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Missiv – Trafiksäkerhetsplan för Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden skickar ” Trafiksäkerhetsplan för Eskilstuna kommun” på
remiss.

Sammanfattning
Trafiksäkerhetsplanen är till för att ge rätt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna i
Eskilstuna kommun. Trafiksäkerhetsplanen är framtagen med hjälp av den
nationella handboken ”Trafiksäkra staden” som visar på en systematisk process för
att identifiera viktiga mål- samt insatsområden.
Målet avgränsar sig till Eskilstuna kommuns väghållningsområde och innebär att
till 2030 ska ingen omkomma på det kommunala vägnätet samt att allvarliga och
lindriga olyckor ska minska med 25 % jämfört med olyckor under ett medelår
baserat på olycksstatistik 2012-2016.
Prioriteringen i Trafiksäkerhetsplanen riktar sig mot oskyddade trafikanter –
gångares och cyklisters singelolyckor samt kollisioner mellan gångare/cyklister och
motorfordon.

Ärendebeskrivning
I framtagandet med trafiksäkerhetsplan har ett antal workshops hållits med berörda
förvaltningar, intresseorganisation och andra statliga och regionala myndigheter.
Trafiksäkerhetsplanen pekar ut följande målområden att arbeta med:
• Hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät
•

Hjälmanvändning cyklister

•

Säkra GCM-passager

•

Drift och underhåll av gång- och cykelnätet

•

Trafiksäkerhetsfokus vid planering och projektering vid ny- och
ombyggnation
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•

Beteendepåverkande åtgärder

•

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO 39001

För varje målområde presenteras en olycksreducerande potential – med andra ord
hur mycket respektive insatsområde bidrar till det övergripande målet. Därefter har
ett antal åtgärder tagits fram, baserat på antingen erkänd kunskap eller i dialog med
berörda aktörer.
Trafiksäkerhetsplanen baseras utöver ”Trafiksäkra staden” på redan befintliga
styrdokument såsom Översiktsplan, Trafikplan och Cykelplan för att även ta fram
åtgärder som leder till måluppfyllnad för dessa dokument.
Sammanfattningsvis har Trafiksäkerhetsplanen ett tydligt systematik kring vilka
åtgärder som bör prioriteras för att kunna nå planens uppsatta mål.
Remisstiden är april – juni 2018.
Finansiering
De förslag på åtgärder som presenteras i handlingsplanen kommer att ge ökade
kostnader för Eskilstuna kommun, framförallt i ett investeringsskede.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förslagen i trafiksäkerhetsplanen ska bidra till att skapa en mer tillgängligt, säkert
och hållbart transportsystem.
Beslutet skickas till:
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