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Inledning 
Handlingsplanen för trafiksäkerhet visar hur Tekniska nämnden och hela Västerås 

stad vill inrikta trafiksäkerhetsarbetet under perioden 2020–2023.  

Västerås stads handlingsplan för trafiksäkerhet tar avstamp i nollvisionen. 

Kortfattat kan nollvisionens mål beskrivas att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 

i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten i 

Sverige. Det nya målet innebär att antalet dödade i trafiken ska minska till  220 

stycken år 2020, vilket är en halvering i jämförelse med år 2007. Antalet allvarligt 

skadade ska under samma tidsperiod minska med en fjärdedel. Etappmålet följs 

upp av Trafikverket år 2021. 

Under våren 2020 har regeringen kommit med ytterligare ett nytt etappmål. Det 

nya målet innebär att antalet dödade i trafiken ska halveras till 2030, baserat på 

medelvärden av utfallen 2017–2019. Det innebär att antalet omkomna i trafiken 

ska minska till max 133 personer år 2030. Målet är också att antalet allvarligt 

skadade ska minska med 25 % fram till 2030.  

 

Nollvisionen har inneburit en genomgripande förändring i synen på ansvar. Alla har 

ett ansvar för säkerhet i trafiken – såväl de som nyttjar infrastrukturen som de som 

utformar systemet. Trafikanten är ansvarig att följa systemets regler medan 

systemutformarna ska arbeta utifrån målbilden att hela systemet är så säkert att 

konsekvenserna av en olycka inte leder till svåra hälsoförluster. Tidigare låg så gott 

som hela ansvaret på den enskilda trafikanten. Trafikverket ansvarar för att 

samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige.  

Mål 

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten inom vägtransportsystemet är 

nollvisionen. Västerås stad ska anpassa vägtransportsystemets utformning och 

funktion till de krav som ställs, vilka är att antalet dödade och svårt skadade i 

trafiken i Västerås ska minska. För att uppnå målen och en ökad säkerhet är det 

viktigt att både förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna av en inträffad 

olycka.   

Parallellt med detta arbete jobbar tjänstepersoner inom teknik- och 

fastighetsförvaltningen med vision 2026, vilket bland annat innebär hållbara 

trafiklösningar, utbyggd kollektivtrafik samt en säker och trygg stad.  

De mål som är uppsatta i denna handlingsplan följs upp i kommande 

trafiksäkerhetsplaner.  
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Åtgärdsområden 
Huvudfokus i handlingsplanen ligger på de oskyddade trafikanterna: fotgängare, 

cyklister, mopedförare etc. I den tidigare gällande handlingsplanen fanns cykel med 

som ett av sju åtgärdsområden, men i denna handlingsplan har cykel plockats bort. 

Det betyder inte att cykeln nedprioriteras och får mindre plats, tvärtom är syftet 

att ge de oskyddade trafikanterna ett ännu tydligare fokus i respektive 

åtgärdsområde.   

Nedan finns åtta olika åtgärdsområden listade. De är utvalda utifrån de 

trafiksäkerhetsproblem som finns i Västerås infrastruktur idag. Dessa områden ska 

prioriteras och de åtgärder som föreslås inom respektive område bedöms ha en 

såväl kortsiktig som långsiktig effekt. För varje område finns en kort beskrivning av 

identifierade problem, en målbild samt en åtgärdsplan. Åtgärdsområdena är listade 

utan inbördes ordning.  

1. Farligt nära 

2. Passager på det kommunala vägnätet 

3. Hastighet  

4. Trygghet kopplat till trafiksäkerhet 

5. Hinder på gång- och cykelväg 

6. Beteendepåverkan 

7. Drift & Underhåll 

8. Förebyggande trafiksäkerhetsarbete 
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Farligt nära 
Enligt statistik från polisrapporterade trafikolyckor dör cirka 280 personer per år i 

trafiken i Sverige, beräknat från och med 2010, då självmord exkluderas och 

redovisas separat. Antalet rapporterade allvarligt skadade har enligt 

Transportstyrelsen de senaste åren legat på runt 2 300 personer per år. Det är en 

väldigt betydande minskning sett till bara cirka femton år tidigare, då nivåerna låg 

på cirka 4 000 per år (Transportstyrelsen, 2020). 

