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Förord
Gångtrafiken är en mycket viktig del i ett hållbart
transportsystem, och att gå är en fysisk aktivitet som
ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. Gångtrafiken
måste vara säker för att den ska kunna betraktas som
långsiktigt hållbar. I dag omkommer årligen 40–50
personer som gående i trafiken, där ett motorfordon
är inblandat. Det innebär att var femte som omkommer i trafiken gör det som gående. Gående är den i
särklass största gruppen som skadas allvarligt inom
vägtransportområdet om man inkluderar fallolyckor.
Det är därför mycket viktigt att öka säkerheten för
gående.
Inriktningen har tagits fram i samverkan mellan ett
femtontal aktörer och är en del av det gemensamma
arbetet Tillsammans för Nollvisionen. Den gemensamma inriktningen för säker gångtrafik är den
första i sitt slag inom området. Den utgår från vad vi
i dag känner till om gåendes bristande säkerhet och
möjligheterna att åtgärda dessa brister. För den som
vill fördjupa sig i den statistik och de analyser som
redovisas i dokumentet hänvisas främst till Berntman
M, 2015. Fotgängares olyckor och skador i trafikmiljö
med fokus på fallolyckor. Bulletin 295. LTH Lunds
Universitet

Inriktningen för säker gångtrafik pekar ut fem
prioriterade insatsområden som vi anser är viktiga
att inledningsvis arbeta vidare med. Olika aktörer
berörs i olika hög grad av de utpekade insatsområdena. Inriktningen pekar också ut behov av forskning
och utveckling om gåendes säkerhet. Här ingår dels
konkreta insatser som kan göras redan i dag, dels
mer långsiktiga insatser inom forskningsområdet. I
syfte att uppnå ständiga förbättringar inom området
beskriver dokumentet även hur insatserna kommer
att följas upp. Förhoppningen är att dokumentet ska
utgöra ett viktigt verktyg för att aktörer ska kunna
planera, samordna och utveckla sin verksamhet, för
att öka säkerheten för gående.
Vi står bakom inriktningen och vår egen organisations inledningsvisa ambitioner att bidra (se bilaga).
Vi hoppas att vår gemensamma inriktning även kan
tjäna som inspirationskälla för fler aktörer som kan
bidra till en ökad säkerhet för gående. Det är ingen
enkel uppgift vi står inför, men om alla bidrar så är
det möjligt att göra stor skillnad för gåendes säkerhet.
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Sammanfattning
Årligen omkommer 40–50 personer (exkl. självmord) som gående i trafikmiljön, med ett
motorfordon inblandat. Oavsett olyckstyp är majoriteten av dem som omkommer 55 år eller
äldre, oavsett kön. Majoriteten av de gående som omkommer till följd av kollisionsolyckor är
män. Dödsolyckor där unga personer omkommit som gående har ofta skett på väg till eller
från buss. Dödsolyckor sker även vid påkörning av personer som befunnit sig på vägen vid
vägarbete, olycka eller bilhaveri.
Årligen skadas cirka 3 500 gående allvarligt i fallolyckor i trafikmiljön och knappt 100
gående i kollisionsolyckor med motorfordon. Det innebär att det är mer än 35 gånger fler
gående som skadas allvarligt i fallolyckor än i kollisionsolyckor med motorfordon.
Fallolyckor drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Enligt den nationella definitionen
av trafikolycka är det endast olyckor där gående kolliderar med ett fordon som ingår i den
officiella olycksstatistiken. Fallolyckor ingår varken i den officiella olycksstatistiken eller i de
mål som gäller för vägtrafiken.
Syfte
Syftet med den gemensamma inriktningen är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed
öka säkerheten för gående. Detta görs främst genom att inriktningen
• inkluderar fallolyckor
•

pekar ut prioriterade insatsområden

•

identifierar kunskapsbrister och klargör behovet av forsknings- och innovationsinsatser

•

klargör hur uppföljning ska ske.

Som en bilaga i dokumentet finns även några deltagande organisationers inledande
ambitioner att bidra till ökad säkerhet för gående.
Samverkan
Inriktningen ska vara ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen för myndigheter, kommuner,
organisationer och andra aktörer inom området. Inriktningen förutsätter att alla aktörer
inom sina egna ansvarsområden enskilt eller i samverkan genomför insatser på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. Aktörerna bidrar främst genom att inrikta sig
på de prioriterade insatsområdena i sin verksamhet. Dessa områden är i möjligaste mån
baserade på forskning och erfarenhet, och inom dessa områden går det att inledningsvis
uppnå den största, mätbara effekten.

Avgränsning
Under perioden 2012–2015 omkom 202 personer som gående i vägtrafiken. Av dessa var
30 självmord, vilket motsvarar 15 procent. Denna inriktning omfattar i nuläget inte särskilda
åtgärder i syfte att förebygga eller förhindra självmord, eftersom det arbetet görs i särskild
ordning.
Prioriterade insatsområden
Det viktigaste för att öka säkerheten för gående är att förebygga olyckor, men det är också viktigt
att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.
Prioriterade insatsområden för ökad säkerhet för gående är inledningsvis:
• säker utformning av gåendes infrastruktur
•

drift och underhåll för säker gångtrafik

•

säkra vinterskor och smarta skydd

•

säkrare beteenden, användning av skydd och reflexer

•

fordonsutveckling för säkert samspel med gående.

Inriktningen pekar också ut kunskapsbrister som bör åtgärdas i syfte att få fram underlag för
effektiva lösningar i framtiden.
Uppföljning och regelbunden utveckling
För att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen sker en så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet genom att sätta mål för ett antal indikatorer. Dessa följs upp och utvärderas årligen
i en analysrapport, vilken även presenteras vid en nationell årlig resultatkonferens. Säkerheten
för gående ingår redan till viss del i det arbetet, dels genom att ett antal av de indikatorer som
följs har en koppling till gåendes säkerhet, dels genom att utvecklingen för antalet allvarligt
skadade vid fallolyckor i trafikmiljön redovisas i den årliga analysrapporten. Trafikverket
kommer att svara för en uppföljning av de ambitioner som olika aktörer redovisar i denna
inriktning för säker gångtrafik. Trafikverket kommer även att initiera en översyn av denna
inriktning när detta bedöms lämpligt.

Begrepp och definitioner:
•

Allvarligt skadad: Risk för medicinsk invaliditet om minst 1 procent (RPMI 1%+). Riskbedömningen baseras
på sjukvårdens skaderapportering där risken beror på skadans allvarlighetsgrad och placering på kroppen.
Skadans allvarlighetsgrad anges i procent, där 1 procent är den lägsta graden av skada som ger bestående
men.

•

Euro NCAP: European New Car Assessment Programme.
Europeiskt utvärderingsprogram för nya bilars säkehet.

•

Fallolycka: Gåendes fallolyckor består av personer som halkat eller snubblat omkull i vägtransportområdet
utan att något fordon i rörelse varit inblandat. Den olyckstypen ingår inte i officiell statistik.

•

Fallprevention: Insatser som motverkar att själva fallolyckan inträffar.

•

Fotgängare: Gångtrafikant som går utan att använda fordon eller hjälpmedel som beskrivs under ”Gående”
(1 kap. 4 § trafikförordningen [1998:1276]).

•

Gående: Enligt 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) är det inte bara fotgängare som är att betrakta som
gående. Till gruppen gående hör även de som

		 1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
		 2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
		 3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
		 4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.
Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
		 1. en rullstol, eller
		 2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel.
Förordning (2010:1100)
•

Gångtrafik: Antal gående per tidsenhet utmed en viss sträcka eller inom ett visst område.

•

Singelolycka: Olycka där endast ett fordon eller en trafikant råkar ut för en olycka, utan att kollidera med
annan trafikant.

•

Skadeprevention: Insatser som motverkar att skador uppstår i samband med en olycka.

•

Strada: Swedish Traffic Accident Data Acquisition. System för registrering av olyckor och skador i transportsystemet. Strada bygger på uppgifter från två källor: polis och sjukvård.

•

Trafikolycka: Olycka med person och/eller egendomsskada inom vägtransportområdet som sker då minst
ett fordon – stillastående eller i rörelse – är inblandat. Fallolyckor ingår inte i denna olycksgrupp och det är
heller inte aktuellt att ändra den internationella definitionen av trafikolycka. Fallolyckor ingår därmed varken i
myndigheternas officiella olycksstatistik eller i de mål som idag gäller för vägtrafiken. Transportstyrelsen har
dock under flera år samlat in information om fallolyckor bland gående i trafiken.

•

Trafikmiljö: Med trafikmiljö avses i denna skrift gator och vägar, gång- och cykelvägar, gångbanor samt
gångytor inom torg och parker.

•

Vägtransportområdet: I denna skrift anses begreppet vara i princip synonymt med begreppet trafikmiljö.
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Utmaningen
1.1

Gångtrafiken ska öka …

Hur våra städer och tätorter med tillhörande bostadsområden utformas påverkar hur vi transporterar
oss. Bostad, arbete, service, skolor och fritid är till
stor del fysiskt separerade. Detta har starkt gynnat bilismen och i viss mån även kollektivtrafik, på bekostnad av gång och cykling. Bilen har möjliggjort ökad
mobilitet men samtidigt medfört att infrastrukturen
främst är anpassad till bilismens behov och förutsättningar. Satsning på infrastruktur för ökad gång och
cykling kan bidra till ett mer aktivt resande.
Gångtrafiken är en mycket viktig del i ett hållbart
transportsystem, och att gå är en fysisk aktivitet som
ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. Den som går
regelbundet uppnår i större utsträckning en önskvärd
nivå för daglig fysisk aktivitet, vilket anses motsvaras
av minst 30 minuters rask promenad, i jämförelse
med dem som väljer andra transportmedel (Trafikverket, publikation 2015:153). Regelbunden fysisk
aktivitet har starkt positiv effekt på fysisk och psykisk
hälsa och minskar risken för de vanligaste folksjukdomarna, såsom hjärt-kärlsjukdomar, psykiska
sjukdomar och cancer. En ökad gångtrafik kan bland
annat åstadkommas genom att skapa attraktiva miljöer för både vistelse och rörelse i städer och tätorter,
med trygga, trivsamma och säkra miljöer för gående.
Det är värt att komma ihåg att i varje resa, oavsett
färdmedel, börjar och slutar trafikanten som gångtrafikant, vilket illustreras i figuren nedan.
Även om en plats är trafiksäkert utformad så kan
människor uppleva osäkerhet och otrygghet. Rädsla
eller oro för att råka ut för en skadehändelse (olycka
eller överfall) kan påverka både färdmedelsval och
vägval eller medföra att man helt avstår från resan.
Detta oavsett om oron kan anses vara befogad eller inte. För att gångtrafiken ska kunna öka måste en
ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med arbetet för
ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet för alla
gående, inklusive personer med funktionsnedsättning.
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1.2

… men det förutsätter en
säker gångtrafik

Gångtrafiken måste vara säker för att den ska kunna
betraktas som långsiktigt hållbar. Gångtrafiken ska
betraktas som ett eget trafikslag där gåendes trafiksäkerhet ses utifrån ett hela resan perspektiv. Med den
utgångspunkten blir arbetet för nollvisionen bland
gående (att ingen gående ska dödas eller skadas
allvarligt) en central utmaning i arbetet för ökad
gångtrafik. De gående som omkommer i trafikmiljön
gör det främst i samband med att de blir påkörda
av motorfordon, och sannolikt även i samband med
fallolyckor (singelolycka för gående). Av de gående
som skadas allvarligt i trafikmiljön sker det stora
flertalet genom fallolyckor.

Figur 1

Hela resan-perspektiv – inkludera fotgängare. Källa: Carlsson och Svensson (2015).

Historiskt sett har målet varit att i första hand
minska antalet omkomna gångtrafikanter, främst i
kollision med motorfordon. Det är ett viktigt arbete
som måste fortsätta. Genom sjukvårdens registrering
(i Strada) av skadade i trafikmiljön ser vi en tydlig
utmaning i att även minska antalet allvarligt skadade
gångtrafikanter, där skadorna nästan uteslutande
orsakas av fallolyckor. Sett till det stora antalet allvarligt skadade är fallolyckor i trafikmiljön en av de
stora utmaningarna för både gångtrafikens utveckling
och arbetet för ett säkert vägtransportsystem. I de
två diagrammen i figuren nedan illustreras de olika
problembilder som framträder beroende på om man
betraktar antalet omkomna eller antalet allvarligt
skadade gångtrafikanter.
På grund av exponering är fallolyckor i huvudsak ett
tätortsproblem. Omkring 85 procent av alla skador

inträffar i tätort (Öberg, 2011). Till följd av en fortsatt
urbanisering och åldrande befolkning, talar allt för
att problemet med fallolyckor inom tätorter kommer att öka om inget görs. Enligt SCB:s temarapport 2012:4, är den starkast växande åldersgruppen
personer 65 år och äldre. Den gruppen uppgick till
närmare 1,8 miljoner personer år 2011 och väntas öka
till 2,4 miljoner personer år 2030. I Sverige har drygt
var tredje kvinna och var sjätte man osteoporos i
70-årsåldern (Vårdguiden). Detta gör benet skört och
ökar risken för fraktur. Många av de större städerna,
däribland Stockholm, Göteborg och Malmö, har
uppmärksammat det stora problem som fallolyckor i
trafikmiljön innebär. De åtgärder som genomförs bör
förebygga både själva olyckan eller fallet (fallpreventiv) och att en allvarlig skada uppkommer i samband
med olyckan eller fallet (skadepreventiv).

