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SAMMANFATTNING

Öckerö kommuns trafiksäkerhetsplan är ett 
processinriktat arbetsmaterial som skall syfta 
till att stödja ett effektivt och systematiskt 
arbete med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. 
Öckerö kommuns trafiksäkerhetsmål 
sträcker sig i trafikstrategin till år 2025 och i 
trafiksäkerhetsplanen till år 2023. Målen för 
trafiksäkerhetsplanen är som följer:

• Antal döda i trafiken skall fortsatt vara noll.

• Antal allvarligt skadade i trafiken skall minska 
med 60 procent (jämfört med snittet för 
perioden 2013–2017).

• Antal lindrigt skadade i trafiken skall minska 
med 40 procent (jämfört med snittet för 
perioden 2013–2017).

• Andelen medborgare som upplever att 
trafiksäkerheten är god eller mycket god skall 
öka.

Öckerö kommuns trafiksäkerhetsplan baseras 
på olycksstatistik från STRADA. Statistiken 
behandlar olyckor på hela vägnätet under perioden 
2013–2017; var olyckorna har inträffat och 
vilken typ av olyckor och skador som uppstått. 
Totalt har det inträffat 167 personskadeolyckor 
i kommunen varav de flesta har inträffat på det 
kommunala vägnätet. Flest olyckor har inträffat 
på Hönö och Öckerö som står för 84 procent av 
olyckorna. Vanligaste olyckstypen i kommunen är 
singelolyckor med cykel och därefter singelolyckor 
fotgängare.

Förutom olycksstatistik har också inkomna 
synpunkter från allmänheten, under perioden 
juli 2016 – oktober 2017, legat till grund för 
trafiksäkerhetsplanen. Av dessa synpunkter 
framgår att öborna främst upplever problem med 
höga hastigheter, farliga omkörningar och allmän 
vårdslös körning. Främst är det mopedister och 
bilister som vill hinna till färjan som tar farliga 
risker. Många synpunkter gäller även barnens väg 
till skolan som inte upplevs som säker.

Hastighetsmätningar som utförts under 2014 och 
2015 visar att hastighetsöverträdelserna är störst 
på 50-vägarna.  

Analys av underlaget har resulterat i åtgärdsförslag 
för geografiska områden/platser inom vilka 
trafiksäkerheten behöver höjas. Alla förslag gäller 
inte att i första hand utföra en fysisk åtgärd. I 
vissa fall föreslås att hastighetsmätning görs till 
en början. För större områden där en samlad 
översyn behöver göras föreslås utredningar för att 
identifiera nyckelpunkter, t.ex. vilka vägar som 
används mest frekvent av skolbarn. Därefter tas 
fram förslag på konkreta åtgärder som gör nytta för 
området som helhet. Åtgärderna fördelas över en 
femårsperiod, 2019–2023. 

Huvudmannaskapet för vägar inom Öckerö 
kommun skall utredas år 2019. Utfallet av 
utredningen kan påverka vilka åtgärder som kan 
och bör genomföras av kommunen.

Andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som tas upp 
är drift- och underhållsåtgärder, kommunikativa 
och administrativa åtgärder. Dessa är generella 
och icke platsspecifika. Ett exempel är vikten av 
att hålla en beläggningsplan eftersom det finns 
ett samband mellan olyckor, främst cykel och 
fotgängare, och eftersatt beläggningsunderhåll. En 
kommunikativ/beteendepåverkande åtgärd kan 
vara att arbeta för att antalet skolresor med bil 
skall minska. En administrativ åtgärd är t.ex. att 
arbeta med rutiner för hur trafiksäkerheten vid 
vägarbeten skall hanteras.

Om målen för trafiksäkerhetsplanen uppnås 
genererar det i en årlig reducering av 
samhällskostnader för trafikolyckor med drygt 102 
miljoner kronor.
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1 VARFÖR EN TRAFIKSÄKERHETSPLAN?

1.1 Bakgrund

Med utgångpunkt i Öckerö kommuns trafikstrategi 
har kommunen utvecklat ett trafikprogram som 
skall innehålla följande dokument: Gång- och 
cykelplan, Hastighetsplan, Trafiksäkerhetsplan, 
Trafikmiljö- 
plan, Parkeringsplan, Vägvisningsplan, Kollektiv-
trafikplan, Beläggningsplan, Vinter- och 
sommarväghållningsplan samt Plan för Mobility 
management.

Trafiksäkerhetsplanen är därmed en av tio planer 
syftande till att, utöver den nationella nollvisionen, 
uppnå Öckerö kommuns vision om en levande 
skärgårdskommun med människan i centrum. En 
vision som lägger stort fokus på bland annat att det 
skall vara attraktivt och säkert att åka kollektivt, gå 
och cykla.

Trafiksäkerhetsplanen vänder sig till politiker, 
arbetsgrupper och tjänstemän som arbetar med 
planering och genomförande av fysisk planering 
och/eller trafik- och infrastrukturfrågor, inklusive 
drift och underhåll. 

1.2 Vad är en trafiksäkerhets-
plan?

En trafiksäkerhetsplan är ett processinriktat 
arbetsmaterial som skall syfta till att 
stödja ett effektivt och systematiskt arbete 
med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. 
Trafiksäkerhetsarbetet är en process som kan delas 
upp i sex steg, se Figur 1.

Stegen beskrivs som följer: 

1. I steget initiering skapas förutsättningar 
för att underlätta långsiktigt kommunalt 
trafiksäkerhetsarbete. 

2. I trafikolyckornas konsekvenser 
kartläggs och analyseras olyckorna med 
avseende på när, var och hur, utifrån 
information från Transportstyrelsens 
olycksrapporteringssystem STRADA1.

3. I momentet förankring och mål fastställs 
lokala mål utifrån kommunala och nationella 
inriktningsdokument, nationella mål och den 
lokala olycksbilden i föregående steg. 

4. Utifrån lokala mål tas en åtgärdsplan fram där 
det specificeras vilka åtgärder som skall vidtas 
för att uppnå målen. 

5. Genom förankring skapas en acceptans för 
åtgärdsplanen bland berörda parter. 

6. Genomförande och uppföljning är det 
avslutande steget i processen där åtgärderna 
skall fogas in i planeringsprocessen.

Av dessa steg omfattar trafiksäkerhetsplanen 
endast stegen trafikolyckornas konsekvenser, mål 
och förankring samt åtgärdsplan. Första steget, 
initiering, är avklarat i och med beslutet att ta fram 
trafiksäkerhetsplanen. De övriga stegen genomförs 
först efter det att trafiksäkerhetsplanen antagits.

1.3 Omfattning

Trafiksäkerhetsplanen omfattar hela vägnätet 
med fokus på de kommunala vägarna på samtliga 
tio bebodda öar i Öckerö kommun: Fotö, Hönö, 
Öckerö, Hälsö, Källö-Knippla (Knippla), Hyppeln, 
Rörö, Grötö, Kalvsund och Bohus-Björkö (Björkö).

1 Swedish TRaffic Accident Data Acquisition. Transports-
tyrelsens olycksrapporteringssystem med insamlad data
om vägtrafikolyckor från polis och akutsjukhus.

Figur 1. Process för trafiksäkerhetsarbetet 
i sex steg.
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1.4 Syfte

Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att öka 
kunskapen kring trafiksäkerhet generellt och 
att vara ett stöd i den vardagliga kommunala 
planeringen. Dels för att förstå den lokala 
problematiken men även för att skapa 
prioriteringsordningar mellan olika insatsområden 
och åtgärder. I förlängningen är syftet att minska 
antalet trafikolyckor och därtill hörande skador 
samt att öka upplevelsen av trygghet och säkerhet 
hos kommunens medborgare.
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2 ATT ARBETA MED TRAFIKSÄKERHET

År 2011 utvecklade FN planen “Decade of Action 
for Road Safety 2011-2020”  och beslutade därmed 
att alla medlemsländer skall arbeta för att öka 
trafiksäkerheten och att antalet dödade i trafiken 
skall reduceras. Därmed har varje enskild kommun 
i Sverige ett ansvar att aktivt arbeta för en ökad 
trafiksäkerhet.

