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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2019-09-03 

Samhällsbyggnadskontoret

 
Tekniska nämnden  
 

 

Remiss: Revisionsrapport nr 4/2019 - Granskning av 
arbetet med trafiksäkerhet, svar senast 30 oktober 2019 
Diarienummer: TN-2019-00558 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har Ernst & Young (EY) genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens arbete med trafiksäkerhet. Då Södertälje kommun planerar 
för omfattande ny bebyggelse samtidigt som trafikläget redan idag är intensivt. Syftet med 
granskingen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Tekniska nämnden säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde.  

Den övergripande bedömningen är att kommunen lagt en god grund för ett ändamålsenligt 
arbete med att öka trafiksäkerheten. En trafikstrategi har tagits fram och skapar en god grund för 
det vidare arbetet med program, analyser och handlingsplaner. Det återstår dock mycket arbete 
för att målen i trafikstrategin ska uppnås.   

• Underhållet av vägar är eftersatt 
• Arbetet med att säkra cykel och gångpassager återstår till stora delar 
• Insatser för att påverka trafikbeteendet behöver påbörjas  
• Flertalet aviserade planer har inte påbörjats.  

 

Rekommendationer till tekniska nämnden från EY 

• Ta fram en trafiknätsanalys utifrån den definition som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) rekommenderar. Vissa delar finns i de nuvarande strategiska dokumenten men 
det finn delar som behöver kompletteras som exempelvis identifieringen av 
konflikterande mål.  

• Etablera ett systematiskt arbete med beteendepåverkande åtgärder utöver det arbete som 
sker vid skolorna. Ta fram en Mobility managementplan utifrån strategin.  

• Säkerställ att trafiksäkerhetsaspekten får genomslag i prioriteringen vid arbetet med 
planerat och akut underhåll. Detta på grund av det stora underhållsbehovet. Samråd 
mellan Utemiljö och Gata/trafik är etablerat.  

• Ta fram en gångplan för kommunen.  
• Utveckla rapporteringen av uppföljningen av trafiksäkerhetsprogrammet till ett 

årsbokslut enligt trafikstrategin. Nämnden bör klargöra vad som ska följas upp och hur 
uppföljningen ska ske av fattade beslut, exempelvis för trafiksäkerhetsprogram och 
trafikstrategin.  
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport 4 2019 Trafiksäkerhet 
Revisionsskrivelse Trafiksäkerhet 

Remissvar: Revisionsrapport 4/2019 – Granskning av arbetet med trafiksäkerhet  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Remissvaret innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Bifalla kontorets förslag till remissvar. 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna Södertälje Kommun  
EY 
   
 

  

Homan Gohari Mats Johannesson 

Samhällsbyggnadsdirektör t f Strategichef 

 
 
Handläggare: 
Anna Kain Wyatt 
   
Telefon (direkt): 08-523 060 69 
E-post: Anna.Kain-Wyatt@sodertalje.se 
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Tekniska nämnden  

Strategi 
Datum 

2019-09-03 
Diarienummer 

TN-2019-00558

 

   
 
   
   

Ärende  

Remiss: Revisionsrapport nr 4/2019 - Granskning av arbetet med trafiksäkerhet, svar senast 30 oktober 2019 

Remissvar: Revisionsrapport 4/2019 - Granskning av 
arbetet med trafiksäkerhet  

Södertälje kommun/tekniska nämnden har tagit emot revisionsrapport från EY som har granskat 
kommunens arbete med trafiksäkerhet. Södertälje kommun är som revisionsrapporten lyfter, en 
trafikintensiv kommun, samtidigt som det planeras för omfattande utbyggnad med de 20 000 
nya bostäder. Detta innebär att det krävs ett omfattande arbete för att säkerställa säkerheten i 
trafiken. Revisionsrapporten är väl genomarbetad och ger ett gott underlag för det fortsatta 
arbetet.  

EY pekar på att Södertälje kommun genom sin trafikstrategi har påbörjat ett viktigt och 
ändamålsenligt arbete för ökad säkerhet i trafiken. Trafikstrategin i sin tur pekar ut vilka planer 
som behöver tas fram och vilka planer som behöver uppdateras för att komma vidare med 
trafiksäkerhetsarbetet i Södertälje kommun.  

De rekommendationer som EY lyfter stämmer väl överens med trafikstrategins inriktning, 
Södertälje kommun har således gjort en korrekt analys av vilka behov som finns och vad som 
behöver göras. Arbetet måste dock intensifieras för att målen ska kunna uppnås. 
 

Rekommendationer 
 

• Ta fram en trafiknätsanalys, utifrån den definition som Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) rekommenderar.  

• Etablera ett systematiskt arbete med beteendepåverkande åtgärder. 

• Ta fram en gångplan och en mobility management-plan. 

• Säkerställ att trafiksäkerhetsaspekten får genomslag i prioriteringen vid arbetet med 
planerat och akut underhåll.  

• Utveckla rapporteringen av uppföljningen av trafiksäkerhetsprogrammet till ett 
årsbokslut enligt trafikstrategin.  

• Nämnden bör klargöra vad som ska följas upp och hur uppföljning ska ske av fattade 
beslut, exempelvis för trafiksäkerhetsprogram och trafikstrategin.  
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Nuläge trafiksäkerhetsarbete 
Arbetet med trafiksäkerhet är viktigt och trafikkontoret har påbörjat flertalet processer för att 
komma vidare i arbetet.  
 

Framtagandet av planer 

En uppdaterad version av cykelplanen är på remiss just nu, den beräknas blir antagen i slutet av 
året. Cykelplan 2019 innehåller ett ökat fokus på systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Den 
innehåller bland annat riktlinjer för sträckor, korsningar och för drift och underhåll. 

Arbetet med en mobility management-plan är i startgroparna och har påbörjats internt med en 
enkätstudie. När planen finns på plats kommer verktyg finnas för att på ett systematiskt med 
beteendepåverkande åtgärder. Arbetet med en gångplan beräknas starta under 2020.  

Vidare har arbetet med en parkeringsplan har påbörjats medan arbetet med en 
trafiksäkerhetsplan inte är startat, trafikkontoret har fått prioritera sina resurser och har 
prioriterat Rätt fart i staden samt hastighetsplanen.  

