SÅ DELAR VI VÄGEN

Tryggt och säkert !

TYLÖSANDSSEMINARIET 4–5 SEPT 2018
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Välkommen till årets
viktigaste konferens
Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats
för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog
för alla inom trafiksäkerhetsområdet.
Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och
formar nordisk trafiksäkerhet genom att välkomna
och samla alla aktörer, såväl företag och myndigheter
som frivilligorganisationer.

Ställ frågor till föreläsarna på Twitter:
@mhfnyheter

Diskutera
Reagera
Dela

#nollvision

Följ oss i sociala medier:
Twitter: @mhfnyheter
Instagram: @mhf.se
Facebook: tylosandsseminariet
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Blir hösten lika het som sommaren?
Välkommen till det sextioandra Tylösandsseminariet. Tack vare en engagerad och kunnig
programkommitté med projektledaren Camilla Spennare vid rodret, har vi återigen ett
program späckat med viktigt och spännande innehåll.
Utmaningarna i trafiken minskar tyvärr inte. Under sommar och tidig höst har vi varit med
om flera tragiska händelsen i trafiken och alldeles för många av dem har haft alkohol och
droger inblandade. Inte enbart på våra vägar, utan vi minns också två grundstötningar till
sjöss med delvis stora miljökonsekvenser där ansvarig besättningspersonal varit berusad.
Årets seminarium fokuserar på det som händer på våra vägar och där finns en hel del
att lära och reflektera över för att vi – var vi än är verksamma – ska kunna bidra till högre
trafiksäkerhet i både Sverige och Norge.
Välkommen!

Göran Sydhage, VD MHF

P.S. Har du konstruktiva synpunkter på program, arrangemang eller något annat i Tylösandsseminariet? Vi vill gärna ta del av dina förslag och synpunkter. Använd konferensens
utvärdering eller skriv en rad direkt till: goran.sydhage@mhf.se

Tylösandsseminariets moderator 2018
Årets moderator är kommunikationsexperten Antoni Lacinai.
Moderatorn är en av de viktigaste ingredienserna i en lyckad konferens. Det handlar om trovärdighet, engagemang och förmåga att få
talarna att ge sitt bästa. Antoni är erfaren och har förmågan att hålla
den röda tråden.

Årets redaktör
Vid sin sida har moderatorn redaktören, som samlar ihop frågor,
har örat mot marken under hela konferensen och bistår moderatorn. Årets redaktör är Tove Winiger, som under resten av året är
politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.
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Måndag 3 september
18:00 Registreringen öppnar
20:00 Smygstartsmiddag
Starta mjukt. Passa på att träffa branschfolk och beslutsfattare.
EXTRA: Vid middagen talar Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholms Stad,
på ämnet ”En kommunal önskelista för ökad trafiksäkerhet”

Tisdag 4 september
Block 1
Konferensen öppnas

Maria Bergström

Jessica Jogensjö

Henrik Andreasson

09:00 Registreringen öppnar
10:00 Invigningstal
Maria Bergström, Ordförande MHF
Rattfylleriets pris
Vår historia kan vi inte förändra, men ni som sitter här kan förändra framtiden
Jessica Jogensjö och Henrik Andreassson
Lise & Gertrud ger oss ett musikaliskt smakprov inför kvällen
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Block 2
Säkerhetskultur
(beteende)
Om vi ska nå de resultat vi vill inom trafiksäkerhet så räcker det inte att göra kampanjer och
att bygga säkrare infrastruktur. Vi måste också hitta sätt att verkligen påverka var och en,
såväl privatpersoner som företag och organisationer. I stort och smått måste fler tänka på
trafiksäkerhet. Säkerhet måste genomsyra hela sättet vi alla agerar på. Hur ska det gå till?
Vi har samlat talare under begreppet Säkerhetskultur.

