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Trafiksäkerhetsplan för 2023 - 2024  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden antar Trafiksäkerhetsplan för 2023 – 2024. 

Sammanfattning 
En trafiksäkerhetsplan för 2023 - 2024 har tagits fram för att ge mål och inriktning de 
första två åren i ny organisation för stadsutveckling. Planen omfattar trafiknämndens 
ansvar, med undantag för spårägaransvaret. 

Planen sätter trafiksäkerhetsmål med sikte på 2030 med utgångspunkt i de nationella 
målen att halvera antal omkomna och minska antalet allvarligt skadade med 25%. 
Dessutom sätts mål för minskat antal allvarligt skadade fotgängare i fallolyckor, cyklister 
i singelolyckor och suicid i Göteborgstrafiken. 

Utifrån resultat av två trafiksäkerhetsrevisioner, skadesituation och omvärldsbevakning 
har sju fokusområden tagits fram som beskriver vad vi vill uppnå: Säker gångtrafik, Säker 
cykling, Rätt hastighet, Säkra fordon och transporter, Trafiksäkra staden under byggtid, 
Suicidprevention samt Ledarskap för trafiksäkerhet.  

För att åstadkomma resultat beskrivs sju åtgärdsområden:  Drift och underhåll, Fysisk 
planering och utformning, Reglering och upphandling, Kommunikation, Teknik, 
Forskning och innovation, Kompetensutveckling och arbetssätt, Styrning, uppföljning 
och rapportering.  

Uppföljning av mål och indikatorer utvecklas i den årliga rapporten Trafik- och 
resandeutveckling. Särskild vikt bör läggas vid systematisk uppföljning till 
nämnd/nämnder för att följa stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, i 
enlighet med stadsrevisionens rekommendation till trafiknämnden. 

Planen kommuniceras till nya nämnder och förvaltningar och blir en del av underlaget för 
verksamhetsplanering. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafiksäkerhetsplanen anger inriktning för trafiksäkerhetsarbetet under två år och syftet är 
att stödja nya nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering i ny organisation för 
stadsutveckling. De nämnder som berörs i första hand är nämnderna för stadsbyggnad, 
exploatering och stadsmiljö.  
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Planen ger inriktning för planering av åtgärder i driftsbudget och investeringsplanering. 
Stadsmiljönämnden är betydelsefull i trafiksäkerhetsarbetet och har ett utpekat ansvar att 
förbättra trafiksäkerheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
En utgångspunkt för trafiksäkerhetsplanen att minska antalet dödade och skadade 
personer i vägtrafiken. Trafiksäkerhet har också flera synergier med andra hållbarhetsmål 
och är inte minst en förutsättning för främjandet av aktiv mobilitet som gång och cykel 
och överflyttning från bil till mer hållbar mobilitet. Ökad trafiksäkerhet för gående och 
cyklister kan därmed minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan.  

Trafiksäkerhetsåtgärder som syftar till minskade motoriserade transporter och lägre 
hastigheter hos motorfordonstrafiken ger också lägre drivmedelsförbrukning, lägre 
utsläpp av växthusgaser och minskad påverkan på miljö och ekosystem på lokal och 
regional nivå.   

Bedömning ur social dimension 
Trafiksäkerhet för gående och cyklister är en grundläggande förutsättning för rörelsefrihet 
och självständig- och hållbar mobilitet. Detta gäller inte minst barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättning och socioekonomiskt svaga grupper som generellt sett har lägre 
körkorts- och bilinnehav. Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är alltså en 
förutsättning för hållbar mobilitet. Vi vet också att kvinnor vistas i högre utsträckning i 
trafiken som gående och är mer utsatta för fallolyckor, de värderar också 
trafiksäkerhetsåtgärder högre än vad män gör. Därmed bidrar planens inriktning med 
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter också till ett mer jämställt transportsystem. 

Goda samhälleliga förutsättningar för aktiv mobilitet kan också bidra till bättre hälsa, 
eftersom en planering som stödjer säker gång och cykling gör det lättare att inkludera 
fysisk aktivitet som en naturlig del av sin vardag. Att fler går och cyklar innebär också 
minskade utsläpp och buller och därmed minskad exponering för kvävedioxid, partiklar 
och höga ljudnivåer, som också har positiva hälsoeffekter. 

Förhållande till styrande dokument 

Trafiksäkerhetsplanen har koppling till stadens klimat- och miljöprogram, trafikstrategi 
och cykelprogram. I planen finns en detaljerad lista på styrande och stödjande dokument.  

Bilagor 
1. Trafiksäkerhetsplan för 2023 - 2024 
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Ärendet  
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till en tvåårig trafiksäkerhetsplan utifrån 
trafiknämndens ansvar med syftet att ge mål och inriktning för trafiksäkerhetsarbetet i ny 
organisation för stadsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Trafiknämndens trafiksäkerhetsprogram för 2010 - 2020 har löpt ut.  

För att lägga grunden för trafiksäkerhetsarbetet framöver genomförde trafikkontoret 
under 2019 en trafiksäkerhetsrevision enligt Sveriges Kommuners och Regioners metod. 
Stadsrevisionen har dessutom granskat trafiksäkerhetsarbetet med syftet att bedöma om 
trafiknämndens styrning och kontroll avseende trafiksäkerhet är tillräcklig och att bedöma 
om de åtgärder som vidtas av trafiknämnden är ändamålsenliga. Resultaten från båda 
revisonerna ligger till grund för innehållet i trafiksäkerhetsplanen tillsammans med 
omvärldsbevakning och ett stort antal intervjuer med medarbetare på trafikkontoret samt 
en utställning på trafikkontoret för att inhämta synpunkter.  