 

Trafiknätsanalys  

Södertälje kommun har valt att inte jobba med en renodlad trafiknätsanalys utan arbetar utifrån 
Rätt fart i staden, däremot används arbetssättet. Södertälje kommun arbetar väg för väg och gör 
en analys av vilken påverkan varje åtgärd har. 

 

Pågående arbete med trafiksäkerhet 

För att öka efterlevnaden av hastighets och trafikregler har vi hastighetssäkra 26 stycken GCM-
passager som korsar övergripande gatunät under åren 2017-2019. Arbetet med en inriktning för 
åtgärdsprogram är påbörjat, när det implementeras kan samma krav ställas vid upphandling av 
transporter.  

Kommunen har tagit kontakt med Södertälje sjukhus och nu finns det en blankett på två språk 
att dela ut vid olyckstillfället, blanketten är dock frivillig att fylla i.  

En dialog med Nobina om bussförares behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågår. De är 
positiva till både displayer och säkrade korsningar.  

 

Årsbokslut trafiksäkerhetsprogrammet 

En uppföljning av indikatorer samt insatsområden har redovisats i tekniska nämnden, dessa tas 
med i årsbokslutet för 2019. Inför kommande årsbokslut finns ett behov av att förbättra 
nyckeltalen. 
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Utredning om kollektivtrafiken 

En utredning om kollektivtrafiken är påbörjad tillsammans med Region Stockholm och 
trafikförvaltningen, dock har projektledaren hos upphandlad konsult slutat så nu tas ett omtag på 
de planerade åtgärdsvalsstudierna. I samband med att en ny projektledare tillsätts ser 
trafikkontoret även över angärningsar och inriktning för arbetet.  

  

Sammanfattningsvis  
Tekniska nämnden vill tacka för en väl genomarbetad revisionsrapport som ger konkret 
vägledning i det viktiga arbetet med att utveckla och stärka trafiksäkerheten i Södertälje 
kommun.  
 
 
Hälsningar 
 
XX 
xx 

 

Din handläggare är: 
Anna Kain Wyatt 
   
Telefon (direkt): 08-523 060 69 
E-post: Anna.Kain-Wyatt@sodertalje.se 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av kommunens arbete med 
trafiksäkerhet. Kommunen är relativt trafikintensiv och planerar för omfattande 
bostadsbyggande vilket gör att trafikfrågorna, både vad gäller framkomlighet och säkerhet, blir 
än mer centrala. 

Den övergripande bedömningen är att kommunen har lagt en god grund för ett ändamålsenligt 
arbete med att öka trafiksäkerheten. En trafikstrategi har tagits fram med bred förankring både 
bland verksamheter och politiker och utgör grunden för olika typer av program, analyser och 
handlingsplaner. I strategin betonas vikten av ett hållbart trafiknät där kollektivtrafik samt gång- 
och cykelvägar ska prioriteras och där reglering av hastigheter är en central faktor för att 
minska antalet olyckor och dess allvarlighetsgrad. Trafiksäkerhetsfrågorna bedöms vara 
inarbetade i både i detaljplanearbetet och i underhållet av det befintliga vägnätet. 

Granskningen visar att det finns flera utmaningar för ett förverkligande av strategin och att 
mycket arbete återstår. Underhållet av vägar är eftersatt, säkerställandet av säkra cykel- och 
gångpassager återstår till stora delar och insatser för att påverka trafikbeteendet behöver 
påbörjas. Det senare är viktigt bland utifrån den analys som görs av det trafiksäkerhetsprogram 
som tagits fram. 

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer till tekniska 
nämnden. 

 Ta fram en trafiknätsanalys utifrån den definition som Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) rekommenderar. Vissa delar finns i de nuvarande strategiska 
dokumenten men det finns delar som behöver kompletteras som exempelvis 
identifieringen av konflikterande mål. 

 Etablera ett systematiskt arbete med beteendepåverkande åtgärder utöver det arbete 
som sker vid skolorna. Ta fram en Mobility managementplan utifrån strategin. 

 Säkerställ att trafiksäkerhetsaspekten får genomslag i prioriteringen vid arbetet med 
planerat och akut underhåll. Detta på grund av det stora underhållsbehovet. Samråd 
mellan Utemiljö och Gata/trafik är etablerat. 

 Ta fram en gångplan för kommunen.  

 Utveckla rapporteringen av uppföljningen av trafiksäkerhetsprogrammet till ett 
årsbokslut enligt trafikstrategin. Nämnden bör klargöra vad som ska följas upp och hur 
uppföljning ska ske av fattade beslut, exempelvis för trafiksäkerhetsprogram och 
trafikstrategin. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I kommunens trafiksäkerhetsstrategi, som antogs av fullmäktige 2017-10-02, framgår det att 
trafiksäkerheten behöver förbättras i Södertälje kommun. Under perioden 2010 - 2016 
rapporterades 17 dödsolyckor och 44 svåra olyckor på de kommunala och statliga vägarna i 
kommunen. Trafikstrategin bygger bland annat på målet om en ökad andel hållbara 
transporter vilket innebär att gång- och cykelstråk ska upplevas som trygga, tillgängliga och 
säkra. Det är framför allt oskyddade trafikanter som skadas allvarligt eller avlider i 
trafikolyckor.  

På nationell nivå beslutade riksdagen 2009 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.  

I riskanalysen för 2019 års revisionsverksamhet har revisorerna beslutat genomföra en 
fördjupad granskning av kommunens arbete med trafiksäkerheten. Tekniska nämnden ska 
enligt reglementet vara huvudman för trafiksäkerhetsarbetet. 

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram riktlinjer, råd och struktur för kommunal och 
omfattande revision av trafiksäkerhetsarbetet. Denna granskning går inte lika djupt som en 
sådan revision men har hämtat ett antal faktorer som bedömningsgrunder därifrån vilka utgör 
grunden för revisionsfrågorna och som presenteras i det avslutande bedömningsavsnittet. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att ge revisorerna ett underlag för att bedöma om Tekniska nämnden säkerställt ett 
ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. 