Den absolut mest rapporterade olyckstypen är singelolyckor. Cirka 25 procent av 

de som har dött i trafiken har kolliderat med träd, stolpar, vägräcken eller andra 

hårda föremål (fasta hinder). Trafikverket har i Vägar och gators utformning (VGU) 

– begrepp och grundvärden definierat vad som menas med fasta (oeftergivliga) och 

eftergivliga föremål. Exempel på oeftergivliga föremål är bland annat träd, pollare 

och vägräcken (VGU, s.44. 2020).  

På det kommunala vägnätet är det huvudsakligen träd och belysningsstolpar som 

utgör den största risken för svåra olyckor. Båda två fyller dock en viktig funktion i 

gaturummet. Belysning är en viktig parameter för att känna säkerhet och trygghet 

och för att faktiskt kunna se när det är mörkt ute. Träd utmed vägarna betraktas 

som värdefullt eftersom de ger struktur, förbättrar klimatet och höjer upplevelsen 

av staden. 

I arbetet med fasta hinder i Västerås ska samtliga trafikslag beaktas. Alla hinder, 

såväl fasta som eftergivliga, är generellt sett mer skadliga för oskyddade trafikanter 

jämfört med bilar och andra större fordon. Det beror på att oskyddade trafikanter 

helt enkelt inte är lika skyddade som exempelvis bilförare. Vilka konsekvenser en 

olycka får beror som nämnt ovan bland annat på vilken typ av fordon som är 

inblandat. Övriga faktorer som påverkar är exempelvis gatans/vägens utformning 

och vilken hastighet olyckan sker i.   

MÅL 

Antal allvarliga olyckor med fasta hinder ska minska. Fasta föremål såsom stolpar 

ska så långt som möjligt minimeras och bytas ut mot stolpar som går av eller 

deformeras vid påkörning. Detta gäller främst stolpar på 60-väg och uppåt.  

Alla trafikantslag ska prioriteras men särskild hänsyn skall tas till oskyddade 

trafikanter. Det innebär bland annat att farligt nära ska beaktas även på gång- och 

cykelbanor och inte bara på gator för biltrafik.  

ÅTGÄRDSPLAN 

Byta till eftergivliga stolpar i den takt som budget medger. 

Vid ny- eller ombyggnation ska farligt nära noga beaktas och tas hänsyn till i ett 

tidigt planeringsskede.  
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Passager på det kommunala vägnätet 
Antalet olyckor har enligt studier ökat på övergångsställen sedan den så kallade 

zebralagen infördes. En möjlig förklaring till det är att de som ska passera 

övergångsstället upplever en falsk trygghet, vilket medför att man inte riktigt ser 

sig för ordentligt när man ska passera gatan. Med bakgrund av dessa studier samt 

det faktum att många oskyddade trafikanter tar sig över på övergångsställen krävs 

fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten på övergångsställen. För att en passage 

ska klassas som hastighetssäkrad krävs att minst 85 procent av passerande fordon 

håller 30 km/h eller lägre.  

Det är viktigt att passagens utformning vägleder bilisterna till ett bättre beteende.  

Fler bilister lämnar enligt statistik företräde till fotgängare vid hastighetssäkrade 

övergångsställen i jämförelse med övergångsställen som inte är hastighetssäkrade.  

I vårt trafiksäkerhetsarbete gällande passager utgår Västerås stad från 

Handlingsplanen för hastighetssäkra passager. Handlingsplanen antas av tekniska 

nämnden och syftar till att stödja planeringen av hastighetssäkrade passager. De 

passager som identifieras i handlingsplanen är de som anses ha ett högt 

konfliktvärde. Passagerna är identifierade utifrån hur högt trafikflöde gatan har, 

hastighet, gatans utformning, hur många oskyddade trafikanter som beräknas röra 

sig över passagen samt om ett huvudcykelstråk går förbi passagen. Hänsyn tas även 

till om det är en skolväg eller väg till idrottsplats, vilket medför att många barn och 

ungdomar passerar.   