Christina Stave

Emma Engström

Martin Lund

Johan Isaksson

Katarina Frank

Sune Nyman

Göran Bolinder

MariAnne Karlsson

Maria Krafft

10:40 Trygg i trafiken med en god säkerhetskultur
Christina Stave, VTI
Säkerhetsklimat och säkerhetskultur är begrepp som handlar om säkerhetsmedvetenheten i organisationen. Inom transportsektorn har flyg och järnvägen gått före,
medan vägtransporter ligger efter i utvecklingen. Vi kan skapa system som belönar
rätt beteende och att låta det goda beteendet bli synligt. Göra det lätt att göra rätt,
t.ex. med bra infrastruktur och teknik som hjälper oss att planera och kommunicera
på rätt sätt. Förbättringspotentialen är mycket stor.
Uppföljning av hastighetsefterlevnad hos yrkestrafiken
Emma Engström, Folksam
Följer företagen hastighetsbegränsningarna i större utsträckning än förra året? Här
presenteras yrkestrafikens hållning till lagstadgade hastigheter. Förra året körde över
hälften av yrkestrafiken för fort och tre fjärdedelar körde för fort på 30-vägar. Hastigheten är en avgörande faktor för både reaktions- och stoppsträcka, liksom även för konsekvenserna av en eventuell olycka. Yrkestrafiken spelar här en viktig roll, eftersom den
utgör en stor andel av trafikarbetet, och sätter ofta rytmen för övrig trafik.
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Taxibranschen - aktör med potential att sänka medelhastigheten på vägarna!
Martin Lund, Taxi Göteborg, Johan Isaksson, Cabonline och Katarina Frank, Taxi Sthlm,
Maria Krafft, Trafikverket, Göran Bolinder, Polisen, Sune Nyman, Västtrafik
Mer än hälften av alla resor på väg går för fort. Bara genom att sänka medelhastigheten 1 km/tim räddas 15 liv per år. Yrkestrafiken borde därför vara ett föredöme i
trafiken. Trafikflödet är många gånger ett flockbeteende där yrkestrafiken har stor
potential att bestämma takten. I ett gemensamt arbete för att förbättra taxis hastighetsefterlevnad, samarbetar nu ledarskapet inom taxinäringen med Trafikverket, Polisen, Transportstyrelsen och VTI för att komma tillrätta med problemet.
Egenkontroll, digitalisering och upphandlingsvillkor är i fokus.
Nudging
MariAnne Karlsson MeBeSafe, SAFER
Nudging kan påverka människors val, t.ex. av maträtt i restaurangen, men hur kan
det användas inom trafiksäkerhet? MeBeSafe är ett EU-finansierat projekt där olika
nudginglösningar skall testas med syfte att ändra förares/cyklisters beteende i
några specifika trafiksituationer.
Det handlar om att ”nudga”, att få förare/cyklister att välja ”rätt” hastighet, att rikta
uppmärksamheten åt ”rätt” håll etc. på ett sätt som inte kräver medveten eftertanke. Är nudging ett effektivt sätt eller inte? Vilka erfarenheter har vi hittills dragit?
Tid för frågor och interaktion ingår i passet
”Takk for oppmerksomheten!” Norsk kampanjfilm
Statens Vegvesen
12:00 Lunch

Kostnadsfri Busstransfer Tylösand - Tylebäck, samt till tåg och flyg
Måndag

22:00

(till Hotel Tylebäck)

Tisdag

09:30

(till Hotel Tylösand)

Tisdag

17:50

(till Hotel Tylebäck)

Tisdag

19:15

(till Hotel Tylösand)

Tisdag

23:30

(till Hotel Tylebäck)

Onsdag

08:00

(till Hotel Tylösand)

Onsdag ca 15:00

Till flygplatsen

Onsdag ca 15:00

Till tågstationen

Säg till i registreringen om du behöver transfer till tåg eller flyg efter konferensen,
6 det plats så får du åka med.
även om du inte har anmält det i förväg. Finns

Block 3
Tillsammans för
Nollvisionen
Förra året dog 253 personer i trafiken i Sverige. Det var ett av de lägsta dödstalen någonsin.
I år kan vi redan se att dödstalet inte ser lika bra ut. 136 döda redan första halvåret. Vad krävs för
att nå målen? Hur håller vi takten uppe? Var står vi nu? I det här blocket möter vi föreläsare från ett
brett spektrum, från beslut till handgripliga verktyg.