 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det mål och strategier i linje med nollvisionen, dess etappmål och kommunens 
trafikstrategi? 

 Finns ett tydligt utpekat ansvar för trafiksäkerhetsfrågorna? 
 Finns det en systematik i uppföljning och utvärdering av trafiksäkerhetsfrågorna? 
 Finns en trafiknätsanalys att utgå ifrån vid åtgärdsplanering? 
 Beaktas trafiksäkerhet vid planärenden, lokalisering och bygglov?  
 Vilka kommunikations- och informationsinsatser görs? 
 Hur kvalitetssäkras drift- och underhåll? 

2.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser 
och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  

 
 Mål och budget 2019 - 2021 
 Tekniska nämndens reglemente 
 Kommunens trafikstrategi 
 SKL:s riktlinjer och råd för kommunalt trafiksäkerhetsarbete 
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3. Kommunens strategiska styrning av trafiksäkerhetsfrågorna 

Trafiksäkerhet påverkas av flera faktorer som trafikföreskrifter, vägunderhåll, stadsplanering 
m.m. Trafiksäkerheten har stor betydelse för människors vilja och möjlighet att röra sig i 
staden eller tätorten och för en trafikplanering som underlättar att på ett säkert sätt ta sig 
fram gående, per cykel eller andra liknande färdsätt. Möjligheterna för dessa färdsätt är 
också en förutsättning för ett hållbart samhälle. 

Nollvisionen, som infördes 2009, är enligt SKL grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige 
och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Visionen är fastställd 
genom ett beslut i riksdagen och har lett till positiva förändringar i trafiksäkerhetspolitiken och 
i sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Även internationellt har Nollvisionens tankar enligt SKL 
fått genomslag där flera internationella storstäder uppmärksammat det svenska initiativet. 

SKL påpekar även vikten av att trafiksäkerhetsfrågorna är väl förankrade med den övriga 
stadsplaneringen. 

3.1. Kommunens ansvar för trafiksäkerheten 

Enligt trafikförordningen 10 kap. 3§ är bemyndigandet att meddela trafikföreskrifter delat 
mellan kommunen och länsstyrelsen. Grundprincipen är att kommunen bestämmer om lokala 
trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, både för de vägar där kommunen själv är 
väghållare och enskilda vägar, där till exempel en vägförening eller samfällighet är 
väghållare. Kommunen meddelar också lokala trafikföreskrifter i terräng oavsett om 
terrängen är belägen inom eller utanför tättbebyggt område. Lokala trafikföreskrifter för 
statliga vägar meddelas av länsstyrelsen. 

Utöver trafikföreskrifter har kommunen ansvar för planering och underhåll av transportvägar 
av alla slag. Om kommunen avser att införa föreskrift som kan leda till särskild olägenhet för 
polisen meddela sådan föreskrift. Även om kommunen kan meddela lokala trafikföreskrifter 
finns det en rad regler och förskrifter i Trafikförordningen som kommunen måste förhålla sig 
till. Hur exempelvis hastighetsbegränsningar kan sättas, informeras och skyltas regleras av 
Trafikförordningen. Vidare finns det en rad bestämmelser som gäller vid väghållningsarbete.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har listat ett antal åtgärder som har stor betydelse 
för exempelvis kommunernas möjligheter att lyckas med nollvisionen: 

 Genomföra kommunala trafiksäkerhetsrevisioner 
 Ta fram ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram 
 Införa rätt hastighetsgränser i tätorterna 
 Genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet i gatumiljön 
 Genomföra effektiva åtgärder för underhåll av vinterväglag och barmark 
 Trafikplanera och stadsplanera för en säkrare trafik 
 Ställa trafiksäkerhetskrav på egna och upphandlade fordon och transporter 
 Samarbeta med polisen kring trafikövervakning 
 Föra en dialog med intressenter, medborgare och näringsliv 

 

3.2. Södertälje kommuns budget och trafikstrategi 

I Mål och budget 2019-2021 finns inga skrivningar om just trafiksäkerhet, däremot kring 
vägunderhållet vilket är en delaspekt av trafiksäkerhet. Vägstandarden ska höjas eftersom 
kommunen har ett stort och trafikerat vägnät och en utredning av kommunalt stöd för 
enskilda vägar ska genomföras. 
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3.2.1. Trafikstrategi 

Fullmäktige beslutade den 2 oktober 2017 om en trafikstrategi som innehåller en målbild, 
beskrivning av kommunens utmaningar inom trafikområdet, strategier samt struktur för 
handlingsplaner och uppföljning. Trafikstrategins förhållande till andra styrdokument beskrivs 
på detta sätt i trafikstrategin. 

 

I strategin rekommenderas att de tre delarna trafiksäkerhetsplan, gångplan och Mobility 
Managementplan tas fram. Inget av det är dock ännu framtaget. Däremot finns ett 
trafiksäkerhetsprogram framtaget 2017 vilket presenteras i nästa avsnitt. 

Den cykelplan som finns är från 2013. Enligt intervjuad resultatområdeschef för stadsmiljö 
pågår just nu ett arbete med att revidera och uppdatera den cykelplanen vilken enligt 
planeringen ska presenteras för tekniska nämnden i juni 2019. 

Hastighetsplan finns för tätorten och Järna. I de övriga kommundelarna är även en stor del 
av vägnätet statligt. Många av de kommunala gatorna är i form av mindre lokalgator och 
villagator. 

Trafikstrategin har tagits fram i ett samarbete mellan framför allt strategiavdelningen och 
enheten gata/trafik inom samhällsbyggnadskontoret. Ett antal workshops med brett 
deltagande från olika verksamhetsområden genomfördes och chefen för avdelning strategi 
beskriver att strategin även blev väl förankrad inom politiken. 

Innehållet i trafikstrategin - med avseende på trafiksäkerhet - kan sammanfattas på följande 
sätt: 

 

Målbild År 2040 är det en självklarhet att resa hållbart i Södertälje. Det bygger på: 

- En hållbar bebyggelsestruktur och infrastruktur 
- Attraktiv kollektivtrafik, cykel och gång 
- Väl underhållna cykel- och gångvägar 

Bättre kollektivtrafik samt gång och cykelvägar skapar även förutsättningar 
för övrig trafik. Tillgänglighet ska gälla alla. 

