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Varför ?





är för människor

som vill njuta av god

hälsa



S amhällsnyttan med 

förbättrad hälsa är upp till

större än den kombinerade

effekten av olyckor och

utsatthet för

luftföroreningar

20x







Hjärt- och 

kärlkonditionen hos 

dagens barn jämfört 

med för 30 år sedan

-15%

G. Tomkinson et al, 2013



Gång och cykel

70-talet 90%

2006 58%

2013 45%  
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Räkneexempel på olika åtgärders och insatsers 
potentiella effekter till 2020. Effekt

Färre omkomna på 
årsbasis

Färre allvarligt skadade på 
årsbasis

Nya föreskrifter och utformningskrav för utformning och skötsel av säker 
cykelinfrastruktur 1 78

40 km/tim ersätter 50 km/tim som bashastighet inom tättbebyggt område 6 48

Alla tjänstebilar får tillvalsutrustning för säkerhet 5 45

Skärpta standardkrav och bättre uppföljning av vinterväghållning för cyklister 0 38

En fjärdedel av trafiken använder stödjande system för rätt hastighet 4 28

Fördubblad utbyggnad av säkra passager på kommunala gator 6 26

Vägbanor med godkänd friktion, fri från rullgrus 0 20
Källa: Översyn av etappmål för säkerhet på väg till 2020 och 2030, med en utblick 

mot 2050.
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Vi måste röra oss upp i stegen, det 

blir mer hållbart och mer robust. 

Hur kan vi förebygga risker och 

olyckor?

– Maria Krafft (Tylösandsseminariet 2017)

Det viktigaste för att öka 

cykeltrafikens säkerhet blir således 

att vidta åtgärder som förebygger 

olyckor.









Göra trafiken säkrare i nuvarande 

system?



Göra trafiken säkrare för befintliga och nya 

cyklister?



safetyPerceived 
safetyReal 
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Om vi ska röra oss upp i Haddons 

preventionssteg är viktigaste för att 

öka cykeltrafikens säkerhet blir 

således att vidta åtgärder som 

förebygger olyckor.

Infrastruktur för cykel

Hastigheter

ISA

Autobroms

Geofencing

AKTIV OCH HÅLLBAR TRAFIKS ÄKERHET !