Lena Erixon

Matteo Rizzi

Johan Lindberg

Maria Krafft

Jonas Eliasson

Anders Wiman

13:05 Trafikverket
Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket
Under 2017 omkom 253 personer i vägtrafikolyckor. Det är det lägsta antalet sedan 1940-talet. Uthållighet och rätt insatser har gett starka resultat, men det är en
tuff utmaning att nå etappmålet max 220 omkomna år 2020. Det behövs snabba
åtgärder. Hastighetsefterlevnad, onyktra förare och för få cyklister med cykelhjälm
är hinder att nå målet. Vi behöver göra mer för att rädda fler liv.
Nuläge och prioriterade åtgärder
Matteo Rizzi, Trafikverket och Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket
Nuläge: En överblick över trafiksäkerhetsläget i Sverige 2017. Hur ska vi kunna nå
våra trafiksäkerhetsmål?
Pritoriterade åtgärder: Vi måste fokusera på kraftsamlingen till 2020, det är mycket
bråttom om vi ska ha en chans. Fokus är hastighetsefterlevnad via upphandling,
ledarskapets ansvar för näringslivets transporter och att påskynda introduktion av
ny teknik som redan finns och har stor potential.
Aktionsplan för säker vägtrafik – kraftsamling för att nå etappmål 2020
Johan Lindberg, Trafikverket
För att nå trafiksäkerhetens etappmål för vägtrafiken till år 2020 krävs kraftsamling
kring snabba insatser inom områdena säker hastighet, säker cykling och nykter
trafik. Dessa tre områden kommer att prioriteras i en Aktionsplan för säker vägtrafik
som Trafikverket tar fram under 2018 i samverkan med övriga aktörer inom GNS,
den nationella Gruppen för Nollvisionen i Samverkan inom vägtrafiken.
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Trafiksäkerhet i storstäder; de största problemen och vad gör vi åt dem?
Jonas Eliasson, Trafikkontoret, Trafikdirektör Stockholm
Hur fördelar sig olyckstyper för döda och svårt skadade i Stockholm mellan singelcykelolyckor respektive bil/fotgängarolyckor? Vilka skillnader finns mellan en
tät stad och nationella genomsnitt? Vilka är de tio viktigaste åtgärdstyperna som
Stockholm valt att satsa pengar och tid på, och varför har man valt dessa åtgärder?
Vad händer i NYKTRA-projektet?
Anders Wiman, projektledare NYKTRA-projektet
Att minska rattfylleriet i vägtrafiken är en både viktig och prioriterad fråga. Men hur
gör vi konkret för att få det att hända? Vad händer i Trafikverkets och Polisens
gemensamma satsning, och vad har det senaste årets arbete lett fram till?
Tid för frågor och interaktion ingår i passet

Block 4
Brott och straff
Har vi en lagstiftning och en rättspraxis som bidrar till Nollvisionen? Om vi nu stiftar lagar och
kommer överens om regler i trafiken, hur ser vi till att de efterlevs? Vad händer när någon bryter
mot reglerna? Är straff alltid rätt väg för att få bort brott? Vad gör polisen och rättsväsendet för
trafiksäkerheteten?

Åsa Forsman

Runar Karlsen

Johan Bülow

Daniel Pettersson

Måns Svensson

14:55 Utvärdering av alkolås efter rattfylleri: varför man väljer att delta och 			
vägen tillbaka till ett körkort utan villkor
Åsa Forsman, VTI
I Sverige finns ett permanent system för alkolås efter rattfylleri som innebär att
förare som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott kan beviljas ett körkort med villkor
om alkolås istället för att få körkortet helt återkallat. VTI har, utvärderat systemet i
tre olika delstudier. Hur många deltar i systemet, vilka deltar, varför deltar man, vad
hindrar fler från att delta? Vad ger systemet för resultat? Hur påverkas systemet av
de nya reglerna som kräver nykterhet innan alkolås tillåts?
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Politikontroll som virkemiddel mot rus i trafikken
Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet i Norge
Foredraget vil handle om politiets systematiske ruskontroll-innsats, som et av de
aller viktigste tiltakene for bedre trafikksikkerhet og at Norge på tredje året på rad
har Europas tryggeste veier. Politikontrollene følger 2 hoved-akser: Den avskrekkende effekten og den avdekkende effekten. Hvilke nasjonale målsetninger har
vi for denne innsatsen i vår nye Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet? Hvilke
kunnskaper bygger vår strategi og innsats på, og hvilke metoder benyttes og
hvilke kontrollresultat har denne innsatsen gitt de siste år.
Utmaningar i polisens arbete
Daniel Pettersson, Polismyndigheten
Trafikförordningen är bra och tydlig. Lagstiftaren har verkligen tänkt till ”om ni gör
så här så får vi en säker trafik”. Straffbestämmelserna tillsammans med den rättspraxis som finns innebär dock att trafikfarliga beteenden i princip blivit straffria ,
något som skapar frustration hos poliser.
Trafiklagstiftningen och dess straff
Johan Bülow, Kammaråklagare, Åklagarmyndigheten Malmö
De ”traditionella” påföljderna inom trafikområdet är generellt sett milda. Rattfylleri
leder till någon månads fängelse, fortkörning ger max 4 000 kronor i penningböter. Vilka alternativ till de traditionella straffen har vi idag? Företagsbot riktar sig
mot de bolag som faktiskt ”tjänar på” att deras anställda begår brott. Inom Åklagarmyndigheten pågår ett projekt för att öka användningen av företagsbot inom
yrkestrafikområdet.
Kan man straffa bort rattfylleribrotten?
Måns Svensson, Rättssociologiska Institutionen Lund
Rattfylleribrott skiljer sig från andra typer av trafikbrott när det gäller orsakerna till
varför man bryter mot lagen. Därför fungerar strategier delvis annorlunda. Övervakning och sanktioner påverkar attityden i samhället. Minskad övervakning leder
till försvagade sociala normer. Detta leder i sin tur till att regelefterlevnaden blir
sämre. Dessa förhållanden problematiseras i föredraget.
Tid för frågor och interaktion ingår i passet

