Helsingborg 
12 %. i Norrköping är andelen okänd. I Örebro och Västerås utgör cykelresorna 25 respektive 30 
% . I Eskilstuna sker 13 % av resorna med cykel.
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*Antal dödade och allvarligt skadade per trafikslag 2007-
2016 i jämförelse med andra städer

Södertälje (50 %) Helsingborg (100 %) Norrköping (90 %)

Västerås (80 %) Eskilstuna (60 %) Örebro (35 %)

*Antal per 100 000 invånare. Täckningsgrad för sjukhus i respektive stad/tätort inom parantes.

ANTAL DÖDADE OCH ALLVARLIGT SKADADE PER TRAFIKSLAG, SÖDERTÄLJE I JÄMFÖRELSE 

MED ANDRA STÄDER 

När det gäller antalet allvarligt skadade och döda i trafiken är antalet i Södertälje förhållandevis 
lågt för oskyddade trafikanter. I jämförelse med andra städer, enligt statistiken i STRADA, är det 
dock viktigt att poängtera att det finns ett stort mörkertal för denna grupp. För resenärer i bil 
ligger Södertälje näst högst, endast Helsingborg har fler skadade. Mörkertalet för denna grupp är 
betydligt lägre då polis oftast tillkallas vid allvarliga olyckor med bil.  

De oskyddade trafikanterna är överrepresenterade i den grupp som blir allvarligt skadade eller 
döda i trafikolyckor i samtliga städer med undantag för Örebro. I Södertälje utgörs 53 % av det 
totala antalet olyckor med allvarliga skador och döda av oskyddade trafikanter. Motsvarande 
andel för övriga städer ligger mellan 79 och 85 % med undantag av Örebro där andelen oskyddade 
trafikanter är 40 % av det totala antalet olyckor med allvarliga skador och dödsfall. Att Södertälje 
och Örebro urskiljer sig med lägre andel oskyddade trafikanter av de allvarligt skadade och döda 
i trafiken är sannolikt en konsekvens av den låga täckningsgraden. Generellt sett är det relativt 
vanligt med allvarliga skador vid oskyddade trafikanters singelolyckor, vilket kan tyckas märkligt.
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ANTAL SKADADE DE SENASTE 10 ÅREN

Mellan åren 2007 och 2016 syns en tendens till 
att det totala antalet olyckor i Södertälje tätort 
ökar. Under samma period har befolkningen 
i Södertälje tätort ökat från cirka 60 000 till 
72 000. Mellan åren 2007 och 2011 ligger 
det totala antalet olyckor kring 100 stycken 
per år.  Från år 2012 (året efter att Södertälje 
sjukhus började rapportera in olyckor till 
STRADA) syns en ökning och de kommande 
åren ligger antalet olyckor mellan 150 och 
200 per år med år 2015 som det år under 
perioden med flest olyckor. Det är framförallt 
antalet lindrigt och måttligt skadade som har 
ökat i STRADA. Sannolikt förklaras ökningen 
av att sjukhuset börjat rapportera in olyckor 
då måttliga och lindriga olyckor inte alltid 
kommer till polisens kännedom. År 2014 syns 
en minskning av antalet olyckor vilket kan 
bero på att det var då Polisen införde sitt nya 
utredningsstöd PUST-Sibel, vilket orsakade 
svårigheter i olycksrapporteringen.

För att få mer jämförbar statistik mellan 
åren har sjukhusrapporteringen uteslutits 
i statistiken nedan. Antalet olyckor 
inrapporterande av polis sjunker, även om 
det är en ökning de två senaste åren. Det är i 
synnerhet  lindriga olyckor som sjunker, svåra 
olyckor och dödsolyckor är relativt konstant 
om inte en svag ökning. 
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Kartan nedan visar var oskyddade trafikanter 
har skadats allvarligt eller dödats  i 
trafikolyckor under perioden 2007-2016.

ANTAL ALLVARLIGA SKADOR

Av andelen allvarligt skadade och dödade i 
trafiken går det inte att se samma tendens. 
Antalet döda och allvarligt skadade varierar 
något från år till år under tioårsperioden 
och på grund av den låga mängden olyckor 
med allvarliga skador och dödsfall kan inga 
samlade slutsatser dras.
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Antal allvarligt skadade och döda 
per trafikslag 2007-2016

Allvarligt skadade Döda

5 % av alla skador med fotgängare utgörs av 
allvarliga skador eller dödsfall. Motsvarande 
andel för personskador på trafikant i 
personbil är 1%. Av totalt cirka 300 olyckor 
med fotgängare är 15 stycken allvarliga eller 
dödsolyckor. Med personbil sker totalt cirka 
750 olyckor och av dessa är endast 7 stycken 
allvarliga eller dödsolyckor. Med högre 
täckningsgrad blir skillnaden ännu större.

ANTAL SKADADE PER TRAFIKSLAG

Det är tydligt att majoriteten av inrapporterade 
personskador i trafiken i Södertälje tätort sker 
i personbil. Därefter kommer olyckor med 
personskador på oskyddade trafikanter. Det 
näst vanligaste trafikslaget som drabbas av 
personskador är fotgängare, därefter kommer 
cyklister. Av det totala antalet olyckor med 
personskador utgör olyckor i personbil 54 %, 
olyckor med fotgängare 21 % och olyckor med 
cykel 13 %.

Den enskilt vanligaste olyckstypen med 
personskador i Södertälje tätort är kollision i 
personbil. Kollision i personbil står för cirka 600 
olyckor av det totala antalet olyckor på cirka 1400 
under perioden 2007 - 2016, vilket motsvarar 
cirka 44 %. Näst vanligaste olyckstypen är 
kollisionsolyckor för fotgängare som står för cirka 
14 %. Både för olyckor med personbilar och med 
fotgängare utgör kollisionsolyckorna en betydligt 
större andel än singelolyckorna. Sannolikt beror 
detta på att singelolyckor rapporteras in i lägre 
grad, inte nödvändigtvis att de inte sker.