- Attraktiva transporter för näringslivet och minskad miljöpåverkan. 

Årsbokslut rekommenderas. 
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Kommunens 
utmaningar 

En växande kommun. Cirka 20 000 nya bostäder ska byggas till 2036 vilket 
måste samspela med trafikstrategin. 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län är Södertälje en av de 
åtta stadskärnor som ska stimuleras. Bland de utpekade regionala 
stadskärnorna har Södertälje den lägsta tillgängligheten till Stockholms läns 
arbetsmarknad med kollektivtrafik. Endast 12 procent av länets befolkning 
kan kombinera ett arbete i Södertälje med acceptabla restider med 
kollektivtrafik. 

Idag pendlar fler än 21 000 till Södertälje och 14 000 pendlar ut och en för 
stor andel sker med bil. Generellt dominerar biltrafiken över andra färdsätt 
mer i Södertälje än i övriga delar i länet. Andelen som cyklar är endast 4 % 
och parkeringsmöjligheterna för cykel är dåliga samtidigt som tillgången till 
bilparkering är bättre än snittet för övriga länsdelar. Ett sätt att öka cykel och 
gång är att skapa säkrare cykel- och gångvägar. 

Södertälje har ett relativt väl utbyggt vägnät för gång och cykel, men många 
av delsträckorna är inte ihopkopplade i ett sammanhängande nät. Gång- och 
cykelvägar är i regel inte separerade, utan delar samma yta. I nord-sydlig 
riktning genom stadskärnan saknas ett framkomligt cykelstråk, vilket leder till 
att cyklister får ta omvägar. 

Cykelvägarna har på många platser stora brister i de partier där cyklister ska 
korsa biltrafiken. Underhållet av cykelvägarna, inte minst beläggningen, 
behöver förbättras. 

Under åren 2010–2016 rapporterade polisen 17 dödsolyckor och 44 svåra 
olyckor på de kommunala och statliga vägarna i kommunen, vilket betyder att 
trafiksäkerheten behöver förbättras. 
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Strategier Planeringen av åtgärder i trafiksystemet bör utgå från fyrstegsprincipen för att 
hitta kostnadseffektiva lösningar. 

- Tänk om - kring behov av val av färdsätt 
- Optimera - för att utnyttja den befintliga strukturen 
- Bygg om  
- Bygg nytt 

En effektiv planeringsprocess för nybyggnation ska minska gapet mellan 
översiktsplaner och detaljplaner. 

Trafiken ska planeras utifrån stråk (helheter) istället för enskilda satelliter. 

Hållbarhetstanken måste genomsyra all planering 

Använd konceptet Mobility management för att påverka trafik- och 
färdsättsbeteenden.  

- Fokus på större arbetsgivare 
- Information till invånare 
- Kommunens egna transporter 

Förbättra förutsättningarna för gång och cykel 

- Ta fram en handlingsplan för gångtrafiken 
- Trygga, tillgänglig och trafiksäkra gångstråk 
- Öka andelen resor med cykel genom förbättrad trafiksäkerhet och ett 

sammanhängande vägnät för cykel. 
- Utveckla huvudcykelvägnät med hög standard 
- Uppdatera cykelplanen 

Rätt hastighet – Inriktningen ska vara ett nät med 40 – 60 km/tim. 

 

Åtgärder och 
handlingsplaner 

Utifrån trafikstrategin finns ett behov av följande handlingsplaner: 

 Mobility Management-plan (Finns ej ännu) 
 Gångtrafikplan (Finns ej ännu) 
 Utredning av kollektivtrafiken (Finns ej ännu och detta arbete 

behöver göras tillsammans med kollektivtrafikhuvudmannen 
(SLL/Trafikförvaltningen Region Stockholm).) 

 Parkeringsplan för kommunen (Finns ej ännu) 
 Åtgärder i vägnätet (kan tex genomföras som åtgärdsvalssstudier) 
 Trafiksäkerhetsplan (Trafiksäkerhetsprogram finns från 2017) 

Ett trafikbokslut sätts samman årligen. Förslag på indikatorer finns i strategin. 
Två indikatorer föreslås avseende trafiksäkerhet, totalt antal 
polisrapporterade trafikolyckor samt antal svårt skadade och avlidna i 
trafikolyckor. 

 

Trafikstrategin tar ett helhetsgrepp på trafiksituationen generellt, inte bara ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. När det gäller trafiksäkerhet är förslagen på åtgärder tämligen 
omfattande. 
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4. Aktuell trafiksäkerhetssituation i Södertälje 

Ett trafiksäkerhetsprogram antogs av tekniska nämnden i februari 2018. Programmet är en 
konkretisering av trafikstrategin som presenterades ovan. Där redogörs för utvecklingen av 
trafikolyckor sedan 2007. 

Antalet trafikolyckor finns registrerat i ett system som heter STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition). Trafikverket ansvarar för detta system olycksstatistiken bygger 
på två källor. Polisen registrerar vägtrafikolyckor med personskador och alla Sveriges 
akutsjukhus registrerar uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö. 
Alla trafikolyckor rapporteras dock 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. Vid en utvärdering som 
gjordes 2015 befanns andelen olyckor som blir inrapporterade till STRADA vara cirka 50%.  

I nedanstående diagram jämförs Södertälje med fem andra städer. I 
trafiksäkerhetsprogrammet från 2018 anges att både Örebro och Södertälje har en låg 
täckningsgrad till STRADA från sjukhusen vilket innebär ett ganska stort mörkertal. 
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Mellan 2007 och 2016 har antalet rapporterade olyckor i Södertälje stadigt ökat, bland annat 
beroende på att inrapporteringen ökat. Antalet olyckor per ligger mellan 150 och 200 per år. 
Majoriteten av personskadorna i Södertälje tätort sker i personbil (54%). Motsvarade för 
gångtrafikanter är 21% och för cykeltrafikanter 13%. Andelen är högre för gång och cykel 
(oskyddade trafikanter) avseende när avgränsningen sker till allvarliga och dödsolyckor. 