För att åstadkomma ett säkert trafiksystem 
krävs insatser på samtliga strukturella nivåer i 
samhället. Där ingår bl.a. val av transportsätt, 
standard på transportmedlen och trafikanternas 
utbildningsnivå. När det kommer till utformningen 
av väg- och gatusystemet, delas vägnätet in i olika 
klasser beroende på vilken funktion och tänkbara 
störningar som är aktuella på den specifika 
vägsträckan. Kravet på en viss framkomlighetsnivå 
för en trafikantkategori viktas mot önskad 
säkerhetsnivå för en annan trafikantgrupp. 
Trafiksystemets uppbyggnad, utifrån konflikt 
mellan olika trafikantgrupper, har stor betydelse 
för vilka risker som trafikanterna utsätts för. 

Trafiksäkerhet går att studera i detaljnivå med 
avseende på bland annat trafikanternas beteende 
och användning av trafiksystem. Samtidigt som 
trafikmiljön ställer krav på trafikantens beteende, 
ställer trafikantens förutsättningar krav på 
utformningen. 

För att klara framtida trafiksäkerhetsproblem 
räcker det inte att endast göra förändringar i det 
kommunala trafiksystemets utformning. Det är lika 
viktigt att förstå hur den kommunala planeringen 
påverkar trafiksäkerhetsnivån i kommunen. Därför 
bör trafiksäkerheten ingå i all fysisk planering inom 
kommunen.

Genom att låta trafiksäkerheten bli en del av 
den fysiska planeringen påverkas således både 
stadsrum och stadsliv av trafiksäkerheten. En 
anpassad hastighet i samverkan med ett väl 
utformat stadsrum, kan bidra till ett vackrare, 
tryggare och mer levande samhälle. En ökad 
trafiksäkerhet, i form av lägre hastigheter, har 
även en positiv påverkan på både bullernivåer och 
luftkvalitet. 

2.1 Mer än fysiska  
åtgärder krävs

För att uppnå en hög trafiksäkerhet i samhället 
krävs fysiska, administrativa samt kommunikativa 
åtgärder. 

Fysiska åtgärder förändrar miljön genom 
exempelvis farthinder för reducerad hastighet, 
mitträcke för att förhindra mötesolyckor eller 
separering av olika trafikslag. 

Administrativa åtgärder är regleringsåtgärder 
som styrs av lagar och förordningar. Det kan till 
exempel vara hastighetsreglering på en väg eller 
förbud av ett visst fordonsslag. 

Kommunikativa åtgärder, dvs. beteendepåverkande 
aktiviteter, utbildningsinsatser och 
kunskapskampanjer, kan i samverkan med fysiska 
och administrativa åtgärder skapa mycket goda 
trafiksäkerhetshöjande effekter.

2.2 Trafikanttypernas  
förutsättningar

Olika typer av trafikanter har olika förutsättningar 
och olika förmågor i trafiken. De oskyddade 
trafikanterna löper större risk när de vistas i 
trafiksystemet än motorfordonstrafikanterna. 
Risken att dödas i trafiken som fotgängare eller 
cyklist är fem gånger så stor, per kilometer, som för 
en bilist (SKL 2013).

För de oskyddade trafikanternas säkerhet är 
trafikmiljöns utformning avgörande och bör 
således anpassas efter fotgängare och cyklisters 
behov.  

Enligt statistik från STRADA står singelolyckor 
bland fotgängare och cyklister för majoriteten av 
alla allvarliga trafikskador år 2013-2017. Oftast 
beror det på brister i infrastrukturen såsom 
dålig snöröjning, höga trottoarkanter, gropar, 
asfaltskanter m.m. 
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2.3 Betydelsen av hastighet och 
ålder

När beslutet om nollvisionen togs 1997 slogs det 
fast att det är människans fysiska förutsättningar 
att tåla yttre våld vid trafikolyckor som skall ligga 
till grund för transportsystemets utformning. 
Forskning visar att risken att dödas eller skadas 
allvarligt (MAIS3+)2 i trafiken ökar med stigande 
hastighet. Vid en kollision mellan fotgängare och 
fordon minimeras sannolikheten för dödsfall om 
hastigheten inte överstiger 30 kilometer i timmen.

Det har även visat sig att risken att dödas eller 
skadas allvarligt ökar med stigande ålder, se 
Figur 2. Merparten av alla dödsolyckor sker 
på 50-vägnätet. På de vägar där hastigheten är 
reglerad till 50 kilometer i timmen är skaderisken 
för äldre personer (personer över 65 år) tio gånger 
högre jämfört med personer upp till en ålder av 44 
år. 

2 Maximum Abbreviated Injury Scale. En skala mellan 
1 till 6 som anger den högsta graden för skadorna hos 
en person vid en trafikolycka (där 1 innebär en mindre 
skada och 6 innebär maximal skada/död). En olycka där 
skadorna är mycket allvarliga klassas som 3+.

På vägar där hastigheten är låg (upp till 30 
kilometer i timmen) lämnar 70 procent av 
bilisterna spontant företräde för cyklister som 
försöker korsa vägen, oavsett om bilisterna har 
skyldighet att väja eller inte. I hastigheter 46–60 
kilometer i timmen har siffran minskat till endast 
40 procent. Denna kunskap är viktig att ha i 
planeringen av torg och gator.

2.4 Barn i trafiken

Barn kan ses som en egen trafikantgrupp. Upp 
till cirka 12 års ålder saknas de förutsättningar 
som behövs för ett trafiksäkert beteende 
(trafikmognad). Bland annat beror det på att den 
kognitiva förmågan, simultanförmågan samt syn 
och hörsel ännu inte är helt utvecklad. För att 
barnens rörelsefrihet inte skall begränsas mer än 
nödvändigt, utan att de själva skall kunna ta sig 
till målpunkter är det viktigt att deras trafikmiljö 
uppfattas som okomplicerad, trygg och trafiksäker 
av såväl barn som vuxna. Detta uppmärksammas 
särskilt i de transportpolitiska målen (2008/09:93).

Figur 2. Krockvåldskurvor för fotgängare (Trafikverket, layout Atkins).
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3 MÅLBESKRIVNING

Nedan presenteras nationella respektive 
kommunala mål för ett trafiksäkert 
samhälle. I kapitlet presenteras även 
mål för trafiksäkerhetsplanen. Målen för 
trafiksäkerhetsplanen grundas på de nationella 
målen samt Öckerö kommuns gällande 
översiktsplan och trafikstrategimål. 

3.1 Nationella mål

År 1997 tog Sveriges riksdag beslut om att 
trafiksäkerhetsarbetet skall ha visionsmål genom 
en nollvision. Nollvisionen innebär att ingen 
skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Vid regeringens nystart för nollvisionen 2016 
beslutades att fokus skall läggas på framförallt 
oskyddade trafikanter.

Arbetet för att nå nollvisionen har delats upp i olika 
delmål och etappmål.

3.1.1 Transportpolitiska mål

Sveriges riksdag har tagit fram transportpolitiska 
mål. De transportpolitiska målen täcker 
infrastruktur och samtliga trafikslag såsom 
spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt 
transport- och infrastrukturforskning. Utöver 
ovanstående övergripande mål har riksdagen 
beslutat om ett funktionsmål (gällande 
tillgänglighet) och ett hänsynsmål (gällande 
säkerhet, miljö och hälsa).