En hållbar stad är tillgänglig, trygg, trafiksäker med ren luft och bullerfria 
miljöer.  
Göteborg är inne i en stark stadsutveckling med förtätning i centrala staden och längs 
kollektivtrafikstråken. Staden växer, fler människor bor, verkar och rör sig i staden, fler 
pendlar in till arbetsplatser och fler besöker evenemang. Samtidigt ska klimatbelastningen 
från resor och transporter minska och en omställning ske.  

Planen omfattar två år, 2023 - 2024, medan trafiksäkerhetsmålen sträcker sig till 2030, 
som de nationella etappmålen för trafiksäkerhet.  

Stockholmsdeklarationen, som var resultatet av globala ministerkonferensen i 
trafiksäkerheten i Stockholm 2020, markerar en ny era för trafiksäkerheten. 
Stockholmsdeklarationen understryker vikten av att utgå från de synergier som finns 
mellan trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål samt vikten av ett starkt ledarskap för 
trafiksäkerhet från staden. 

Trafiksäkerhetsmål med sikte på 2030 
Göteborgs Stad ansluter sig till de nationella etappmålen för trafiksäkerhet som antagits 
av regeringen och till Trafikverkets aktörsgemensamma mål. Målen sätts för antalet 
personer som omkommer och skadas allvarligt för olyckor i vägtrafiksystemet där det är 
kommunal väghållning. I målen ingår också fallolyckor bland fotgängare, till skillnad 
från det tidigare trafiksäkerhetsprogrammet.   
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Figur 1 Utgångsvärden är medelvärden av utfallen 2017–2019. Siffror inom parentes är 
(max)värden för målåret 2030 och gäller prognosticerat antal på kommunal väghållning 

Målnivåerna tillämpar ett skademått som utgår från risken för återstående medicinsk 
invaliditet. Med allvarligt skadad avses att personen får en återstående 
funktionsnedsättning om minst en procent (RPMI 1 %). 

Många skadade gående och cyklister i singelolyckor 
De två största skadegrupperna är fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor,  

 

Figur 2 Källa: STRADA sjukhus (Transportstyrelsen). STRADA används för skadade. Antalet 
skadade år 2021 är förknippat med stort bortfall. Skadegraden bygger på rapportering av 
skadade personer från akutmottagningar   

Fokusområden 
Fokusområden beskriver vad trafiksäkerhetsarbetet ska åstadkomma, vad vi vill uppnå. 
De är valda utifrån stadens mål och strategier, skadesituationen och trender i omvärlden.  

• Säker gångtrafik • Säkra fordon, resor och transporter 

• Säker cykling • Trafiksäkra staden under byggtid 

• Rätt hastighet • Suicidprevention 

 • Ledarskap för trafiksäkerhet 

 

Flera av fokusområdena överlappar varandra eller är olika perspektiv på samma fråga. Ett 
exempel är Rätt hastighet som en förutsättning för Säker gångtrafik och Säker cykeltrafik 
när det handlar om kollisionsolyckor.  
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Åtgärdsområden 
För att trafiksäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt och nå de mål och fokusområden som 
satts upp krävs att flera nämnder och förvaltningar samarbetar och tar ansvar. Arbetet 
behöver vara långsiktigt och systematiskt, och i en kombination av åtgärder. 

• Drift och underhåll • Reglering och upphandling 

• Fysisk planering och utformning • Kommunikation 

• Styrning, uppföljning och 
rapportering 

• Kompetensutveckling och 
arbetssätt 

 • Teknik, forskning och innovation 

 

Genomförande och uppföljning 
Spridning av planen bör göras i nämnderna och till chefsgrupper på de respektive 
förvaltningarna och inkluderas i verksamhetsplaneringar för 2023 och 2024.  

Uppföljning av mål och indikatorer utvecklas och fortsätter att göras i den årliga 
rapporten Trafik- och resandeutveckling för åren 2023 och 2024. Särskild vikt bör läggas 
vid systematisk uppföljning till nämnd/nämnder för att följa stadens riktlinje för styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Förvaltningens bedömning 
Trafiksäkerhetsplanen är betydelsefull i övergången till ny organisation.  

Trafikkontoret har burit ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet hittills, medan det i ny 
organisation för stadsutveckling behöver bäras av flera nämnder och förvaltningar. Det är 
bra att trafiksäkerhet nämns särskilt i stadsmiljönämndens reglemente. Där ligger ett 
omfattande arbete med daglig påverkan på trafiksäkerheten i staden, till exempel 
vinterväghållning och barmarksunderhåll, beläggningsprogram och hastighetsdämpande 
åtgärder samt investeringar i gatunätet. Trafiksäkerhetsplanen ger också stöd för att 
inkludera trafiksäkerhet i tidiga skeden med mål, inriktningar, analyser och övergripande 
planering hos stadsbyggnadsförvaltningen, samt i detaljplanearbeten och stora 
investeringsprojekt på exploateringsförvaltningen. 

Trafiksäkerhetsplanen skapar en bra grund för förvaltningarna att utveckla arbetssätt för 
ett gemensamt trafiksäkerhetsarbete. 

 

 

Kerstin Elias 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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