När det gäller trafikolyckor där lastbil eller buss 
är inblandade visas resultatet från 
trafiksäkerhetsprogrammet 2018 till höger. I 
programmet visas även en analys av vilka 
vägstråk som är mest olycksdrabbade. 

Övriga faktorer som redovisas i 
trafiksäkerhetsprogrammet är bältes- och 
hjälmanvändning samt alkohol- och 
drogpåverkan. Antalet alkohol- och 
drogpåverkade i trafiken ligger märkbart högre i 
Södertälje än snittet för riket1. 

Samhällskostnaden för trafikolyckor i Södertälje 
beräknas för år 2016 till cirka 300 Mkr. 

 

 

 

Trafiksäkerhetsprogrammet föreslår även ett antal områden där aktiviteter bör initieras.  

 

Åtgärder Nuläge 

Hastighetsanpassa 
gaturummen 

Hastighetsplaner för tätorten och Järna är framtagna med vidhängande 
åtgärdsplaner. Där framgår bland annat att 134 av 280 GCM-passager 
har låg trafiksäkerhetsstandard. Här finns konkreta åtgärdsförslag för 
hastighetsförändringar, ombyggnationer och skyltning. Samtliga åtgärder 
ska påbörjas 2018 eller 2019 men det är oklart när de ska vara klara. 

I de övriga kommundelarna är även en stor del av vägnätet statligt. 
Många av de kommunala gatorna är i form av mindre lokalgator och 
villagator varför det inte finns någon avsikt att ta fram hastighetsplaner 
för dessa områden. 

Enligt intervjuad chef för gata/trafik har några avsnitt reglerats till 60 
km/tim och ett stort antal till 40 km/tim. Arbetet löper på områdesvis i 
kommunen. 

 

                                                

1 Det är oklart om antalet nykterhetskontroller är högre eller lägre i Södertälje än i övriga tätorter. 
Statistiken avser inte andelen av kontrollerade utan det faktiska antalet som identifieras. 
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Arbeta med 
beteendepåverkan 

Enligt intervjuade är detta ett eftersatt område. Under sommaren 2019 
kommer två personer att arbeta med att planlägga beteendepåverkande 
åtgärder. Det som finns idag är att gata/trafik besöker skolor i samband 
med de intervjuer som görs kring bland annat hjälmanvändande dessa 
tillfällen ger även möjlighet till att informera om riskminimerande 
trafikbeteende. 

 

Prioritera trafiksäkerhet i 
stadsutvecklingen 

Gata/trafik finns nu regelmässigt representerat i de aktuella forumen för 
stadsplanering för att bevaka trafiksäkerhetsfrågorna. Vid planerandet 
och byggandet av nya bostadsområden ska säkra transportvägar till 
skolor och förskolor prioriteras för att minska behovet att föräldrar 
transporterar barnen i personbil. 

Bygglovsenheten remitterar alla bygglov med trafikpåverkande delar till 
Stadsmiljö Gata/trafik för svar. Till detta kommer också att gata/trafik 
under ett ärendes gång ofta för resonemang med respektive 
bygglovshandläggare för att snabba upp och säkra processen vid 
bygglov. 

 

Hastighetssäkra gång- 
och cykelpassager (Där 
GC och bilväg möts) 

Oklart hur långt detta arbete har kommit utifrån målsättningarna i 
hastighetsplanerna. 

10 hastighetsdisplayer är inköpta och ytterligare 10 köps in 2019. 

Bygga bort fasta hinder 
vid cykelvägar 

Oklart hur långt det har kommit. 

Öka andelen 
inrapporterade olyckor 

Gata/trafik har haft dialog med sjukhuset för att öka inrapporteringen till 
STRADA. Effekt av detta återstår att bevaka. 

 

Förbättra GC-nätet Det finns planer för att utöka cykelvägnätet både i tätorten och till Järna 
och Nykvarn. Cykelvägar är prioriterade vid vinterväghållning och akut 
underhåll. 

Södertälje kommun har sökt, och fått statlig medfinansiering för byggen 
av gång- och cykelvägar till Nykvarns kommun (via Almnäs) och till 
Salems kommun. Båda dessa projekt görs tillsammans med respektive 
kommun. Till Järna finns en genomförd utredning (av Trafikverket) för ett 
regionalt cykelstråk mellan Södertälje tätort och Järna. I denna utredning 
var Södertälje kommun representerade av Stadsmiljö Gata/trafik. 
Genomförandet av detta ligger hos Trafikverket men tidplanen är oklar. 

 

Förbättra framkomlighet 
och säkerhet vid 
vägarbeten 

Det finns riktlinjer för hur TA-planer (trafikanordningsplaner) ska se ut 
och de ska godkännas av kommunen innan avstängning kan göras. 
Riktlinjer och blanketter finns tillgängliga på hemsidan. 

 

Säkra korsningspunkter 
mellan GC-nätet och det 
övergripande vägnätet 

Åtgärden för tung trafiks hastighetsefterlevnad är densamma som för 
GCM-passager. Uppnått 20-procent.  
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Ställa 
trafiksäkerhetskrav på 
Södertäljes transporter 

Förstudie kring beteendepåverkan har påbörjats med 
enkätundersökning internt. I projektet görs just nu en omvärldsbevakning 
av andra kommuner som är ledande inom trafiksäkerhet avseende 
trafiksäkerhetskrav. Förslag till åtgärder för att se vilka krav som ställs 
på egen fordonspark samt på vilket sätt kraven ska följas upp 
presenteras hösten 2019. 

Acceptabla 
förutsättningar för 
busschaufförer 

Oklart hur långt det har kommit. Utredning av hur antalet väggupp kan 
minskas eller ersättas av modernare pågår. 

Korsningar har säkrats för bättre hastighetsefterlevnad. I samråd har 
Nobina framfört att framkomligheten fungerar bättre. Vibrationsmätning 
har utförts av farthinder som ger låga vibrationer. Bussförare är positiva 
till det farthinder som anläggs. De är även positiva till 
hastighetsdisplayer som bidrar till mindre stress när hastigheten 
efterlevs. 