Till middagen i år bjuder vi på ett glas alkoholfritt vin,
nämligen: ”Fru Nordin, The Per Gessle Selection”.
Allt som serveras till middagen har inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass.
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Våra bil- och
villaförsäkringar
Annons
Folksam
har världens kanske
tuffaste miljömärkning
De är certifierade med
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Det är vi oerhört stolta över.

folksam.se/bramiljoval
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Block 5
Framtid
Flygande bilar, robotar och köttbullar i pillerform... Så har man tidigare tänkt sig att samhällsutvecklingen skulle se ut. De senaste åren har alla talat om självkörande bilar. Är vi där?
Nä, knappast, men kanske närmare än många tror. Vad händer egentligen runt hörnet?

Jan Hellåker

Anna Anund

Information om onsdagens parallella seminarier
16:40 Drive Sweden
Jan Hellåker, Drive Sweden
Drive Sweden är ett nationellt Strategiskt Innovationsprogram, för att tillsammans
skapa framtidens mobilitet baserat på uppkopplade, självkörande och delade
fordon. Denna nya, tredje generationens mobilitet har potential att göra transporterna säkrare, miljövänligare, effektivare och billigare. Men det kräver den typ av
tvärfunktionellt samarbete som denna programform erbjuder. Vision, beskrivning
och pilotprojekt.
Fordon med automatiserade funktioner måste veta hur föraren mår
Anna Anund, Forskningschef VTI
Fordon med autonoma funktioner finns redan idag i många bilar och vi står på
tröskeln till en framtid där dessa kopplas samman vilket ger en ännu högre grad
av automatiserade fordon. För att interaktionen ska kunna ske säkert så förutsätts
att fordonet vet att föraren är kapabel att ta tillbaka kontrollen när det närmar sig
till exempel en avfart. Hur detta ska gå till är något som det EU-finansierade projektet ADAS&ME fokuserar på.
17:35 Lise & Gertrud sätter stämningen inför middagen med musik
Val av parallellt seminarium inför onsdagen
19:45 Middag med underhållning av Lise & Gertrud
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Onsdag 5 september
08:00 Registreringen öppnar

Block 6
Tryggt och säkert
(förebyggande)
Säkerhetskultur och framtidsprojekt i all ära, men vad lär vi oss av olyckor och händelser här och
nu? Kan vi ändra på enkla saker för en bättre trafiksäkerhet? Och hur utvecklar vi systemen så att
de håller även imorgon?

Ingrid Cherfils

Lena Kling

Ulf Ceder

Maria Krafft

Alexander Hurtig

Anders Ydenius

08:25 Transportstyrelsen
Ingrid Cherfils, stf Generaldirektör Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att möjliggöra morgondagens transporter men har
också ett fokus på transportsystemet i närtid. Hur ser Transportstyrelsen på sin roll
och möjlighet att öka vägtrafiksäkerheten? Hur arbetar Transportstyrelsen internationellt och nationellt, och vad avser Transportstyrelsen göra för att förbättra den
låga hastighetsefterlevnaden i Sverige?
Geofencing – en nollvisionsåtgärd som gör staden trygg och attraktiv
Lena Kling, Näringsdepartementet och Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket
Vad är geofencing, eller geostaket, vilken potential har det, vad krävs och vad görs?
I linje med Sveriges ambitioner om att använda digitaliseringens och automatiseringens möjligheter och visionen om en permanent världsutställning för innovationer på transportområdet genomfördes i maj 2017 ett handslag mellan Scania,
Volvokoncernen, Volvo Cars, Stockholm stad, Göteborgs stad och Trafikverket om att
gemensamt ta krafttag kring digitala lösningar.
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Geostaket, ett steg mot det automatiserade transportsystemet
Ulf Ceder, Scania
Geostaket testas nu för att försvåra att lastbilar kan användas som vapen, men
teknologin kan också användas till så mycket mera. Geostaket är också ett steg mot
allt mer automatiserade fordon och transportsystem som kommer att kunna göra
transporter mer säkra.
Haveriutredningar – ett bidrag till förändring
Alexander Hurtig, Haverikommissionen
Statens Haverikommissions utredning efter bussolyckan i Sveg visar att det finns ett
stort behov av åtgärder inom olika områden. Bland annat finns fortfarande en stor
utvecklingspotential i att få passagerare att använda bälte i bussar och att utveckla
och använda passiva säkerhetssystem som exempelvis sidokrockkuddar. Dessutom
finns det områden där kommissionens rekommendationer tar sikte på att företag,
organisationer och myndigheter behöver utveckla sitt sätt att arbeta.
Är rost på bilar ett säkerhetsproblem?
Anders Ydenius, Folksam
Kunskapen om rostens påverkan på en bils krockegenskaper är mycket begränsad.
Några kontrollerade tester som jämför krocktestresultaten mellan en ny bilmodell
och en rostig motsvarighet har aldrig tidigare gjorts. Att bilens krockskydd skulle
försämras av att vissa balkar är rostangripna är inte självklart då kraftvägarna är flera
och en robust konstruktion kan tåla om någon del i krockstrukturen försvagas. Nu
har Folksam testat säkerheten i rostiga bilar.
Tid för frågor och interaktion ingår i passet
Kaffe och förflyttning till lokaler för parallella seminarier