Transportpolitiskt  
mål

Funktionsmål – 
tillgänglighet

Hänsynsmål – 
säkerhet, miljö och 
hälsa

”Att säkerställa en 
samhällsekonomiskt 
effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning 
för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.”

”Transportsystemets 
utformning, funktion 
och användning skall 
medverka till att ge 
alla en grundläggande 
tillgänglighet med 
god kvalitet och 
användbarhet samt bidra 
till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet 
skall vara jämställt, det 
vill säga likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.”

”Transportsystemets 
utformning, funktion 
och användning skall 
anpassas till att ingen 
skall dödas eller skadas 
allvarligt samt bidra till 
att miljökvalitetsmålen 
uppnås och till ökad 
hälsa.”
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3.1.2 Trafiksäkerhetsmål

Gällande etappmål för nollvisionen preciseras i 
en halvering av antalet omkomna samt att antalet 
allvarligt skadade i trafiken skall minska med 25 
procent mellan 2007 och 2020. Målet innebär att 
antalet trafikdödade år 2020 inte får överstiga 220 
personer.

För att uppnå nollvisionens mål och ökad 
trafiksäkerhet har tolv prioriterade indikatorer, 
som anses vara extra viktiga att jobba med tagits 
fram. Samtliga indikatorer har delats in i tydliga 
och mätbara mål för årliga uppföljningar, se  
Tabell 1. 

Förutom nollvisionen har också EU tagit fram 
riktlinjer för trafiksäkerhet om att antalet 
dödsolyckor i trafiken skall halveras mellan 2010 
och 2020 samt att antalet allvarligt skadade 
skall minska med 40 procent. En justering av det 
svenska etappmålet till EU-målet skulle innebära 
att antalet döda i trafiken inte får överstiga 133 
personer år 2020. Någon anpassning av det 
svenska etappmålet till EU-målen har hittills inte 
genomförts.

Prioriterade insatsområden
Utgångsläge 

(2010)
2017 Mål 2020

Antal omkomna i trafiken 440 253 220

Antal allvarligt skadade i trafiken 5 400 4 400 4 100

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns,  
statligt vägnät

43 % 45 % 80 %

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns,  
kommunalt vägnät

64 % 67 % 80 %

Andel trafikarbete med nyktra förare 99,71 % 99,74 % 99,90 %

Andel bältade i framsäte i personbil 96 % 98 % 99 %

Andel cyklister med hjälm 27 % 44 % 70 %

Andel mopedister med rätt använd hjälm 96 % 98 % 99 %

Andel trafikarbete med högsta  
Euro NCAP-klass3 

20 % 72 % 80 %

Andel trafikarbete med mötesseparering på vägar 
över 80 km/tim, statligt vägnät

50 % 76 % 90 %

Andel säkra gång-, cykel- och mopedpassager 19 % 27 % 35 %

Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll 
av gång- och cykelvägar

18 % 36 % 70 %

Tabell 1. Prioriterade insatsområden för ökad trafiksäkerhet (Trafikverket).

3 Ett femstjärnigt säkerhetsbetygssystem för att hjälpa 
konsumenter att jämföra fordon.
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3.2 Kommunala mål och  
visioner

För att Öckerö kommun skall uppnå sin vision om 
att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem för 
en levande skärgårdskommun med människan 
i centrum, så har följande målsättningar 
formulerats:

• De negativa konsekvenserna av biltrafiken  
skall minska.

• Förutsättningarna för alternativa färdmedel  
skall förbättras.

• Förutsättningarna för lokala arbetstillfällen 
skall förbättras.

3.2.1 Gällande översiktsplan

Öckerö kommuns gällande översiktsplan antogs 
i juni 2018 och har som mål att förverkliga en 
ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. 
För att underlätta planarbetet och som grund för 
fortsatt strategiskt arbete har kommunen arbetat 
fram fem planeringsstrategier:

• Människan i centrum

• Förtätning

• Bevara natur- och kulturmiljöer

• Utveckla hamnar, centrum och verksamheter

• Havets möjligheter och utmaningar

Strategierna har kompletterats med generella 
checklistor för att lättare kunna tillämpas.

3.2.2 Gällande trafikstrategi

Öckerös trafikstrategi antogs i juni 2015, gäller 
fram till 2025 och består av kommunens vision 
samt tre övergripande mål, se Figur 3.

Människan i centrum är det mål som innefattar 
trafiksäkerhetsfrågan. Tanken är att den enskilda 
medborgaren skall stå i fokus för kommunens 
planering vilket också skall genomsyra 
trafiksystemets alla delar. Det innebär bland annat 
att hänsyn skall tas till de svagaste grupperna i 
trafiksystemet – barn, äldre och funktionsnedsatta 

– och att deras rörelsefrihet inte skall begränsas. 
Därför är det viktigt att utformningen av 
trafiksystemet får en skala som gynnar alla 
trafikantgruppers behov. Trafikstrategin skall 
också bidra till att tillgängligheten tillgodoses 
på likvärdigt sätt för kvinnor respektive mäns 
transportbehov. 

Trafiksystemets utformning, funktion och 
användning skall anpassas så att ingen dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. Då en mycket stor andel 
av de olyckor som inträffat de senaste åren inom 
kommunen är olyckor med lindriga skador som 
följd, har beslut tagits att inkludera även dessa 
olyckor i målet. 

Figur 3. Öckerö kommuns vision för år 2025 är 
utgångspunkten för trafikstrategins tre mål.

 

Satsningar – 2025

• Minska antalet 
personskadeolyckor till 15 per år 
(30 olyckor per år i snitt 2004–
2014).

• Öka andelen medborgare som 
upplever att trafiksäkerheten 
är god eller mycket god till 70 
procent (idag 23 procent enligt 
undersökningen Kritik på teknik 
2013).
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3.2.3 Mål för trafiksäkerhetsplanen

Denna trafiksäkerhetsplan är den första i 
ordningen för Öckerö kommun. Målen har tagits 
fram enligt handboken ”Trafiksäkra staden” 
och handlar om att antal dödade, allvarligt 
skadade samt lindrigt och måttligt skadade i 
trafiken skall minska. Målen skall vara mätbara. 
Trafiksäkerhetsplanen har ett tidsperspektiv på fem 
år, vilket innebär att målen skall nås 2023. 

I trafikstrategin sattes ett mål om 15 olyckor per 
år (en minskning med 50 procent jämfört med 
snittet 2004–2014). Den senaste femårsperioden 
har antalet olyckor ökat, snittet är 33,4 skadade per 

år. Med tanke på det ändrade statistikunderlaget 
sedan trafikstrategin antogs, bör målet i 
trafiksäkerhetsplanen om antalet skadade 
anpassas så att procentandelen sätts högre än 
trafikstrategins 50 procent. 

Utöver målen om antalet skadade i trafiken 
eftersträvas att upplevelsen av trygghet och 
säkerhet skall öka. Hög trygghet kan sägas vara 
en indikator på uppfyllelse av trafikstrategins 
mål om att människan sätts i centrum och att 
rörelsefriheten inte begränsas. 

Mål trafiksäkerhetsplan – 
2023

• Antal döda i trafiken skall fortsatt 
vara noll.

• Antal allvarligt skadade i trafiken 
skall minska med 60 procent 
(jämfört med snittet för perioden 
2013–2017).

• Antal måttligt skadade i trafiken 
skall minska med 40 procent 
(jämfört med snittet för perioden 
2013–2017).

• Antal lindrigt skadade i trafiken 
skall minska med 40 procent 
(jämfört med snittet för perioden 
2013–2017).

• Andelen medborgare som 
upplever att trafiksäkerheten är 
god eller mycket god skall öka.



15

4 NULÄGES- OCH KONSEKVENSBESKRIVNING

Följande kapitel kommer behandla statistik av 
olyckor som skett på vägnätet i Öckerö kommun 
under en femårsperiod, en samhällsekonomisk 
kostnadsanalys baserad på olycksstatistiken samt 
en inventering av  de kommunala vägarna med 
avseende på trafiksäkerhet.

