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 Handläggare 

Elenore Bjelke 

08-508 26 035 

Till 

Trafiknämnden 

2019-03-07 

Trafikantförbättrande åtgärder 2018. 
Slutredovisning. 

Förslag till beslut 

 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende 

trafikantförbättrande åtgärder för 2018. 

 

 

Fredrik Alfredsson 

T.f. Förvaltningschef 

 

 

 Mattias Lundberg 

 Avdelningschef 

 

 

Jenny Carlsson 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 

Trafikkontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under 

samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder” där åtgärderna 

syftar till att förbättra den offentliga miljön för stadens trafikanter. 

Dessa åtgärder genomförs i tre projekt, ett för vardera del av staden 

(söderort, västerort och innerstaden). I projekten ryms åtgärder av 

smärre karaktär som inte hanteras i något annat större projekt. 

 

Denna slutredovisning är en sammanställning av de åtgärder som 

kontoret har genomfört under 2018. Genomförandebeslut fattades 

av trafiknämnden 2018-03-08 till en utgift om 15 mnkr. 

 

Den totala utgiften under 2018 för projektet blev 13,1 mnkr. 
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Bakgrund 

Enligt stadens budget för 2018 ska Stockholm ha en trafikmiljö som 

utgår från de oskyddade trafikanterna och ett barnperspektiv. 

Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, 

tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra 

miljöer med många utsatta trafikanter. 

 

Kontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under 

samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder” där åtgärderna 

syftar till att förbättra den offentliga miljön för stadens trafikanter. 

Detta genomförs i tre projekt, ett för vardera del av staden (söderort, 

västerort och innerstaden). I projekten ryms åtgärder av smärre 

karaktär som inte hanteras i något annat större projekt. Flera av 

åtgärderna som genomförs har sitt ursprung i förslag från 

medborgare. Genomförandebeslut för projektet fattades av 

trafiknämnden 2018-03-08.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

 

Projektets genomförande 

Under 2018 har bland annat följande åtgärder genomförts: 

 

Ytterstad, söderort 

 Nytt övergångsställe på Finn Malmgrens väg. 

 Hastighetssäkrat övergångsställe på Skebokvarnsvägen. 

 Kantstenssänkning för cyklister på Fyrskeppsvägen. 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Hägerstensvägen. 

 Nytt övergångsställe och hastighetssäkring på 

Horisontvägen. 

 

Ytterstad, västerort 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Tegelbergsvägen. 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Dagsverksvägen. 

 Flytt av övergångsställe och avsmalning av körytor på 

Solhemsvägen. 

 Trafiksignalåtgärd och förbättring av cykelpassage vid 

Ulvsundaplan. 

 Hastighetsdämpande åtgärd på Vultejusvägen. 
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Innerstaden 

 Nya övergångsställen i korsningen 

Brahegatan/Kommendörsgatan 

 Genomgående gång- och cykelbana vid 

Narvavägen/Linnégatan 

 Hastighetsdämpande åtgärd på Jakobsgatan/Drottninggatan 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Lindhagensgatan 

 Breddning av övergångsställe på Folkungagatan 

 

Tidplan 

Projektet genomfördes under år 2018. 

 

Ekonomi 

Genomförandebeslutet omfattade investeringsåtgärder under 2018 

på 15 mnkr. 

 

Den totala utgiften för investeringsprojekten slutade på 13,1 mnkr 

fördelat enligt följande: 

 

 Ytterstad, söderort: 3,2 mnkr  

 Ytterstad, västerort: 4,6 mnkr 

 Innerstaden: 5,3 mnkr 

 

Den främsta anledningen till att utgiften blev något lägre än beslutat 

belopp är att två objekt i innerstaden, som planerades att 

genomföras under 2018, istället kommer att genomföras under 2019 

på grund av samordning med andra projekt.  

 

Trafikkontorets förslag 

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner slutredovisning 

avseende trafikantförbättrande åtgärder 2018. 

 

Slut 

 

 

 