Figur: 2 och 3, Andel omkomna respektive allvarligt skadade vid trafikolyckor under åren 2012-2016, fördelade efter färdsätt.
Fallolyckorna ingår inte i diagrammet över andel omkomna eftersom det saknas tillförlitlig statistik och de per definition inte
ingår i ”trafikolyckor”. I diagrammet över andel allvarligt skadade i vägtransportområdet är däremot fallolyckorna inkluderade.
*Preliminära siffror för omkomna 2016. Källa: Strada
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Samverkan med bredd och systematik
2.1

Nollvisionens delade ansvar

Enligt riksdagens beslut om nollvisionen ska ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan systemutformarna och trafikanterna. Ansvaret delas på så
vis att systemutformarna har det yttersta ansvaret
för vägtransportsystemets utformning och funktion
medan trafikanterna har ansvaret att följa trafikregler
och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om
långvarig ohälsa uppstår eller riskerar uppstå, eller
om trafikanterna inte tar sitt ansvar, måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder.

2.2

Systemutformarna har ett särskilt 		
ansvar för de gåendes säkerhet

Systemutformaransvaret för gåendes säkerhet kan
anses vara särskilt viktigt, eftersom det inte krävs någon särskild kunskap, förmåga eller behörighet för att
röra sig som gående i trafiken. Alla medborgare har

rätt att kunna röra sig i samhället som gående medan
endast vissa vuxna medborgare har rätt att röra sig i
samhället som bilister. Detta illustreras nedan i figur 4
nedan, här kallad förenklad trafikantpyramid.
Även om trafiklagstiftningen utgår från att gående
följer trafikreglerna, så finns det inga formella krav
på vare sig förmåga, kunskap eller behörighet för
dem som vistas i trafiken som gående. Det gör att det
ställs särskilt höga krav på olika systemutformare
när det gäller att säkerställa en säker färd för gående.
Trafikantpyramiden kan därför även läsas som att
ansvaret för säkerheten i systemet nästan helt ligger
på systemutformarna när det gäller gåendes säkerhet,
medan ansvaret är delat mellan systemutformare och
trafikanter när det gäller bilisternas säkerhet.
Trots att alla medborgare har rätt att röra sig säkert
inom vägtransportområdet, läggs ofta ett minst lika
stort ansvar på den gående som på bilisten. En vanlig
uppfattning är till exempel att den gående inte ser sig

Delat ansvar

Bilist

Vissa vuxna
Krav på förmåga,
kunskap och behörighet

Cyklist

Flertalet medborgare
Vissa krav på förmåga och kunskap,
inga krav på behörighet

Gående

Alla medborgare
Låg förväntan på förmåga och kunskap, inga krav på behörighet

Systemutformaransvar

Figur 4: Förenklad trafikantpyramid för tre trafikantgrupper: gående, cyklister och bilister.
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för eller bryter mot regler vid gångpassager, medan
det i själva verket kan vara bilisten som inte följer
hastighetsbestämmelser eller iakttar sin väjningsplikt
vid övergångsställen. Felaktiga eller farliga beteenden hos den gående kan ofta spegla brister i utformning och skötsel av gångbanor och passager. Mot
bakgrund av beslutet om det delade ansvaret behöver
därför felaktiga beteenden hos gående ofta mötas
med åtgärder som systemutformarna ansvarar för.

2.3

Gemensam inriktning som underlag
för verksamhetsplaner

Denna gemensamma inriktning för säker gångtrafik
pekar ut prioriterade insatsområden och strategiskt
viktiga åtgärder. Inriktningen beskriver även några
enskilda aktörers inledande ambitioner att bidra till
en säker gångtrafik, samt hur de ska följas upp.
Ambitionen har varit att de prioriteringar som anges
så långt som möjligt ska vara baserade på fakta, vetenskap och beprövad erfarenhet. Målgruppen för arbetet är alla aktörer som kan påverka säkerhetsnivån
för gående. Bland de viktigare aktörerna kan nämnas
väghållare, regelutformare, representanter för de
gående samt berörda branscher och forskarmiljöer.
Den gemensamma inriktningen förutsätter att alla
aktörer som står bakom inriktningen genomför egna
insatser i linje med de prioriterade insatsområden,
enskilt eller i samverkan med andra, på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

2.4

Utveckling av ett systemperspektiv

Arbetet med gåendes säkerhetsutmaningar har
länge haft fokus på säkra passager, för att undvika
konflikter mellan gående och motorfordon. Detta
arbete är fortsatt viktigt. På senare tid har dock mera
uppmärksamhet riktats mot betydelsen av utformning och drift och underhåll av gångmiljöer. Analyser
visar att halkolyckor är en dominerande orsak bakom
att gående skadas allvarligt. Det behövs därför en

bredare palett med åtgärder för de gåendes säkerhetsutmaningar, särskilt åtgärder som förebygger och
lindrar effekten av fallolyckor.

2.5

Målstyrning mot etappmålet

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår från Nollvisionen och styr mot ett etappmål för 2020. Etappmålet
anger att antalet omkomna ska halveras och antalet
allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Nuvarande etappmål avser endast
vägtrafikolyckor och anger därför inget mål för färre
dödade och allvarligt skadade vid fallolyckor.
Trafikverket och Transportstyrelsen har gemensamt
analyserat ett etappmål till år 2030 och anser att ett
särskilt mål bör formuleras för färre allvarligt skadade vid fallolyckor. Enligt denna analys bör arbetet
med att minska dödsfall och allvarligt skadade bland
oskyddade trafikanter prioriteras. Bedömningen är
att det bör vara rimligt att minska antalet allvarligt
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skadade i fallolyckor med minst 25 procent mellan
2020 och 2030. Myndigheten Trafikanalys har fått
ett regeringsuppdrag att utreda ett nytt etappmål för
omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken efter år
2020. Uppdraget ska vara klart den 31 maj 2017.
För att uppnå gällande etappmål tillämpas en så
kallad målstyrning. Kärnan i målstyrningen är att årligen följa upp trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån ett
antal indikatorer – tillstånd som påverkar hur många
som dödas och skadas allvarligt i trafiken. Varje
indikator har en målnivå som bör nås för att etappmålet ska kunna nås. Det är utifrån dessa indikatorer
som åtgärder och aktiviteter sedan kan kopplas för
att styra mot uppsatta mål. Av nuvarande indikatorer
för etappmålet 2020 finns det några som rör gåendes säkerhet. Det är främst indikatorerna drift och
underhåll av cykelvägar samt säkra GCM-passager
som rör gåendes säkerhet. Men även indikatorerna
ökad hastighetsefterlevnad, nykter trafik och säkra
personbilar berör indirekt gåendes säkerhet.
För nuvarande etappmål och målstyrning till år 2020
finns dock varken indikatorer eller tydliga åtgärder
som specifikt inriktas mot att minska antalet allvarligt skadade gående till följd av fallolyckor. Om och
när ett nytt etappmål som inkluderar fallolyckor beslutas, är det rimligt att ta fram ytterligare indikatorer som även styr mot färre fallolyckor i trafikmiljön.
Det gör att ambitionen att minska antalet fallolyckor
blir en ny och tydlig del i den aktörssamverkan som
sker för att nå beslutade etappmål.

2.6

Avgränsningar

Arbetet med inriktningen för säker gångtrafik är avgränsat till att hantera gåendes trafiksäkerhet utifrån
kunskapsläget i dag. Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv framför ett eldrivet
fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att
anse som en cykel, till exempel elrullstol, hoverboard
och segway. Dessa fordon har inte beaktats särskilt
i detta arbete. Hur en ny framtida trafikmiljö kan
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komma att påverka gåendes säkerhet, har inte heller
beaktats i denna inriktning. Det skulle exempelvis
kunna handla om fler elcyklar i olika utföranden och
självkörande bilar.
Under perioden 2012 till 2015 omkom 202 personer
i vägtrafiken som gående. Av dessa var 30 självmord,
vilket motsvarar 15 procent. Denna inriktning omfattar i nuläget inte särskilda åtgärder i syfte att förebygga eller förhindra självmord. Under 2017 avser
Trafikverket att ta fram ett program för att förebygga
självmord.

2.7

Fortsatt arbete med inriktning
och uppföljning

Inom ramen för detta arbete har ny kunskap tagits
fram som beskriver säkerhetssituationen för gående.
Det finns fortfarande stora kunskapsbrister inom
flera områden, till exempel vilken effekt olika åtgärder har på antalet allvarliga skadefall. Denna version
av ”Inriktning för säker gångtrafik” är därför bara ett
första steg. Nästa version behöver bland annat beakta
olika framtidsscenarier för fordonsutvecklingen och
nya infrastrukturlösningar.
Utvärdering och uppföljning är centralt för att lyckas
i arbetet och kommer att hanteras i det fortsatta
arbetet. Fokus i uppföljningen är att se vilka åtgärder
som pågår inom de prioriterade insatsområdena samt
vilken ny kunskap som har tagits fram. Processen
ska leda till ständiga förbättringar av inriktningen
och ökat engagemang för gåendes säkerhet. Som
resultat av arbetet med denna inriktning kommer
en FoI-inriktning för säker gångtrafik att tas fram.
Inriktningen kommer att följas upp genom uppföljning av indikatorer samt genom årliga avstämningar
med aktörerna, med utgångspunkt från de insatser
som beskrivs inom de prioriterade insatsområdena.
Trafikverket kommer att ta initiativ till dessa uppföljningar.
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Nulägesbeskrivning
3.1

Gående omkommer oftast i
kollision med motorfordon

Årligen omkommer 40–50 personer (exkl. självmord)
i trafiken som gående med ett motorfordon inblandat.
Kollision med motorfordon är den främsta orsaken, men gående omkommer även av andra orsaker.
Uppgifterna om antalet omkomna vid fallolyckor i
trafikmiljön där fordon inte är inblandade är mycket
osäkra. Det är därför inte meningsfullt att analysera
dem vidare, och resultaten som följer gäller i huvudsak
gående som omkommit i kollision med motorfordon.