4.1 Olycksstatistik

Statistiken i trafiksäkerhetsplanen baseras helt och 
hållet på incidentrapportering i STRADA, Swedish 
TRaffic Accident Data Acquisition. Av statistiken 
framgår var olyckan har skett samt vilken typ 
av olycka och skada som har uppstått. Genom 
att studera olycksrapporter kan även orsaker till 
olyckor presenteras. 

4.1.1 Om STRADA

STRADA är ett informationssystem där polis och 
sjukvård registrerar data om personskador och 
olyckor inom Sveriges hela vägtransportsystem. 
Polisens registrering av trafikolyckor är 
rikstäckande i STRADA sedan 2003. Sedan 
några år tillbaka rapporterar även större delen 
av Sveriges akutsjukhus in olycksuppgifter till 
informationssystemet. Genom att uppgifterna 
sammanförs från två olika källor minskar 
mörkertalet (gäller framförallt olyckor med endast 
oskyddade trafikanter som polisen inte åker på) 
och informationsunderlaget blir bättre. 

I STRADA registreras uppgifter så som typ av 
olycka, skadegrad, olycksposition och tidpunkt för 
olyckan samt varför den har inträffat. Syftet med 
STRADA är att ge väghållaren en bra överblick av 
var insatser ger störst effekt för att minska antalet 
personskador. I STRADAs olycksstatistik redovisas 
endast olyckor med personskador.

4.1.2 Vägnätet i Öckerö kommun

I Öckerö kommun finns både statliga, kommunala 
och enskilda vägar. Det kommunala ansvaret 
omfattar det kommunala vägnätet men även 
enskilda vägar där kommunen tagit över 
underhållet. Det finns en risk att enskilda vägar 
där kommunen tagit över underhållet utesluts 

ur statistiken då vägen fortfarande klassas 
som enskild i Nationella vägdatabasen, NVDB4. 
Dessutom är det ett relativt stort vägnät som 
tidigare var statligt som i statistiken klassas som 
okänt. Av den anledningen redovisas samtliga 
olyckor. Under perioden 2013–2017 har 167 
personskadeolyckor ägt rum på åtta av kommunens 
tio bebodda öar (på Grötö och Källö-Knippla har 
inga olyckor inträffat). Fördelningen av olyckor per 
väghållare är som följer:

• 8 st statlig väg

• 114 st kommunal väg

• 18 st enskild väg 

• 27 st väghållare okänd

4.1.3 Skadegrad och olyckstyp

Antalet olyckor och dess skadegrad har varierat 
under de senaste fem åren på vägnätet i Öckerö 
kommun, enligt Figur 4.  
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Figur 4. Antal olyckor för respektive skadegrad 
2013–2017.

Olyckans omfattning baseras på sjukvårdens 
klassificering av skadegrad ISS, Injury Severity 
Score. Genom klassificeringen tilldelas varje 
personskada ett prognostiskt index mellan 1 och 
75 där olyckan eller skadan klassificeras enligt 
följande gränser:

• Skadegrad ISS 1–3 = Lindrig olycka

• Skadegrad ISS 4–8 = Måttlig olycka

• Skadegrad ISS 9– = Allvarlig olycka 
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Olyckor där sjukvårdsrapporteringen visar på ett 
ISS = 0 eller där polisen bedömt att personen är 
oskadd tas inte med i statistiken. 

Olyckorna delas också in i tolv olika kategorier/
typer där olycka med motorfordon står för åtta 
av olyckstyperna; singel, möte, omkörning, 
upphinnande, avsvängande, korsande, cykel/
moped – motorfordon, fotgängare – motorfordon.  

Utöver dessa kategorier finns även flera 
delkategorier för oskyddade trafikanter, viltolyckor, 
spårbunden trafik samt övriga olyckor (olyckor som 
involverar tamdjur, traktor, snöskoter, parkering, 
backning m.fl). 

4.1.4 Registrerade personskade- 
olyckor 2013–2017

Dödsolyckor 
Inga dödsolyckor i trafiken under perioden 
2013–2017.

Allvarliga olyckor (ISS 9–) 
Enligt STRADA har det, under perioden 2013–2017, 
skett elva allvarliga olyckor. Den största andelen 
allvarliga olyckor är singelolyckor främst med cykel, 
se Figur 5.

73%

18%

9%

G1 (cykel singel)

S (singel-motorfordon)

F (fotgängare-motorfordon)

Figur 5. Fördelning allvarliga olyckor per 
olyckstyp.

Fem av olyckorna beror på trafikantens 
handhavandefel, till exempel att föremål åkt in 
i cykelhjulet, att trafikanten har snubblat utan 
angiven orsak, droganvändning eller att föraren 
tappat kontroll över fordonet. Fyra av olyckorna är 
relaterade till omständigheter gällande vägen, till 
exempel bristande skyltning, vägarbete, påkörning 
av kantsten, ojämnheter i underlaget, hinder på 
vägen eller halka på grund av bland annat snö, 
is eller grus. De övriga två allvarliga olyckorna 
rörde sig om en fotgängare som blev påkörd av ett 

motorfordon samt en cykelolycka som inträffade av 
okänd anledning. Fördelningen ser ut enligt Figur 6 
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Figur 6. Orsaker allvarliga olyckor.

Måttliga olyckor (ISS 4–8) 
Under urvalsperioden har det skett 66 
personskadeolyckor med måttlig skadegrad. Även 
vid måttliga olyckor dominerar singelolyckorna. 
Liksom vid allvarliga olyckor är det flest olyckor av 
typen cykel singel (G1), men även fotgängare singel 
(G0) samt moped singel (G2), se Figur 7.
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U (upphinnande-motorfordon)

Figur 7. Fördelning måttliga olyckor per ckstyp.

Som visas i Figur 8 är den vanligaste olycksorsaken 
för olyckor med måttlig skadegrad, liksom för de 
allvarliga olyckorna, trafikantens handhavandefel. 
De utgör drygt 40 procent. Ungefär lika stor del 
av olyckorna är relaterade till omständigheter 
gällande vägen. Den enskilt största orsaken inom 
denna grupp av orsaker är grus på vägbanan. 
Resterande måttliga olyckor orsakades av 
fordonsfel (t.ex. delar som lossnar), skymd sikt, 
konflikt mellan trafikanter och kollisioner.
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Lindriga olyckor (ISS 1–3) 
Av totalt 90 lindriga olyckor under 2013–2017 är 
olyckstyperna G1, G2 och G0 mest framträdande, 
se Figur 9.

Knappt 30 procent av de lindriga olyckorna beror 
på trafikantens handhavandefel. 40 procent 
av olyckorna är relaterade till omständigheter 
kopplade till vägen, till exempel bristande skyltning, 
vägarbete, påkörning av kantsten, ojämnheter i 
underlaget, hinder på vägen eller halka på grund av 
bland annat snö, is eller grus. Den enskilt största 
olycksorsaken inom denna grupp av orsaker är 
halka till följd av snö och is, se Figur 10.

Bland orsakstyperna utmärker sig även 
påkörningar, som utgör nästan var femte lindrig 
olycka. Resterande olyckor orsakades av konflikt 
mellan trafikanter, skymd sikt och fordonsfel.

4.1.5 Totalt Öckerö kommun

I Figur 11 visas att flest olyckor rapporterats från 
kommunens största öar (sett till antal invånare), det 
vill säga Hönö, Öckerö och Bohus-Björkö. 

Figur 8. Orsaker måttliga olyckor.
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Figur 9. Fördelning lindriga olyckor per 
olyckstyp..

Lindriga olyckor (ISS 1–3) 
Av totalt 90 lindriga olyckor under 2013–2017 är 
olyckstyperna G1, G2 och G0 mest framträdande, 
se Figur 9.