ANTAL ALLVARLIGT SKADADE OCH DÖDA PER 

TRAFIKSLAG

Ser man till andelen svårt skadade och dödade 
i trafiken så är andelen oskyddade trafikanter 
högre. Av det totala antalet allvarliga olyckor 
och dödsolyckor under perioden 2007 - 2016 
utgör olyckor med oskyddade trafikanter 57 % 
(fotgängare 43 %, med cykel 14 %). Medan andelen 
i personbil utgör 26 %. 

Även om andelen av det totala antalet olyckor i 
Södertälje tätort kraftigt domineras av olyckor 
med personskador för trafikant i personbil så utgör 
andelen allvarligt skadade eller döda en relativt 
liten andel. Totalt skedde cirka 750 olyckor med 
personskador på trafikant i personbil i Södertälje 
tätort under perioden 2007 - 2016. Av dessa var 7 
stycken allvarliga olyckor eller dödsolyckor, vilket 
motsvarar cirka 1 % av det totala antalet olyckor 
där trafikant i personbil skadas. Olyckor med 
personskador på fotgängare uppgick till cirka 
300 stycken under samma period. Av dessa var 15 
stycken allvarliga olyckor eller dödsolyckor, vilket 
motsvarar ca 5 % av det totala antalet olyckor 
där fotgängare skadas. För de tre trafikslag som 
är mest inblandade i trafikolyckor är andelen 
allvarligt skadade och dödade följande; till fots 5 %, 
på cykel 3 % och i personbil 1 %. Det trafikslag som 
har störst andel allvarligt skadade eller döda är 
motorcyklar. Där är andelen dödade eller allvarligt 
skadade 11 %. 
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TRAFIKOLYCKOR MELLAN MOTORFORDON

Av olyckor mellan motorfordon utmärker 
sig upphinnandeolyckor som den enskilt 
vanligaste olyckstypen. Cirka 41 % av det 
totala antalet olyckor mellan motorfordon 
utgörs av upphinnandeolyckor. Näst vanligaste 
olyckstypen är singelolyckor som utgör ca 23 % 
av det totala antalet. Därefter kommer olyckor 
med korsande samt avsvängande fordon. 
Mötesolyckor och omkörningsolyckor utgör en 
relativt liten del av det totala antalet olyckor 
mellan motorfordon.

I kartan nedan visas var upphinnandeolyckorna 
har skett under åren 2012-2016. Det är en stark 
koncentration av upphinnandeolyckor i centrum. 
Enbart på Turingegatan/Stockholmsvägen 
(mellan Ängsgatan och Birkavägen) samt 
utmed Ängsgatan (mellan Turingegatan och 
Ottesångsvägen) sker en tredjedel av alla 
upphinnandeolyckor. 

Upphinnandeolycka
10 upphinnandeolyckor
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TRAFIKOLYCKOR MED TUNGA FORDON

Under perioden 2007 - 2016 har 138 olyckor 
med tunga fordon skett i Södertälje tätort. 
Det finns en tydlig uppåtgående tendens för 
antalet olyckor under tioårsperioden med 
år 2014 som undantag. Under perioden har 
3 dödsolyckor och 2 allvarliga olyckor med 
tunga fordon inblandade inträffat. Det utgör 
nästan 15 % av alla olyckor med allvarligt ska-
dade eller dödade.

Det låga antalet olyckor år 2014 kan delvis 
förklaras av att polisen införde ett nytt utred-
ningsstöd detta år som orsakade svårigheter 
i olycksrapporteringen, många olyckor blev 
därför inte inrapporterade detta år.
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Upphinnande olyckor per år 
Upphinnandeolyckor leder sällan till svåra 
skador enligt STRADA-statistiken. Knappt 4 % 
av olyckorna har klassificerats som måttliga 
eller allvarliga och inga som dödsolyckor. 

Studier visar däremot att många skador som 
klassificeras som lindriga vid olyckstillfäl-
let visar sig i efterhand vara allvarliga. Detta 
beror på att det uppstår whiplashskador som 
inte skapar besvär hos den drabbade förrän 
långt efter olyckstillfället. Whiplashskador 
svarar för cirka 50 procent av alla personska-
dor som leder till långvariga hälsoförluster i 
bilolyckor i Sverige. Ungefär hälften av ska-
dorna inträffar vid en upphinnandeolycka.

Antalet upphinnandeolyckor har ökat dras-
tiskt enligt statistiken i STRADA men även 
detta tros beror på sjukhusets inrapportering 
av olyckor. Upphinnandeolyckor inrapporte-
rade från polisen har inte ökat mellan 2007-
2016. 

Upphinnandeolyckor uppkommer oftast i 
stressiga trafikmiljöer som präglas av högt 
tempo, korta avstånd mellan fordonen och 
höga hastigheter.
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Lastbil Buss

Tunga fordon avser buss så väl som lastbil. Till höger 
syns en konflikttabell som visar vilka färdslag som 
bussar respektive lastbilar kolliderar med.

Olyckor med lastbilar sker i huvudsak med personbi-
lar, nästan 70 % av olyckorna är i kollision med en per-
sonbil. Knappt 20 % av olyckorna sker i kollision med 
oskyddade trafikanter. Över 50 % av bussolyckorna 
sker i kollision med fotgängare. Kollisionsolyckorna 
med bil utgör knappt 40 % av olyckorna. 

I kartan nedan syns var olyckor med buss respektive 
lastbil sker, allvarliga och dödsolyckor är markerade 
med en större prick med svart centrum. Bussolyck-
orna är koncentrerade i tätortens centrum vilket är na-
turligt då busstrafiken är mer frekvent i centrala delar. 
Olyckorna med lastbil är fördelat på det övergripande 
vägnätet med koncentrationer vid verksamhetsområ-
den och i centrum.

