
NATIONELL SAMLING 
FÖR TRAFIKSÄKERHET

Var en förebild och 
bli ett föredöme

Närings-
livet

Människors
behov av

säkra resor

Offentliga 
beslutsfattare Organisationer

Opinionsbildare

Näringslivet

Frivillig-
rörelsen



Bra idéer växer inte av sig själva. De behö-
ver tid, omsorg och människor som tror 

på dem. Då först kan de växa sig starka 
och få riktigt stor genomslagskraft.

År 2002 bjöd dåvarande näringsministern Björn 

Rosengren in till en diskussion på grund av 

den exceptionellt stora ökningen av allvarliga 

olyckor som skett under våren.

 Man insåg att det inte räckte med en god 

planering av infrastrukturen. Det måste till 

något mer. Man kom fram till att ansvaret 

för säkerheten måste delas – mellan oss 

som utformar vägtransportsystemet och 

dem som använder det. 

 Det behövs ett brett, mänskligt engage-

mang.

TRE PROBLEMOMRÅDEN

Tre områden som är helt avgörande för 

möjligheterna att nå trafi ksäkerhetsmålet 

år 2007 – högst 270 döda – har identifi erats 

av Gruppen för nationell samverkan (GNS), 

där Näringsdepartementet, Rikspolisstyrelsen, 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbun-

det, NTF och Vägverket ingår.

1)  Förbättrad hastighetsanpassning och an-
vändning av skyddssystem. 

Hastigheten och skyddssystem som t.ex. bilbälte 

är helt avgörande för hur svårt människor skadas 

i en trafi kolycka. Om alla höll hastighetsgränser-

na skulle drygt 100-200 liv sparas varje år.

2)  Ökad trafi knykterhet. 

Risken att dödas, svårt skadas eller döda andra i 

trafi ken höjs radikalt om bilföraren är alkoholpå-

verkad. Risken höjs ännu mer eftersom den som 

är berusad ofta kör för fort och utan bilbälte. 

Över 25 procent av dödsolyckorna är alkoholrela-

terade.

3)  Barn och unga i trafi ken. 

Trots ökad trafi k har antalet dödade och skadade 

barn i trafi ken minskat. Men den ökade säkerhe-

ten har gått ut över barnens rörelsefrihet i sam-

hället. Den farliga trafi kmiljön tvingar föräldrar 

att skjutsa barnen till olika aktiviteter. Detta är 

ett hot mot barns hälsa och sociala och fysiska 

utveckling. 

 Ungdomar är en särskilt utsatt grupp i trafi ken. 

Ca 100 ungdomar i åldern 18-24 år dödas varje år, 

varav ca 75 % färdats i bil.

ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA

Inom såväl Vägverket som GNS insåg man att 

man måste arbeta gränsöverskridande och ta 

hjälp av såväl varandra som andra aktörer. Ett 

etappmål, fastställt av regeringen, är att halvera 

antalet  dödade i vägtrafi ken från år 1996 till 

2007 till högst 270 dödade.

 Vägverkets generaldirektör bjöd in till en 

första nationell samling med representanter från 

olika folkrörelseorganisationer och myndigheter. 

Varje aktör fi ck till mötet i uppdrag att identi-

fi era vad man kan åstadkomma själv eller göra i 

samverkan med andra aktörer för att öka trafi k-

säkerheten. Detta deklarerade de sedan i avsikts-

förklaringar. Under mötet diskuterade man en 

rad frågor:

•  Hur kan vi samarbeta?

•  Vad kan just min organisation bidra med?

•  Vilka nätverk har jag?



De avsiktsförklaringar som man kom fram till 

ska också utvärderas.

VAD KAN VI GÖRA TILLSAMMANS?

Nationell samling för trafi ksäkerhet innebär 

att alla, som kan påverka vägtransportsyste-

met i Sverige, samverkar och tar sitt ansvar för 

att förbättra säkerheten. Det är en ledarskaps-

fråga. Det gäller för varje samhällsaktör att 

fundera över ett antal saker:

• Överskrider våra transporter hastig-
hetsgränserna? 

• Använder förarna alltid bälte? 

• Vet jag att förarna alltid är nyktra när 
de kör?