Figur 5: Andel dödade gående som registrerats i Strada
polis (kollisionsolyckor) under åren 2009 – 2013. Följande
beteckningar används: Fotg=gående, Mf=motorfordon, Mp=
moped/motorcykel, C=cykel, Övr=övriga fordon (Källa:
Berntman, 2015)

Merparten av de dödsolyckor med gående som inträffat, har skett på 50-vägnätet. Majoriteten av de gående som omkommer till följd av en kollisionsolycka
är män. Oavsett olyckstyp är majoriteten av dem som
omkommer 55 år eller äldre oavsett kön. Antalet dödade är påtagligt fler i åldersgruppen 75 år eller äldre.
Dödsolyckor där unga personer omkommit som
gående har i hög grad skett på väg till eller från buss.
Dödsolyckor sker även vid påkörning av personer
som befunnit sig på vägen vid vägarbete, olycka eller
bilhaveri. Cirka hälften av fotgängarna omkommer i
gryning, skymning eller mörker. Källa: Strada Polis
2003–2015.
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Ungefär en femtedel av omkomna gående var vid
olyckstillfället påverkade av alkohol eller andra droger. Källa: Trafikverkets djupstudier.
Uppgifterna om omkomna ovan gäller hela vägnätet.
En särskild studie har genomförts utifrån omkomna
gående på statliga vägar. Den visar att i genomsnitt
var tredje gående omkommer på statliga vägar. Det
vanligaste olycksscenariet där en gående blir påkörd
och omkommer på det statliga vägnätet är då den
gående ska korsa en väg, följt av att den gående blir
påkörd då den går längs med körbanan (Kullgren mfl
2017). I merparten av dödsolyckorna blev fotgängaren påkörd av en personbil och merparten av olyckor
sker på vägar med 70-90 km/h (57 %). Mycket få
olyckor inträffar på mötesfria vägar. Över 80 % av
olyckorna skedde i glesbygdsområden. Merparten av
olyckor med fotgängare inträffade vid mörker (63 %).
Vidare var fotgängaren till viss del skymd på grund av
andra fordon eller objekt i 23 % av olyckorna. Källa:
Anders Kullgren, Matteo Rizzi, Anders Ydenius och
Helena Stigson (2017) Analys av dödsolyckor med
fotgängare och cyklister på statligt vägnät, Folksam

3.2

Gående skadas oftast allvarligt i
fallolyckor/singelolyckor

Årligen skadas cirka 3 500 gående allvarligt i en
fallolycka, vilket är mer än 35 gånger fler än de som
skadas allvarligt i en kollisionsolycka med motorfordon. Var fjärde fallolycka leder till bestående men.
Fallolyckorna kan ofta relateras till att den gående
halkat eller snubblat och tappat balansen till följd
av kanter eller andra ojämnheter i vägytan. Till stor
del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med
drift- och underhållsåtgärder. De tre staplarna som
följer i figuren nedan illustrerar detta.
Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i en fallolycka är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen
bland de allvarligt skadade kvinnorna visar att en
majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland

Allvarligt skadade fotgängare i trafikmiljö under åren 2009-2013
Storlek och karraktär på problemet för fotgängare som skadats i fallolyckor

Figur 6: Gående som skadas allvarligt i trafikmiljö under åren 2009-2013. Karaktär på problemet enligt Strada sjukvård, (Monica Berntman, 2015)

55–64 åringar, det vill säga bland äldre, yrkesverksamma personer.
Medan kvinnorna dominerar bland fallolyckorna,
är fördelningen mellan kvinnor och män lika bland
de gående som skadas allvarligt i en kollisionsolycka
med motorfordon. I åldrarna 0–34 år skadas män
allvarligt i större utsträckning än kvinnor, medan
förhållandet är omvänt bland personer som är 55 år
och äldre.
Mer än hälften av alla fallolyckor med allvarlig skada
som följd sker mellan kl.10 och kl.18. Under kväll
och natt är andelen skadade män större än andelen
skadade kvinnor, vilka oftare skadas under dagtid.
Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade
gående sker under december till mars, vilket innebär
att dubbelt så många gående skadas allvarligt under
dessa fyra månader än under årets övriga åtta månader. Andelen allvarligt skadade i kollisionsolyckor
med motorfordon är relativt jämnt fördelade över
årets månader, dock med en viss förhöjning under
maj, november och december.

Nästan två av fem har fallit på en trottoar. Cirka
hälften av de gående skadas allvarligt på trottoarer
och gång- och cykelvägar. Ungefär var fjärde allvarligt skadad i fallolyckor har fallit vid passage av en
gatusträcka.
Halt väglag är den enskilt viktigaste orsaken till
fallolyckor
Två av tre allvarligt skadade gående skadas på grund
av halt väglag. Halkolyckor på is och snö inträffar
från oktober till april. I april, men även under hela
sommarhalvåret, orsakar rullgrus fallolyckor. I figuren nedan visas orsaken till fallolyckor månadsvis
fördelade per väglag. Grafen illustrerar att vintermånaderna har en betydligt högre andel skadade gående. Under vinterperioden december–mars orsakas
nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka på
grund av is eller snö. Under maj–september uppges
var tionde fallolycka bero på brister relaterade till
skötseln av gångytan samt beläggningens underhåll.
De skadefall som sker till följd av fallolyckor på
is eller snö, inträffar i huvudsak dagtid mellan kl.
7 och kl. 18, under förhållandevis få dygn. Om de
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Allvarligt skadade (AS) fotgängare i fallolyckor i trafikmiljö under
åren 2009-2013 fördelade på månad och väglag

Figur 7: Allvarligt skadade gående i en fallolycka enligt Strada sjukvård under åren 2009–2013, fördelade per månader och
väglag (staplarna relaterade till vänster Y-axel) tillsammans med andelen allvarligt skadade fördelade per månad (den svarta
linjen relateras till höger Y-axel) (Monica Berntman, 2015). Källa: STRADA sjukvård, enligt Berntman (2015)

mest skadedrabbade dygnen studeras kan man se att
många skadefall uppstår under dygn då både luft- och
vägytetemperaturen varierat mellan plusgrader och
minusgrader, inte sällan i kombination med snöfall
och/eller regn. Särskilt riskfyllt är det med väderväxlingar dagtid, exempelvis när milt väder slår om till
minusgrader i kombination med snöfall.
Skador på arm, höft och ben dominerar
Omkring 50 procent av de allvarliga skadorna i trafikmiljön är på händer, armar och axlar, 38 procent
är skador på fötter, ben och höfter och 4 procent är
huvudskador. De sistnämnda står för en femtedel av
de mycket allvarliga skador som drabbar gående vid
fallolyckor. Av samtliga huvudskador som årligen
inträffar i Sverige är mer än hälften till följd av fallolyckor i trafiken. Även bland de mycket allvarliga
skadorna dominerar arm följt av ben. Det är tre gånger vanligare att kvinnor drabbas av höftledsfrakturer
vid fall i trafikmiljön, jämfört med män, vilket bland
annat kan förklaras av ökad grad av benskörhet, större
benägenhet att falla samt högre exponering.
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I Sverige avlider 21 procent av de manliga höftfrakturpatienterna och 15 procent av de kvinnliga inom
4 månader efter skadetillfället (data baserade på en
patientgrupp ≥ 50 år, Rikshöft 2014)).

Samlade insatser för en säker gångtrafik
Internationella och nationella stadsprojekt visar att
det är möjligt att öka gångtrafiken genom att skapa
säkra utemiljöer för gående. Detta kan till exempel
ske genom åtgärder som ger lägre hastigheter för biltrafiken och genom satsningar på minskat utrymme
för biltrafiken och på helt bilfri infrastruktur. Att göra
miljöer säkrare för gående och cyklister är sannolikt
en av de viktigaste åtgärderna för att uppmuntra fler
människor att röra sig mer i den offentliga miljön. Att
minska risken för att gående skadas allvarligt är därför viktigt även för ambitionen att öka gångtrafiken.
För att minska dödsfall och hälsoförluster på grund
av olyckor behandlas olycks- och skadeprevention
inte längre separerat utan integrerat. Med detta
synsätt kan vi studera hela händelsekedjan från säker
gång till att olyckan sker och därmed identifiera
vad som leder till en skada. Vi kan också analysera
möjliga motåtgärder för att förhindra dödsfall eller
allvarliga skador. Säker gångtrafik skulle kunna ses
som när en gående rör sig inom vägtransportområdet
utan händelser som riskerar att leda till någon form
av allvarlig personskada.
Även om en gående följer trafikreglerna så riskerar
avvikelser från en säker gångtrafik att uppstå av olika
skäl. Om en gående exempelvis inte uppmärksammar
en fara, såsom isfläckar, nivåskillnader eller en annalkande bil vid passage av en väg, så kan den gående
återföras till ett säkert gående genom att den gående
själv och andra trafikanter får varning och stöd i rätt
tid så att olyckan kan undvikas. Inom överskådlig tid
är det dock inte möjligt att motverka alla olyckor som
kan leda till allvarliga personskador bland gående.
Tvärtom måste man planera för att olyckor kommer att fortsätta ske. För att åstadkomma en säker
gångtrafik måste man därför även hitta skadeförebyggande åtgärder för de olyckor som sker.
Fram till i dag har mycket av säkerhetsarbetet för
oskyddade trafikanter, inte minst gåendes säkerhet,

inriktats mot säkrare utformning av gator och vägar
och anpassning av hastigheter för biltrafiken. Dessa
insatser räcker dock inte för att skapa en säker gångtrafik. Ytterligare steg behöver tas för både utformning och skötsel av infrastrukturen, för att minska
risken för avvikelser från en säker gångtrafik. Att säkerställa att infrastrukturens utformning och skötsel
svarar upp mot krav på en säker färd för gående, är
snarare en grundläggande förutsättning än en central
insats för att skapa framtidens säkra vägtransportsystem för oskyddade trafikanter.
Utgångspunkten bör vara att säkerheten för gående
ska normeras utifrån att man vid ett fall mot underlaget inte ska skadas allvarligt. Den säkerhetsfilosofi
som bör tillämpas för gångtrafiken kan inte utgå från
att fallprevention kommer att lösa hela problemet –
det förefaller orimligt med dagens kunskap om orsak
och verkan. Tvärtom bör säkerhetsfilosofin utgå från
att människor kommer att fortsätta falla omkull och
att det säkra systemet för gående därför endast kan
skapas genom att människans tolerans mot yttre våld
inte överskrids vid själva islaget mot marken. Detta
gäller även om systemets utformning och skötsel
uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Visserligen
kommer det kanske i framtiden att utvecklas teknik
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Figur 8: Händelsekedjan som den beskrivs för oskyddade i ett 2050-perspektiv i en nya rapport – 2016 års etappmålsöversyn

som gör att man inte faller, men det är inget som
dagens planering kan utgå ifrån. I händelsekedjan,
enligt figur ovan, illustreras resonemanget för cykeltrafiken, men motsvarande principer bör även gälla
gångtrafiken.
De grundläggande krav som kan ställas på gångtrafiksystemet är att det sköts och utformas så att risken
för olyckor minimeras. Om åtgärderna varna och
stödja inte är tillräckliga eller relevanta, kan risken
hanteras i nästa fas där det krävs omedelbara åtgärder för att undvika den kritiska situation som närmar
sig. Exempelvis kan en gående som noterar isfläckar
gå mer försiktigt, eller om den gående använder halkskydd eller bra vinterskor (fallpreventiva åtgärder)
kan ett fall på grund av halka undvikas. Därmed är
händelseförloppet brutet och den gående kan fortsätta gå säkert. Liknande situationer kan till exempel
vara att ett autobromssystem på ett fordon förhindrar en olycka när en gående springer ut framför ett
fordon för att hinna med en buss.
I vissa lägen kan kritiska situationer inte undvikas,
vilket gör att den gående blir påkörd, halkar eller
tappar kontrollen. Efter denna fas kan olyckan inte
längre undvikas. Då är ”vänligare” omgivningar
eller skydd en förutsättning för att förebygga allvarliga skador (skadepreventiva åtgärder, till exempel
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mjuk asfalt, höftskydd och bättre design av bilarna).
Avvikelser och åtgärder mot fallrelaterade skador
måste hanteras på flera sätt samtidigt genom både
fallprevention och skadeprevention, vilket illustreras
i bilden sid 19.

- TIDIGT I PLANERINGSPROCESSEN VID NYBYGGNATION
- VAL AV GÅNGBANEBELÄGGNING M.A.P.
FRIKTIONSEGENSKAPER, JÄMNHET & TYDLIGHET
- ELIMINERING AV FALL & FALLSKADOR I SAMBAND
MED TRANSPORT TILL/FRÅN/MED KOLLEKTIVTRAFIK
- DÄMPANDE MATERIAL I UNDERLAGET
- RÄCKEN LÄNGS HUSVÄGGAR
- UNDVIKA HÅRDA KANTER
- LJUSSÄTTNING
- MARKVÄRME

-

UTBILDNING TILL BERÖRDA
ÖKA MEDVETENHETEN
HALKVARNINGAR
APP (SE ”CYKELRAPPORTEN”)
INFORMATION MELLAN ORGANISATIONER
KLARA UT ANSVARSFÖRHÅLLANDEN
NEDRÄKNING TILL NÄSTA AVGÅNG
I KOLLEKTIVTRAFIKEN
- INFORMATION OM NÄR HALKBEKÄMPNING
ÄR GENOMFÖRD I VISST OMRÅDE

- BRA SKOR
- ROLLATOR
- SKYDDSUTRUSTNING

-

-

OSTEOPOROS
MEDICINERING
KORTA VÅRDKÖER
STYRKE- & BALANSTRÄNING
RAPPORTERING TILL STRADA
GOD SYNSKÄRPA (BÅDA ÖGONEN!)
TILLHANDAHÅLLA PERSONSKYDD
ENHETLIG METODIK FÖR REHABILITERING
EFTER SKADA

SNÖRÖJNING
SALTNING / SANDNING
TILLSYN EFTER GRÄVNING
UTFORMNING AV KABELSKYDD
BORTFORSLING LÖSGRUS / SNÖ
DETEKTERA & ELIMINERA SNUBBELRISKER
EFFEKTIVA KONTROLL- & ÅTGÄRDSPROCESSER
ANSVAR FÖR VINTERVÄGHÅLLNINGEN,
ORGANISATION OCH UPPHANDLINGSUNDERLAG
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING, UTBILDNING AV PERSONAL

Figur 9: Man måste tackla problemet från flera olika håll för att kunna reducera antalet fallrelaterade skador bland fotgängare.
Källa: Carlsson och Svensson (2015).
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Prioriterade insatsområden
Mot bakgrund av de utmaningar och de fakta som
redovisas ovan har följande fem insatsområden
pekats ut för det gemensamma arbetet för en säker
gångtrafik:

•
•
•
•
•

5.1 utformning av säker trafikmiljö för gående
5.2 drift och underhåll för säker gångtrafik
5.3 säkra vinterskor och smarta skydd
5.4 säkrare beteenden, användning av skydd
och reflexer
5.5 fordonsutveckling för säkert samspel med
gående.