TRAFIKOLYCKOR MED TUNGA FORDON INDELAT PÅ BUSS RESPEKTIVE LASTBIL
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GATOR MED FLEST TRAFIKOLYCKOR

I den statistik som finns att tillgå är motorfordonen inblandade i flest olyckor. För att analysera 
denna målgrupp särskilt har alla olyckor på vägnätet där motorfordon är inblandade valts ut. 
På nästa sida redovisas de gator och korsningar där flest olyckor skett under perioden 2007 - 
2016. Drygt hälften av alla olyckor som skett med motorfordon har skett på markerade gator. 
De vägpartier som redovisas är av varierande längd. Vissa utpekade partier omfattar en längre 
vägsträcka medan andra endast omfattar en korsning. Gemensamt för de gator och korsningar där 
flest olyckor har skett mellan 2007 och 2016 är att trafikbelastningen är hög. Turingegatan och 
i förlängningen Stockholmsvägen står ut som den mest olycksdrabbade vägsträckan i Södertälje. 
Andra gator med relativt många olyckor är Tvetavägen, Ängsgatan, Genetaleden, Enhörnaleden, 
Bergholmsvägen, Birkavägen och Erik Dahlbergs väg. Samtliga dessa gator är viktiga huvudgator 
i Södertäljes gatunät.

*Redovisar alla inblandade i olyckan oavsett 

ansvar och/eller skadegrad

*Redovisar alla inblandade i olyckan oavsett 

ansvar och/eller skadegrad

VILKA HAR VARIT INBLANDADE I OLYCKORNA?

Av de personer som är inblandade i olyckor med personskador i Södertälje tätort under perioden 
2007 - 2016 kan det konstateras att män är överrepresenterade, män utgör ca 60 % av de inblan-
dade och kvinnor för resterande 40 %. Sett över tioårsperioden varierar könsfördelningen något 
men för samtliga år är män mer förekommande än kvinnor. 

Åldersfördelningen av inblandade personer i olyckor visar att åldersgruppen 20-29 är överrepre-
senterad. För de äldre åldersgrupperna minskar antalet inblandade successivt i takt med ökad 
ålder. Antalet inblandade i trafikolyckor i ålderskategorierna 70 år och uppåt är förhållandevis 
lågt, men det bör tas med i beräkningarna att trafikanter i de åldersgrupperna mer sällan är ute 
i trafiken än andra åldersgrupper. 



17(31)

14 december 2017Uppdrag:  279398 Trafiksäkerhetsprogram Södertälje tätort
Beställare:  Södertälje kommun

O:\MAL\279398\T\_Text\Trafiksäkerhetsprogram Södertälje 171215

Kartan nedan visar de gatulänkar och korsningar med flest trafikolyckor, den gråskuggningen är 
proportionell med antal olyckor. Tabellen nedan visar hur många olyckor som sker på respektive 
avsnitt i faktiska tal.

Del av väg Olyckor Del av väg Olyckor

Turingegatan/
Stockholmsvägen

128 Stålhamravägen 18

Tvetavägen - Västergatan 53 Cpl Nyköpingvägen. - 
Stålhamravägen och E20

17

Ängsgatan 53 Nyköpingsvägen 17

Genetaleden 36 Holmfastv. - Brolundav. 14

Enhörnaleden 36 Ängsgatan - Strängnäsvägen 13

Bergaholmsvägen 36 Verkstadsvägen 11

Birkavägen 30 Holmfastv. - Gymnastikv. 11

Nygatan 24 Södertälje station 11

Erik Dahlbergs väg 20 Prästgårdsvägen inkl. 
korsningarna

10

Erik Dahlbergs väg 19 Nyköpingsv. - Genetaleden 
och Vagnmakarev.

9

Robert Anbergs väg 18
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TRAFIKFLÖDEN OCH HASTIGHETSEFTERLEVNAD

För de gatuavsnitt som är mest olycksdrabbade redovisas nedan trafikflöden och 
hastighetsefterlevnad i form av 85-percentilen. Det kan konstateras att de avsnitt där flest 
olyckor sker också har höga trafikflöden. På gator där 85-percentilen för hastighet överskrider 
skyltad hastighet ligger 85-percentilen i snitt 7 km/h över skyltad hastighet. Med 85-percentil 
avses att 85 procent av bilarna har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet. 
Stockholmsvägen, Genetaleden, Tvetavägen och Enhörnaleden utmärker sig som gator där 
85-percentilen ligger högt över skyltad hastighet, de utmärker sig också som några av de mest 
olycksdrabbade gatorna i Södertälje. 