Bu eller bä? Vad tycker du?
Du får en inbjudan att delta i utvärderingen efter konferensen.
Din feedback hjälper oss att förbättra Tylösandsseminariet.
Stort tack på förhand!
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Block 7
Parallella seminarier
Parallellt seminarium 1
10:30 – Oskyddade trafikanter, del 1 – Modereras av Antoni Lacinai

Helena Stigson

Anders Kullgren

Hanna Wennberg

Jörgen Persson

Anne Beate Budalen

Hur undviker vi skador på cyklister?
Helena Stigson och Anders Kullgren, Folksam
De senaste 5 åren har drygt 20 cyklister omkommit och drygt 2000 skadats allvarligt i
trafiken varje år. Hur skadas och dödas cyklister? Hur kan vi undvika olyckor framöver?
Folksam har på djupet analyserat dödsolyckor på det svenska vägnätet, och tagit fram
en prognos på hur skadorna kan reduceras under de kommande 25 åren.
Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018
Jörgen Persson, Trafikverket
Cykeltrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem, och ett viktigt bidrag till
ökad folkhälsa. Ökad cykling bidrar även till minskad påverkan på miljö och klimat. Men
cykeltrafiken måste vara säker för att den ska kunna betraktas som långsiktigt hållbar.
I dag utgör cyklister nästan hälften av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken i
Sverige. Vi ser i dag en kraftig elcykelutveckling. I dag delar cyklar och moped klass II på
samma infrastruktur. Åtgärder för säkrare cykling har därför oftast också en positiv effekt
på säkerheten för mopedister klass II.
Ökad användning av elcyklar – betydelse för trafiksäkerhet och hållbar mobilitet
Hanna Wennberg, Trivector
Elcykeln har i flera studier visats vara ett rimligt alternativ till bilen för många, men har
något högre olycksrisk än vanlig cykel. Även om elcykel innebär mindre fysisk aktivitet
så når elcykelanvändare ändå upp till rekommenderad daglig mängd fysisk aktivitet.
Vad kan ökning av elcykling innebära för Sverige, och hur kan vi hantera det på ett trafiksäkert sätt genom förbättring av infrastruktur, information och utbildning?
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Elsykkel – bedre miljø, men flere skader?
Transportøkonomisk institutt med Anne Beate Budalen, MA–rusfri trafikk
Et prosjekt om elsykkel og sikkerhet ferdigstilles i februar 2018. Et annet prosjekt viser
at tre av ti uhell er i gjennomsnitt så alvorlige at syklisten oppsøker lege, men kun 16
prosent av disse blir rapportert til politiet og er dermed en del av den offisielle ulykkesstatistikken. Over 70 prosent oppgir at de alltid bruker hjelm, og over 60 prosent bruker
alltid lys i mørket og gir alltid signal ved venstresving.