Inom ramen för denna samverkan har berörda aktörer redovisat sina inledande ambitioner att bidra till
en säker gångtrafik (se bilaga).

5.1

•

Utformning av säker trafikmiljö
för gående

5.1.1
Viktiga insatser
En rad viktiga åtgärder bör vidtas för att utformningen av gånginfrastrukturen ska bli så säker som möjligt. Det handlar om att motverka både fallolyckor i
trafikmiljön och konfliktolyckor mellan gående och
andra trafikantgrupper, såsom cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.
Motverka fallolyckor
WHO-rapporten Falls Prevention in Older Age
(2007) pekar på vikten av att anpassa den yttre fysiska miljön så, att man minskar risken för fallolyckor.
Enligt rapporten är det särskilt viktigt att den fysiska
miljön anpassas utifrån äldres behov, eftersom detta
har stor inverkan på äldres möjlighet att röra sig fritt
i staden. Det finns en ökad kunskap om att insatser i
den fysiska miljön kan minska risken för fallolyckor
bland äldre personer.
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Eliminera snubbel- och halkrisker
Redan vid planeringen av gångytorna bör risken för
fall- och halkolyckor beaktas. Gator och torg bör utformas och möbleras efter de gåendes behov. Det är
viktigt att visa omsorg om detaljerna, så att onödiga
nivåskillnader och skarvar i underlaget undviks, och
att beläggningsmaterial väljs med hänsyn till friktion och jämnhet. Utifrån gåendes behov är det också
viktigt med god belysning och bra sittmöjligheter.
Trappor och kanter ska kontrastmarkeras, och räcken
bör förutom i trappor och ramper sättas upp även på
broar och längs lutande gångvägar. Det är även viktigt att redan i planeringsstadiet ha klart för sig hur
gångytan ska skötas såväl sommar- som vintertid, så
att utformning, möblering och materialval ger goda
förutsättningar för effektiv drift och underhåll.
Vid utformning av infrastrukturen är det särskilt viktigt att tillämpa den nya kunskapen i områden med
många medelålders och äldre. Särskild omsorg bör
ägnas åt områden kring äldreboenden och centrummiljöer. Ett sätt för att få in dessa perspektiv kan
vara att etablera brukarmedverkan i planerings- och
projekteringsprocessen för gångytor i nya bostadsområden.

Mer energiupptagande, eftergivliga underlag
Även om gångmiljön utformas på rätt sätt, kommer fallolyckor ändå att ske. Därför räcker det inte
med åtgärder som motverkar risken för fallolyckor,
utan det behövs även skadeförebyggande åtgärder.
Utgången av en fallolycka påverkas av hur kraftigt
islaget blir i underlaget. Dagens hårda material, som
marksten och asfalt, kan ersättas av nya mer eftergivliga material på utvalda platser. Forskning och
utveckling av material och användningsområden bör
initieras.
Motverka kollisionsolyckor
Gående är den näst största trafikantgruppen av dem
som omkommer i vägtrafiken. Även vid kollisionsolyckor är det i hög grad äldre som drabbas. Äldre,
personer med funktionsnedsättning och barn borde
i framtiden få styra utformningen av trafikmiljön i
högre grad än vad som sker i dag.
Säkra passager
Det är viktigt att fortsätta utforma och bygga säkra
passager för gående, inte minst inom biltrafikens huvudnät. Det är systemutformarnas ansvar att stödja
rätt användning av systemet. Farthinder vid övergångsställen hjälper bilisten att iaktta väjningsplikten
mot gående. Förutom att sträva efter en utformning som skapar en säker passage, är det viktigt att
passagerna är rätt placerade, med hänsyn till både
tillgänglighet och framkomlighet. God belysning vid
passagerna är också viktigt.
Bilens påkörandehastighet är den parameter som
har störst inverkan på den gåendes skaderisk. Sedan
mer än 15 år har arbetet med att skapa ökad säkerhet
för gående och cyklister utgått från den så kallade
krockvåldskurvan. Den visar att hastigheten vid en
kollision mellan bil och gående inte får vara högre än
30 km/tim om man vill värna liv och hälsa. Det beror
på att människans tolerans mot yttre våld, särskilt
bland äldre, gör att människan i normalfallet inte tål
en högre påkörningshastighet än 30 km/tim. Noll-

visionens säkerhetsfilosofi är därför att fordonens
verkliga hastighet bör begränsas till max 30 km/
tim i konfliktytor mellan oskyddade trafikanter och
motorfordon (Johansson 2008). Detta sker i de flesta
fall genom olika typer av farthinder i anslutning till
övergångsställen eller gångpassager. Förutom att
risken att skadas allvarligt vid olyckan minimeras vid
hastigheter kring 30 km/tim, medför denna hastighetsnivå att samspelet förbättras i trafiken, eftersom
bilisten i god tid kan upptäcka en gående. Risken för
en gående att omkomma vid en påkörning ökar markant vid hastigheter över 40 km/tim.
På sträckor med fyra körfält och många äldre gående,
framför allt i huvudvägnätet, är det särskilt viktigt
att säkerställa låga hastigheter. I en stad finns ofta
platser med målkonflikter mellan kollektivtrafikens
behov av framkomlighet och bekvämlighet och gåendes behov av säkra passager i plan. Den partsgemensamma skriften Bussar och gupp (Trafikverket, 2010)
visar att det är möjligt att anlägga farthinder som tar
hänsyn till båda perspektiven.

Figur 10: Nya krockvåldskurvor som visar uppskattad viktad
risk att dödas eller råka ut för en allvarlig skada (MAIS 3+)
vid olika påkörningshastigheter för alla gående och för gående
äldre än 60 år. Källa: Nya krockvåldskurvor för gåendes risker
vid påkörning av bil, Johan Lindberg TRV 2012/69993
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Om det inte anses vara möjligt att säkerställa en låg
hastighet vid passage i plan, bör oskyddade trafikanter separeras från motorfordon. I vissa miljöer
behövs även fysiska barriärer, främst stängsel, för
att hindra gående från att korsa gatan eller vägen.
Detta gäller i synnerhet på platser inom höghastighetsvägar, där gående annars kan lockas att gena över
vägen, men även i komplexa stadsmiljöer kan räcke
vara värdefullt.
På det statliga vägnätet utanför tätort finns särskilda
utmaningar till följd av förhållandevis höga hastigheter. Ofta handlar det om busshållplatser på landsbygd
där antalet passager är få och olycksrisken därmed är
låg, men där krockvåldet blir stort vid en olycka. Här
kan det krävas en kombination av åtgärder som rör
såväl vägmiljö och fordon som ny teknik.
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5.1.2
Fortsatt forskning och utveckling
Forskning och demonstrationsprojekt behöver initieras inom flera områden, exempelvis när det gäller
underlagets betydelse för att förhindra en fallolycka
(olycksprevention) och för att förebygga en allvarlig
personskada när olyckan väl inträffat (skadeprevention).
Vi behöver också lära oss mer om hur man kan hitta
en utformning med beläggningsmaterial, möblering,
belysning med mera som svarar upp mot både högt
ställda krav på god gestaltning av staden och högt
ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och trygghet
för gående. Dessutom behövs mer forskning om hur
en attraktiv, gångvänlig stad utformas på ett trafiksäkert sätt.

För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att
det är promenadavstånd till grundläggande funktioner som arbete, service och rekreation. Hur ska ett
samhälle utformas för att öka promenadvänligheten?
Vilken effekt får förtätning av städer och utflyttning
från glesbefolkade områden på trafiksäkerheten?
Hur kan landsbygdens vägmiljö för gående utformas?
Walkability är ett begrepp som bör kunna kopplas
även till ambitionerna att göra gångtrafiken säker.
Brukarmedverkan i planerings- och projekteringsprocessen för gångytor i nya bostadsområden bör
både testas och utvärderas. Det behövs också metoder för utvärdering och rutiner för kunskapsåterföring till dem som utformar gångytorna (arkitekter,

planerare, konsulter m.fl.) för att öka kunskapen om
hur en säker gångmiljö uppnås med avseende på
bland annat beläggningsmaterial och belysning. Goda
exempel bör samlas i en erfarenhetsbank.
Nya beläggningar behöver tas fram, och de ska vara
mer eftergivliga än de material som i dag används
på gångytor. Studier visar att ytans hårdhet påverkar risken att skadas vid fallolyckor. Stötdämpande
golv som införts på ett äldreboende har uppvisat 59
procents reduktion av frakturerna (Gustavsson m.fl.
2015). Även internationella studier stöder tesen att
stötdämpande underlag har en stor potential för att
reducera både huvud- och höftskador (Knoefel m.fl.
2013).
5.1.3
Roller och ansvar
Det finns flera aktörer i samhället som har en viktig
roll när det gäller möjligheten att påverka utformningen av de gåendes infrastruktur. Hit hör främst
kommuner och fastighetsägare, men även Trafikverket, Transportstyrelsen, Boverket och SKL. Både
arkitekter, fysiska planerare och trafikplanerare hos
kommuner och anlitade konsulter har i praktiken
stort inflytande över struktur, utformning, gestaltning och materialval i samband med nyanläggning av
gåendes infrastruktur.
De överväganden som görs i samband med utformning av gåendes infrastruktur och trafikmiljö
påverkar i hög grad de gåendes säkerhet, och det
gäller både fallolyckor och konfliktolyckor med
fordonstrafiken. De har också betydelse för gåendes
framkomlighet och tillgänglighet. För att skapa en
säker gångmiljö bör gåendes säkerhet vara en central
utgångspunkt redan tidigt i planeringsprocessen vid
ny- och ombyggnad av bostäder, torg, gator och andra
miljöer där gående färdas och vistas. De överväganden som görs i samband med ny- och ombyggnad av
olika gångmiljöer påverkar även förutsättningarna
för drift och underhåll av gångytorna och deras sidoområden, vilket i sin tur har betydelse för de gåendes
säkerhet.
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5.2

Drift och underhåll för
säker gångtrafik

5.2.1

Viktiga insatser

Halkfria och jämna gångytor året om
Sett till antalet allvarligt skadade gående, är det
mycket viktigt att motverka fallolyckor i trafikmiljön
genom att säkerställa halkfria och jämna gångytor
året om. Det är också samhällsekonomiskt lönsamt
att satsa på en hög standard och därigenom minska
kostnaderna för fallolyckor. Exempelvis har det visat
sig att kommuner som lägger små resurser på vinterväghållning i stället har höga kostnader för fallrelaterade skador (Öberg och Arvidsson, 2012). Bättre
drift och underhåll handlar om bättre riktlinjer för
vinterväghållning i form av halkbekämpning, snöröjning och grusupptagning, men också om barmarksunderhåll i form av lagning av hål och ojämnheter
och sopning av löv. Det enskilt största problemet är
halkolyckorna på is eller snö, så ett effektivt organiserande och genomförande av vinterväghållning
är därför helt avgörande. Det handlar exempelvis
om att undvika snövallar som skymmer gående vid
övergångsställen. I detta avseende kan kravställning
och ersättningsform i upphandlingen av utförare ha
stor betydelse för slutresultatet. Därför är exempelvis