Gata Delsträcka År Skyltad

hastighet

85-p Vadt

Turingegatan Nygatan - Mälarbron 2013 50 55 28 000

Turingegatan Nygatan - Turingekorset 2014 50 49 32 000

Stockholmsvägen Bensinstationerna - Viadukten 2013 50 45 8 200 

Stockholmsvägen Birkakorset - Weda av- o påfarter 2014 50 69 30 000

Tvetavägen Barrtorpsvägen - Stålhamravägen 2008 50 57 11 800

Tvetavägen Stålhamravägen - Transmissionsv 2008 50 64 13 800

Ängsgatan Forskargatan - Ottesångsvägen 2008 50 54 21 200

Ängsgatan Kvarnbergag - Nedre Villagatan 2014 50 50 21 800

Genetaleden Raksträcka mellan infart till arenor 2008 50 58 9 500

Genetaleden Hovsjövägen - Fridenslundsvägen 2008 50 65 9 700

Enhörnaleden Tegelbruksv - Robert Anbergs väg 2008 50 62 10 500

Bergaholmsvägen Wedarondellen - Stockholmsv 2013 50 45 9 600

Bergaholmsvägen Bergaholmsv 10 - Wedarondellen 2013 50 45 13 500

Birkavägen Östergatan - Frejagatan 2016 50 43 11 900

Birkavägen Frejagatan - Algatan 2012 50 48 10 700

Birkavägen Algatan - Bruksgatan 2012 50 49 10 500

Nygatan Nedre Torekällgatan - Badhusgatan 2012 30 32 10 000

Robert Anbergs väg Skördevägen - Lövängsvägen 2007 50* 47 6 800

Robert Anbergs väg Lövängsvägen - Rob Anb väg 5-7 2013 30 37 6 400

Stålhamravägen Saltskogsvägen - Tvetavägen 2013 50 54 12 800

Nyköpingsvägen Skomakaregatan - Genetaleden 2014 50 46 13 500

Nyköpingsvägen Genetaleden - Stålhamravägen 2008 70 73 11 700

Nyköpingsvägen Saltskogs västra Tpl - Verkstadsv 2013 70 76 8 600

Nyköpingsvägen Verkstadsvägen - Sydgatan 2013 50 50 9 700

Verkstadsvägen Svalängsvägen - Verkstadsv 9 2009 50 55 14 600

Verkstadsvägen Sydhamnsv - Strömsgårdsv 2013 50 58 7 200

*År 2009 sänktes hastigheten till 30 km/h. Hastighetsefterlevnaden har inte studerats efter sänkningen.



19(31)

14 december 2017Uppdrag:  279398 Trafiksäkerhetsprogram Södertälje tätort
Beställare:  Södertälje kommun

O:\MAL\279398\T\_Text\Trafiksäkerhetsprogram Södertälje 171215

BÄLTES- OCH HJÄLMANVÄNDNING

Tabellen nedan visar andelen bältesanvändning för förare och passagerare, uppdelat efter kön. 
Tabellen redovisar resultat från mätningar gjorda av NTF under hösten 2016. Bältesanvändning för 
barn redovisas som en separat kategori för passagerare. Underlaget för barn är dock bristfälligt 
då endast 7 barn ingick i mätningarna. Mätningarna visar att bilbältesanvändningen hos samtliga 
i bilen är 95 %. Andelen bältesanvändning för förare är något högre, 96 %, än bältesanvändningen 
hos passagerare, 93 %. Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. 99 % av 
kvinnliga förare använder bälte medan andelen manliga förare som använder bälte är 95 %. För 
passagerare är motsvarande andel för kvinnor 96 % medan den för män är 88 %.  

Bältesanvändning Södertälje tätort hösten 2016

Kategori Andel med bälte Studerat antal

Förare Man 95% 586

Kvinna 99% 260

Totalt 96% 846

Passagerare Man 88% 114

Kvinna 96% 165

Barn (4-15 år) 100% 7

Totalt 93% 286

Samtliga i bilen 95% 1132

NTF har även genomfört räkningar av hjälmanvändning i Södertälje tätort, mätningarna är 
genomförda under våren 2017. Två mätningar är genomförda, en vid grundskola i Rosenlund 
och en vid cykelstråket på Mälarbron. Av det totala antalet cyklister som ingått i mätningarna 
använder 39 % hjälm. Anmärkningsvärt är att hjälmanvändningen är högre, 43 %, hos vuxna än 
hos barn, 25 %. 

Hjälmanvändning Södertälje tätort våren 2017

Kategori Antal med hjälm Antal utan hjälm Totalt antal Andel med hjälm

Barn 14 42 56 25%

Vuxen 92 124 216 43%

Totalt 106 166 272 39%

Ser man på mätningen vid grundskola så använder endast 23 % av barnen i mätningarna hjälm. 
Hjälmanvändningen i åldrarna 6-12 är högre än i åldrarna 12-15. Det går inte att dra några 
slutsatser kring hjälmanvändning kopplat till kön.

Hjälmanvändning Grundskola Rosenlund Södertälje tätort våren 2017

Kategori Antal med hjälm Antal utan hjälm Totalt antal Andel med hjälm

6-12 år 4 7 11 36%

13-15 år 6 27 33 18%

Totalt 10 34 44 23%

Mätningen vid Mälarbron visar att hjälmanvändningen är högst i åldersgruppen 16-64 år. 
Hjälmanvändandet för barn, 0-15 år, är något högre här än vid mätningen vid grundskolan. Men i 
det konstaterandet ska man ha i åtanke att 0-6 åringar är med vid mätningen vid Mälarbron vilket 
de inte är i mätningen vid grundskola. I åldersgruppen över 64 år använder ingen i mätningen 
hjälm.
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Hjälmanvändning Cykelstråk Mälarbron Södertälje tätort våren 2017

Kategori Antal med hjälm Antal utan hjälm Totalt antal Andel med hjälm

0-15 år 4 8 12 33%

16-64 år (män) 49 79 128 38%

16-64 år (kvinnor) 43 37 80 54%

16-64 år (totalt) 92 116 208 44%

64+ år (totalt) 0 8 8 0%

Totalt 96 132 228 42%

ALKOHOL- OCH DROGPÅVERKAN, UTIFRÅN ANMÄLDA BROTT

I diagrammet redovisas alkohol- och drogpåverkade i trafiken mellan år 2007 och 2016. Underlaget 
kommer från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Underlaget visar endast anmälda brott, andelen 
nykter trafik redovisas inte.

Antalet alkoholpåverkade i trafiken i 
Södertälje varierar från år till år. Under 
tioårsperioden som undersökts ligger antalet 
mellan 190 och 290. Antalet når en topp år 
2010 och 2011 och tendensen är sjunkande 
de kommande åren.

För drogpåverkade varierar antalet 
inblandade i trafikolyckor mellan 90 och 170 
stycken. Det går inte att utläsa någon tendens 
kring minskning eller ökning.

I en jämförelse med rikssnittet på antal 
alkohol- eller drogpåverkade i trafiken 
per 100 000 invånare kan det utläsas att 
antalet alkoholpåverkade för varje år under 
tioårsperioden ligger klart över genomsnittet 
för Sverige. Antalet drogpåverkade varierar 
från år till år men är mer i enlighet med 
genomsnittet i Sverige. 