11:45 – Oskyddade trafikanter, del 2

Stina Alexandersson

Jesper Nordlund

Emma Ljungblad

Suzanne Andersson

Katarina Evanth

Daniel Pettersson

Från strategi till kantstensnivå – vikten av att tänka trafiksäkerhet in i minsta detalj
Stina Alexandersson, trafikmiljöingenjör, Halmstad kommun,
Halmstads kommun arbetar strategiskt med en trafiksäkerhetsplan som bygger på
information från STRADA. Exempel på detaljutformningar och diskussion kring hur det
var tänkt att fungera och hur det fungerar. Vikten av att följa upp i STRADA. Även de
små detaljerna ger utslag i STRADA. Hur kan skadeståndskrav ge oss information om
oskyddade trafikanters säkerhet? Vikten av att arbeta målinriktat mot ökad trafiksäkerhet på både strategisk nivå och detaljnivå.
Malmö stads trafiksäkerhetsarbete med fokus på oskyddade trafikanter
Jesper Nordlund, Emma Ljungblad, Malmö stad
Vi går igenom olycksbild och mål i Trafiksäkerhetsstrategin och visar hur olycksutvecklingen ser ut i Malmö. Fördjupning kring oskyddade trafikanters singel- och kollisionsolyckor och åtgärder för att minska dessa. Orsak/samband för olyckor som kan relateras
till driftsförhållanden presenteras, och vilka insatsområden som planeras och utförs för
att komma till rätta med identifierade problem. Beträffande kollisionsolyckor presenteras de mest olycksdrabbade platserna, åtgärder idag, och utmaningar framöver.
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Det kommunala ansvaret med fokus på oskyddade trafikanter
Suzanne Andersson
Vi vet mycket om skadesituationen efter mångårigt systematiskt arbete med STRADA.
Vi har trafiksäkerhetsmål att arbeta mot som triggat resurser. Arbetet med hastighetsdämpande åtgärder har gett minskning av antal skadade fotgängare och cyklister i
konfliktolyckor. Några utmaningar:
1.
2.
3.
4.

Omställning till hållbart resande
Drift och underhåll av ytor för gång och cykel.
Användning av ”utrymmet mellan husen”.
Nya teknologier i trafiken.

När kan barn ta sig till skolan på egen hand? Och hur kan arbetet med trygga
skolvägar stöttas i kommunerna?
Katarina Evanth, Trivector
Idag är det allt färre barn som går och cyklar till skola och fritidsaktiviteter; en ökande
andel skjutsas i bil. Det innebär risk för försämrad trafikmiljö runt skolorna och därmed
en negativ spiral där biltrafiken ökar på bekostnad av gåendet och cyklandet. Vi presenterar resultatet av en kartläggning av 80 kommuners användning och behov av
verktyg kring skolvägar och barns trafikmiljö.
Bör barn vistas ensamma i trafiken innan de fyllt tolv år? Vad är lämpligt? Detta konkluderas i ett nyligen avslutat forskningsuppdrag och berörs också i föredraget.
Polisens arbete
Daniel Pettersson, Polismyndigheten
För polisen är denna kategori problematisk just för att de är oskyddade. Hur får man
stopp på en moped eller mc som inte vill stanna? Hur mycket våld är proportionerligt
att använda när någon vägrar stanna för t ex en hastighetsöverträdelse?
Är oskyddade trafikanter mindre benägna att följa reglerna än de som färdas i bil? Hur
ser man om ett fordon är trimmat ute på gatan?
Lunch
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Till och från Tylösand kör MHF säkert i bilar
som vi har fått låna av Volkswagen.
Vi kör Touran, Sharan och Passat Alltrack
som ni kan se i utomhusutställningen.
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Parallellt seminarium 2
10:30 – Vägen som arbetsplats, del 1 – Modereras av Christina Stave

Anne Beate Budalen

Roger Lindgren

Johan Pihlström

Tina Nordling

Gudrun Andersson

Anders Ydenius

Bedriftens ansvar for trafikksikkerhet
Transportøkonomisk institutt med Anne Beate Budalen, MA–rusfri trafikk
Cirka 40 % av trafikkulykkene i Europa involverer sjåfører i arbeid, men at arbeidsgiverne til disse sjåførene kan gjøre langt mer for å legge til rette for trafikksikkerhet enn det
de gjør nå. Hvorfor er det vanskelig for myndighetene å kreve at disse arbeidsgiverne
gjør mer, hva kan gjøres for å bedre sikkerheten, og hvem kan bidra til det? Disse spørsmålene diskuteres i lys av erfaringer fra forskning på myndigheter og transportforetak i
Norge og Sverige.
SSAB
Roger Lindgren, SSAB
Hur ser logistikapparaten ut i ett stort och transportintensivt företag som SSAB? Vilka
utmaningar står man inför i framtiden och vilka frågor är aktuella idag för att skapa
säkrare transporter på våra vägar?
Försvarsmaktens säkerhetsarbete vid verksamhet på allmän väg
Johan Pihlström, Försvarsmaktens Trafiksäkerhetschef
För att kunna genomföra militära övningar har Försvarsmakten rätt att göra vissa avsteg från lagstiftningen. Hur förbereder vi vår personal på de ökade risker som det
medför, samtidigt som i övningen ingående stridsmoment kan ta uppmärksamhet från
trafiken. Vilka avsteg från lagen får göras, och varför? Hur ser utbildningen ut och vilken
typ av fordon och personal agerar vi med?
Hantverkarbilspolicy
Tina Nordling, Svenska Elektrikerförbundet, Gudrun Andersson, Installatörsföretagen och
Anders Ydenius, Folksam
Hantverkarbilar har säkerhetsmässigt släpat efter personbilarna under lång tid. Inte ens
nya modeller når alltid säkerhetskraven. Detta samtidigt som hantverkarbilar utför ett
större trafikarbete och ofta har en längre livscykel än motsvarande personbilar. De är
dessutom ofta tungt lastade. Därför behövs en hantverkarbilspolicy, och Folksam tar
nu steget att skapa en sådan som ett viktigt verktyg för inköpare.
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Parterna Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet anser att Servicebilar och andra
liknande arbetsfordon är en viktig del arbetsmiljön för många i branschen. Vi har startat ett gemensamt projekt i samarbete med Folksam för att öka medvetenheten och
kunskapen om risker och möjliga åtgärder för ökad säkerhet vid användning av fordon
i arbetet. Under Hösten 2018 kommer vi med en rapport som sedan kommer att leda
till ett material som företagen i elbranschen kommer att kunna använda sig av i syfte
att göra arbetet säkrare för dem som använder bil i tjänsten.