Knappt 30 procent av de lindriga olyckorna beror 
på trafikantens handhavandefel. 40 procent 
av olyckorna är relaterade till omständigheter 
kopplade till vägen, till exempel bristande skyltning, 
vägarbete, påkörning av kantsten, ojämnheter i 
underlaget, hinder på vägen eller halka på grund av 
bland annat snö, is eller grus. Den enskilt största 
olycksorsaken inom denna grupp av orsaker är 
halka till följd av snö och is, se Figur 10.

Bland orsakstyperna utmärker sig även 
påkörningar, som utgör nästan var femte lindrig 
olycka. Resterande olyckor orsakades av konflikt 
mellan trafikanter, skymd sikt och fordonsfel.

4.1.5 Totalt Öckerö kommun

I Figur 11 visas att flest olyckor rapporterats från 
kommunens största öar (sett till antal invånare), det 
vill säga Hönö, Öckerö och Bohus-Björkö. 

Sammantaget är det singelolyckorna med cykel (G1), 
fotgängare (G0) samt moped (G2) som dominerar, 
se Figur 12.

Den samlade bilden av samtliga olycksorsaker ses i 
Figur 13.

Figur 8. Orsaker måttliga olyckor.

Figur 10.  Orsaker lindriga olyckor.
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Figur 11.  Fördelning antal olyckor per ö.
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Figur 12. Fördelning olyckstyper för hela Öckerö 
kommun.
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Figur 13. Orsaker till olyckor hela Öckerö 
kommun.
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4.2 Samhällskostnader

Trafikolyckor är kostsamt för samhället. 
Förutom materiella kostnader tillkommer även 
kostnader för sjukvård, produktionsbortfall och 
administration. För att kunna uppskatta samhällets 
totala kostnader i anknytning till trafiksäkerhet 
har Trafikverket i sin rapport Analysmetod 
och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn: ASEK 6.1 (2018-04-01), tagit 
fram den samhällsekonomiska kostnaden för 
humankapital per genomsnittlig individ vid 
vägtrafikolyckor, vilket också kallas för Värdet 
av ett statistiskt liv (VSL). Utifrån dessa siffror 
kan samhällets årliga kostnader för den lokala 
trafiksituationen inom Öckerö kommun beräknas 
enligt . 

4.3 Inventering

För att komplettera olycksstatistiken har 
hastighetsmätningar utförts på de platser där 
hastigheten upplevs som mycket hög samt i 
högtrafikerade stråk. Mätningarna visar att 
hastighetsöverträdelserna är störst på 50-vägar. 

Som grund för identifiering av platser och 
företeelser som kan behöva åtgärdas, samlar 
Öckerö kommun in felanmälningar, synpunkter 
och tillbudsrapporter från invånare. Det är höga 
hastigheter, farliga omkörningar och allmän 
vårdslös körning som upplevs som de största 
problemen på öarna. 

I första hand är det mopedister som bidrar till att 
invånarna upplever bristande trafiksäkerhet, men 
även bilister som tar risker för att hinna till färjan 
utgör en trafiksäkerhetsrisk. 

Andra orsaker som bidrar till otrygghet i trafiken 
är att vägarna är smala och att sikten är begränsad 
på grund av till exempel hinder eller dålig 
belysning. Många synpunkter som lämnas till 
kommunen handlar om barnens väg till skolan 
och att den inte upplevs som säker. En beskrivning 
av de vanligaste och mest framträdande 
rapporteringarna från invånarna är nedan 
sammanställd per ö tillsammans med andra kända 
trafiksäkerhetsrisker.

I rapporten Kritik på teknik (SKL 2016) redovisas 
resultatet av kundnöjdhetsenkäter gällande 
teknisk förvaltning, som skickats ut till invånare 
i Sveriges kommuner. En fråga har ställts till 
Sveriges kommuninvånare om vilka kommunala 
trafiksäkerhetsinsatser de har störst behov av på 
den egna gatan där de bor. Åtgärder som generellt 
önskas är framförallt hastighetsdämpning och 
förbättrad sikt vid gatukorsningar.

Gällande snö- och halkbekämpning svarade ca 65 
procent av invånarna i Öckerö kommun att det 
sköts bra eller mycket bra.

Vad gäller kommunens gator, vägar och cykelvägar 
(jämnhet, gropar och spår) svarade cirka 18 procent 
av invånarna i Öckerö kommun att standarden är 
bra eller mycket bra.

Gatubelysning används för bland annat ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet. I Kritik på teknik 
2013 svarade ca 26 procent av invånarna i Öckerö 
kommun att de tycker att kommunen skall öka 
resurserna för gatubelysning. 

4.3.1 Bohus-Björkö

På Björkö är det främst Skarviksvägen som upplevs 
som otrygg med rapporterat höga hastigheter och 
farliga omkörningar då bilister bland annat skall 
hinna med färjan. 

En sträcka runt korsningarna med 
Kyrkvägen och Mossvägen väcker särskild 
oro. Sikten är delvis dålig och även om 
85-percentilen i hastighetsmätningar är under 
hastighetsbegränsningen, så ökar olycksrisken 
av att cyklar kan få upp hög hastighet i backen på 
Mossvägen ner mot Skarviksvägen.

VSL  
(Mkr)

Olyckor  
snitt/ år, 

2013-2017 
(antal)

Kostnad 
snitt/år, 

2013-2017 
(Mkr)

Olyckor 
snitt/år, 

mål 2023 
(antal)

Minskad 
kostnad, 

snitt/år, om 
mål uppnås 

(Mkr)

Dödsfall 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allvarliga 
skador 12,2 2,2 26,8 0,9 15,9

Måttliga 
skador 10,6 13,2 139,9 7,9 56,2

Lindriga 
skador 4,2 18,0 75,6 10,8 30,2

Summa 242,3 102,3

Figur 14. Samhällskostnader och eventuella 
besparingar.
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Synpunkter gäller även placeringen av 
busshållplatsen vid Gröneviks färjeläge till följd 
av ändringar på Lilla Varholmen. Färjan har vänts 
så att utrymmet för fotgängare ligger på “fel sida” 
jämfört med fotgängarytorna på Björkö. Ärenden 
har även kommit in angående att kollektivtrafikfält 
vid färjeläget saknas.

4.3.2 Fotö

Bilister och mopedister som kör i höga hastigheter 
och är allmänt oaktsamma upplevs som ett stort 
problem. Körfälten är smala och på många platser 
är sikten begränsad, vilket medför att oskyddade 
trafikanter kan vara svåra att upptäcka i tid. De 
flesta körfält på ön är enkelriktade, men det 
finns även körfält som är dubbelriktade trots att 
utrymmet är begränsat.

Vid busshållplatsen Fotö färjeläge finns en 
vändplan som upplevs som osäker då den saknar 
räcke mot vattnet.

4.3.3 Grötö

Inga synpunkter har registrerats.

4.3.4 Hyppeln

Vägarna på Hyppeln är smala och boende upplever 
till viss del att bilar och mopeder håller alltför hög 
hastighet. Det gäller främst Gårdsvägen, där även 
skymd sikt upplevs som ett problem.

4.3.5 Hälsö

Flera Hälsöbor har synpunkter på korsningen 
Burövägen – Vassvägen – Stuvövägen. Främst 
handlar det om bilar som kör i höga hastigheter, 
ofta utan att stanna för gångtrafikanter vid 
övergångstället. Vägen från Burö färjeläge fram till 
korsningen är rak, sluttar nedåt och omgivningen 
saknar bebyggelse – sträckan kan upplevas som 
landsväg. Vid korsningen och timglashållplatsen 
Västeräng finns idag tre vägbulor, men de upplevs 
vara för låga.