Frekvensen av nykterhetskontroller påverkar 
givetvis antalet anmälda brott. Det är oklart 
om antalet nykterhetskontroller i Södertälje 
är jämförbart med övriga Sverige. I samband 
med polisens omorganisation, år 2015, har 
arbetet med nykterhetskontroller förändrats. 
Tidigare var målsättningen att lagföra så 
många som möjligt nu är målet att lagföra i 
de fall det finns misstanke om brott.

*Antal per 100 000 invånare
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SAMHÄLLSKOSTNADEN
Trafikolyckor leder inte bara till personligt lidande utan innebär också stora kostnader för 
samhället.

Inom ASEK-samarbetet (arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet) som är en myndighetsgemensam arbetsgrupp ledd av Trafikverket, har man 
uppskattat vilka direkta kostnader och samhällsekonomiska uppoffringar som trafikolyckorna 
orsakar samhället, se tabell nedan.

Enligt ASEK-samarbetet ska trafikolyckor i långsiktiga analyser med en kalkylperiod på 40 år eller 
mer värderas enligt tabellen nedan.

Olycksvärdering, per skadad eller dödad i trafiken. Prisnivå 2040, 

uttryckt i 2014 års penningvärde.

Materiella 

kostnader 

Riskvärdering Totalt

Dödsfall 1 400 000 35 300 000 36 700 000

Allvarligt och 

måttligt skadad

700 000 5 900 000 6 600 000

Lindrigt skadad 70 000 230 000 300 000

Egendomsskada 15 000 0 15 000

Samhällskostnad för trafikolyckorna i Södertälje 2016

Skadegrad Antal olyckor Kostnad per 

olycka

Total kostnad 

(SEK)

Dödsfall 1 36 700 000 36 700 000

Allvarligt och 

måttligt skadad

30 6 600 000 198 000 000

Lindrigt skadad 154 300 000 46 200 000

Egendomsskada 6 15 000 90 000

Totalt (avrundat) 281 000 000

Om man utgår från ASEK-samarbetets framtagna kostnader för olika typer av skador och applicerar 
dem på antalet kända olyckor i Södertälje (år 2016) skulle det innebära kostnader på nästan 300 
miljoner kronor. Då får man inte heller glömma att uppgifterna om antalet olyckor (från STRADA) 
har en täckningsgrad på 50 %. Det verkliga antalet olyckor är alltså ännu fler och därmed är även 
kostnaderna högre. År 2016 var inget exceptionellt år, kostnaden beräknades även för år 2014 
och 2015 och den genomsnittliga kostnaden per år var under denna period 296 miljoner kronor.
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MÅL

INTERNATIONELLA MÅL

Etappmål

EU har satt upp ett etappmål för att driva på trafiksäkerhetsarbetet. Nuvarande etappmål är att 
antalet dödade ska halveras mellan 2010 och 2020.

Antalet döda i trafiken varierar kraftigt mellan länderna i EU. I genomsnitt omkom 52 personer 
per miljoner invånare i EU. Länderna med lägst antal trafikdöda är Sverige, Nederländerna och 
Danmark med omkring 30 döda per miljon invånare. 

EUs etappmål skulle för Sverige motsvara max 133 dödade år 2020. Någon sådan justering av 
den svenska målnivån är dock inte beslutad och etappmålet om högst 220 dödade gäller.

NATIONELLA MÅL

Nollvisionen – ett långsiktigt mål

Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997 och är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 
Sverige. Den är en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt, men 
också en strategi för hur vi ska uppnå säker vägtrafik enligt visionen.

Etappmål

Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att 
antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en 
fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 
år 2020.

Utöver det övergripande målet med att minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken 
finns prioriterade insatsområden, så kallade indikatorer, för att tydliggöra att arbetet är på 
rätt väg och ger resultat. Etappmålet och indikatorer ska ses över med jämna mellanrum och 
översyn har genomförts år 2012 och år 2016.

Vid översyn 2012 uppdaterades indikatorsammansättningen till att omfatta följande 10 
indikatorer:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning, cykelhjälm och mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
• Drift och underhåll på cykelvägar i tätort

Vid den senaste översynen av etappmålet som gjordes 2016 konstaterades att antalet dödade i 
trafiken är mindre än föregående år men att minskningen har planat ut och att det krävs ökade 
insatser för att klara maxsiffran 220 dödade år 2020.

Även gällande allvarligt skadade visar översynen 2016 på att målet till år 2020 inte ser ut att 
kunna nås. Av alla allvarligt skadade i trafiken är nästan hälften cyklister, vilket tyder på att en 
förutsättning för att nå målet är att cykelsäkerheten förbättras.
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Under 2016 omkom 270 personer i vägtrafikolyckor. Antalet omkomna under 2016 är visserligen 
39 procent lägre än medelvärdet för 2006–2008, men sett till den årliga utvecklingen blir det 
tydligt att den största minskningen inträffade mellan 2006–2008 och 2010. Sedan 2010 har 
den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen stagnerat, och när utvecklingen över de senaste åren 
studeras i förhållande till målet om max 220 dödade i vägtrafiken år 2020 ser det inte ut som 
att målet kommer att nås. Detta styrks även av den prognos av antal omkomna 2020 som 
gjordes i etappmålsöversynen, som visade att förväntat utfall ligger över målet (Trafikverket 
med flera, 2016).

 KOMMUNALA MÅL
Trafikstrategin pekar ut behovet av en trafiksäkerhetsplan. Trafikstrategin lyfter också fram ett 
antal indikatorer som ska följas upp löpande. Två av dessa indikatorer avser antal olyckor som 
sker på kommunens väghållningsområde.
• Totalt antal polisrapporterade trafikolyckor
• Antal svårt skadade och avlidna från trafikolyckor

I cykelplanen från år 2013 finns mål om att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2015 samt uppsatta etappmål. Sedan 2010 exkluderas självmord. 