Västerås stad är i dagsläget restriktiva till att anlägga nya övergångsställen. 

Grundprincipen är att ett övergångsställe anläggs i syfte att öka framkomligheten 

för framförallt gående. Ett övergångsställe ska utformas på ett sådant sätt att 

motorfordons hastighet reduceras, vilket ofta görs med hjälp av farthinder. En 

konsekvens av dessa principer blir färre antal övergångsställen i staden, men de 

som finns blir mer trafiksäkra, framförallt för oskyddade trafikanter.   

MÅL 

Antalet olyckor ska minska vid passager. 

Andelen döda och svårt skadade ska minska vid olyckor vid passager.  

ÅTGÄRDSPLAN 

Minst tre befintliga passager ska hastighetssäkras varje år med finansiering från 

tekniska nämndens budget. 

Vid anläggning av nya gång- och cykelpassager ska dessa, om inte särskilda skäl 

föreligger, byggas hastighetssäkrade. 
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I handlingsplanen för hastighetsäkra passager ska olyckor kopplade till passager 

återkommande följas upp i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).  
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Hastighet  
Västerås stad gjorde år 2010 en översyn av hastigheten på vägar och gator i 

tätorten. Anpassningen av hastighetsgränserna syftade bland annat till att ge en 

ökad trafiksäkerhet. I översynen togs hänsyn till bland annat gatans utformning, hur 

mycket trafik det är på gatan, antal passager etc. Vid bedömning av hastigheten tas, 

utöver ovan nämnda kvaliteter, även hänsyn till: tillgänglighet till kollektivtrafik, 

den upplevda tryggheten, trafiksäkerhet och buller. Alla dessa kvaliteter är dock 

inte tillämpliga på samtliga delar av trafiknätet.  

Risken för att en olycka ska inträffa tilltar med en ökande hastighet, då förarens 

möjlighet att reagera och hinna avvärja olyckan minskar. Vilka skadeföljder en 

olycka får beror på det krockvåld som den drabbade utsätts för. En lägre hastighet 

och därmed ett minskat krockvåld leder oftast till lättare skador, medan en högre 

hastighet i sin tur oftast leder till svårare skador.   

Enligt krockvåldskurvan är risken att som fotgängare dödas eller skadas allvarligt i 

trafiken vid påkörning av ett fordon vid 30 km/h cirka 10 procent. Detta gäller friska 

vuxna personer och inte exempelvis äldre personer över 65 år, som löper en högre 

risk. Om hastigheten däremot ökar till 50 km/h ökar risken att som fotgängare 

dödas eller skadas allvarligt till cirka 30 procent (Trafikverket, s.3. 2012). Det är en 

kraftig ökning som visar varför det är så viktigt med låga hastigheter vid exempelvis 

passager där fotgängare och bilister ofta korsar varandras färdriktning.  

Vidare är det viktigt att utformningen av vägen/gatan stämmer överens med den 

angivna hastighetsbegränsning som finns. Det hjälper föraren att acceptera och 

hålla den angivna hastigheten. Detta väntas leda till färre hastighetsöverträdelser 

och en minskning av antalet trafikolyckor med svåra skador som följd. 

Hastighetsbegränsningen bör kännas naturlig och acceptabel för trafikanterna. På 

breda gator med god sikt är hastigheten betydligt högre än på smalare gator med 

sämre sikt – oavsett hastighetsgräns. En hastighetssäkring av platser kan ibland 

vara nödvändig, till exempel där oskyddade trafikanter ska samsas om utrymmet 

med biltrafik. I vissa tillfällen bör det även beaktas hastighetsdämpande åtgärder 

riktade mot cyklister. 

