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Kraftsamla i det korta perspektivet 
kring det som lyser rött!  

Åtgärder 2019–2022
1. Rätt hastighet
2. Nykter trafik
3. Säker cykling

+  
4. Övriga åtgärder för säker vägtrafik 

(fordon, suicid, systematiskt arbete)



EffekterTillstånd

Önskvärd påverkanVerkstad

Analysrapport 2018Aktionsplan 2019–2022

Aktionsplanen – Resultat tack!

Styrmedel Åtgärder



Aktionsplan för säker 
vägtrafik 2019 – 2022

• 111 åtgärder för en säker vägtrafik

• 14 aktörer med egna ambitioner

• Arbetsprocess med konstruktiv 
dialog 

Medverkande aktörer
• Arbetsmiljöverket
• Folkhälsomyndigheten
• Folksam
• Göteborgs stad
• MHF
• NTF 
• Polismyndigheten
• SAFER
• SKL
• Stockholms stad
• STR
• Sveriges Åkeriföretag
• Trafikverket
• Transportstyrelsen

Ett nytt verktyg för mer verkstad! 



• Kan rädda cirka 40–50 liv på årsbasis

• Kan minska allvarligt skadade med 
cirka 500 på årsbasis

• Åtgärderna räcker inte för att nå 
etappmålet 2020

• Trafikverkets åtgärder står för minst två 
tredjedelar av den bedömda effekter 
för räddade liv

Bedömda effekter av Aktionsplanen mellan 2019–2022



Exempel på åtgärder mellan 2019–2022:

• Arbetsmiljöverket har ”Vägmiljö” som ett av fyra utpekade områden
• Folkhälsomyndigheten driver SMADIT vidare
• Folksam fortsätter med hjälmstester för att vägleda konsumenter och påverka 

hjälmtillverkare och standarder
• Göteborgs stad fortsätter arbetet med att få ner den verkliga hastigheten till max 30 

km/tim på platser där fotgängare ska korsa gatan
• MHF engagerar sig för fler alkolås och system för nykterhetskontroller
• NTF genomför Nollvisionsutbildning för förtroendevalda i flera kommuner
• Polisen vill öka sina insatser inom vägtrafiksäkerhetsområdet med fokus på 

hastighet och nykterhet
• SAFER prioriterar cykelforskning, bl.a. kring elcyklar
• SKL sprider ny handbok om ”Suicidprevention i den fysiska miljön”
• Stockholms stad inför 30, 40, 60 och 80 km/tim på stadens huvudvägnät
• STR:s medlemmar genomför alkoholkontroller vid varje utbildningstillfälle
• Sveriges Åkeriföretag sprider konceptet ”Fair transports” bland åkerier
• Transportstyrelsen följer effekten av de körkortsvarningar som ges för trafikbrott

Olika aktörers åtgärder för säker vägtrafik



Trafikverkets åtgärder för säker vägtrafik – rätt hastighet
Exempel på åtgärder mellan 2019–2022:

• 1000 fler ATK-enheter på cirka 250 mil
• 8–9 miljarder på mötesseparering – inkl. samfinansiering 

regionalt 
• 1,5 miljard på riktade trafiksäkerhetsåtgärder – räcken, 

sidoområden, räffling, korsningar
• 250 mil 90-vägar sänks till 80 km/tim
• Dialog regionalt med Polisen för ökad hastighetsövervakning 
• Dialog med transportköpare och transportutförare för rätt 

hastighet inom yrkestrafiken
• Informations- och kunskapshöjande åtgärder för ökad 

hastighetsefterlevnad



Varje aktör ansvarar för att genomföra 
sina egna ambitioner att bidra till säker 
vägtrafik.

Trafikverket ansvarar för den årliga 
uppföljningen av Aktionsplanen.
Ø Start hösten 2019

Aktionsplanen ska följas upp årligen



Behov av ytterligare initiativ
Trafikverkets rapportering till Infrastrukturdepartementet

maj 2019



10

• Genomföra handlingsplan för geofencing
• Utreda riktningsreglerad väg 
• Ökad kapacitet för utredning av ATK-ärenden 
• Utveckla en standardiserad testmetod för vinterskor 

Ytterligare initiativ inom ramen för aktörssamverkan
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Initiativ som Regeringskansliet kan ta – förslag 2019

• Initiera en utredning om premie för utskrotning av äldre 

personbilar

• Initiera en utredning om införande av sanktionsavgift för vissa 

hastighetsöverträdelser inom vägtrafiken

• Initiera en översyn av bötesbelopp för vägtrafikbrott

• Besluta om lagstöd som möjliggör trafiksäkerhetskontrollanter

• Ge statliga myndigheter och bolag i uppdrag att arbeta i enlighet 

med ISO 39001 och ställa krav på att fordon, resor och 

vägtransporter uppfyller högt ställda säkerhets- och klimatkrav



12

Initiativ som Regeringskansliet kan ta – förslag 2018

• Besluta nytt etappmål för trafiksäkerhet väg till år 2030
• Besluta att införa 40 km/tim som ny bashastighet i tätort
• Ändrad lagstiftning för rapportering till STRADA
• Ge Trafikverket mandat att besluta ”långa 60 km/tim”
• Initiera en utredning om justerad definition av ”allvarlig skada”



Vad sker för att åstadkomma rätt hastighet på gator och 
vägar de närmaste fyra åren, 2019–2022?

• Emil Nordlund Polismyndigheten
• Catarina Nilsson Stockholms stad, Trafikkontoret
• Patrick Magnusson Sveriges Åkeriföretag 

Hålltider i dag:
12.20 – 12.50 Träffa mig i Trafikverkets monter nr 16 
15.05 – 15.20 Fördjupning, parallellt seminarium 1

Fördjupning av Aktionsplanen – Block 4



Tack för ordet!

Mötesplats Trafikverket
Träffa mig och andra 
sakkunniga i monter nr 16