Källa: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2015.
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STRATEGIER OCH ARBETSOMRÅDEN
En av de mest centrala frågorna för trafiksäkerheten är fordonens hastigheter. Södertälje 
antog en ny hastighetsplan år 2017 och står inför införandet av nya hastigheter. Behovet av nya 
hastigheter analyserats därför inte i detta trafiksäkerhetsprogram.  

Med utgångspunkt i den framtagna nulägesanalysen och med fokus på det nationella 
etappmålet om att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade i trafiken ska 
minska med en fjärdedel från 2007 till 2020 har fem strategier tagits fram:
• Öka hastighetsefterlevnaden och respekten för trafikregler
• Bygga ett säkert gång- och cykelnät
• Utveckla arbetet med drift och underhåll
• Minska olyckor med tung trafik
• Öka hjälmanvändningen

Strategierna beskrivs på kommande sidor.  

ARBETSOMRÅDEN

Varje strategi har mellan två och fyra arbetsområden som konkretiserar vad som behöver göras.  

INDIKATORER

För att kunna följa hur trafiksäkerheten utvecklas har ett antal indikatorer tagits fram. 
Indikatorerna ska underlätta och systematisera uppföljningen som bör ske årligen. 

Två indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet finns angivna i trafikstrategin:
• Totalt antal polisrapporterade trafikolyckor
• Antal svårt skadade och avlidna från trafikolyckor.

Indikatorerna som presenteras här ska ses som komplement till Trafikstrategins indikatorer.

Indikatorerna som presenteras under respektive strategi kan delas in i två olika kategorier, 
uppföljning av olycksstatistik och uppföljning av åtgärder. 

När uppföljning av olycksstatistiken genomförs måste inrapporteringsgraden beaktas. Med en 
ökad inrapporteringsgrad ökar antalet olyckor i STRADA utan att det faktiska antalet olyckor 
ökar. 



25(31)

14 december 2017Uppdrag:  279398 Trafiksäkerhetsprogram Södertälje tätort
Beställare:  Södertälje kommun

O:\MAL\279398\T\_Text\Trafiksäkerhetsprogram Södertälje 171215

ÖKA HASTIGHETSEFTERLEVNADEN OCH RESPEKTEN FÖR 
TRAFIKREGLER
Den här strategin är utvald då Södertälje tätort har en övervägande del trafikolyckor med 
personbil där majoriteten är kollisionsolyckor (främst upphinnandeolyckor) i den statistik som 
finns redovisad. Vägsträckor där flest olyckor sker utmärker sig med höga flöden av fordon samt 
hastigheter över den tillåtna. Fordonens hastighet är central för både uppkomsten av olyckor men
också utgången av dem. 

ARBETSOMRÅDEN:

Hastighetsanpassa gaturummen.

Att satt hastighet respekteras och följs påverkas av gaturummets utformning. Viktiga aspekter 
som påverkar hastighetsefterlevnaden är framför allt gatubredd, proportioner i gaturummet, 
korsningsavstånd, gång- och cykelflöden i gaturummet, områdestyp, gatans roll i trafiksystemet 
och huruvida parkering finns i gaturummet. 

Att bygga om gaturum i syfte att anpassa gaturummet till satt hastighet är den lösning som ger 
bäst effekt på en längre sträcka men det är också mest kostnadskrävande. Punktinsatser så som 
hastighetsdämpande gupp och actibump (omvänt gupp med en lucka som faller ner) ger oftast 
en mer lokal hastighetssänkning men är å andra sidan inte lika dyrt.

Det är viktigt att gaturummen är anpassade till den hastighet som är satt. I nulägesanalysen 
sticker Stockholmsvägen, Genetaleden, Tvetavägen och Enhörnaleden ut på grund av högt antal 
olyckor men också höga hastigheter.

På Turingegatan/Stockholmsvägen (mellan Ängsgatan och Birkavägen) samt Ängsgatan (mellan 
Ottesångsvägen och Turingegatan) är inte hastighetsöverträdelser lika frekventa men då fler än 
1/3 av alla upphinnandeolyckor sker på dessa vägsträckor bör åtgärder sättas in. 

Arbeta med beteendepåverkan

Att gaturummets utformning signalerar skyltad hastighet är en förutsättning för att människor 
ska köra i rätt hastighet. Men det finns också de som kör för fort även om inte gaturummet 
bjuder in till det. Därför är det viktigt att samtidigt arbeta med beteendepåverkan. Det kan man 
göra på många olika vis, både genom fysiska åtgärder i gaturummet så som ”grönväg” dvs att 
trafiksignaler ger grönt ljus om man åker i satt hastighet och skyltar som blinkar när man kör 
för fort men man kan också jobba med informationskampanjer och marknadsföring.

När det gäller hastighetsefterlevnad är förare av motorfordon den huvudsakliga målgruppen 
men när det gäller respekten för trafikregler är även cyklister en viktig målgrupp.

INDIKATORER ATT FÖLJA UPP:

• Antal upphinnandeolyckor i STRADA
• Uppmätt hastighetsefterlevnad, 85-percentilen, egna mätningar 
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BYGGA ETT SÄKERT GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Den här strategin är utvald då oskyddade trafikanter utgör majoriteten av de allvarligt skadade 
och avlidna. Av det totala antalet allvarliga olyckor och dödsolyckor utgör olyckor med oskyddade 
trafikanter 57 % (fotgängare 43 %, med cykel 14 %), medan andelen i personbil utgör 26 %. 

ARBETSOMRÅDEN:

Prioritera trafiksäkerhet i stadsutvecklingen

Trafiksäkerheten ska prioriteras i samtliga skeden av stadsutvecklingen, planering, byggande 
och förvaltning. Det handlar dels om att utveckla interna processer så att trafiksäkerhetsfrågor-
na alltid beaktas och dels om att prioritera trafiksäkerhetsfrågorna i budgetar (investeringsbud-
geten så väl som driftbudgeten). För att säkerställa att trafiksäkerhetsfrågor inte glöms bort kan 
checklistor och mötesrutiner vara bra hjälpmedel.