Andra sätt att stödja trafikanterna till regelefterlevnad är exempelvis genom 

automatiska trafiksäkerhetskameror (ATK) och polisens hastighetsövervakning. 

Idag finns ATK på två platser i Västerås, vilka sattes upp på test i samarbete med 

Trafikverket. De beslutar, i samverkan med polisen, var hastighetskameror ska 

sättas upp. Trafikverket har en pågående utredning (2020), tillsammans med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), huruvida det är lämpligt att använda 

trafiksäkerhetskameror inom tätbebyggda områden.  
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MÅL 

Öka trafikanters förståelse för de hastighetsgränser som gäller och minska andelen 

överträdelser. 

ÅTGÄRDSPLAN 

Utvärdera acceptansen för den skyltade hastigheten med hjälp av mätningar och 

statistik.   

Arbeta med att stödja trafikanterna till regelefterlevnad, exempelvis genom att 

anpassa gatans utformning till önskad hastighet.   
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Trygghet kopplat till trafiksäkerhet 
Det är viktigt att skilja på upplevd trygghet och trafiksäkerhet då de betyder två 

skilda saker. Med trygghet menas hur man som person upplever en plats eller 

situation, det vill säga individens uppfattning om en risk. Trafiksäkerhet å andra 

sidan handlar om att minimera risken för att en olycka ska inträffa, exempelvis 

genom fysiska åtgärder. Ibland blandas dessa ihop vilket kan vara olyckligt då de 

ofta betyder olika saker.  En åtgärd kan till exempel bidra till en ökad trafiksäkerhet 

men en minskad upplevd trygghet, vilket tunnlar kan vara ett bra exempel på. En 

tunnel där oskyddade trafikanter separeras från biltrafiken är en åtgärd som tydligt 

ökar trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Däremot kan en tunnel även 

upplevas som otrygg då det kan vara mörkt och man känner sig instängd. En 

oönskad effekt av detta kan bli att personer hellre väljer att korsa bilvägen i plan 

istället för i tunneln som det är tänkt, och därmed förlorar tunneln sitt ursprungliga 

syfte.  

Det finns dock exempel på åtgärder som kan bidra till både en ökad trafiksäkerhet 

och en ökad upplevd trygghet. Belysning är ett bra exempel på detta. En bra 

belysning bidrar till en ökad trafiksäkerhet, då hinder och föremål syns bättre och 

lättare kan undvikas. Som oskyddad trafikant syns man också bättre i ett bra ljus. 

En bra belysning bidrar även till en ökad upplevd trygghet då personer generellt 

ofta känner sig otrygga där det är mörkt. Vid planering och byggnation av 

trafiksäkerhetsåtgärder är det således viktigt att även ta hänsyn till 

trygghetsaspekten.  Ett exempel kan vara att vid uppsättning av belysning ur 

trafiksäkerhetssynpunkt komplettera med belysning på närliggande platser där 

personer känner sig otrygga.  

Sedan 2013 har Västerås stad genomfört ett trygghetsprojekt per år i en utvald 

stadsdel. Exempel på stadsdelar där trygghetsprojektet har genomförts är Viksäng, 

Pettersberg, Skallberget och Bjurhovda. Syftet med trygghetsprojektet är att i 

samarbete med boende och verksamma i den berörda stadsdelen komma fram till 

och genomföra trygghetsåtgärder kopplade till gator, trafik och parkmiljön. Ofta 

kommer frågor upp som rör både trygghet och trafiksäkerhet, såsom passager och 

belysning. En förhoppning är att de boende i området får en ökad insikt om de 

problem som finns och hur de ska lösas. Många problem i trafiken kan exempelvis 

lösas genom att trafikanterna ändrar sina attityder, vilket kan uppnås genom en 

ökad förståelse.  

