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 Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Centerpartiet: Förslag om åtgärder för att öka säkerheten för 

oskyddade trafikanter 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

 

att avslå ansökan om uppförande av säkerhetspollare i innerstaden,  

 

att avslå ansökan om införandet av regler som endast tillåter tunga fordon som är utrustade 

med utrustning som gör dem obrukbara för obehöriga förare.   

 

Sammanfattning 

Mia Nordström (C) föreslår i en ansökan till gatu- och samhällsmiljönämnden att Uppsala 

kommun behöver se över trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det utifrån den tragiska 

terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm. Nordström menar att många städer i Europa 

och världen använder sig av säkerhetspollare av olika konstruktion. Nordström anser också att 

det i innerstaden, eller i miljözonen för tunga fordon, endast ska tillåtas lastbilar som är 

utrustade med teknik som gör dem obrukbara för obehöriga förare.  

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att frågan om uppförande av säkerhetspollare inte är 

önskvärt i stadsmiljön. Dels med tanke på att stadens stadsrum bör präglas av öppenhet dels 

att sådana anordningar medför praktiska svårigheter för den nyttotrafik som får trafikera 

sträckorna. Den elektroniska utrustningen som föreslås har inte en enskild kommun möjlighet 

att genom beslut ställa krav på. Det är en fråga som måste hanteras nationellt i dialog mellan 

fordonsindustrin och den lagstiftande församlingen. Nämnden avslår därför ansökan. 

 

Ärendet 

Säkerhetspollare 

Mia Nordström (C) föreslår i en ansökan till gatu- och samhällsmiljönämnden att Uppsala 

kommun behöver se över trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det utifrån den tragiska 

terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm. Nordström menar att många städer i Europa 

och världen använder sig av säkerhetspollare av olika konstruktioner.  



För att kunna stoppa tunga fordon liknande det som användes vid dådet på Drottninggatan i 

Stockholm krävs avstängningar i betong liknande de som används för att skydda 

entreprenörer och personal vid gatuarbeten. Det vill säga anordningar som är relativt 

skrymmande. Ett alternativ till tunga avstängningar i betong kan vara höj- och sänkbara 

säkerhetspollare. Då det förekommer nyttotrafik på gågatan så som renhållningsfordon, 

värdetransporter, färdtjänstfordon och fordon som behöver angöra de allmänna 

försäljningsplatserna anser nämnden att det inte är praktiskt möjligt att använda denna typ av 

pollare. Hänsyn måste också tas till räddnings-, ambulans-, och polisfordons tillgänglighet. 

Generellt sett anser nämnden att öppenhet ska prägla staden. 

 

Elektronisk utrustning 

Nordström anser att det i innerstaden, eller i miljözonen för tunga fordon, endast ska tillåtas 

lastbilar som är utrustade med teknik som gör dem obrukbara för obehöriga förare. 

Miljözonen är beslutad med stöd av nationell lagstiftning. De tunga fordon som får trafikera 

zonen ska också uppfylla de krav som ställs i nationell lagstiftning. Nämnden är givetvis 

positiv till denna typ av utrustning i tunga fordon men att utformningen av ett regelverk måste 

utredas på nationell nivå och i samarbete med fordonsindustrin. Nämnden anser därför att 

frågan om krav på elektronisk utrustning i tunga fordon inte kan hanteras lokalt, inom 

kommunen.   
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