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Aktionsplan för säker vägtrafik 
– en del av en bred samverkan

Johan Lindberg, Trafikverket
Enhetschef Trafiksäkerhet väg Samverkan 



Trafikverkets  
samverkansuppdrag 
• Nystart för Nollvisionen
• Leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet 

inom vägtrafiken
• Analysera och följa upp 

• Föra dialog 

• Sprida kunskap



Det gick inte att 
hitta bilddelen 
med relations-ID 
rId2 i filen.

Nationell 
aktörssamverkan

4

GNS Väg 
Gruppen för Nollvisionen    

i Samverkan

Säker gångtrafik 
(2017) 

Säker användning av 
fyrhjulingar, 

mopedbilar, traktorer 
och motorredskap 

(2020)

Säker cykling och 
mopedtrafik 

(2018)

Säker motorcykel- och 
mopedtrafik

(2016)



Inriktningar för säker vägtrafik 

• Nuvarande kunskapsläge

• Gemensam målsättning

• Prioriterade insatsområden

• Ambitioner att bidra till målen

• Behov av mer kunskap 

• Årlig uppföljning

Hjälp för verksamhetsplaneringen



Det gick inte att 
hitta bilddelen 
med relations-ID 
rId2 i filen.

Upprop Hållbara 
Hastigheter



Aktionsplan för säker 
vägtrafik 2022–2025

• 33 myndigheter och aktörer

• 250 åtgärder för en säker vägtrafik 

• 6 prioriterade insatsområden
§ Rätt hastighet 
§ Nykter trafik 
§ Säker cykling 
§ Säker gångtrafik (fokus fallolyckor) 
§ Suicidprevention 
§ Ledarskap för säker vägtrafik



Aktionsplanen 
bidrar till målen

• Trafiksäkerhetsmålen – regeringens 
etappmål och aktörgemensamma mål

• Agenda 2030 och FN:s globala mål för 
en hållbar utveckling 



Mervärden

• Synliggör effektiva åtgärder som genomförs 
av olika aktörer – ett ”skyltfönster” 

• Ger inspiration till fler aktörer 

• Ökar fokus på trafiksäkerhetsfrågor internt 
hos medverkande aktörer 

• Ökar kunskap hos deltagande aktörer

• Bidrar till dialog mellan aktörer och möjliggör 
erfarenhetsutbyte och samverkan mellan 
aktörer

• Bidrar till fler trafiksäkerhetsåtgärder

• Fokus på trafiksäkerhet över tid genom 
årliga uppföljningar



Vad säger 
aktörerna?



Kunskapshöjande 
webbinarier

2022

9 juni Suicidprevention
22 sep Säker gångtrafik (fokus fallolyckor) 
6 okt Rätt hastighet

18 okt Säker cykling
15 nov Ledarskap för säker vägtrafik
6 dec Nykter trafik

För att få inbjudan till webbinarierna mejla till
therese.malmstrom@trafikverket.se

mailto:therese.malmstrom@trafikverket.se


Regional 
aktörssamverkan

• Regionala trafiksäkerhetskonferenser med 
syfte att stärka samverkan på regional nivå

• Trafikverket Region Öst, maj 2021

• Trafikverket Region Nord, september 2021

• Trafikverket Region Syd, 4 oktober 2022 
Anmälan senast 3 okt, se Trafikverket.se 

• Regional samverkan mellan Trafikverket och 
samtliga Polisregioner är etablerad eller är på 
gång att etableras 

• Nästan alla kommuner har erbjudits en 
samverkansöverenskommelse med ”sin” 
Trafikverksregion 

Prioriterade aktörer
Kommun
Polis
Region



johan.lindberg@trafikverket.se

Tack!
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