En fråga som ofta dyker upp i trygghetsprojektet är att de boende upplever höga 

hastigheter på gatorna i sitt närområde. Ett sätt för boende att själva påverka 

trafiksituationen är möjligheten att ansöka om mobila farthinder, exempelvis 

flyttbara gupp eller blomlådor. Mobila farthinder är ett effektivt sätt att ge signaler 
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till trafikanterna att sänka hastigheten, vilket påverkar både trafiksäkerhet och den 

upplevda tryggheten. Andra frågor som ofta dyker upp i trygghetsprojekten är; 

parkering, parkfrågor, olovlig biltrafik, drift- och underhållsfrågor m.m.  

Genom att involvera invånare i olika åldrar, framförallt barn, att vara med och 

planera sitt närområde uppnås en större efterlevnad av de åtgärder som införs. 

Samtidigt får de boende en större kunskap och en ökad förståelse för bl.a. 

hastigheter, trafik och säkerhet. Att som invånare delta i trygghetsprojekten 

innebär ett ansvarstagande för sitt eget bostadsområde.  

MÅL 

Västerås invånare och dess besökare ska känna sig trygga och säkra i trafikmiljön i 

Västerås kommun.  Detta kan mätas och följas upp i olika invånarundersökningar.  

Trygghetsprojektets mål är att skapa en dialog med invånarna samt att genomföra 
trygghetsskapande åtgärder inom trafik, gata och park i det berörda området.  

ÅTGÄRDSPLAN 

Vid ny- och ombyggnation ska trygghetsaspekten beaktas.  

Ett trygghetsprojekt utförs varje år i utvald stadsdel. Tekniska nämnden beslutar 

om vilken stadsdel som projektet kommer att genomföras i.   
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Hinder på gång- och cykelväg 
Teknik- och fastighetsförvaltningen tar regelbundet emot skrivelser och samtal 

med önskemål om byggnation av fysiska hinder på gång- och cykelvägar. Med 

fysiska hinder avses exempelvis grindar, staket/räcken, betongsuggor och pollare. 

Förvaltningen är medveten om att smittrafik förekommer på stadens gång- och 

cykelvägar, trots att det är förbjudet. Det är dock en polisiär fråga att övervaka 

detta.  

En grind, betongsugga eller annat fysiskt hinder kan innebära en säkerhetsrisk med 

tanke på den påkörningsrisk som finns. Under rubriken i farligt nära beskrivs att 

träd och stolpar kan vara en säkerhetsrisk då de inte är eftergivliga. Detsamma 

gäller ovan nämnda fysiska hinder på gång- och cykelvägar, som inte heller alltid är 

eftergivliga. Det kan dessutom vara svårt att se hindren i mörker, även om de har 

reflexer. Det är viktigt att hinder blir rätt placerade så att de inte utgör några 

framkomlighetssvårigheter. Detta är viktigt för exempelvis lådcyklar och andra 

liknande breda ekipage men särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning. 

Öppningsbara grindar är fördelaktiga ur snöröjningssynpunkt, medan pollare och 

suggor behöver plockas bort vintertid för att snöröjningsfordon ska kunna ta sig 

fram.   

I Västerås stad råder restriktivitet mot utplacering av fysiska hinder på gång- och 

cykelvägar. Det grundar sig främst i studier som visar på att fler olyckor sker mellan 

oskyddade trafikanter och fasta hinder än mellan oskyddade trafikanter och olovlig 

biltrafik. Hinder på gång- och cykelvägnätet försvårar dessutom, som nämnt ovan, 

för snöröjning och utryckningsfordon. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till om 

hinder övervägs är framkomligheten för fotgängare och framförallt cyklister. 

Västerås stad har som mål att öka andelen resor till fots och med cykel. För att 

dessa färdsätt ska vara lockande krävs gena och attraktiva gång- och cykelvägar 

med så få stopp som möjligt. Hinder försvårar för fotgängare och cyklister och gör 

resan mindre attraktiv. Däremot kan hinder på gång- och cykelväg leda till att den 

upplevda tryggheten ökar då den oskyddade trafikanten inte behöver oroa sig för 

större fordon, såsom bilar.   

Om hinder ska placeras ut på gång- och cykelvägnätet ska det finnas särskilda 

anledningar till det. Särskilda anledningar kan bland annat vara att det krävs ur 

trafiksäkerhetssynpunkt vid exempelvis skolor och förskolor.  