Hastighetssäkra gång- och cykelpassager

Risken för att en fotgängare dödas vid kollision med en bil ökar drastiskt vid högre hastigheter 
än 30 km/h. Vid en kollision i 50 km/h dödas 8 av 10 fotgängare, när det gäller barn och äldre 
är dödligheten ännu högre. Vid 30 km/h omkommer endast 1 av 10. Därför är rekommenda-
tionen att miljöer där oskyddade trafikanter möter biltrafik ska hastighetssäkras till 30 km/h. 
Särskilt viktigt blir detta i korsningspunkter mellan övergripande nät för oskyddade trafikanter 
och biltrafik samt korsningspunkter utmed skolvägar. 

Gång- och cykelpassager kan hastighetsanpassas på många olika vis. De effektivaste sätten är 
åtgärder som det inte är möjligt att köra fortare genom exempelvis rätt dimensionerade gupp. 
Även bra belysning av korsningspunkter är en viktig åtgärd. Kartan på sidan 11 visar var allvarli-
ga olyckor har skett. Korsningen Birkavägen/Stockholmsvägen är särskilt utsatt och bör trafik-
säkras. I ”Genomförandeplanen för Södertälje hastighetsplan” har GCM-passager klassificerats 
enligt trafikverkets metod för trafiksäkerhetsklassificering.

För att skapa ett attraktivt och säkert cykelvägnät krävs inte bara säkra passager utan även 
separerade cykelbanor/vägar. Trots att dessa åtgärder är viktiga för trafiksäkerheten pekas det 
inte ut i trafiksäkerhetsprogrammet då de redan finns beskrivna i cykelplanen.

Bygga bort fasta hinder

Fasta hinder så som bommar, pollare och betongsuggor placeras ut på gång- och cykelbanor av 
olika anledningar. Ibland är syftet att sakta ner cykeltrafiken inför en korsning av en gata och 
ibland vill man hindra bilar från att köra på cykelbanan. Oavsett varför ett fast hinder har pla-
cerats ut så utgör de en trafiksäkerhetsrisk för cyklister. Genom att inventera fasta hinder som 
finns i stadsmiljön är det möjligt att överväga alternativa lösningar så att antalet fasta hinder 
kan minska.

INDIKATORER ATT FÖLJA UPP:

• Andelen hastighetssäkrade gång- och cykelpassager
• Antalet oskyddade trafikanter som blir allvarligt skadade och döda.
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UTVECKLA ARBETET MED DRIFT OCH UNDERHÅLL
Den här strategin är utvald då mörkertalet för singelolyckor med oskyddade trafikanter befaras 
vara stort. I jämförelsestudien framkom det att kommuner med hög inrapporteringsgrad så 
som Helsingborg och Norrköping har ett mycket stort antal singelolyckor med oskyddade 
trafikanter (det är den i särklass vanligaste trafikolyckan). Det är rimligt att anta att den verkliga 
situationen är liknande i Södertälje.

ARBETSOMRÅDEN:

Öka andelen inrapporterade olyckor

Bara hälften av alla trafikolyckor som sjukhuset får kännedom om rapporteras in till STRADA. 
Eftersom polisen framför allt får kännedom om biltrafikolyckor och allvarliga olyckor, är det 
sannolikt lindriga olyckor med oskyddade trafikanter som saknas i statistiken. För att kunna dra 
slutsatser om var det händer mycket singelolyckor och anledningen till att olyckan inträffat är det 
viktigt att få så stort statistiskt underlag som möjligt. Att initiera en dialog med ansvarig person 
på Södertälje sjukhus är ett viktigt första steg för att öka inrapporteringsgraden.

Förbättra driften på GC-nätet

De som går och cyklar har svårast att ta sig fram vid dåligt väglag. Därför bör dessa grup-
per prioriteras vid exempelvis halkbekämpning. Genom att sätta högsta prioritet på driften av 
huvudnäten för gång- respektive cykeltrafik kan singelolyckorna minskas. När statistiken för 
singelolyckor i STRADA blir mer tillförlitlig bör singelolyckorna studeras närmare för att säker-
ställa att rätt driftsåtgärder sätts in. 

Förbättra säkerheten och framkomligheten vid vägarbeten

Att erbjuda de som går och cyklar ett acceptabelt alternativ när deras väg är avstängd vid 
exempelvis vägarbeten är viktigt inte bara för attraktiviteten i dessa nät utan också ur trafiksä-
kerhetssynpunkt. En acceptabel lösning innebär att den föreslagna vägen är gen, bekväm och 
trafiksäker.

Det är i TA-planen (trafikanordningsplanen) som det tydliggörs hur trafiken ska omdirigeras 
under byggskedet. TA-planerna godkänns av kommunen innan avstängningen kan genomföras. 
Genom att lägga extra fokus på hur de oskyddade trafikanterna hanteras i TA-planerna kan 
trafiksäkerheten stärkas. 

INDIKATORER ATT FÖLJA UPP:

• Antal singelolyckor oskyddade trafikanter
• Andel halkolyckor av singelolyckorna för de oskyddade trafikanterna
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MINSKA OLYCKOR MED TUNG TRAFIK
Den här strategin är utvald då tung trafik är inblandad i allt fler olyckor, antalet olyckor per år har 
gått från 10 olyckor år 2007 till 19 olyckor år 2016. Utgången av olyckor med tung trafik är ofta 
mycket allvarlig. Tung trafik är inblandad i knappt 15 % av alla olyckor som slutar med allvarliga 
skador eller dödsfall. 

Det är svårt att se mönster då antalet är relativt få även om det står för en stor andel. Två av 
olyckorna har skett på liknande vis, en avsvängande lastbil som kolliderar med en cyklist, bilden 
nedan illustrerar händelseförloppet i en av dessa olyckor.