funktionsupphandling som utgår ifrån de gåendes
förutsättningar och behov ett område som behöver
utvecklas. Även metoder och rutiner för uppföljning
av utförda åtgärder behöver utvecklas med hänsyn
till gåendes fallolyckor.
När det gäller snöröjning och halkbekämpning behövs en utveckling av metoder och utrustning som
är bättre anpassade till de ofta trånga och komplexa
gåendeytorna. Under senare år har mer effektiva
metoder, exempelvis sopsaltning, börjat användas
i större utsträckning på gång- och cykelytor. Även
värmeslingor kan vara en effektiv metod för halkbekämpning på centrala gång- och cykelstråk, torgytor,
broar eller andra utvalda platser. Detta finns redan i
dag i flera kommuner.
Den mer taktiska planeringen för halkbekämpning
och snöröjning bör fokusera på de dygn då väderomslag förväntas, när temperaturen pendlar runt noll
och vid större snömängder eller regn på kall vägbana.
Dessa händelser orsakar 8 av 10 halkolyckor bland
gående under vintern. För att stödja kommunerna i
denna taktiska planering behövs bättre väderprognoser och en ökad kunskap om lokala klimatskillnader.
Det skulle därför vara önskvärt med väderstationer
liknande Trafikverkets VViS (Vägväderinformationssystem) som ger information om yt- och lufttemperaturer, luftfuktighet, nederbörd och vind, placerade i
tätorter.
Säker omledning vid markarbeten
De gåendes behov av säkerhet och framkomlighet bör
ges högsta prioritet vid bygg- och markarbeten inom
områden med gående. En trafiksäker, hinderfri och
jämn väg måste säkerställas vid omledning av gångtrafik i samband med arbeten, och återställningen
efter grävning i mark ska ske snabbt och med god
kvalitet. För att detta ska fungera i praktiken är det
även viktigt med trafikanordningsplaner och avstängningsmaterial som säkerställer gåendes säkerhet och
framkomlighet samt att tillsyn utförs.
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Identifiera brister
System för felanmälan kan vara ett viktigt stöd för
att kommunen ska kunna identifiera problem för
gångtrafiken och även åtgärda dessa med rätt prioritet. Det finns flera exempel på detta, bland annat
med särskilda appar där brister i gångnätet kan
rapporteras in med en smart mobil. Information från
Strada kan också användas för att identifiera brister
och lämpliga åtgärder. För att dessa initiativ ska få
avsedd effekt behöver det finnas en beredskap inom
kommunen som kan initiera de skötselåtgärder som
felanmälningarna ger upphov till.
Utbildnings- och informationsinsatser
Det är även angeläget att rikta utbildnings- och informationsinsatser till berörda aktörer, i syfte att öka
medvetenheten om problemet och få dem att ta sin
del av ansvaret. Politiker på nationell, regional och
lokal nivå behöver få insikt i problemets betydelse
för både medborgares hälsa och kostnader inom stat,
kommun och landsting. Väghållare, fastighetsägare
och entreprenörer bör erbjudas riktade utbildningsoch informationsinsatser i sina roller som beställare
och utförare, så kallade insiktsutbildningar, för att
höja kunskapen om skötsel av gångytor. Även de som
utformar gångytorna (arkitekter, planerare, konsulter
m.fl.) behöver ökad kunskap om hur detaljutformning och val av beläggningsmaterial påverkar drift
och underhåll, vilket i sin tur har stor betydelse för
de gåendes säkerhet.
5.2.2 Fortsatt forskning och utveckling
För att styra och påverka vilka drift- och underhållsmetoder som används, kommer det att krävas studier
som visar på samband mellan åtgärder och effekt på
antalet allvarligt skadade gående. Det behövs också
forskning och utveckling av metoder och utrustning
för mer effektiva åtgärder. Användningen av värmeslingor på gångytor är exempelvis ett område som
behöver studeras närmare. Det behövs också forskning om hur framför allt vinterväghållningen bör

organiseras och finansieras för att på bästa sätt kunna
erbjuda gående en halkfri trafikmiljö. Det bör även
klarläggas vilka kostnader som landsting och kommuner har till följd av fallolyckor i trafikmiljön, och
det gäller både det förebyggande arbetet och hanteringen av skadorna i form av vård och rehabilitering.
Ökad kunskap om rätt standardkrav och strategier
för bättre drift och underhåll av gångytor behöver
utvecklas. En checklista bör tas fram som kan stödja
väghållarna i prioriteringen i det operativa arbetet,
och goda exempel bör samlas i en erfarenhetsbank.
Kostnads- och nyttosamband är särskilt viktiga för att
kunna göra rätt prioriteringar. Det behövs också mått
och mätmetoder för att beskriva funktion utifrån de
gåendes behov och förutsättningar, som underlag för
att kunna beräkna effektsamband, men också som
utgångspunkt i upphandlingar. Det bör utredas om
det är bättre att en kommun tar det fulla ansvaret för
snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och
trottoarer eller om fastighetsägarna ska ha kvar detta
ansvar. Det bör även studeras hur en effektiv och
resultatinriktad upphandling av vinterväghållningen
för gångtrafiken bör gå till. Hit hör frågor om central
eller lokal upphandling, driftområdenas storlek och
hur olikheter i kvalitet mellan olika entreprenörer
kan motverkas.
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5.2.3 Roller och ansvar
Det finns flera aktörer i samhället som har en viktig
roll när det gäller att säkerställa rätt drift och underhåll av gåendes trafikmiljö. Hit hör främst kommunala, statliga och enskilda väghållare och olika
fastighetsägare. Även Transportstyrelsen, SKL och
landstingen är viktiga aktörer. För att åstadkomma en
bra skötsel av gångytorna är det viktigt med tydliga
mål, ett tydligt utpekat ansvar, tillräckliga ekonomiska resurser, rätt standardkrav och en god uppföljning
av de krav som ställs.
Inom tätorterna är antingen kommuner, enskilda
väghållare eller fastighetsägare väghållare och
därmed ansvariga för gångytornas skötsel. Utmed
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statliga vägar är det ofta Trafikverket som ansvarar
för skötseln. I många kommuner har fullmäktige
beslutat att renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångytor i och utmed väg eller gata ska
åligga fastighetsägaren (inom ett visst område från
tomtgräns). Även den fysiska planeringen påverkar
förutsättningarna för drift och underhåll av gångytorna och deras sidoområden, vilket i sin tur påverkar
gåendes säkerhet.
De som ansvarar för skötseln kan antingen utföra den
i egen regi eller beställa exempelvis snöröjning och
halkbekämpning av gångytor av en särskild utförare.
Både beställare och utförare av drift och underhåll
har i praktiken stort inflytande över den säkerhetsnivå gående erbjuds i befintlig trafikmiljö. Beställaren
har en avgörande roll genom att ange standardkrav
och genom att organisera och finansiera skötseln av
gåendes trafikmiljö på ett sätt som bidrar till en säker
gångtrafik. Utföraren av drift och underhåll – såsom
entreprenörer eller enskilda fastighetsägare – har ett
eget och viktigt ansvar för att skötseln utförs på rätt
sätt och med en god kvalitet.
Med många beställare och utförare av drift och underhåll för gångtrafiken riskerar standarden för gående att bli ojämn, och det kan uppstå skarpa gränser
mellan områden som gående passerar under sin färd.
I de fall kommunen har lagt över ansvaret för skötsel
av gångytor på fastighetsägarna, talar erfarenheten
för att kommunens kontroll av hur fastighetsägarna
sköter detta i praktiken ofta är mycket bristfällig.
Fastighetsägarnas kunskap om vad ansvaret innebär
behöver ökas. Med tanke på problemets storlek bör
det vara viktigt att säkerställa en jämna och hög kvalitet för skötseln av gångytor. Ju fler aktörer som är
involverade i skötseln, desto större blir behovet av en
tydlig samordning av både kravnivåer och kontroll av
skötseln. Samtliga väghållare bör se över ansvarsförhållandena och effektivisera och förbättra skötseln av
gångytorna, inte minst vintertid.

5.3

Säkra vinterskor och smarta skydd

5.3.1
Viktiga insatser
Gatuutformning och drift och underhåll är viktigt,
men oavsett hur det genomförs kommer gående ändå
att falla. I Sverige är benskörhet ett stort problem,
vilket framför allt gäller kvinnor. Sett till antalet
äldre, allvarligt skadade kvinnor i fallolyckor är det
därför viktigt att även fokusera på att dämpa fallet,
eller minska den kraft som kroppen utsätts för vid
”kontakt med marken”. Detta kan ske genom olika
typer av skydd och/eller genom att underlaget blir
mer eftergivligt.
Halkskydd och skor med bra friktion
Bra vinterskor är lika viktiga för gående som bra
vinterdäck är för bilar. Kunskapen om det förstnämnda området är dock bristfällig. Det handlar om att
säkerställa bra skosulor för vinterväglag, men också
att utveckla bra halkskydd. De viktigaste egenskaperna som påverkar hur skosulorna fungerar vid olika
vinterväglag är hårdhet, mönster och materialsammansättning.

utvecklas. Dessutom behövs forskning om de krav
som bör ställas på tillverkare, leverantörer och återförsäljare av vinterskor och skydd.
5.3.3 Roller och ansvar
Myndigheter samt olika forskarmiljöer och tillverkare inom industrin behöver samarbeta för att starta
nya utvecklingsprocesser, så att säker skyddsutrustning för gående utvecklas. För att belysa att vinterskor säljs utan att vara optimerade för vinterväglag,
bör tester utvecklas som styr handlarkrav. Ett första
steg kan vara att utföra konsumenttester. Detta för att
ge konsumenter och butiksägare ett bättre underlag
vid val av skor, men också för att påverka industrin
till att ta fram bättre vinterskor och broddar. För
att kroppsskydd för gående ska kunna säljas på den
europeiska marknaden, krävs att de är testade och
godkända. I Europa finns i dag inga specifika krav
och provmetoder för kroppsskydd för gående. För
att dessa ska komma till stånd krävs att myndigheter, testinstitut, försäkringsbranschen och industrin
samverkar.

Nya smarta skydd
Nya, smarta skydd behöver utvecklas som effektivt
kan dämpa islaget mot marken. Sannolikt handlar
det om diskreta och smarta skydd med exempelvis
krockkudde teknik eller energiabsorberande material som är integrerade i främst vinterkläder, såsom
byxor, jackor, midjebälten och mössor. I Japan finns
huvudbonader speciellt anpassade för att skydda mot
allvarliga skallskador vid fallolyckor.
5.3.2 Fortsatt forskning och utveckling
Mer kunskap behövs om eftergivligt underlag, effektiva skydd och bra vinterskor. Standardiserade tester
behöver tas fram som gör det möjligt att värdera
kvaliteten hos vinterskor, halkskydd och skydd mot
islag i marken.
Förutom nya provmetoder behöver tillförlitliga
klassningssystem och riktad konsumentupplysning
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5.4
Säkrare beteenden, användning av
skydd och reflexer
5.4.1

Viktiga insatser

Riktad konsumentupplysning
Det finns behov av att stödja goda val bland de gående som konsumenter av nya produkter. Allt eftersom
vinterskor, halkskydd, reflexer och andra skydd utvecklas och testas, behöver den nya kunskapen göras
tillgänglig för målgrupperna. Riktad konsumentupplysning kommer därför att vara en viktig del i att få
genomslag för säkra skor och skydd. Det behövs även
konsumentupplysning som rör säkerhetsaspekter hos
olika tekniska hjälpmedel för gående. Socialstyrelsen
fick 2016 (förnyat 2017) regeringens uppdrag att informera allmänheten och äldre om risken med fallolyckor och vad man kan göra för att förhindra dem.
Det blir därför viktigt att insatser och ny kunskap för
att motverka allvarliga skador till följd av fallolyckor
inom vägtransportområdet koordineras med Socialstyrelsens arbete. Socialstyrelsen har också uppdrag
om en webbutbildning för personal inom sociala
omsorgen och hälso- och sjukvården, som är tänkt att
lanseras hösten 2017.
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Ett säkert samspel
Det finns ett behov av att arbeta med beteendefrågan,
riktat till både gående och andra grupper, till exempel
bilister och cyklister. Ett säkert samspel skapas i första
hand genom rätt utformning av infrastrukturen, men
frågor om exempelvis nykterhet, synbarhet och vistelse på höghastighetsvägar är viktiga att kommunicera.
Uppmärksamhet i samband med användning av mobilt
IT kan också vara värt att nämna i sammanhanget.
Distraktion och uppmärksamhetsstörning är allmänt
känt som ett trafiksäkerhetsproblem, och i takt med
en ökad användning av smarta mobiltelefoner finns
en risk att antalet olyckor som beror på distraktion
kommer att öka. Detta har sedan tidigare varit ett
problem i samband med framförande av motorfordon
där frågan har utretts världen över och lett till ett antal
åtgärder såsom regelverk för användning av mobiler
under körning.
På senare tid har man uppmärksammat att detta beteende ökat även bland oskyddade trafikanter där både
cyklister och gående skadats och förolyckats i trafiken
i samband med ouppmärksamhet och distraktion. Det
finns även exempel på lokala regelverk i andra länder
i samband med ouppmärksamhet hos fotgängare som
använder mobil IT i trafiken.