 

Samarbeta med Scania Ett systematiskt samarbete finns där bland annat Scania strävar efter att 
fler ska jobbpendla kollektivt. Samtidigt erhålls goda 
parkeringsmöjligheter för personbilar på Scaniaområdet vilket kan vara 
en motverkande kraft mot att minska antalet personbilar i rusningstrafik. 

 

 

Kommunen arbetar även med ett projekt som heter ”säkra skolvägar”. En webbenkät med 
låg- och mellanstadieelever på 3 skolor/år. Med bas i det som framkommer i dessa enkäter 
och en trafiksäkerhetsbedömning från trafikingenjörer så genomförs ombyggnationer för 
ökad trafiksäkerhet och trygghet längs barnens vägar till skolan. Åtgärderna genomförs året 
efter att enkäten har genomförts. Ett exempel är 2 st. upphöjda övergångar på Robert 
Anbergs väg utanför Ronnaskolan. 

I trafiksäkerhetsprogrammet föreslås ett antal ytterligare indikatorer för trafiksäkerheten 
utöver de två som föreslogs i trafikstrategin. Utfallet av dessa indikatorer för 2018 
presenterades i en årsrapport för tekniska nämnden den 24 maj 2019 och beskrivs i 
nedanstående tabell. Indikatorerna är sorterade utifrån de arbetsområden som definierats. 
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Förklaring: Pilen till höger visar målet d.v.s. om parametern ska öka eller minska. Pilens färg 
anger om trenden går åt rätt håll. Med andra ord är innebär en röd pil att utvecklingen går åt 
fel håll. En streckad grön linje betyder att trenden går åt rätt håll men nollvisionens mål är 
inte uppnått. 

 

 

Vidare presenterades för tekniska nämnden olycksstatistik för oskyddade trafikanter enligt 
nedanstående tabell. 
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Den allmänna trenden går åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra, inte minst 
med tanke på den planerade befolkningsökningen. 

I övrigt finns det trafiknätsanalys för tätorten och Järna daterat år 2003. Dessa innehåller 
detaljerad information om vägnätets delar men har på grund av ålder begränsad relevans för 
dagens planering. 

Chefen för gata/trafik beskriver, utöver det faktum att Södertälje har stor andel biltrafik och 
stor andel drogpåverkade förare, att det är vanligt att bilister tar genvägar via cykelbanor 
med ökad risk för olyckor.  

 

 

Här börjar sjukhusen 
rapportera till STRADA 



 

 

   

15 

5. Organisering av trafiksäkerhetsarbetet 

 

Samhällsbyggnadskontoret är förvaltningsorganisation under både stadsbyggnadsnämnden 
och tekniska nämnden. Det är främst den övergripande strategiavdelningen, enheten 
gata/trafik inom Stadsmiljöavdelningen samt avdelningen Utemiljö som är aktuella när det 
gäller arbetet med att styra och genomföra trafiksäkerhetsarbetet. Det är främst enheten 
gata/trafik som har det största ansvaret för trafiksäkerhetsfrågorna. Planenheten och 
bygglovsenheten har inte ansvar för trafiksäkerheten men ska ha med detta som en 
delaspekt i planeringsarbetet. 

 

 

 

Strategiavdelningens chef har tillsammans med chefen för gata/trafik varit huvudaktörer i 
framtagandet av kommunens trafikstrategi. Vilket enligt de intervjuade har inneburit att 
planeringen av trafiksäkerhetsarbetet har spänt över hela processen från planarbete via 
trafikplanering och planerat underhåll. 

Enheten gata/trafik är den enhet som är mest central för planering och åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet. Utöver trafiksäkerheten ansvarar enheten även för planerat underhåll 
(reinvestering) samt planläggning av trafikfrågor. Avdelningen Utemiljö ansvarar för drift och 
underhåll av kommunens vägnät, se avsnitt 6. 

Inom kommunen finns ett antal vägar och vägavsnitt som staten ansvarar för. Ett exempel är 
Grödingevägen där staten ansvarar för bilväg medan kommunen ansvarar för cykel- och 
gångväg. Enligt intervjuad chef för gata/trafik har kommunen regelbundna avstämningar med 
staten för att samordna ansvaret och underhållet av vägarna. 

Det finns utöver den organisatoriska strukturen ett antal forum där representanter för 
gata/trafik sitter med för att bland annat bevaka trafiksäkerhetsfrågorna. 

 

 Projekt med att ta fram strukturplaner i samband med exploatering och 
bostadsbyggande i kommunen 

 Specifika detaljplanearbeten 
 Förprövningsgrupper – grupp bestående av experter som ger råd och 

rekommendationer innan ett beslut om exempelvis en detaljplan 
 Interna arbetsmöten inom samhällsbyggnadskontoret 

 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet 
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5.1. Information till nämnderna 

Utifrån ett helhetsperspektiv där planeringen ingår är ansvaret delat mellan tekniska 
nämnden och stadsbyggnadsnämnden men verkställandet av handlingsplaner och 
bevakningen av trafiksäkerhetsfrågorna ligger på tekniska nämnden. 

När information ska ges till tekniska nämnden får både tekniska och stadsbyggnadsnämnden 
samma information när det gäller frågor i anslutning till trafiksäkerhetsarbetet enligt de 
intervjuade. Det stämmer dock inte med den granskning av protollen som vi har gjort. Vår 
granskning av tekniska nämndens (TN) och stadsbyggnadsnämndens (SBN) protokoll från 
hösten 2017 och framåt visar följande: 

2017-12-14 Information om trafiksäkerhetsprogrammet till TN 

2018-01-18  TN beslutar om trafiksäkerhetsprogrammet 

2018-08-30 TN informeras om att kontoret avser att sätta upp 10                
hastighetsdisplayer i Södertälje tätort för ökad kommunikation människa – 
infrastruktur, information i realtid samt ett sätt att minska antalet ” 
”upphinnandeolyckor”    

2018-10-04  TN informeras om arbeten kring Kringlan, Västra Kanalgatan samt 
Kanaltorget vilket bl. a. ska resultera i förbättrad trafiksäkerhet. 

2018-12-11  SBN informeras om målbilden för Södertälje sjöstad och inom 
”strukturplanen studeras möjligheterna för bostäderna för bostäder, 
service, grönområden, attraktivt kajakstråk och trafiksäker miljö”. 