ARBETSOMRÅDEN:

Säkra korsningspunkter mellan GC-nätet och det övergripande vägnätet

Vikten av att säkra korsningspunkter är belyst under strategin ”bygga ett säkert gång-  och 
cykelnät” i arbetsområdet ”Hastighetssäkra gång- och cykelpassager”. Även teknikutveckling av 
fordon är centralt för att bygga bort problem med exempelvis döda vinklar, se bild ovan. 

Ställa trafiksäkerhetskrav på Södertäljes transporter

Genom att ställa trafiksäkerhetskrav på fordon som används i uppdrag åt Södertälje kommun 
eller inom kommunens egen verksamhet föregår kommunen med gott exempel. Införandet av 
krav kan med fördel ske stegvis. Exempel på krav kan vara alkolås och hastighetsstyrningssys-
tem. 

Acceptabla förutsättningar för busschaufförer

Olyckor med busstrafik drabbar i huvudsak fotgängare många av olyckorna sker i samband med 
att resenärer ska gå på eller av. Rimliga tidtabeller, tydliga trafikmiljöer och bussar i gott skick 
är viktigt för att skapa god arbetsmiljö för chaufförer.

Samarbeta med Scania

Huvudkontoret för en av världens främsta lastbilstillverkare finns i Södertälje. Detta skapar 
unika förutsättningar för att kunna utveckla samarbeten kring inte minst trafiksäkerhet. Genom 
att föra en kontinuerlig dialog kan samarbetsområden identifieras. Scania ligger i framkant 
inom självkörande fordon, liksom system för konvojkörning. Den nya tekniken spås leda till 
ökad trafiksäkerhet, stora bränslebesparingar och lägre transportkostnader.

INDIKATORER ATT FÖLJA UPP:

• Antalet olyckor där tung trafik är inblandad
• Andelen allvarligt skadade och dödade i olyckor med tung trafik

Lastbilens rörelse

Cyklistens rörelse
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ÖKA HJÄLMANVÄNDNINGEN 
Den här strategin är utvald då cykelhjälmsanvändningen är ca 40 % vilket är högre än 
riksgenomsnittet på ca 36 % men ändå lägre än det nationella målet på 70 % till år 2020. Något 
som är särskilt allvarligt är att barnen har lägre hjälmanvändning än vuxna, endast 25 % av 
barnen hade hjälm.

Ökad hjälmanvändning bedöms minska antalet svårt skadade och antalet döda. VTI anger att 
ökad hjälmanvändning har potential att minska antalet cyklister i dödsolyckor med 25 %.

ARBETSOMRÅDEN:

Lyft cykelhjälmsanvändningen i ”Säkra skolvägar”.

Barn är särskilt utsatta, risken att drabbas för en olycka är högre då de inte kan ”läsa” trafiken 
på samma vis som en vuxen men de skadas också allvarligare vid en kollision med ett fordon. 
Hjälmanvändningen bland barn i kommunen är låg. Genom att lyfta hjälmanvändningen i pro-
jektet ”säkra skolvägar” kan barn motiveras till att använda hjälm i högre utsträckning. 

Motivera och bidra till ökat ansvarstagande

Trafikanter har ett stort eget ansvar att skydda sig och att uppträda ansvarsfullt. Men då trafik-
olyckor medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader finns det mycket att vinna på 
att motivera fler till att använda hjälm. Samhällskostnaden för olyckor inom tätorten Södertälje 
uppgår till nästan 300 Mkr per år, endast på det kommunala vägnätet. Det är kostnaden för 
svårt skadade och döda som står för 85 % av samhällskostnaderna trots att de endast utgör 
drygt 15 % av olyckorna. 

Det finns flera olika sätt att arbeta med beteendepåverkan. Att samarbeta med stora arbetsplat-
ser kan vara ett sätt, att genomföra kampanjer i den offentliga miljön kan var ett annat, utskick 
av riktad information kan vara ett tredje sätt. Det viktigaste är att det finns personella resurser 
avsatta att arbeta med dessa frågor.

INDIKATORER ATT FÖLJA UPP:

• Andel barn som använder cykelhjälm
• Andel vuxna som använder cykelhjälm
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INDIKATORER KÄLLA NULÄGE ÖNSKAD 
UTVECKLING

ÖKA HASTIGHETSEFTERLEVNADEN OCH RESPEKTEN FÖR TRAFIKREGLER

Antal upphinnandeolyckor STRADA 69 st (2016) Minska

Uppmätt hastighetsefterlevnad, 
85-percentilen. Uppföljningen 
görs när nya mätningar finns 
att tillgå.

Egna 

mätningar

7 % över Minska

BYGGA ETT SÄKERT GÅNG- OCH CYKELNÄT

Andelen hastighetssäkrade 
gång- och cykelpassager

14 % 35 %

Antalet oskyddade trafikanter 
som blir allvarligt skadade och 
döda

STRADA 20 skadade 
eller död (under 
perioden 2007-
2016)

Minska.

UTVECKLA DRIFTEN OCH UNDERHÅLLET

Antal singelolyckor oskyddade 
trafikanter

STRADA 26 olyckor (2016)* Inte öka

Andel singelolyckor som är 
relaterade till driften. Där 
vägomständigheten varit halka, 
löst grus, hål och gropar eller 
ojämnt. 

STRADA 57 % (2016) Minska

MINSKA OLYCKOR MED TUNG TRAFIK

Antalet olyckor där tung trafik 
är inblandad

STRADA 19 st (2016 Minska

Andelen allvarligt skadade och 
dödade i olyckor med tung 
trafik

STRADA 3,6 % (under 
perioden 2007-
2016) 

Minska

ÖKA HJÄLMANVÄNDNINGEN 
Andel barn som använder 
cykelhjälm

NTFs 

mätning

25 % (2016) Öka

Andel vuxna som använder 
cykelhjälm

NTFs 

mätning

40 % (2016) Öka

* beakta inrapporteringsgraden från sjukhuset år 2016.

Nedan sammanställs indikatorerna för utpekade strategier.
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