Kommunikation vid risk för halka
Vid annalkande väderomslag bör trafikanter informeras om kommande risk för halka, till exempel genom
en app i telefonen. Detta sker gentemot bilister på
olika sätt i dag, men den grupp som verkligen behöver denna typ av information är de som går. Informationen bör vara målgruppsanpassad vid val av budskap och kanal och skulle kunna baseras på samma
väderdata som vinterväghållningen utgår ifrån, men
också genom att trafikanterna har möjlighet att varna
varandra för platser där halka uppstått.
Hjälpmedel
Rollatorn är ett utmärkt hjälpmedel som sannolikt
kan utvecklas. Rollatorn erbjuder både en mer stabil
gång och möjlighet att vila, eftersom många modeller
är utrustade med sittplats och broms.

5.4.2 Fortsatt forskning och utveckling
Bra konsumentupplysning måste baseras på kunskap.
Det är exempelvis viktigt att klarlägga potentialen i
att minska antalet allvarligt skadade gående genom
en ökad användning av reflexer, broddar och andra
skydd. Det behövs också kunskap om vilka incita-

ment som skulle kunna öka användningen av skydd
och reflexer i olika målgrupper. Förutsatt att denna
kunskap finns, krävs studier om hur en bra konsumentupplysning kan ske inom området säker gångtrafik. I sådana studier bör man beakta hur modern
teknik kan användas för att göra konsumentupplysningen mer lättillgänglig och målgruppsanpassad.
5.4.3 Roller och ansvar
Genom föreskrifter i Trafikförordningen regleras hur
gående ska bete sig i trafiken. Syftet är i huvudsak att
reglera samspelet mellan olika trafikantgrupper, för
att skapa både säkerhet och tillgänglighet för trafikantgrupperna.
Transportstyrelsen ansvarar för regelverket och
Polismyndigheten svarar för övervakningen. Väghållarna kan vidta fysiska åtgärder som underlättar för
gående och bilister att iaktta sina skyldigheter.
Ett exempel på en central regel för gående är fordonsförares väjningsplikt mot gående vid övergångsställen. Regeln har medfört ökad tillgänglighet och
framkomlighet för gående eftersom det har blivit
lättare att passera gatan. Regeln har inte bidragit till
ökad säkerhet för gående, men den har tydliggjort
behovet för väghållarna att bygga säkra gångpassager,
planskilt eller genom farthinder vid passage i plan. Se
vidare insatsområde 1, ovan.
Samtidigt kan man inte förvänta sig att alla gående
ska förstå och ha förmåga att följa reglerna. Detta
gäller i första hand för barn, men även för vissa grupper av äldre och personer med funktionsnedsättning.
Det är därför viktigt att systemutformarna, särskilt
stadsplanerare och väghållare, tar ett ökat och tydligt
ansvar för att gångmiljöerna ska bli säkra även för
dessa grupper.
Säkra beteenden handlar inte enbart om att uppföra
sig klokt i trafiken. Att använda rätt skor, reflexer,
halkskydd och kroppsskydd och att anpassa sin färd
utifrån risker i samband med väderomslag, är också
beteenden som är viktiga att påverka, till exempel
genom konsumentupplysning. Kommuner och väghållare bör ta detta ansvar, men även intresseorganisationer och företag.
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5.5

Fordonsutveckling för säkert
samspel med gående

5.5.1

Viktiga insatser

Euro NCAP
Många olyckor skulle kunna förhindras eller att
skadeutfallet minimeras med hjälp av avancerade fordonssystem (framför allt autobroms och autostyrning
- AEB/AES). Det förväntas dock ta lång tid innan
dessa avancerade fordonssystem får stor spridning
inom den svenska bilflottan, vilket visar vikten av att
påskynda implementeringstakten.
Utvecklingen av nya personbilar innebär bland annat att bilarnas fronter utformas på ett sätt som ska
minimera skadorna för gående vid en påkörning.
Euro NCAP har sedan krockprovningsprogrammets
start testat och publicerat personbilars förmåga att
skydda gående vid kollisioner. Sedan 2009 är detta en
grundpelare i bilarna helhetsbetyg, där bilindustrin
gjort betydande framsteg. En svensk studie har visat
att risken för mycket allvarliga skador minskar med
38 procent när bilar går från 1 stjärnig till 2-stjärnig
Euro NCAP prestanda (Strandroth J, Rizzi M, Sternlund S, Lie A, Tingvall C 2011). De åtgärder biltillverkare vidtagit testas i våldsnivåer motsvarande påkörningar i 40 km/tim. Detta gör att lösningar har sin
huvudsakliga effekt i påkörningshastigheter under 50
km/tim. Vid högre påkörningshastigheter är krockvåldet så kraftigt att frontens utformning har mindre
betydelse. Allt fler personbilar utrustas därför med
tekniska nödbromssystem som automatiskt ingriper när en olycka är oundviklig. De första systemen
fokuserade på upphinnandekollisioner. I dagsläget
finns även system som kan bromsa för både cyklister
och gående. Dessa system kan både reducera antalet
påkörningar och minska våldet i de fall en kollision
inte kan undvikas.
Med start 2018 kommer Euro NCAP att bedöma
nödbroms för gående och eventuellt också cyklister. Prestandan kommer ha betydelse för bilarnas
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helhetsbetyg. Andra exempel på system som påverkar
säkerheten för oskyddade trafikanter är hastighetsstödjande system samt system som upptäcker förarbrister, till exempel drogpåverkan.

5.5.2 Fortsatt forskning och utveckling
Tekniken i främst personbilar, bussar och lastbilar,
bör även utvecklas för att undvika att oskyddade
trafikanter blir påkörda när fordonen svänger eller
backar. Det handlar till exempel om utformning av
förarhytten för bättre sikt, utveckla bättre backspeglar och varningssystem som dels hjälper föraren
att agera rätt och dels ökar oskyddade trafikanters
möjligheter att uppmärksamma fordon och deras rörelser. Generellt gäller också att krockvåldet behöver
minskas genom att förändra utformningen av fordon
och trafikmiljö. Designen av bilarna bör anpassas
mer till att skydda oskyddade trafikanter genom att
bilarna blir mer stötupptagande. Studier om effektsamband för fordonssystem är viktiga för att belysa
vilka system som är effektiva i framtiden. Utformning
av interiören och på/avstigningsfunktioner i bussar
kan vidare utvecklas för att förebygga fallolyckor.

5.5.3 Roller och ansvar
En majoritet av trafikarbetet genereras av nyare bilar.
I genomsnitt körs strax över hälften av bilens totala
körsträcka under de första sju åren av bilens livslängd
(Källa SCB). Över 60 procent av alla nya bilar köps in
av företag eller myndigheter. För att styra inflödet av
nya fordon är det viktigt att stimulera myndigheter,
kommuner och företag till att välja säkra och bränslesnåla fordon. Kraven bör vara dynamiska så att en
ständig förbättring åstadkoms. Sverige har varit ett
föregångsland i att ha en hög införandetakt för exempelvis antisladdsystem på bilar och ABS-bromsar på
motorcyklar. Denna utveckling har skett genom att
forskning visat effekten av systemen och att myndigheter tillsammans med företag drivit på fabrikanternas vilja att ta fram och utrusta modeller med dessa
system. Det är också viktigt att vägleda konsumenterna till att göra säkra och medvetna val. På så sätt
driver även konsumenterna på införandet av system.

Detta kan göras genom konkreta råd till konsumenter. Dessutom kan försäkringbolagen ge rabatt på
premien för säkra bilar som har vissa, viktiga säkerhetssystem. De kan också styra vilka ersättningsbilar
som kunderna får vid skada (utgör cirka 4 miljoner
mil per år). Myndigheter, kommuner och företag har
en viktig roll i att styra upphandlingen av transporter
och leveranser genom att kräva att dessa system ska
finnas i de fordon som används.
Sverige har i många år varit en aktiv och drivande
part i Euro NCAP. Ett fortsatt medlemskap ger möjligheter att även fortsättningsvis driva på att oskyddade trafikanters säkerhet ska bedömas. Euro NCAP
hjälper i sin tur till att motivera biltillverkarna och
deras leverantörer att fokusera på väsentliga säkerhetsområden. Hittills har Euro NCAP:s grundläggande strategi – att använda marknadskrafter – varit
ytterst framgångsrik.

31

Inriktning för forskning och innovation
Som en del av inriktningen för säker gångtrafik behöver en inriktning preciseras för ytterligare forskning och utveckling inom området. Ovan beskrivs
behovet av specifik forskning och utveckling inom
fem insatsområden, vilket är en del av inriktningen
för forskning och utveckling kring gåendes säkerhet.
I detta avsnitt ges en kompletterande bild av behovet
av ytterligare forskning och utveckling utifrån ett
mer generellt perspektiv.
Det finns ett stort behov av ny kunskap om de trafiksäkerhetsrisker som gående utsätts för och som kan
leda till både dödsfall och allvarliga skador. Kunskap
om människans tolerans mot fysiskt våld är grundläggande för att det ska vara möjligt att utforma ett säkert transportsystem. Verkliga olyckor utgör en viktig
kunskapskälla för att kunna studera detta närmare.

6.1
Ytterligare forskning om fallprevention och skadeprevention
För att motverka dödsfall och allvarliga skador till
följd av fallolyckor kan man i princip utgå ifrån
två strategier: förebygga själva fallet och förebygga
allvarliga personskador vid själva fallet. Båda strategierna behöver användas integrerat för att skapa
förutsättningar för en säker gångtrafik.
•

Fallprevention – hur man effektivt kan motverka
risken att snubbla och halka

•

Skadeprevention – hur man effektivt kan dämpa
fallet genom skydd och underlag

Utöver de behov av forskning och utveckling som
beskrivs under de fem insatsområdena i kapitel 5,
behövs ytterligare kunskaper om både fallprevention
och skadeprevention i följande fall:
•

allvarligt skadade i samband med fallolyckor i
kollektivtrafiken på väg till och från bussar och
spårvagnar, i samband med på- och avstigning,
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vid hållplatser och plattformar och ombord på
fordonet vid färd
•

allvarligt skadade vid fall i samband med nyttjande av gånghjälpmedel

•

kvinnor skadas mer än män i fallolyckor, vilket
inte bara är en fråga om exponering och högre
grad av benskörhet

•

kopplingen mellan gåendeflöden och antalet
allvarligt skadade, vilket är viktigt för att kunna
följa upp och utvärdera olika typer av åtgärder.
För detta krävs att metoder för att räkna gångflöden utvecklas och att de metoder som finns
tillämpas.

•

samhällets kostnader för vård och rehabilitering
till följd av fallolyckor i trafikmiljön

Dessa kostnader bör ställas i relation till samhällets
kostnader och ansvarsfördelning när det gäller prioritering av förebyggande insatser. Exempelvis medför
höftledsfrakturer till följd av fall inte bara personligt
lidande utan även stora vårdkostnader för samhället. I Schweiz överstiger frakturer relaterade till
benskörhet både hjärtinfarkt och stroke, mätt i total
vårdtid. Höftledsfrakturer till följd av fallolyckor är
där en stor grupp.
•

långsiktiga hälsoeffekter och dödsfall

Kunskapen är i dag begränsad när det gäller de
långsiktiga konsekvenserna för personer som skadas
allvarligt vid fallolyckor. Framför allt behövs mer
kunskap om vilka fallolyckor som orsakar långsiktiga konsekvenser såsom sjukskrivning, medicinsk
invaliditet (vårdberoende och grad av funktionsnedsättning) och förtida död, och i vilken utsträckning
de gör det. Många av dem som skadas i fallolyckor
är i yrkesverksam ålder och det saknas kunskap om
vilka effekter dessa skador innebär för samhället.
Vidare har exempelvis tidigare studier visat att äldre
personer som drabbas av en höftledsfraktur, vilket
är en vanlig skada vid fallolyckor, i stor utsträckning

(22–43 procent) avlider inom 12 månader. I dag finns
en skattning om att cirka 100–300 omkommer varje
år till följd av fallolyckor i trafikmiljön, men denna
uppgift är mycket osäker och behöver klarläggas. En
viktig fråga är därför att analysera och föreslå hur
uppgifter om dödsfall till följd av en fallolycka i framtiden kan registreras på årsbasis.
•

Strada – säkerställ data.