2019-04-25 TN får information om den uppföljning som gjorts av 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 

Stadsbyggnadskontoret har enligt protokollen inte fått någon information om 
trafiksäkerhetsprogrammet. Den årsrapport utifrån trafiksäkerhetsprogrammet som TN fick ta 
del den 24 april 2019 har inte tagits upp på SBN:s sammanträden hittills. Trafikstrategin var 
uppe som informationsärende i SBN 18 april 2017 och för beslut i SBN 13 juni 2017.  
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6. Drift och underhåll 

Enligt de rekommendationer som SKL utfärdat är underhållet av gator och vägar en väsentlig 
del av trafiksäkerhetsarbetet. 

Det akuta underhållet av gator och vägar, inklusive gång- och cykelvägar sköts av 
avdelningen utemiljö inom samhällsbyggnadskontoret under tekniska nämnden.  

Det akuta underhållet består främst av s.k. ”potthål” d.v.s. skador i asfaltsbeläggningen. 
Dessa kan utöver obekväma transporter även medföra betydande risker både för biltrafik och 
cykeltrafik. Under 2018 anmäldes 818 potthål varav 734 avslutades. Anmälan sker genom att 
allmänheten rapporterar via telefon eller mail till kundmottagningen. Kommunen har även 
tagit fram en app som kan användas för att rapportera skador i vägarna. Utemiljö mäter inte 
ledtiden från anmälan till reparerad beläggning men intervjuad chef för Utemiljö uppger att de 
allra flesta rapporterade anmälningar åtgärdas samma dag eller efterkommande dag men 
det finns ingen dokumenterad statistik som visar det. När utemiljö lagar många potthål inom 
en specifik sträcka lämnas uppgiften över till beläggningsplaneringen för att en planerad 
åtgärd ska kunna vidtas och att hela sträckan får ny beläggning. 

Utemiljö sköter även vinterunderhållet. Gränsen för att plogning ska påbörjas är 3-4 cm. Det 
finns två ”utsedda snöledare” som koordinerar och leder snöröjningsfordonen enligt den 
fastställda prioritetsordningen. Snöledarna har även en direktlänk till SMHI och kan vid 
förväntat kraftigt snöfall förbereda snöröjning men även göra bedömning av när det är mest 
effektivt att starta snöröjningen så att den inte sker för tidigt givet snöfallets längd. 
Vinterväghållningen utförs dels av kommunens egna resurser dels av externa utförare. De 
externa utförarna får, när de anlitas i början på säsongen, information om vad som gäller vid 
ett uppstartsmöte. Bland annat får de då information om att prioriteringsordningen ser ut 
enligt följande: 

1. Vägar som trafikeras av bussar 
2. Cykel- och gångvägar 
3. Bilvägar 

Denna prioriteringsordning gäller även för det akuta underhållet och är beslutad av 
kommunfullmäktige. 

Ett problem med anlitandet av de externa utförarna av snöröjningen är att det mellan och 
under vintersäsongerna sker betydande förändringar, vissa visar sig inte vara disponibla när 
det är dags och nya tillkommer. Det är därför svårt att få en kontinuitet i den samlade 
resursen. För närvarande är det också generellt svårt att få tag på externa utförare som kan 
ställa upp. 

 

6.1. Planerat underhåll 

Kommunen har nyligen genomfört en undersökning av kommunens vägstatus genom en s.k. 
vägsinventering som utförts av extern konsult. Rapporten presenterades i mars 2019 och 
själva inventeringen genomfördes under 2018. Vägarna har inventerats okulärt för vägskador 
och allmänt skick med ett fordon utrustat med kameror, GPS och noggrann längdmätning. 
Vägdelarna delades upp efter skadeklass och restlevnadstid. Som bilden nedan, som visar 
ett utsnitt av inventeringsresultatet, är vägnätet i stadens centrum i ett stort behov av 
underhåll. 
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Närmare hälften av gatorna är i behov av underhåll (ny beläggning) inom ett år?   
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Skadorna består främst av sprickor i beläggningen, potthål och oxidering. Det görs ingen 
värdering av hur just trafiksäkerheten påverkas av skadorna utan effekten av skadorna kan 
vara trafiksäkerhet, komfort, fordonsslitage m.m. I väginventeringen framkommer att 
restskulden för vägunderhållet (d.v.s. de vägavsnitt som borde ha fått underhåll) var 500 000 
m2 motsvarande ca 150 Mkr. I rapporten beskrivs att det är orealistiskt att kunna arbeta bort 
den skulden på fem år och att det skulle krävas ca 50 Mkr per år för att arbeta bort skulden 
på 10 år. 

Motsvarande situation för cykel- och gångnätet är att ca 65% av nätet är av god standard 
och att ca 22% är i stort underhållsbehov d.v.s. med en restlevnadstid på mindre än ett år. 
På tio år skulle det krävas en budget på ca 5 Mkr per år för att arbeta bort underhållsskulden. 
Väginventeringen landar i en beläggningsplan där vissa vägavsnitt prioriterats för 2019. 

Samhällsbyggnadskontoret har de två senaste åren fått en förstärkt budget för det planerade 
vägunderhållet men det har bara räckt till huvudstråken med mycket och tung trafik. 
Underhållsskulden vid övriga vägar har inte kunnat minskas med dessa medel. Enligt 
intervjuad resultatområdeschef för avdelningen Stadsmiljö kommer kommunstyrelsekontoret 
presentera förvaltningens förslag till underhållsmedel till politiken i juni. 

 

6.2. Vad betyder bristande vägunderhåll för trafiksäkerheten? 

Det som framkommit i samband med intervjuerna är följande: 

 På bilväg kan håligheter och sprickor utgöra trafiksäkerhetsrisk för cyklister men för 
biltrafiken kan en dålig vägbana å andra sidan medföra sänkta hastigheter. 

 På cykelbana kan håligheter och framför allt längsgående sprickor i beläggningen 
utgöra en risk   för cyklister. 