11:45 – Vägen som arbetsplats, del 2

Magnus Granström

Tommy Carnebo

Gustav Sand Kanstrup Göran Fredriksson

Åtgärder för att med bättre informationsflöde rädda liv vid olyckor
Magnus Granström, SAFER
I dagens och framtidens allt mer uppkopplade system skapas nya möjligheter till ökad
trafiksäkerhet genom att kunna detektera, hantera och varna för trafikincidenter, t.ex.
olyckor, djur på vägen eller sjukdomsfall. Det kräver djup samverkan mellan aktörer.
Öppna gränssnitt och väl specificerade krav på kommunikationssystem och information underlättar för riskvarningar i realtid, ökad precision i insatser, kvalitetssäkrad bedömning och som slutmål reducerad dödlighet och skadefrekvens.
Är framtidens säkra och miljövänliga bilar bra för alla?
Tommy Carnebo, Södertörns Brandförsvar
I miljöns och säkerhetens namn har biltillverkarna kommit mycket långt. En bil byggs
för att tryckas ihop vid en krock. Nu har man börjat använda hårt borstål i bilarna. Man
gör borstålet tjockare och lägger det på nya ställen. Bilarna är nu så hårda att räddningstjänsten har mycket stora problem att ta sig in i bilen till den skadade samt att
kunna få loss patienten. Har biltillverkarna sprungit ifrån räddningstjänsten?
Olycksförebyggande åtgärder på och vid väg
Gustav Sand Kanstrup, Arbetsmiljöverket
En stor del av de dödsolyckor som sker på arbetet är trafikolyckor. Även för allvarliga
arbetsolyckor är trafikolyckor en av de vanligaste orsakerna. Arbetsmiljöverket fick 2016
uppdraget av regeringen att tillsammans med Transportstyrelsen och Trafikverket visa
vilka riskförhållanden som finns och vilka yrkesgrupper som riskerar att drabbas av
olyckor vid arbete på och vid väg. Uppdraget innefattade också att ta fram olycksförebyggande förslag. Här presenteras resultatet och de förslag som lämnats till regeringen.
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Räcken. 5 cm, N2 eller H2, det kan vara skillnaden mellan liv och död
Göran Fredriksson, Svenska Väg- och Broräckesföreningen
Visst ska väl vägräcket klara av att hålla kvar min bil på vägen. Inte ska väl en sopbil
eller en långfärdsbuss riskera att falla av en bro, där sitter ju ett broräcke? Vad är våra
moderna CE-märkta räcken dimensionerade för? Sitter det gamla undermåliga räckeskonstruktioner kvar på våra säkraste vägar? Simpla skruvar och enkla montagefel gör
att människor dör i onödan. Spelar några centimeter hit eller dit verkligen någon roll?
Hur tar vi tillvara erfarenheterna från tillbud eller olyckor med endast lindrigt skadade?
Lunch
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Parallellt seminarium 3
10:30 – Personligt ansvar, del 1 – Modereras av Berit Johansson