Soptunnor, containrar, byggnadsställningar, byggmaterial etc. är exempel på 

tillfälliga hinder som felaktigt placerade medför problem för de som rör sig i 

gaturummet. Felaktig placering kan dels leda till en försämrad framkomlighet och 

dels en försämrad trafiksäkerhet. Om tillfälliga hinder måste placeras på eller i 

anslutning till en gång- och cykelväg på allmän plats krävs en tillståndsansökan. Om 

det krävs ska det också anordnas och skyltas för omledningsväg. Utöver detta är 
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det dessutom väldigt viktigt att hindren tydligt synliggörs för de oskyddade 

trafikanter som rör sig på vägen.  

MÅL 

Minska de hinder som finns på gång- och cykelvägnätet och säkerställ att de som 

finns är rätt placerade och utrustade.   

ÅTGÄRDSPLAN 

Inventera och utvärdera de hinder som finns på gång- och cykelvägnätet och 
åtgärda dessa utifrån målet ovan. Det kan till exempel röra sig om att hindret 
plockas bort eller att hindret tydligare synliggörs.  

Hinder på gång- och cykelvägnätet ska beaktas tidigt i planeringsskedet.  
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Beteendepåverkan 
I trafiksäkerhetsarbetet krävs fysiska åtgärder för att uppnå de mål som är uppsatta 

i nollvisionen; ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.  

Nollvisionen utgår idag från fysiska och direkta olyckor. Enligt IVL, Svenska 

Miljöinstitutet, dör cirka 7 600 svenskar i förtid årligen av luftföroreningar. Cirka 

22–51 procent av luftföroreningarna kan härledas till trafiken, vilket innebär att 

betydligt fler människor dör utanför bilen än inuti den (Grant, 2020). Att arbeta 

med nollvisionen bör således även innebära att få fler Västeråsare  att gå, cykla och 

åka kollektivt. Att fler väljer dessa transportsätt kan bidra till att minska dödligheten 

av luftföroreningar.”  

För maximal effekt bör också fysiska åtgärder kompletteras utifrån individen och 

dess beteende. Oavsett hur trafiksystemet är utformat har individen alltid ett eget 

val och därmed ett eget ansvar. Till exempel är det många personer som inte 

använder varken cykelhjälm eller reflex, trots att det är lag om cykelhjälm för barn 

under 15 år och att det är allmänt känt att det är viktigt med reflexer, framförallt 

när det är mörkt. Arbetet med trafiksäkerhet behöver därför, som tidigare nämnt, 

även kretsa kring individen där beteendepåverkan på olika sätt påverkar till ett 

förbättrat trafiksäkert beteende.  

Västerås stad kan å sin sida genom planering och utformning hjälpa stadens 

invånare att ”välja rätt” i trafikmiljön. Detta genom att utforma gator och vägar på 

ett tydligt och trafiksäkert sätt som inte kan misstolkas. Att ge människor ”en knuff 

i rätt riktning”, även kallat nudging, är också ett sätt att få människor att göra enkla 

och bra val utan att tänka på det. Nudging kan kort beskrivas som ett verktyg för 

att ändra människors beteenden genom att göra det lätt att göra rätt. Ett bra 

exempel i trafikmiljön är att separera gående och cyklister, vilket ofta görs med en 

målad linje eller olika materialval. Denna enkla åtgärd ökar dels framkomligheten 

då det tydligt visar var de olika trafikanterna ska vara och dels säkerheten då det 

uppstår färre konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare. Separering är ett av 

många exempel på olika nudgingåtgärder i trafikmiljön som kan tillämpas.   

MÅL 

Öka trafiksäkerheten i Västerås utifrån individens beteende.  

Öka andelen hållbara resor i Västerås. 

ÅTGÄRDSPLAN 

Genomföra informationskampanjer för att påverka individens beteende i trafiken, 
till exempel genom att dela ut reflexer och cykellysen.  