•  Vad kan vi göra inom vår egen verksam-
het för att öka trafi ksäkerheten? 

•  Vad kan vi göra tillsammans med andra 
för  att öka trafi ksäkerheten?

Genom att upprätta en avsiktsförklaring talar 

vi om för de andra aktörerna vad vi i vår 

verksamhet ska göra för  att förbättra trafi ksä-

kerheten. Det handlar också om att göra varje 

människa delaktig i processen.

VI ÄR MÅNGA MEN VILL BLI FLER

Vi har mött ett brinnande intresse för de här 

frågorna. Det fi nns också en tydlig vilja till 

handling. Det här är en process som ska följas 

av att man gör saker på alla nivåer i samhäl-

let  från fordonstillverkare, transportföretag 

och taxi- och bussbolag till samhällsplanerare, 

kommunala beslutsfattare, offentliga myndig-

heter och frivilligrörelsen. På alla plan – både 

nationellt, regionalt och lokalt. 

NÅGRA EXEMPEL

Sveriges Åkeriföretag skriver i sina avsikter 

bl.a. att minst 75 procent av fordonen i yrkes-

mässig trafi k ska omfattas av en fastställd tra-

fi ksäkerhetspolicy år 2004, att andelen bältade 

förare vid yrkesmässiga godstransporter på 

väg ska vara minst i nivå med privatbilisternas 

år 2004 och att andelen fordon och förare som 

inte har anmärkningar avseende hastighet, 

kör- och vilotider, alkohol och droger, lastsäk-

ring och överlast, kontinuerligt ska öka. 

Svenska Taxiförbundet skriver bl.a. att förbundets 

medlemmar och anslutna taxiföretag ska ha en hö-

gre bilbältesanvändning än övriga trafi kslag, ska 

följa hastighetsbestämmelserna och framföra 

sina fordon med trafi knyktra förare. 

Arbetsmiljöverket prioriterar transport-

branschen i verksamhetsplaneringen för 

åren 2004-2006. Deras granskning av 

företagens och organisationernas arbets-

miljöarbete ska även gälla åtgärder för  

förbättrad trafi k-säkerhet.

ENGAGERA DIG DU OCKSÅ!

Nu är det dags att lämna visionerna och 

gå till handling. Med expertkunskap i 

ryggen kan vi agera för samma mål. Vi 

ska omvandla problemen till konkreta 

avsiktsförklaringar. Människors behov av 

säkra resor ska gå som en röd tråd genom 

verksamheten. I organisationer, näringsliv 

och kommuner, hos opinionsbildare och 

offentliga beslutsfattare. 

Genom aktivt samarbete blir resultatet ännu 

bättre.
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KONTAKTA VÄGVERKET FÖR MER INFORMATION:

Torsten Martinsson, Samhälle och trafi k, 

telefon 0243-750 94, torsten.martinsson@vv.se

Håkan Lundgren, Region Norr, 

telefon 0920-24 37 12, hakan.lundgren@vv.se

Stefan Karlsson, Region Mitt,

telefon 0611-441 55, stefan.karlsson@vv.se

Karin Tarre-Olthoff, Region Stockholm, 

telefon 08-757 69 38, karin.tarre-olthoff@vv.se

Fredric Gustafsson, Region Mälardalen, 

telefon 016-15 71 42, fredric.gustafsson@vv.se

Andreas Åkerblad, Region Sydöst, 

telefon 036-19 21 25, andreas.akerblad@vv.se

Maria Skoglund, Region Skåne, 

telefon 044-19 51 82, maria.skoglund@vv.se

Stefan Bertilsson, Region Väst, 

telefon 031-63 50 87, stefan.bertilsson@vv.se
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Nationell samling för trafi ksäkerhet har slagit rot, den ska 

växa sig allt starkare. Med ditt personliga engagemang 

sprider den sig vidare ut i landet och blir till en regional och 

en lokal samling för trafi ksäkerhet. Det vi gör tillsammans 

bidrar till att halvera antalet dödade i vägtrafi ken.

Vägverket
781 87 Borlänge 

www.vv.se. vagverket@vv.se
Telefon 0771-119 119. Texttelefon 0243-750 90. Fax 0243-758 25.