 Vid en gammal vägbana kan asfaltsbeläggningen sjunka ett antal centimeter vilket 
gör att betongskodda avloppsbrunnar, som inte sjunker, sticker upp och bildar gupp. 
Dessutom kan plogar fastna i dessa vid snöröjning. 
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7. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Nedan redogörs kortfattat för svaren på revisionsfrågorna. Svaren och bedömningarna är 
delvis gjorde utifrån det omfattande revisionskoncept som tillhandahålls av Sveriges 
kommuner och landsting. Varje svar inleds med vad SKL rekommenderar. 

 

Revisionsfråga Svar 

Finns det mål och strategier i 
linje med nollvisionen, dess 
etappmål och kommunens 
trafikstrategi? 

 

SKL rekommenderar att ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram tas 
fram där status och mål definieras och bildar utgångspunkt för 
uppföljning. 

Svar: 

Delvis. Det finns en väl utvecklad trafikstrategi från 2017. Strategin är 
inte enbart inriktad mot trafiksäkerhet men det är ett område som 
berörs vid sidan av hållbarhet, framkomlighet och prioritering av 
färdsätt. När det gäller trafiksäkerhet finns klara målsättningar 
uttalade men de är inte explicit baserade på den nationella 
nollvisionen. Strategin utmynnar även i ett antal handlingsplaner för 
att skapa ökad trafiksäkerhet och vidta åtgärder för identifierade 
brister. De indikatorer som nyligen utvecklats för att följa upp 
trafiksäkerhetsarbetet är av karaktären öka eller minska men det 
finns ingen uttalad nollvision i strategin. 

Det finns även ett trafiksäkerhetsprogram från 2017 med analys av 
olycksstatistik samt förslag på åtgärder. Programmet innehåller ett 
antal utvecklade uppföljningsparametrar som till stora delar bygger 
på nollvisionen. 

Trafiksäkerhetsprogrammet och hastighetsplanerna för tätorten och 
Järna, är baserade på Nollvisionen. 

Den cykelplan som finns är från 2013 men håller enligt uppgift på att 
förnyas för att presenteras för nämnden i juni 2019. Enligt den tagna 
strategin ska även trafiksäkerhetsplan, gångplan och Mobility 
management (beteendepåverkande åtgärder) finnas men dessa finns 
ännu inte på plats. En speciell resurs kommer att finnas under 
sommaren för att börja planera för beteendepåverkande åtgärder. 

 

Finns ett tydligt utpekat 
ansvar för 
trafiksäkerhetsfrågorna? 

 

SKL rekommenderar att en nämnd eller kommunstyrelsen samt en 
förvaltning och minst en tjänsteperson har ett tydligt utpekat ansvar 
för trafiksäkerheten i kommunen. 

Svar: 

Utifrån ett helhetsperspektiv där planeringen ingår är ansvaret delat 
mellan Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden men 
verkställandet av handlingsplaner och bevakningen av 
trafiksäkerhetsfrågorna ligger tydligt på Tekniska nämnden. 

I Södertälje kommun finns det ingen tjänsteperson som har ett uttalat 
samlat ansvar för att samordna och bevaka just 
trafiksäkerhetsarbetet. Det är främst avdelningarna Stadsmiljö och 
Utemiljö som tillsammans med samhällsbyggnadskontorets 
strategienhet som ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet på både kort 
och lång sikt. Bedömningen är att det faktum att inte frågorna är 
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samlade på en tjänsteperson behöver innebära någon brist förutsatt 
att det finns kända planer och målsättningar. 

Bedömningen är vidare att trafiksäkerhetsfrågorna idag är levande 
och integrerade i de tre enheternas arbete och planering. 

Finns det en systematik i 
uppföljning och utvärdering 
av trafiksäkerhetsfrågorna? 

 

Ja. Ett antal indikatorer har utvecklats utifrån trafikstrategin och 
dessa bygger till stora delar på nollvisionen. 

Årsbokslut är ännu inte framtaget men Tekniska nämnden fick 
information i maj 2019 om den senaste uppföljningen av de 
framtagna indikatorerna. 

Finns en trafiknätsanalys att 
utgå ifrån vid 
åtgärdsplanering? 

 

Trafiknätsanalys syftar till att funktionsindela trafiknäten, visa 
anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet, visa var det finns 
motstridiga villkor och förslag till hastighetsklassificering. 

Svar: 

Nej. Södertälje kommun har genomfört trafiknätsanalys för tätorten 
och kommundelen Järna år 2003. Användbarheten av den bedöms 
som ringa 2019. Gata/trafik har emellertid införskaffat ett digitalt IT-
stöd med aktuell information om vägnätet och som kan uppdateras 
fortlöpande. Dessutom kan simulering av olika trafikscenarios göras i 
detta verktyg. 

 

Beaktas trafiksäkerhet vid 
planärenden, lokalisering och 
bygglov?  

 

SKL betonar vikten av att trafiksäkerhetsfrågorna integreras med det 
långsiktiga planeringsarbetet i kommunen. 

Svar: 

Ja. Representanter för enheten gata/trafik finns med i de relevanta 
forumen i planeringsarbetet från detaljplanearbetet till interna 
arbetsgrupper. 

 

Vilka kommunikations- och 
informationsinsatser görs? 

 

Den insats som görs idag är besök vid skolor. Ett arbete för att 
utveckla beteendepåverkande åtgärder är planerat och ska starta 
under 2019. 

Hur kvalitetssäkras drift- och 
underhåll? 

 

En väginventering av kommunens vägnät är nyligen gjord där 
samtliga vägavsnitts underhållsbehov och skick är bedömda på en 
femgradig skala med bedömd restlevnadstid. 

Fullmäktige har beslutat om hur vägar ska prioriteras vid akut 
underhåll och vinterväghållning. 

För närvarande är inte underhållet säkerställt då en tämligen 
betydande underhållsskuld råder trots extra budgetmedel de två 
senaste åren. 
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Bilaga 1: Intervjuade funktioner 

 

Chef för strategiavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret 

Chef enheten gata/trafik 

Resultatområdeschef avdelningen Stadsmiljö 

Förre chefen för avdelningen Utemiljö 

Nuvarande chef avdelningen Utemiljö 

Dessutom har kontakter tagits med två trafikingenjörer vid Stadsmiljö samt med administratör 
vid Utemiljö 
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