Genomföra informationskampanjer riktade mot barn och unga kopplat till 
trafiksäkerhet.  
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Genomföra kampanjer och aktiviteter för att lyfta fram kollektivtrafik, gång och 
cykel som attraktiva val, vilket gynnar trafiksäkerhet och klimat. 
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Drift & Underhåll 
Bristande drift och underhåll orsakar dagligen ett stort antal olyckor runt om i 

Sverige. I arbetet med nollvisionen har ett antal olika trafiksäkerhetsindikatorer 

satts upp som alla har ett eget mål som ska uppnås till år 2020. En av dessa 

indikatorer är; Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort.  

En olycka kan uppstå av väldigt många olika orsaker. De flesta olyckor som uppstår 

på grund av bristande drift och underhåll är singelolyckor som drabbar fotgängare 

och cyklister. Merparten av dessa olyckor sker under vinterhalvåret och beror 

främst på ishalka.   

Utifrån ovanstående är det väldigt viktigt att alltid halkbekämpa de ytor där många 

trafikanter rör sig, framförallt oskyddade trafikanter. En jämn beläggning på 

asfalten ger ett bättre plogresultat då plogen får med sig så gott som all snö. På en 

ojämn yta uppstår ofta gropar där snö/vatten lämnas kvar som sedermera fryser till 

is. I Västerås används i huvudsak två olika metoder för snöröjning och 

halkbekämpning. Det är traditionell vinterväghållning med plogning och sandning 

samt markvärme. Ytterligare en metod är sopsaltning som testats i Västerås 2016–

2019.  Både markvärme och sopsaltning syftar till att erbjuda sommarväglag året 

runt, det vill säga snö-, is- och grusfria vägar.  Att sopsalta innebär att snön sopas 

bort medan halkan bekämpas med saltlösning eller befuktat salt.  

Markvärme är kort beskrivet varmt vatten som leds i rör under gatuytan. Det varma 

vattnet värmer upp gatuytan och smälter bort snö- och is. I Västerås är 

markvärmesystemet väldigt stort utbyggt och täcker idag (2020) närmare 170 000 

kvadratmeter. Markvärme är den säkraste vinterväghållningsmetoden då den inte 

är lika väderberoende som traditionell snöröjning eller sopsaltning. Tyvärr finns 

(2020) ingen statistik i Västerås huruvida antalet olyckor skiljer sig mellan de tre 

olika metoderna. Enligt olycksdata från andra svenska städer minskar dock risken 

till halkolycka på markvärmd yta i jämförelse med ouppvärmd yta mellan 67–100 

%.  

Utöver ishalka sker singelolyckor på grund av halka på grus eller löv. Lövhalka 

uppstår i princip uteslutande på hösten när träden fällt sina löv och vädret är 

fuktigt. Grusolyckor är i sin tur vanligast på våren när snö och is smält bort. Hur 

snabbt löv och grus kan sopas bort beror på vilka ekonomiska förutsättningar som 

finns.  

Dåligt underhåll av asfalt kan resultera i potthål, sättningar m.m. Dessa kan dels 

orsaka olyckor vid påkörning och dels leda till olyckor när motorfordon/cyklister 

väjer undan för att undvika felet. För att undvika olyckor är det alltså väldigt viktigt 

med en bra beläggning och en jämn asfaltsyta. Trädrötter som skadar asfalten kan 

dels orsaka olyckor i sig men kan också medföra ett sämre resultat vid plogning, då 
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snö fastnar vilket sedermera kan leda till is om det fryser på. På samma sätt kan 

gropar i asfalten leda till att snö och vatten fastnar och fryser till is vilket leder till 

ökad halkrisk. På grund av små ekonomiska medel åtgärdas idag (2020) endast de 

mest akuta underhållsfelen i ett tidigt skede medan mindre akuta fel åtgärdas i ett 

senare skede, ibland efter flera år. Önskvärt vore att åtgärda alla fel så tidigt som 

möjligt.  