Registreringen i Strada av gående som skadas i
trafikmiljön har en helt central betydelse för forskning om och utveckling av en säker gångtrafik. Dessa
data ger ovärderlig kunskap om problemet med både
fallolyckor och trafikolyckor bland gående. Strada behöver dock utvecklas och förbättras för att säkerställa
både rätt kvantitet och rätt kvalitet i de uppgifter som
registreras.
En generell metodik för uppföljningen av kvaliteten
på de insamlade uppgifterna från sjukvården och polisen bör utvecklas. I dag är registreringen av avlidna

mycket ofullständig. Det är viktigt att rutinerna för
akutmottagningarnas registrering av dödsfall ses över
och tydliggörs. Avlidna till följd av en fallolycka i trafikmiljön bör sedan specialgranskas med ett likartat
förfarande som i dag används för avlidna i vägtrafikolyckor.
Registreringen i Strada behöver utvecklas ytterligare
med hänsyn till behovet av att kartlägga de gåendes
skador i trafikmiljön. Det vore bland annat intressant att få tillgång till uppgifter om alkohol- och
droganvändning. Även uppgifter om användningen av
gånghjälpmedel vore intressant att känna till.
Nuvarande Stradaregistrering är även bristfällig när
det gäller dokumentation av fall i samband med fall
till och från buss samt i buss. Dessa fallolyckor ingår
i ett ”hela-resan-perspektiv” och bör därför även
registreras i Strada. Vid en studie utförd av LTH har
en tilläggsuppgift på Stradas registreringsblankett
använts, där man frågade om skadan hade uppstått i
samband med en bussresa.
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Bilaga 1
Ambitioner att bidra till en säker gångtrafik
Här redovisas berörda aktörers inledningsvisa ambitioner att bidra till en säker gångtrafik inom ramen för
denna samverkan. Ambitionerna ska inte tolkas som löften utan uttrycker endast en strävan att lyfta frågorna
i organisationens verksamhetsplanering för att på så sätt skapa ett handlingsutrymme för att fullfölja de uttalade ambitionerna
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Säker utformning av gåendes infrastruktur

•

1. Säker utformning av gåendes infrastruktur

Trafikverket avser att under:
2017 se över krav och råd i VGU utifrån dagens kunskap om säker gångtrafik.
2017 mäta och följa upp indikatorn Säkra GCM-passager inom statligt vägnät för vägnummer 1-500.
2017 mäta och följa upp indikatorn Säkra GCM-passager inom kommunalt vägnät i minst 100 kommuner.
2017 se över möjligheterna att etablera ATK på kommunalt vägnät.
2017 – 2023 fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard inom statligt vägnät.
2017 stödja Trafikanalys i deras uppdrag att utreda ny bashastighet i tätort.
2017 påbörja arbetet med att kartlägga och föreslå infrastrukturåtgärder för att förebygga självmord bland fotgängare.
2017 – 2019 initiera, finansiera och koordinera forskning, utveckling och demonstration avseende utformning av
gator och gångytor för säker gångtrafik.
Under 2018 utvecklas och sammanställs kunskap om gångytors hårdhet och friktion inkl markvärme.
Under 2017 - 2019 genomförs demoprojekt i flera kommuner i syfte att visa på utformning av utemiljöer för säker
gångtrafik.
SKL avser att under:
2017 se över möjligheterna att etablera ATK på kommunalt vägnät.
2017 stödja Trafikanalys i deras uppdrag att utreda ny bashastighet i tätort.
2017 på olika sätt understödja medlemmarna i att anpassa hastighetsgränser på kommunalt vägnät
Stockholms stad avser att under:
2017 arbeta med säkra skolvägar (både fysiska och beteendepåverkande åtgärder)
Örebro kommun avser att:
Arbeta med att fortsätta hastighetssäkra övergångsställen i Örebro tätort, med fokus på huvudvägnätet
Arbeta med fortsätta anpassa hastighetsgränserna enligt Rätt fart i staden
Arbeta med att säkra skolvägar
Arbeta med områdesvisa handlingsplaner för förbättrad säkerhet och trygghet
Anta ett trafiksäkerhetsprogram
Anta en gångstråksplan
Uppsala kommun avser att:
Arbeta med att fortsätta hastighetssäkra övergångsställen i Uppsala tätort, med fokus på huvudvägnätet
Arbeta med fortsätta anpassa hastighetsgränserna enligt Rätt fart i staden i kommunens tättbebyggda områden
Arbeta med att fortsätta säkra skolvägar
Arbeta med att gående och cyklister separeras i större utsträckning utmed gång- och cykelvägar där Uppsala
kommun är ansvarig väghållare
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Eskilstuna kommun avser att:
Ta fram en trafiksäkerhetsplan
Arbeta med fortsätta anpassa hastighetsgränserna enligt Rätt fart i staden
Fortsätta att arbeta med säkra GCM-passager
Huddinge kommun avser att:
Arbeta med att fortsätta hastighetssäkra övergångsställen, med fokus på huvudvägnätet, årliga insatser
Arbeta med att säkra skolvägar, beteendepåverkande åtgärder och fysiska åtgärder, kontinuerligt
Anta en trafiksäkerhetsplan under 2017
Anta en gångplan under 2017
Genomföra medborgarlöften tillsammans med polisen, bl.a. hastighetsövervakning under 2017
Ta fram en handlingsplan för Huddinges cykelplan där inriktning och platser för att separera fotgängare och
cyklister ska pekas ut under 2017
Västerås stad avser att:
Vid stadsplanering fortsätta att i enlighet med översiktsplanen planera för gångtrafik i första hand
Fortsätta arbetet med att hastighetssäkra minst tre gång- och cykelpassager per år i enlighet med Handlingsplanen för trafiksäkra passager
Inventera gång- och cykelstråk mot skolors läge för att åtgärda felande länkar
Arbeta löpande med att åtgärda felande belysningslänkar
Fler sträckor på gång- och cykelvägnätet där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra
NTF avser att under:
2017 fortsätta att sprida kunskap om verktyget #Minskolväg där föräldrar tillsammans med sina barn kan
kartlägga barnets skolväg. Kartläggningen skapar förutsättningar för att fler barn kan hitta säkra vägar till skolan
samt att föräldrar får en ökad förståelse för barnens skolväg och ges ett verktyg att tillsammans med kommunerna utforma säkra skolvägar.
2017 genomföra kunskapshöjande insatser i totalt 160 kommuner som befinner sig i olika stadier av arbetet med
att utforma säkra GCM-passager i syfte att driva på utvecklingen så att fler kommuner väljer att planera och
anlägga säkra GCM-passager
Chalmers Industriteknik avser att under:
2017 – 2020 initiera och utföra forskning på bland annat:- uppskattning av skadereducerande effekter av uppvärma trottoarer, gång- och cykelstråk. I detta arbete ingår även en kartläggning av de uppvärmda ytorna i de
20 största städerna i Sverige. Detta är ett pågående projekt som finansieras av Skyltfonden. Projektet kommer
troligen att följas upp av ytterligare studier- identifiera barriäreffekter och hinder som personer i elrullstol uppfattar i trafikmiljön. Resultaten kommer följas upp med ytterligare studier. Arbetet är påbörjat och finansieras av
Vägverkets Jubileumsfond. - fallolyckor i anslutning till resor inom kollektivtrafiken genom forskningsplattformen
ElectriCity. Kontakter är tagna med Volvo AB, Safer, VTI samt koordineringsgruppen för ElectriCity.
Folksam avser att under:
2017 – 2019 utföra forskning avseende säker gångtrafik.
2017 kartlägga dödsolyckor mellan gångtrafikanter och motorfordon
2017 stödja Trafikverket angående åtgärdsval för att förhindra dödsolyckor mellan fotgängare och motorfordon
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Luleå tekniska universitet avser att under:
2017 – 2020 utveckla kunskapen om ytbehov av/för gående i relation till säkerhet, gällande utformning av gator
och gångytor för säker gångtrafik. Aspekter som kopplas till säkerhet och ytbehov kan vara: flöden, nätstruktur,
materialval, LOS – level of service, tillgänglighet, relation andra trafikanter – särskilt separering från cykel.
SAFER skall verka för under:
2017-2020 ta fram forskningsresultat som bidra att identifiera säkrare gåendes infrastruktur
FOT avser under de kommande åren verka för:
att gång behandlas som ett eget trafikslag i den fysiska miljön vilket innebär att de nuvarande planeringsunderlagen avsevärt måste revideras.
ökat statligt ekonomiskt stöd för gång- och cykelinfrastrukturen inom tätort.
att fallolyckorna tas med vid planeringen av de gåendes infrastruktur.
att bebyggelse och annan miljö förläggs och utformas så att viktiga, dagliga målpunkter kan nås till fots helst
utan interaktioner med fordonstrafik.
att gågator och gångtrafikområden byggs.
att motortrafikens faktiska hastighet sänks till 30 km/tim där oskyddade trafikanter rör sig.
att kollektivtrafiken planeras i ett hela-resan perspektiv, vilket innebär att fotgängare ska kunna ta sig till hållplatser och stationer säkert, tryggt och smidigt. Utrymmena för omstigning och väntan ska vara komfortabla och
attraktiva.
att kommunerna tar fram gångtrafikplaner där viktiga kvaliteter för fotgängare som trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet, attraktivitet och bekvämlighet prioriteras.
att speciell hänsyn tas till barn, äldre och funktionshindrade.
RISE avser att:
Fortsätta utveckling och implementering av förlåtande material för gåendes infrastruktur.
Vidareutveckla koncept för ökad synlighet.
Fortsätta verka för ökad framkomlighet för helt eller delvis hjulburna fotgängare.
Driva en utveckling som främjar ökad gångtrafik genom säkrare, genare och trevligare gångstråk.
Samarbeta med akademi och industri för att driva upp TRL från lab till marknad.
Fortsätta utveckla och utvärdera robusta, halksäkra material för beläggningar och markeringar.
Fortsätta utveckla ispreventiva material och koncept för fortgängarnas infrastruktur.

•

2. Drift- och underhåll för säker gångtrafik

Trafikverket avser att under:
2017 - 2018 följa upp upphandlade krav på drift och underhåll av gångytor och den kvalitet som levereras inom
statligt vägnät.
2018 revidera SBV (Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg) för statligt vägnät utifrån dagens kunskap om
säker gångtrafik.
2017 - 2018 Utreda om den väderdata som redan finns på Trafikverkets VViS-stationer är användbar för att förbättra gåendes behov av säkrare vinterväghållning.
2018 i samverkan med SKL ta fram rekommendationer till väghållare för krav vid planering och upphandling av
drift och underhåll utifrån dagens kunskap om säker gångtrafik. (uppdrag SKL/FUD)
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2017 – 2019 initiera, finansiera och koordinera forskning, utveckling och demonstration avseende drift och underhåll av gator och gångytor för säker gångtrafik.
Under 2018 initiera forskning angående driftmetoder, organisation och finansiering av effektiv drift och underhåll
av gångytor.
Under 2017 – 2019 genomförs demoprojekt i flera kommuner i syfte att testa olika former av driftmetoder och
organisation.
2018 i samverkan med SKL mäta och följa upp indikatorn Drift och underhåll av GCM-vägar, vilken även påverkar
en säker gångtrafik.
Chalmers Industriteknik avser att under:
2017 – 2020 verka för att Barmark II-projektet kan komma igång, med SP/Rise som koordinator och CIT som
biträdande koordinator. Det handlar om en fortsättning på förstudien Barmark – autonoma drift- och underhållsfordon.
Huddinge kommun avser att under 2017-2018:
Göra en inventering av beläggningens status på gång- och cykelvägnätet
Börja med sopsaltning av ett par gång- och cykelstråk
Inom ramen för kommunens trafiksäkerhets- och gångplan se över rutiner för vinterväghållning, barmarksunderhåll, renhållning, belysning, samt kvalitet och kontroll i syfte att öka framkomlighet och säkerhet för oskyddade
trafikanter
Stockholms Stad avser att under:
2017 främja framkomlighet och öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid gatuarbeten
2017 utveckla metoder för jämställd snöröjning
2017 tillsammans med entreprenörerna hitta sätt att förbättra vinterväghållningen för gående i ytterstaden och
vid busshållplatser
Uppsala kommun avser att under:
2017 fortsätta med insikts- och upplevelseutbildningen för våra vinterväghållare vilken även utvecklas så att alla
slag av hjulburna fordon inkluderas samt de som har synnedsättningar
2017 komplettera insikts- och upplevelseutbildningen för våra vinterväghållare med ett avsnitt som hanterar hörselproblematik och även förarnas döda vinklar runt maskin/fordon. Rörande den del som hanterar döda vinklar
kommer även ett förslag att tas fram som ska riktas åt allmänheten.
2017 ta fram en gemensam informationsbroschyr som fokuserar på fastighetsägarens ansvar när det gäller renhållning, sikt, tillgänglighet och framkomlighet på fastigheternas gångbana/trottoar.
2017-2018 arbeta med förbättrad drift på gång- och cykelbanorna genom t e x mer frekvent sand, grus- och
lövupptagning, belysningsåtgärder, snabbare åtgärda håligheter och sprickor längs med gc-nätet.
Luleå tekniska universitet avser att under:
2017 – 2020 utveckla kunskapen om drift och underhåll (fokus vinter och halka) för gåendes singelolyckor avseende metodval för DoU samt organisation för säkerställande av kvalité, kravställan och kunskapsöverföring.
Örebro kommun avser att:
2017 främja framkomlighet och öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid gatuarbeten
att förbättra vinterväghållningen för gående längs med de prioriterade sopsaltningsstråken
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Västerås stad avser att under:
Under vintersäsongerna 2016-2019 genomföra ett treårigt test med sopsaltning av en sträcka av 2,5 mil på det
prioriterade gc-vägnätet
Kontinuerligt fortsätta utöka ytorna med markvärme där möjlighet finns vid ny-/ombyggnation
Förbättra ytor på gångbanor så de blir mer jämna
FOT avser under de kommande åren verka för
att fallolyckorna tas med vid planering och dimensionering av drift och underhåll. Detta gäller såväl kommunal
som statlig väghållning.
att gående prioriteras vid planeringen av drift och underhåll. Det gäller i speciellt hög grad vid planeringen av
snöröjning och halkbekämpning.
att nya effektivare snöröjnings- och halkbekämpningsmetoder utvecklas för gångvägar och gångytor.
att system för rapportering och åtgärdande av brister avseende drift och underhåll införs i alla kommuner och på
de statliga vägarna.
att speciell hänsyn tas till äldre och funktionshindrade.
RISE avser att
2017 – 2020 verka för att Barmark II-projektet kan komma igång, med RISE som koordinator och CIT som biträdande koordinator. Det handlar om en fortsättning på förstudien Barmark – autonoma drift- och underhållsfordon.
Fortsätta utveckla och testa miljövänliga och effektiva alternativ till vägsalt.
Förutsäga gåendes halka genom mätningar i fält och på lab – både inom forskning och löpande uppdrag.
Undersöka och jämföra ytbehandlingsalternativ för de olika utformningar och material som förekommer i fotgängarmiljöer.
Studera klimatvariationernas effekt på halka för att skapa en beredskap i landet.
Vidareutveckla koncept för förlängd effekt av ispreventiva åtgärder.
Samarbeta med akademi och industri för att driva upp TRL från lab till marknad.