Gång- och cykelbanan längs Burövägen har fått 
kritiska påpekanden gällande bland annat att det 
saknas nedsänkt (nollad) kantsten vid passager. 

Det är vanligt att elever som skjutsas med bil till 
skolan släpps av vid Hälsö hamnplan. Platsen är 

inte utformad för det ändamålet och det upplevs 
som en säkerhetsrisk. Bilar rapporteras hålla en 
alltför hög hastighet i en miljö där barn skall ta sig 
vidare till fots till skolan. 

På Tjolmenvägen förekommer synpunkter från 
invånare att det upplevs osäkert att korsa vägen 
för att komma till och från badplatsen. Inga 
olyckor har rapporterats, men höga hastigheter har 
uppmätts.

4.3.6 Hönö

Mopedister som kör vårdslöst upplevs som ett stort 
problem även på Hönö och många synpunkter 
har kommit in angående deras höga hastigheter, 
i synnerhet kring skolorna. Synpunkter, från 
personer som är oroliga för barnens väg till skolan, 
handlar också om kombinationen av smala vägar 
och att sikten är begränsad på många ställen. 
Avsaknad av säkra passager och att barnen tar 
genvägar på platser med mycket trafik är ytterligare 
saker som uppmärksammats. 

Av de större vägarna på Hönö utmärker 
sig Bustadvägen gällande synpunkter på 
trafiksäkerheten. Bustadvägen har en raksträcka 
där det är möjligt för biltrafik att nå höga 
hastigheter, samtidigt som det finns många 
utfarter direkt från fastigheter. Vägen utgör skolväg 
för elever från Fotö som går i skolan på Hönö. 
Längs Bustadvägen finns en gång- och cykelbana 
separerad med GCM-stöd5. Denna gång- och 
cykelbana upplevs inte ge önskad säkerhet. De 
reflexstolpar som är placerade på stöden, såväl som 
själva stöden, har visat sig lossna alltför lätt. Det 
minskar den avskiljande effekten samtidigt som 
lösa föremål riskerar att utgöra hinder för trafiken. 
Vägen har jämfört med de andra större vägarna 
dock färre olyckor registrerade.

4.3.7 Kalvsund

Inga synpunkter har registrerats.

4.3.8 Källö-Knippla

På Lindeviksvägen är det befintliga vägräcket mot 
strandkanten i norra delen av hamnen i dåligt skick, 
vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk vid eventuell 
påkörning. 

5 Ett betongstöd som är spikat direkt på asfalten.
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4.3.9 Rörö

Bynsvägen på Rörö har en rak sträckning och är 
relativt bred, vilket möjliggör höga hastigheter. 
Det har också inkommit synpunkter om höga 
hastigheter utanför skolan, vilket har bekräftats av 
hastighetsmätningar.

4.3.10 Öckerö
Även på Öckerö rapporteras problem med 
mopedister som kör fort och oaktsamt. Ett exempel 
är vid Valemossen där de genar genom parken 
där barn uppehåller sig, vilket gör föräldrar och 
grannar oroliga. Även boende kring Kärrsviksvägen 
upplever problem med mopedister och höga 
hastigheter.

På Ekelundsvägen upplevs osäkerhet både vid 
korsningen med Sörgårdsvägen och vid Hönövägen. 
Bilförare som skall svänga in från Hönövägen på 
Ekelundsvägen och då korsar cykelbanan uppfattar 
ibland inte cyklisterna. Cyklar kan ha relativt hög 
hastighet pga. nedförsbacke. Det förekommer även 
ett ökat risktagande vid sväng in på Ekelundsvägen 
för att undvika att orsaka köbildning på 
Hönövägen.

En bergteknisk undersökning har gjorts i samband 
med detaljplanearbetet för Öckerö centrum. I 
utredningen identifierades ett instabilt parti i 
bergskärningen längs norra delen av Hönövägen, 
på samma sida som gång- och cykelbanan. 

En trafikutredning för Brattebergsområdet som 
tidigare har gjorts pekade på trafiksäkerhetsrisk 
på Intagsvägen. Framför allt är det hämtning och 
lämning av elever med bil till Kompassens skola 
som innebär konflikter med gående och cyklande 
elever vars skolväg passerar där.

4.4 Kartor olyckstyper och  
synpunkter från allmänheten

I Figur 15 – Figur 22 specificeras geografiskt läge 
för följande:

• Samtliga synpunkter som har kommit in till 
kommunen från allmänheten mellan juli 2016 
t.o.m. oktober 2017.

• Olyckor som har registrerats i STRADA 
2013–2017.
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Figur 15. Förekomster av synpunkter och olyckstyper på Bohus-Björkö.
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Figur 16. Förekomster av synpunkter och olyckstyper på Fotö.
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Figur 17. Förekomster av olyckstyper på Hyppeln. Inga registrerade synpunkter.
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Figur 18. Förekomster av synpunkter och olyckstyper på Hälsö.
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Figur 19. Förekomster av synpunkter och olyckstyper på Hönö.
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Figur 20. Förekomster av olyckstyper på Kalvsund. Inga registrerade synpunkter.
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Figur 21. Förekomster av olyckstyper på Rörö. Inga registrerade synpunkter.
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Figur 22. Förekomster av synpunkter och olyckstyper på Öckerö.
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5 ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

I det följande kapitlet presenteras analys av 
olycksstatistik och inventering, samt åtgärdsförslag 
för områden inom vilka trafiksäkerheten behöver 
höjas. 

Utöver platsspecifika trafiksäkerhetsåtgärder och 
investeringar i form av fysiska åtgärder (se kapitel 
5.7) föreslås trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
av andra slag. Drift- och underhållsåtgärder, 
kommunikativa (beteendepåverkande) åtgärder 
och åtgärder av administrativ karaktär, som är 
gemensamma för hela kommunen, presenteras i 
kapitel 5.2-5.6.

Huvudmannaskapet för vägar inom Öckerö 
kommun skall utredas år 2019. Utfallet av 
utredningen kan påverka vilka åtgärder som kan 
och bör genomföras av kommunen.

5.1 Analys

5.1.1 Analys av olyckstyper

I allmänhet är singelolyckor med cykel den 
enskilt vanligaste olyckstypen, även singelolyckor 
med moped och fotgängare utgör en stor del av 
olyckorna. Totalt utgör de tre olyckstyperna cirka 
tre fjärdedelar av alla olyckor. Den kunskapen kan 
vara ett underlag för att satsa på åtgärder riktat mot 
GCM-trafikanter6.

5.1.2 Analys av olycksorsaker

Genom att studera olycksorsakerna ges en tydlig 
bild av betydelsen av drift och underhåll av vägarna. 
Främst halka pga. grus och snö/is ligger bakom en 
stor del av olyckorna med måttlig respektive lindrig 
skadegrad. En fjärdedel av alla personskadeolyckor 
orsakas av halka av olika slag. 

Flera av de olyckor i statistikunderlaget som har 
orsakats av ojämnheter i gatan har resulterat i 
allvarliga skador. Särskilt fotgängare, cyklister och 
mopedister löper risk att drabbas. Olycksdata visar 
att var tionde singelolycka bland dessa trafikslag 
kan härledas till ojämnheter i gatan. Kartor som 
redovisar olyckor där ojämnheter nämns som en 
orsak finns i Figur 23. Vid jämförelse av dessa 

och kartor som redovisar restlevnadstid för 
beläggningen, syns ett samband mellan olyckor och 
vägar med sämre beläggningsstandard. 

Det är svårt att systematiskt dra slutsatser om 
påkörningsolyckor (två eller fler inblandade 
trafikanter), vilka utgör ca var tionde 
personskadeolycka. Påkörningsolyckor har räknats 
som en egen orsakstyp, men kan tänkas ha flera av 
de andra orsakerna i grunden trots att det inte har 
registrerats. Det skulle kunna handla om otydlighet i 
utformning, dålig sikt, hastighet eller att trafikanten 
på något annat sätt har handlat fel. 