Entreprenörens tillsyn är av största vikt för att upprätthålla efterfrågad funktion 

och säkerhet hos anläggningar och ytor. Vid tillräcklig tillsyn ökar möjligheten att 

vid rätt tillfälle sätta in rätt skötselinsatser för att därmed förhindra 

olyckshändelser. 

Utöver ovan nämnda brister gällande drift- och underhåll sker även olyckor på 

grund av bland annat lösa kantstenar, lösa plattor, dåligt underhållna trappor etc.   

MÅL 

Olyckor orsakade av bristande drift och underhåll ska så långt som möjligt 

minimeras.  

ÅTGÄRDSPLAN 

Vid mildra vintrar där snö- och is har försvunnit kan grus- och sandupptagning 
tidigareläggas. Detta för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter.  

Akuta fel som leder till en ökad olycksrisk ska åtgärdas så snart det är möjligt.  
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Förebyggande trafiksäkerhetsarbete 
Förebyggande trafiksäkerhetsarbete handlar om att planera, underhålla och 

åtgärda innan en olycka har hunnit ske. Troligtvis hade en del olyckor som skett i 

Västerås kunnat undvikas med hjälp av förebyggande trafiksäkerhetsarbete. De 

åtgärdsområden som tagits upp tidigare i dokumentet är alla olika typer av 

förebyggande trafiksäkerhetsarbete. Exempel på detta är drift- och 

underhållsfrågor, hastighetssäkra passager och arbetet med farligt nära.  

Utöver dessa redan nämnda åtgärdsområden arbetar Västerås stad även med 

STRADA, som är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom 

vägtransportsystemet. Uppgifterna i systemet kommer från två olika källor; polis 

och sjukvård. Uppgifterna samlas i en gemensam databas, från vilken olika 

sökningar och uttag kan göras. Två källor, polis och sjukvård, bidrar till ett bättre 

informationsunderlag än om det bara funnits en källa. Polisen är ofta på plats vid 

själva olyckstillfället och ger en bra bild av själva händelseförloppet medan 

sjukvården ger en bra bild av skadeläget. Polisen fångar dessutom upp de olyckor 

där de inblandade inte behöver någon sjukvård, medan sjukvården å sin sida fångar 

upp de som söker sjukvård men inte kontaktat polis.  

Självmord är, som nämnt under rubriken Farligt nära, sedan 2010 exkluderad från 

övriga statistiken och redovisas separat.  

Skadegrad: 

Polisens klassning av personskada är död, svårt skadad och lindrigt skadad. 

Bedömningen av personskadans art görs i första hand utifrån polisens iakttagelser 

på olycksplatsen. Definitionen av svårt skadad lyder: person som vid olyckan erhållit 

brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. 

Som svår skada räknas också annan skada, som väntas medföra intagning på 

sjukhus. Lindrigt skadad rapporteras om den person som skadat sig men som inte 

uppfyller kriterierna för svårt skadad.  

I Västerås stads trafiksäkerhetsarbete används STRADA i det dagliga arbetet. 

Systemet används bland annat till att identifiera vilka platser som är 

olycksdrabbade. Det är även möjligt att identifiera hur själva olyckan har gått till. 

Utifrån denna information kan de eventuella brister som finns i trafiksystemet 

snabbt åtgärdas. STRADA används även för att kontrollera platser som rapporteras 

vara farliga eller olycksdrabbade. Med hjälp av systemet går det att tydligt få 

information om huruvida platsen är olycksdrabbad eller inte, om det är en slump 

att en olycka har inträffat på platsen eller om det finns några brister i utformningen.  

 



 

19 

 

MÅL 

Fler olyckor ska förhindras genom förebyggande trafiksäkerhetsarbete.   

ÅTGÄRDSPLAN 

Förebyggande trafiksäkerhetsarbete ska beaktas i ett tidigt planeringsskede i 
samtliga åtgärdsområden.  

STRADA ska användas i syfte att identifiera var och hur olyckor sker.  

STRADA ska användas som ett stöd i trafikplaneringen och vid djupare analyser.  
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