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Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny
hastighetsskylt

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka bashastigheten
till 30 kilometer i timmen i tätorter och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa 20 kilometer i
timmen som möjlig hastighetsbegränsning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Forskningen är enig om att det är farten som är den stora orsaken bakom dödsfall inom
trafiken. Samtidigt krävs det lägre hastigheter för att skapa en attraktiv stad med goda
förutsättningar för gång- och cykel. Därför bör bashastigheten sänkas till 30 km/tim.
Hastigheten i en kollision är avgörande för dödsriskerna. Vid en kollision mellan en
fotgängare och en bil överlever nio av tio om bilen håller en hastighet av 30 km/tim.
Om bilen håller en hastighet av 50 km/tim överlever bara två av tio en kollision. Drygt
hälften av alla bilister kör fortare än gällande hastighetsgränser och ca 20 procent
överstiger hastighetsgränsen med mer än 10 km/tim.
Siffrorna talar för sig själva. Det är helt uppenbart att det är bilarnas hastighet som
spelar roll för trafiksäkerheten. Därför är det bra att regeringen bereder förslag om sänkt
bashastighet till 40 km/tim. Det räcker dock inte, eftersom det är först när man kommer
ner i 20-30 km/tim som man får märkbar effekt i säkerheten för oskyddade trafikanter.
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Hastigheten spelar även roll för den upplevda säkerheten. Fler bör transportera sig
med gång och cykel i Sverige. Lägre utsläpp, en friskare miljö, mindre trängsel, bättre
hälsa och god ekonomi kommer som en följd av att fler väljer att gå och cykla istället
för att exempelvis ta bilen. Idag saknas dock, på många håll i landet, goda
förutsättningar för att cykling och gång ska kännas attraktivt. Ett av problemen är
upplevd osäkerhet för dessa trafikantgrupper. Många upplever att bilförare inte håller
avståndet och att de kör för fort. Därför känner man sig inte säker när man sätter sig på
cykeln och man vill inte släppa sina barn för långt ifrån sig på trottoaren. Även här
skulle en sänkning av bashastigheten skapa en välbehövlig större efterfrågan på gång
och cykel.
Många kommuner vill införa så kallade cykelfartsgator, där huvudprioriteringen är
att cyklar ska ha god framkomlighet. Detta är ett sätt att kunna avlasta andra gator som i
större utsträckning behövs för kollektivtrafik eller gångtrafikanter. Men för att
kommuner i praktiken ska kunna införa sådana gator måste valmöjligheten att kunna
sänka hastigheten för bilförare ännu mer finnas. Därför bör regeringen återkomma med
förslag om en ny hastighetsgräns på 20 kilometer i timmen.
Vidare påverkar hastigheten den allmänna stadsmiljön. Vi vill ha en stadsmiljö med
lägre buller där man kan sitta på uteserveringar i solskenet och låta sina barn promenera
fritt på gator och torg. Dessa faktorer är viktiga för att vi ska må bra i vår närmiljö, men
de är också avgörande för en attraktiv miljö för detaljhandel och möten mellan
människor. Därför behöver bilen ta upp mindre plats i stadsmiljön, men även färdas
långsammare.
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