Av olycksstatistikunderlaget går endast att utläsa att 
knappt 2 procent av personskadeolyckorna skedde 
till följd av skymd sikt. Det finns dock ett antal 
olyckor med okänd olycksorsak samt, som tidigare 
konstaterats, t.ex. olyckor där händelseförloppet inte 
specificeras närmare än att en påkörning har skett.

Orsakskategorin som kallas trafikantens 
handhavandefel är den enskilt största. Bland dessa 
kan det finnas olyckor som grundas i hög hastighet.

Hög hastighet som olycksorsak är svårt att 
utläsa från olycksstatistik, men forskningen 
har visat hur viktigt det är att hastigheten är 
låg för att skadegraden skall vara låg (se Figur 
2). Hastighetsdämpande åtgärder bör därför 
genomföras där hastigheten är dokumenterat hög 
och oskyddade trafikanter, i synnerhet barn, rör sig.

5.1.3 Analys av rapportering från  
allmänheten

Rapportering från allmänheten berör generellt ofta 
höga hastigheter på både bil- och mopedtrafik, samt 
brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Vissa av de från allmänheten inkomna synpunkterna 
som redovisas i kartorna (se Figur 15 – Figur 22) 
har redan åtgärdats. Återstående synpunkter och 
önskemål har alla beaktats vid framtagande av 
åtgärdsförslag, tillsammans med olycksbilden.

Vissa av synpunkterna är inte direkt kopplade 
till trafiksäkerhet men de beaktas ändå 
då ökad trygghet/kundnöjdhet är ett av 
trafiksäkerhetsplanens mål. 

6 Gående, cyklar och mopeder.



30

Figur 23. Olyckor i anknytning till beläggning i Öckerö kommun 2013–2017.

5.2 Underhåll av vägbeläggning

Underhåll av beläggningen är mycket angeläget 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är viktigt att 
reducera den befintliga underhållsskulden 
avseende beläggning av vägar, inte bara för att 
undvika kapitalförstöring, utan också för minskad 
olycksrisk samt kostnader till följd av trafikolyckor. 
Att ta tillståndsinventering och beläggningsförslag 
på allvar och att inte göra avkall i budget för den 
plan som görs årligen är av vikt för att uppnå 
en jämn status på vägbeläggningen och därmed 
minska olycksrisken för oskyddade trafikanter.

I Öckerö kommuns beläggningsplan skall gång- och 
cykelvägar och/eller cykelstråk med delad körbana 
prioriteras. Med hänsyn till vad olycksdata visar är 
det viktigt att den prioriteringen följs. 

Kundnöjdheten med standarden på gatorna är 
endast 18 procent, vilket även det indikerar ett 
behov av att hålla fast vid en stabil beläggningsplan.

Det bör även läggas vikt vid sättet som 
beläggningsarbetet utförs på. Olyckor har skett 
till följd av höga kanter vid nyasfalterade vägar. 
För trafiksäkerheten är det angeläget t.ex. att 
asfaltering sker så snart efter förarbetet som 
möjligt och att läggning av stödremsor inte dröjer. 

5.3 Driftåtgärder

5.3.1 Väghållning

Att upprätthålla ett bra väglag har stor betydelse 
för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att 
åstadkomma en effektiv snö- och halkbekämpning, 
såväl som sandupptagning efter vintersäsongen och 
gatusopning under hösten för att undvika lövhalka.

Även med tanke på att kundnöjdheten med 
snö- och halkbekämpning är 65 procent i Öckerö 
kommun, finns det utrymme för förbättring. I 
vinterväghållningen i Öckerö kommun prioriteras 
gång-, cykel- och bussvägar. Den prioriteringen 
bör hållas. För ökad tillgänglighet är det viktigt att 
att få bort snövällar som bildar hinder för gång- 
och cykeltrafikanter vid korsningar och passager. 
Likaså att säkerställa resurser för vinterväghållning 
av svåråtkomligare ytor, som t.ex. smala gångbanor 
och busshållplatser.

5.3.2 Skymd sikt

Att sikten är skymd i trafikkorsningar är en vanligt 
förekommande synpunkt som skickas in till Öckerö 
kommun, ofta med utgångspunkt i en omtanke 
om barnen. Förbättrad sikt vid korsningar är det 
näst vanligaste kundönskemålet för förbättrad 
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trafiksäkerhet enligt Kritik på teknik (SKL 2016). 
Skymd sikt är alltså tydligt en företeelse som 
skapar en känsla av osäkerhet för många.

För att upprätthålla trafiksäkerheten och 
tryggheten i Öckerö kommun, bör ett kontinuerligt  
och systematiskt arbete göras för att hålla efter 
siktskymmande vegetation, både genom att röja 
på mark som tillhör det kommunala ansvaret 
och genom att påminna fastighetsägare om deras 
ansvar att hålla siktskymmade häckar nere på en 
nivå på högst 80 cm över gatan.

5.4 Hastighetsmätningar

Som ett komplement till olycksstatistik 
och synpunktsrapportering, behöver 
hastighetsmätningar utföras. Det kan utgöra 
ett första steg i planerandet för framtida 
trafiksäkerhetsåtgärder, som underlag för 
prioritering av platser där fordonstrafikens 
hastighet utgör en trafiksäkerhetsrisk. 

Hastighetsmätning med digital hastighetstavla 
kan i sig ha en hastighetsdämpande effekt och kan 
användas som permanent eller tillfällig åtgärd.

5.5 Kommunikativa åtgärder

Kommunikativa (beteendepåverkande) åtgärder 
för ökad trafiksäkerhet görs med fördel med bred 
förankring och samarbete mellan flera kommunala 
verksamheter, t.ex. inom Samhällsbyggnad, Fritid 
och kultur, Skola och Socialtjänst. Några områden 
för insatser tas upp nedan.

Att arbeta med alternativa färdmedel till skolan för 
att minska biltrafiken på skolvägarna är en självklar 
åtgärd som det är viktigt att jobba kontinuerligt med. 

Hjälmanvändning och reflexer för att synas är 
enkla sätt att själv påverka sin möjlighet till ökad 
trafiksäkerhet.

Mopedkörning i höga hastigheter är en problematik 
som är utbredd på öarna. Mopedkörning börjar i 
en ålder då det är lätt att ryckas med och tycka att 
det är tufft att köra fort. Att komma med pekpinnar 
är oftast inte framgångsrikt. Att hitta andra sätt 
att få ungdomarna att förstå riskerna med höga 
hastigheter är därför viktigt. Genom samarbete med 

t.ex. Räddningstjänst och Polis finns det chans att 
skapa förebilder som i sin vardag ser varför det är 
farligt att köra fort. 

5.6 Administrativa åtgärder

För en ökad trafiksäkerhet och högre upplevd 
trafiksäkerhet finns åtgärder att göra i samband 
med vägarbeten. Betydelsen av skyltning vid 
vägarbeten bör framhållas. Flera cykelolyckor, varav 
två allvarliga, i samband med vägarbetsområde 
skulle potentiellt ha kunnat undvikas med hjälp av 
tydligare utmärkning. 

Trafikanordningsplaner bör krävas för samtliga 
arbeten på eller i närheten av väg (arbeten på 
allmän plats), inte enbart i samband med grävning/
schaktning. Risken för olyckor kan minskas med 
hjälp av rutiner för kontroll av vägarbetsområden 
och uppföljning av efterlevnaden av granskade 
trafikanordningsplaner.

5.7 Trafiksäkerhetsåtgärder per ö

För att skapa ett underlag för Öckerö kommuns 
arbete med trafiksäkerhetsåtgärder har platser, 
områden och sträckor i behov av åtgärder ringats 
in. De kartor som redovisar olyckskategorier har 
använts för att identifiera dessa åtgärdsområden.

