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TRAFIKSÄKERHETSRÅDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2015

TRAFIKSÄKERHETSRÅDETS MEDLEMMAR

I Uppsala kommun verksamma myndigheter, företag och organisationer samt kommunens
nämnder äger vinna inträde som medlemmar i rådet. Arbetsutskottet beslutar om medlemskap.
Varje medlem skall utse två personliga representanter att företräda medlemmen.
Vid årets slut hade rådet 36 medlemmar.

ARBETSUTSKOTTET
Gatu- och samhällsmiljönämnden har utsett ordförande och en ledamot för en tid som
överensstämmer med mandatperioden för rådets styrelse. Årsmötet väljer två ledamöter jämna
årtal för en period av två år och tre ledamöter udda årtal för en period av två år. Under det gångna
året har utskottet haft följande sammansättning:

Johan Lundqvist Gatu- och samhällsmiljönämnden (MP), ordförande
Mats Jonsson Yrkesförarrådet NTF, vice ordförande
Håkan Andersson Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)
Johan Boström Polismyndigheten i Uppsala
Sophie Eriksson Gatu- och samhällsmiljönämnden (M) (Louise Bill jan-sep (M))
Monica Edling Uppsala bilkår
Charles Ågren Brandförsvaret
Per-Eric Eriksson Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), adjungerad ledamot
Fredrik Lyngfalk Studenthälsan, adjungerad ledamot
Torbjörn Albért Cykelfrämjandet i Uppsala, adjungerad ledamot

Antalet sammanträden har varit sex.

Gatu- och samhällsmiljönämndens representanter är en länk mellan nämnden och rådet.

Arbetsutskottet tar med frågor och förslag till åtgärder till stadsbyggnadsförvaltningen.

Trafiksäkerhetsrådet är också en remissinstans i frågor som rör trafiksäkerhet.
Ett remissyttrande har lämnats till gatu- och samhällsmiljönämnden utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt.

Medlemsrepresentanternas uppgift är att få kunskap om trafiksäkerhet och därmed möjlighet att
sprida information till sin organisation. Flera medlemsrepresentanter har rapporteringsskyldighet
efter deltagande i rådets aktiviteter till sin nämnd, förvaltning eller organisation.

Create PDF files with PDF Writer for Windows 8. This is an evaluation copy. Buy full version now.

http://www.windows8pdf.com


2

Möten med rådet

Samtliga utsedda medlemsrepresentanter har bjudits in till rådets gemensamma möten.

Årsmöte hölls den 24 februari 2015, antalet deltagare var 32 personer. Efter mötesförhandlingarna
presenterade Tove Västibacken, trafikplanerare, målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet i Uppsala
kommun.

Både vår- och höstmöte var öppna för allmänheten.
Vårmötet som ägde rum den 12 maj hade temat ”Hur kan vi samsas i trafiken mellan olika
trafikantslag” presenterat av Ingrid Lembke von Scheele, trafikplanerare.
På höstmötet som var den 12 oktober, fick vi en presentation om Uppsalas innerstadsstrategi av
Karin Åkerblom, projektledare, följt av diskussioner. Till mötet kom 20 deltagare.

Alla möten hölls på Stationsgatan 12 i kommunens lokaler.

Olycksstatistik

Under 2015 omkom 2 personer i trafiken inom Uppsala kommun. Den ena olyckan inträffade på
statlig väg, den andra olyckan på annan allmän väg. Alltså inte någon dödsolycka på kommunala
gator/vägar.
Under 2014 var det 1 person som omkom, och det på statlig väg.

ÄRENDEN SOM BEHANDLATS AV ARBETSUTSKOTTET

Utskottet har varit remissinstans gällande LTF-ansökan om:
o Hastighetsbegränsning på Gamla Uppsalagatan

Arbetsutskottet har:

o planerat och diskuterat inför Pelle Svanslösloppet (Skandisloppet)
o diskuterat kring Dragarbrunnsgatans utformning
o tittat på och diskuterat om Stångjärnsgatan borde vara huvudled
o fått en presentation av innerstadsstrategin
o gått igenom cykelhjälmsanvändningen i Uppsala
o beslutat att erbjuda två ledamöter att delta i Trafik- och gatudagarna och fått presentation

därifrån
o fått kort presentation från resultatkonferensen 2015
o kontrollerat TA (trafikanordnings)-plan gällande vägarbete på Kungsängsleden
o diskuterat utförandet i nya rondellen i Gnista gällande trafiksäkerhet
o fått information om cykelöverfarter och cykelboxar
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PROJEKT SOM BEHANDLATS FORTLÖPANDE

Sammanfattad olycksstatistik

Ett politiskt beslut fattades under 2013 i landstinget att STRADA (Swedish Traffic Accident Data
Acquisition) ska implementeras inom akutvården.
Akademiska sjukhuset har under året utbildat personal för att kunna börja rapportera.
Närakuten rapporterar redan.
Det kommer att göra att olycksstatistik blir tillgänglig för kommunen så vi får vetskap om var
olyckorna inträffar.