•

3. Säkra vinterskor och skydd

Trafikverket avser att under:
2017 - 2018 stödja framtagandet av tillförlitlig testmetod för vinterskor.
2018 - 2019 låta genomföra testning av vinterskor/vintersulor som underlag för benchmarking av bra vinterskor.
2017 - 2018 initiera framtagandet av gränsvärden och testmetoder för olika typer av kroppsskydd.
2018 - 2019 stödja forskning för framtagande av smarta kroppsskydd för fotgängare.
2017 initiera en dialog med sko- och klädbranschen kring vinterskor, halkskydd, reflexer och kroppsskydd.
Folksam avser att under:
2017 – 2019 ge konsumentupplysning om halkskydd för skor, reflexer och kroppsskydd till Folksams kunder.
Luleå tekniska universitet avser att under:
2017 – 2020 utveckla testmetoder, kvantitativa och repeterbara, för vinterskor och halkskydd och koppla detta
till gåendes mobilitet. Kan även kopplas till 4. Säkrare beteenden och ökad användning av skydd och reflexer.
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SAFER skall verka för under:
2017 – 2020 att bidra till forskning för att få underlag till att utveckla smarta kläder för att dämpa konsekvenser
av en fallolycka
2017-2020 att utveckla och tillämpa humanmodeller (eller andra metoder) att utvärdera åtgärder och skyddssystem
Eskilstuna kommun avser att:
I olika sammanhang prata om vikten av säkra skor och skydd
Involvera flera förvaltningar i arbetet med förebyggande åtgärder
Uppsala kommun avser att under:
2017 i olika sammanhang prata om vikten av säkra skor och skydd vid halka.
2017 utveckla samarbetet med äldreförvaltningen i frågan.
NTF avser att:
Genom NTFs Konsumentupplysning, med nästan 700 000 unika besökare per år, fortsätta att sprida kunskap om
reflexer och hjälpmedel vid halt väglag för fotgängare
Tillsammans med våra medlemsorganisationer PRO, SKPF pensionärerna och SPF seniorerna sprida kunskap om
reflexer och hjälpmedel vid halt väglag för fotgängare
RISE avser att:
Vidareutveckla kunskap och mätmetoder för skosulors halkegenskaper vid gång.
Fotrsätta kartläggning av designfaktorer av betydelse för skosulors halkegenskaper.
Stödja näringslivet vid framtagande av innovativa vinterskor.
Fortsätta verka som samarbetspartner för utvärdering av PPE.
Driva utveckling av effektiva och attraktiva stötupptagande skydd för säkrare gångtrafik.
Stödja offentliga aktörer med kunskap.
Samarbeta med akademi och industri för att driva upp TRL från lab till marknad.

•

4. Säkrare beteenden, användning av skydd och reflexer

Trafikverket avser att under:
2017 initiera en dialog och samarbete med SMHI och andra aktörer för att förmedla information om väderomslag
vintertid till både allmänheten och driftorganisationer.
2017 – 2018 initiera forskning kring fotgängare och distraktion
2018 – 2019 i samverkan med Socialstyrelsen utarbeta en effektiv konsumentupplysning kring vinterskor, halkskydd, reflexer och kroppsskydd.
Folksam avser att under:
2017 – 2019 ge konsumentupplysning om halkskydd för skor, reflexer och kroppsskydd till Folksams kunder.
SAFER skall verkar för under:
2017 – 2019 att sprida forskningsresultat och kunskap till allmänheten
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NTF avser att:
Genom NTFs Konsumentupplysning, med nästan 700 000 unika besökare per år, och tillsammans med våra
medlemsorganisationer PRO, SKPF pensionärerna och SPF seniorerna sprida kunskap om reflexer och hjälpmedel vid halt väglag för fotgängare
Via Trafiken i skolan dela ut reflexer till klasser som arbetar med trafik och mörker.
Sprida kunskap om trafiksäkerhet och vikten av att använda reflex genom särskilda skolaktiviteter
FOT avser att:
följa utvecklingen inom området.
Stockholms Stad avser att under:
2017 genomföra en samspelskampanj
Uppsala kommun avser att under:
2017 påbörja en flerårig beteende- och kommunikationssatsning för att öka efterlevnaden av trafikregler och
förbättra samspelet i trafiken mellan olika trafikanter.
Trafikantveckan informera och prata om synbarhet, halkskydd mm.
Hösten 2017 lägga fokus på kommunikationssatsningar om synbarhet för gående i trafiken.
Eskilstuna kommun avser att:
I olika sammanhang prata om vikten av säkra skor och skydd
Örebro kommun avser att:
Under hösten informera, prata om synbarhet och dela ut reflexer mm. i samarbete med NTF .
Arbeta aktivt med skolor kring trafiksäkerhet och reflexutdelning
Västerås stad avser att:
Vid arrangemang sprida kunskap om halkskydd och reflexer
RISE avser att
Stödja offentliga aktörer med kunskap.

•

5. Fordonsutveckling för säkert samspel med gående

Trafikverket avser att under:
2017 – 2019 fortsätta att delta i Euro NCAP och härigenom bidra till en fordonsutveckling som ger ökad säkerhet
för oskyddade trafikanter.
2017 – 2019 ha en fortlöpande dialog med biltillverkare och nogsamt följa upp olika skyddssystems funktion och
nytta.
2017 se över och vid behov utveckla och implementera krav i verkets resepolicy för att bidra till en säker gångtrafik.
Folksam avser att under:
2017 – 2019 stödja utvecklingen av teststandards för Euro NCAP och härigenom bidra till en fordonsutveckling
som ger ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.
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2017 – 2019 att utföra forskningsstudier som utvärderar fordonssystem som förhindrar eller minimerar konsekvensen av olyckor med gångtrafikanter
Folksam avser att erbjuda försäkringslösning från och med 2017 som stimulera kunderna till en säkrare körstil
med sänkt hastighet. Det långsiktiga målet är att spara liv och minska antalet olyckor i trafiken.
Folksam avser att erbjuda ersättningsbilar, personalbilar och stimulera nybilsförsäljningen så att dessa bilar
uppfyller högsta säkerhetsklass angående fotgängarskydd
Chalmers Industriteknik avser att under:
2017 – 2020 initiera forskningsprojekt med fokus på fallolyckor i anslutning till resor inom kollektivtrafiken genom forskningsplattformen ElectriCity. Kontakter är tagna med Volvo AB, Safer, VTI samt koordineringsgruppen
för ElectriCity. Detta projekt har potential att kunna bidra till fordonsutveckling för säkert samspel med gående.
SAFER skall verka för under:
2017 – 2020 att ta fram data för att identifiera samband mellan fordonssystem och deras effekt, i.e. nyttoanalys
2017-2020 att sprida forskningsresultat i form av seminarium, konferens eller dylikt
2017-2020 att förstå skademekanismerna för fotgängare i trafiken
Uppsala kommun avser att under
2017 fortsätta arbetet med upphandling av fordon och Uppsala kommuns resepolicy som styr mot ökat hållbart
resande och säkrare fordon.
FOT avser att
följa utvecklingen inom området.
RISE avser att
Driva innovationer för säkra kollektivtrafiktransporter med avseende på fordonens utformning, materialval och
tillgänglighet för fotgängare.
Fortsätta arbete kring detektion av fotgängare runt fordon.
Undersöka interaktion mellan autonoma servicefordon i fotgängarmiljö och fotgängare (inom projekt Barmark II,
med ambition att starta 2017).

Inriktning för forskning och innovation
Ny kunskap om olycks-/skaderisker, fall-/olycksprevention och effektsamband. Utöver vad som anges under
insatsområde 1-5
Trafikverket avser att under:
2017 – 2018 initiera forskning kring kostnader och kostnadsfördelning för individ och samhälle till följd av
trafikolyckor och fallolyckor bland gående.
2017 – 2018 initiera forskning kring att kartlägga långsiktiga hälsoeffekter och verkligt antal dödsfall till
följd av fallolyckor.
Folksam
Folksams hållbarhetsarbete bidrar långsiktigt till att minimera följderna efter en olycka både för individ och
samhälle.
Folksam avser att fortsätta att bedriva forskning kring att kartlägga långsiktiga hälsoeffekter efter en trafikolycka
samt att undersöka om det finns skillnader mellan olika trafikanter.
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FOT avser att under de kommande åren:
följa forskningen och sprida kunskap inom fotgängarområdet via sin hemsida.
genomföra forskning och anordna seminarier för kunskapsspridning och diskussioner inom fotgängarrelevanta
Chalmers Industriteknik avser att under:
2017 – 2020 utföra forskning - som undersöker ev samband mellan synnedsättning och ökad risk för fallrelaterade skador. Kontakter är tagna med Frakturregistret och Göteborgs Universitet. Ansökning till Skyltfonden
är planerad under våren 2017.- som beskriver och undersöker förekomst och utbredning av olyckor och skadehändelser för användare och förare (personer med funktionsvariationer) av rollator, (el)rullstol eller elskoter i
trafikmiljön. Projektet är påbörjat och finansieras av Skyltfonden.- ta fram/föreslå en förenklad testmetod för
höftislag. Projektet är påbörjat och finansieras av Skyltfonden. Första delen av projektet är avslutat och inrapporterat till Skyltfonden januari 2017.- initiera forskning och projekt med fokus på personskydd – primärt för höft och
huvud.
SAFER skall verka för:
2017-2020 SAFERs grundläggande verksamhet är till för att initiera forskning och innovation för att bidra till
ökad säkerhet för all användare av transportsystem.
2017-2020 stimulera satsningar inom vård och räddning som bidrar till Nollvisionen för gångtrafikant när allt
annat har fallerat
RISE avser att
Fortsätta arbetet med att koppla materialegenskaper till skadeuppkomst.
Vidareutveckla mätmetoder.
Verka för ökad jämställdhet genom forskning som tar hänsyn till bland annat geografi och demografi.
Stötta offentliga aktörer med kunskap.

Övrigt
Trafikverket avser att under:
2018 och 2019 ta initiativ till uppföljning av den gemensamma inriktningen för säker gångtrafik och den FoIinriktning som tas fram inom ramen för detta arbete.
2018 ta fram förslag till indikatorer för säker gångtrafik. Ny definition av allvarlig skada bör utgöra en utgångspunkt. Indikatorerna skulle t ex kunna bli en del av ett partsgemensamt ”fotgängarbokslut”, med nuvarande
cykelbokslut som förebild.
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