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BILAGA 

 

Synpunkter från SMC Stockholm om Trafikstrategi i Huddinge kommun  

Allmänna synpunkter på trafikmiljön och trafikstrategin i Huddinge  

 

Avsnitt Trygga och säkra trafikmiljöer 

Alla trafikanter ska kunna vistas och röra sig i trafikmiljön utan risk för att skadas svårt 

eller dödas till följd av en trafikolycka. Vidare ska kommunen verka för att gator och 

vägars dominerande inslag på stadsmiljön samt dess barriärverkan ska minska. Alla 

individer som rör sig i Huddinge kommuns offentliga miljö ska känna sig trygga och 

säkra oavsett val av transportsätt. Då prioritering måste ske går trafiksäkerhet före 

trygghet. 

SMC Stockholm konstaterar att Huddinge kommun i sin trafikstrategi för kommunen inte har 

något innehåll om säkerhet för motorcyklar och mopeder klass I. Detta är ett tråkigt faktum 

som kan rättas till genom att införliva och beakta dessa trafikantgrupper i kommande 

strategidokument.  

SMC Stockholm vill framhålla att förare och passagerare på tvåhjuliga motorfordon omfattas 

av begreppet oskyddade trafikanter sedan flera år.  Tyvärr beaktas inte detta i Huddinge 

kommuns trafikstrategi.  I de tidigare avsnitten omnämns dessa trafikanter inte över huvud taget, 

vilket medför att det förs inga resonemang kring dessa oskyddade trafikanter – hur kommande 

strategier bör behandla dessa t ex utformning av rondeller, övergångsställens placering, utplacering av 

skyltar nära vägbanan osv. 

SMC Stockholm vill att Huddinge kommun beaktar tvåhjuliga motorfordon i alla resonemang 

om trafikplanering i kommunen då de bidrar till minskad trängsel, minskade köer och 

minskade emissioner. Det finns tusentals MC- och mopedägare bosatta i kommunen (2 321 

motorcyklar och 561 moped klass I 31 december 2014 enligt Trafikanalys) och många 

trafikanter pendlar in från andra kommuner. 

Avsnitt Likvärdig hantering av parkering 

Parkeringsprogram med följande parkeringsplan ska tas fram. Genom att ta fram 

detta kan frågan tydliggöras och säkerställa att kommunens mark nyttjas på bästa 

sätt utan att äventyra transportsystemets funktion. I detaljplane- och bygglovsprocessen 

ska cykelparkering och bilparkering behandlas likvärdigt men vid 

utrymmesbrist prioriteras cykelparkering. 

Då trafikantgrupp med motorcykel eller moped inte avhandlas – så innebär det att det saknas 

ett samband med parkeringsstrategin som behandlar denna fråga i avsnitt 4.10. Det är svårt att 

hänvisa dessa trafikantgrupper till cykel eller bil.  

Dessa trafikantgrupper kan behandlas, i parkeringshänseende, som cykel (mest på dess 

tekniska utformning, dvs oskyddad, tvåhjul), som är utmärkta för korta/medellånga sträckor 

där kollektivtrafik inte är rimlig att anordna, fordonen är relativt kostsamma att anskaffa, de 
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behöver väl underhållna vägar, behöver väderskydd och tillgång till låsanordningar, använder 

resurssnåla parkeringsytor – nästan lika effektiva som för tramp- eller elcyklar. 

Avsnitt Hantering av övergripande infrastruktur 

Inom avsnittet tas följande prioritering I dessa projekt bör särskild vikt läggas på att minska 

barriäreffekterna för gående, prioritera kollektivtrafik samt komplettera och effektivisera 

cykelstråken. Prioriterat är också oskyddade trafikanters säkerhet. 

 

Detta är en rimlig prioritering, dock saknas slutsatser över vad som avses med oskyddade 

trafikanter. Rent allmänt så kan man anta, av remissen, att det handlar om gående och de som 

har tramp- eller elcykel. 

Det hade varit på sin plats att planen även tagit med motorcykel och moped i denna prioritering.  

Användning av MC och moped i kommunen 

Det framgår inte vid vilken tid på året Resvaneundersökningen genomfördes som 

Trafikstrategin delvis grundar sig på. Därför saknas uppgifter om användning av motorcykel 

och moped klass I. SMC har fått helt andra resultat av MC-användning och Stockholms län är 

sannolikt det län där motorcyklar och moped klass I används för att pendla till skola, arbete, 

fritidsaktiviteter och liknande. Motorcyklar och moped klass I är fordon som tar sig fram i 

köer, är undantagna från trängselavgift, får framföras i vissa bussfiler och därmed ger förarna 

en god framkomlighet på kortare tid än att resa med bil och kollektivtrafik.  

Samarbete med SMC Stockholm 

Avslutningsvis vill SMC Stockholm erbjuda Huddinge kommun att samverka i strategiska 

frågor för ökad säkerhet på motorcykel och moped klass I i syfte att uppnå det 

transportpolitiska hänsynsmålet att transportsystemets utformning, funktion och användning 

ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 

Under 2014 har SMC Stockholm samverkat om likalydande frågeställningar med Södertälje 

kommun. Västerås kommun är ett annat exempel. SMC och SKL är några av de aktörer som 

står bakom ”Gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped” där en ny 

strategi ska presenteras under 2015.  

 

  