Åtgärdsförslagen prioriteras utifrån bedömd 
trafiksäkerhetsrisk samt närheten till skola eller 
annan målpunkt för barn. En prioritering av 
åtgärder görs i separat handlingsplan.

Alla förslag gäller inte att i första hand 
utföra en fysisk åtgärd. I vissa fall föreslås 
att hastighetsmätning görs till en början. För 
större områden där en samlad översyn behöver 
göras föreslås utredningar för att identifiera 
nyckelpunkter, t.ex. vilka vägar som används 
mest frekvent av skolbarn. Därefter tas förslag på 
konkreta åtgärder fram som gör nytta för området 
som helhet.  

Åtgärdsområden för respektive ö presenteras i Figur 
24 - Figur 31. En sammanställning av åtgärdsförslag 
samt ackumulerad kostnad för alla de åtgärder 
som föreslås i handlingsplanen redovisas också för 
respektive ö.
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Figur 24. Åtgärdsområden Bohus-Björkö.

5.7.1 Bohus - Björkö

 Kostnad     3 450 000 kr

Föreslagna åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet 
på Björkö fokuserar på Skarviksvägen. Sedan 
tidigare finns ett förslag på förtydligande av 
Skarviksvägens utformning mellan Kyrkvägen och 
Mossvägen, samt anläggande av farthinder väster 
om Mossvägen.

Lite längre söderut på Skarviksvägen, vid 
busshållplatsen Solhem föreslås det befintliga 
farthindret på platsen förbättras, samtidigt som en 
passage för GC-trafik anläggs.

För Grönevik finns sedan tidigare ett förslag för 
ändringar i körfältsindelningen, med syfte att 
skapa bättre framkomlighet för bussen vid färjekön. 

För att komma till bukt med de problem som har 
upplevts vid avsläppning från färjan, så kommer 
Trafikverket Färjerederiet att förändra sina rutiner. 
Gående skall få möjlighet att komma av färjan och 
passera till rätt sida körbanan, innan bilarna släpps 
av.
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Figur 25. Åtgärdsområden Fotö.

5.7.2 Fotö

Eftersom problemen på Fotö är generella 
bör en hastighetsöversyn göras, där hela ön 
tas i beaktande vid bedömning av behov av 
trafiksäkerhetsåtgärder.

Ett vägräcke mot vattnet föreslås monteras vid 
vändplatsen där bussen vänder.

 Kostnad     850 000 kr
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Figur 26. Åtgärdsområde Hyppeln.

5.7.3 Hyppeln

För ökad trafiksäkerhet på Gårdsvägen föreslås 
i första hand en förändring i trafikregleringen. 
Genom att se över färdriktningarna för trafik på 
områdets vägar kan förbättringar åstadkommas.

 Kostnad     150 000 kr
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Figur 27. Åtgärdsområden Hälsö.

5.7.4 Hälsö

På Hälsö föreslås underhåll av den befintliga 
hastighetsdämpningen på Burövägen i anslutning 
till hållplats och övergångsställe vid Västeräng. 
Översyn behöver även göras av kantsten vid 
cykelpassager.

En utredning av skolvägar till Hälsö skola föreslås. 
Med anledning av inkomna synpunkter bör fokus 
ligga på hamnplan och lämning av skolelever med 
bil. 

På Tjolmenvägen vid badplatsen föreslås åtgärd för 
hastighetsdämpning samt bättre tillgänglighet för 
gående.

 Kostnad     2 200 000 kr
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Figur 28. Åtgärdsområde Hönö.

5.7.5 Hönö

 Kostnad     10 050 000 kr

Höga hastigheter upplevs som ett problem på flera 
platser. Generellt föreslås hastighetsmätningar 
som ett första steg, i vissa fall vidare utredningar 
av trafiksituationen och slutligen utförande av de 
trafiksäkerhetsåtgärder som då bedöms behövas. 

Åtgärder i form av utförligare utredningar 
föreslås för två områden, skolvägarna till Hedens 
skola och Västra vägen, som i stora delar saknar 
infrastruktur utformad med hänsyn till gång- och 
cykeltrafikanter men samtidigt är trafikerade av 
skolbarn.

Tidigare utförda trafiksäkerhetsåtgärder omkring 
Bergagårdsskolan behöver följas upp och eventuellt 
kompletteras.

En standardhöjning av gång- och cykelbanan 
längs Bustadvägen har bedömts vara möjlig. Det 
kan dock vara något mer utrymmeskrävande 
än nuvarande lösning med GCM-stöd, varför 
markfrågan behöver kontrolleras innan en 
sådan åtgärd planeras vidare. För att få ner 
hastigheterna på Bustadvägen föreslås en översyn 
av hastighetsregleringen. En hastighetsdämpande 
åtgärd kommer att genomföras i samband med 
tillgänglighetsanpassning av hållplats Brevik. 
Hastighetssäkring av en punkt i den norra delen 
av vägen föreslås göras i kombination med ny 
utformning av hållplats Bustaden.
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Figur 29. Åtgärdsområden Källö-Knippla.

5.7.6 Källö-Knippla

Utförande av nytt vägräcke föreslås på 
Lindeviksvägen. Samtidigt bör undersökas om det 
även finns ett behov av förstärkning av slänten mot 
vattnet. 

 Kostnad     150 000 kr
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Figur 30. Åtgärdsområde Rörö.

5.7.7 Rörö

Med hänsyn till närheten till öns skola, föreslås 
utredning av hastighetsdämpande åtgärder på 
Bynsvägen.

 Kostnad     150 000 kr
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Figur 31. Åtgärdsområden Öckerö.

5.7.8 Öckerö

 Kostnad     5 900 000 kr

För att minska olycksrisk och olägenhet pga. 
vårdslös mopedtrafik runt parken på Öckerö så 
bör mopedförbud ses över. Möjlighet att sätta upp 
hinder för mopedtrafik undersöks.

Gällande Kärrsviksvägen föreslås att till en början 
göra hastighetsmätningar. Trafikmängden väntas 
minska då återvinningscentralen flyttar. 

Vid korsningen mellan Ekelundsvägen och 
Sörgårdsvägen föreslås hastighetsdämpande 
åtgärder eftersom efterlevnaden av stopplikten inte 
är så god. 

Större åtgärder krävs för ökad trafiksäkerhet i 
korsningen mellan Ekelundsvägen och Hönövägen. 
Ett körfält bör skapas för vänstersväng från 
Hönövägen till Ekelundsvägen.

Samma utredning som identifierade en instabil 
bergskärning längs Hönövägen, slår fast att 
stabilitetshöjande åtgärder i form av bergrensning 
är nödvändiga. Eventuellt behövs även förstärkning 
med bergbultar. 

Den tidigare trafikutredningen för 
Brattebergsområdet föreslår bl.a. en förlängning av 
gång- och cykelbanan på Intagsvägen, samt åtgärd 
på Kaplanvägen för ökad trafiksäkerhet i samband 
med hämtning/lämning utanför Kompassens skola. 
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5.8 Trafiksäkerhet vid  
återvinningsstationer

Trafiksäkerheten vid återvinningsstationer 
tenderar att ha brister. Disponeringen av 
ytan på dessa områden har ofta gjorts med 
utgångspunkt i framkomlighet i samband med 
tömning av behållarna. För god trafiksäkerhet på 
återvinningsstationen och runtomkring, behöver 
även behov och rörelsemönster hos besökande 
och passerande tas i beaktning vid utformningen. 
Otydlig utformning för in- och utfart samt brister 
vad gäller t.ex. parkeringsmöjligheter ökar risken 
för olyckor. En översyn av trafiksäkerheten 
föreslås att göras vid planering och utformning av 
återvinningsstationer i hela kommunen.
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