Hastighet

Förändring av hastigheter på gatorna har börjat implementeras utifrån hastighetsöversynen som
genomförts i Uppsala kommun, med start i Storvreta, delar av Svartbäcken och i Lindbacken.

Säkra skolvägar

Arbete har pågått under året i form av dialog med skolor, barn och föräldrar vilket resulterat i en
del åtgärder runt skolor. I samarbete med skolorna jobbar vi även med beteendeförändringar när
det gäller skjutsande fram till skolorna.

Trafiksituationen kring alla grundskolor med år F-4 i centrala staden har inventerats. Undantaget
några skolor som byggs om.

Cykelbeteende

Vi har deltagit vid recentioremottagningarna och informerat om cykling och trafiksäkerhet i
allmänhet till alla studenter.
Barncykelloppet i samband med UNT bike weekend har permanentats. Den cykelbanan används
även vid andra tillfällen, bl.a. en dag under Europeiska trafikantveckan då alla förskolebarn fick
komma och cykla. Barnen som deltog fick tillverka eget ”cykelkörkort”.
Under Europeiska trafikantveckan deltog vi även i cykelaktiviteter såsom ”Tack för att du cyklar”
och ”Cykeldag på stan”.
Tillsammans med Universitetet anordnades en cykel dag i Blåsenhus.

Trafiksäkerhetsrådet återfinns på Uppsala kommuns hemsida www.uppsala.se/organisation-och-
styrning/organisation/rad/trafiksakerhetsradet
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Slutord

Tack till trafiksäkerhetsrådets medlemmar, gatu- och samhällsmiljönämnden och övriga
samarbetsparter för det stöd som ni gett utskott och tjänstemän under det gångna året.

Uppsala kommuns trafiksäkerhetsråd

Johan Lundqvist Mats Jonsson Kristina Stavlind
ordförande v. ordförande sekreterare
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TRAFIKSÄKERHETSRÅDETS MEDLEMMAR OCH REPRESENTANTER
ÅR 2015

(34 medlemsorganisationer)

MEDLEMMAR MEDLEMSREPRESENTANTER

ABC-ÅKARNA Sören Jansson
Torsten Bräck

ABF Inga-Britt Markusson

AMBULANSTJÄNSTEN Hans Westin
Fredrik Tedenlind

BRANDFÖRSVARET Mats Sundelius
Charles Ågren*

CARAVAN CLUB C-sek Per-Ove Karlsson
Arne Björklund

CYKELFRÄMJANDET I UPPSALA Björn Engström
Torbjörn Albért*

F20 UPPSALA GARNISONEN Johan Söderäng

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- Johan Lundqvist*
NÄMNDEN Sophie Eriksson*

HSO i UPPSALA KOMMUN Ingor Lind
Handikappföreningarnas samarbetsorgan

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Lucas Nilsson

LO-DISTRIKTET i Uppsala län/ Inga-Lill Sjöblom
LO-sektionen i Uppsala Tomas Andersson

MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Fred Eriksson
Mattias Johansson
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NTF:s YRKESFÖRARRÅD Mats Jonsson *
I Uppsala län Åsa Strand

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Peter Burman

POLISMYNDIGHETEN i UPPSALA Johan Boström *

PRO-SAMORGANISATION UPPSALA Bert Andersson
Sören Gozzi

RÄDDNINGSNÄMNDEN Tord Andersson
Maria Jansson

SMC UPPSALA LÄN Mathias Arvidsson

SPF:s SAMRÅD I UPPSALA Lennart Bjellman
Torsten Kjellström

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Michael Eriksson
Roger Lindström

STYRELSEN FÖR TEKNIK Göran Markström
OCH SERVICE Åke Westling

STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Simone Falk
Owe Rubenman

SVERIGES PENSIONÄRERS RIKSFÖRBUND Lars-Erik Larsson
(SPRF) Kaj Karlsson

STUDENTHÄLSAN Fredrik Lyngfalk*
Miranda Cox

SVERIGES TRAFIKSKOLORS Håkan Andersson*
RIKSFÖRBUND UPPLAND (STR) Petra Almqvist

ULTUNA STUDENTKÅR Ej namngivna

UPPSALA CYKELFÖRENING Per Eric Rosén
Liselott Evasdotter

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS Per-Eric Eriksson*
SAMARBETSRÅD (UPS)
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UPPSALA BILKÅR Carina Hugutte-Bjelvenmark
Monica Edling*

UPPSALA MHF-AVD. Curt Karlsson

UPPSALA MOTORSPORTUNION Roger Söderbom
Michel Lindskog

UPPSALA UNIVERSITET Annika Sundås-Larsson
Peter Götlind

UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB Anders Westerlind
Annette Fischer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Gunilla Oltner

*ledamöter i utskottet

Ständigt inbjudna hedersmedlemmar Åke Thillman
Stig-Åke Gustafsson
Sören Engblom
Lars Bäcklund
Åke Bjärkelöv

58 medlemsrepresentanter + fem ständigt inbjudna
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