Thomas Fahlander

Karin Appelgren

Berit Johansson

Erik Risberg

Mats Landén

Översyn av förarutbildningssystemet, information, dialog och miniworkshop
Thomas Fahlander, Transportstyrelsen och Karin Appelgren, Trafikverket
Trafikverket och Transportstyrelsen genomför en översyn av förarutbildningssystemet
för körkort B. Bakgrunden är att för många blivande förare kommer till proven för dåligt
utbildade. Projektet ska ge förslag på nytt förarutbildningssystem. Därutöver ska det finnas en karta över de regler som behöver ändras eller skapas. En kravspecifikation på en
digital ledstång, som stöd för de blivande förarna ska också tas fram. Målet med arbetet
är att det nya systemet bland annat ska vara attraktivt och lätt att förstå för de blivande
förarna och öka tillgängligheten till utbildning.
Safe & Eco: Ett koncept för att arbeta med attityder och beteende.
Berit Johansson, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Att en trafikant har kunskap kring risker i trafiken garanterar inte att denne beter sig med
omdöme och riskmedvetenhet. Många trafikanter åsidosätter hasighetsregler och annat
trots att de vet att det är riskfullt och olagligt. Hur kan man via självvärdering och coachande pedagogik få en förare att reflektera över sitt beteende och förändra sitt körsätt?
Resan – en väg mot ökad trafiksäkerhet
Erik Risberg och Mats Landén, Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser
2014 inledde Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser arbetet med att utveckla riskutbildningen. Hur ser då resan mot en ökad trafiksäkerhet ut? Vilka verktyg behövs och vilken
pedagogik används? Den pedagogiska modellen ”Resan” ger fördjupade insikter och förmågor för körkortseleven att se konsekvenser av sitt agerande i trafiken och hur risker kan
minimeras. Presentationen visar även på vilka positiva resultat denna modell ger och knyter an till syftet med riskutbildningen, att skapa en säkrare trafik med riskmedvetna förare.
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11:45 – Personligt ansvar, del 2: Människan

Anders Cronqvist

Lena Lemon

Marie Skyving

Körkort i Sverige –Så når vi ut till grupper med annat språk än svenska
Anders Cronqvist och Lena Lemon, Trafikverket Förarprov
Trafikverket Förarprov gör en samlad satsning för att nå ut med information på andra språk.
Fokus ligger på vad som krävs och vad man behöver kunna för att ta körkort i Sverige. Vårt
mål är att samtliga blivande förare, även de med annan språklig bakgrund än svenska, ska
ges de bästa förutsättningarna för att bli trafiksäkra och miljömedvetna förare.
Sjukdomsförekomst hos äldre bilförare inblandade i trafikolyckor med personskada
Marie Skyving, Transportstyrelsen
Transportstyrelsen leder en studie som ska undersöka sjukdomar som påverkar förmågan att köra bil hos bilförare som är 65 år eller äldre och som varit inblandade en
olycka. Sjukdomshistoriken hos de olycksinblandade förarna jämförs med jämnåriga
bilförare som inte varit inblandade i en olycka. Målet är att skapa ett underlag som kan
bidra till att se om vi bör utreda frågan om periodiska hälsokontroller för bilförare över
en viss ålder närmare.
Lunch
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Annons Folksam
20XX
8

Gör ett tryggt och
miljövänligt val när
du köper ny bil!
För att du ska kunna åka tryggt i trafiken granskar vi biltillverkarnas nya bilmodeller utifrån
säkerhet och miljöpåverkan.
Alla bilar på vår nybilslista klarar våra säkerhetsoch utsläppskrav. Bilar som får vår märkning Bra
val har körfältsvarnare och fotgängarautobroms,
som standard eller tillval. Plus att bilen drivs helt
eller delvis med alternativa bränslen.
Ta hand om dig i trafiken!

Läs mer om säkra och bränslesnåla nybilar på
folksam.se/tester-och-goda-rad
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Block 8
Finalpasset
I det sista passet samlar vi ihop tankarna kring vårt gemensamma fortsatta arbete för trafiksäkerhet. Vi ser på kopplingen mot FN:s hållbarhetsmål och startar upp arbetet med en global trafiksäkerhetskonferens. Ett valår ska Tylösandsseminariet traditionsenligt också innehålla ett pass där
politikerna som söker våra röster ställs mot väggen.

Maria Håkansson

Claes Tingvall

Lena Kling

13:45 Nollvisionen som del i hållbarhetsmålen, Agenda 2030
Maria Håkansson och Claes Tingvall, ÅF
ÅF har genomfört ett projekt med målet att hitta metoder och verktyg för utveckling av hållbara transportsystem. Vi baserar arbetet på FN:s globala hållbarhetsmål
Agenda 2030. Forskningsresultaten ska göras tillgängliga och användbara för städer,
kommuner, företag och andra aktörer i samhället så att transportsystemet inom en
snar framtid kan bli hållbart.
Global trafiksäkerhetskonferens 2020
Lena Kling, Näringsdepartementet
Sverige kommer att stå värd för nästa globala högnivåkonferens om trafiksäkerhet
som ska äga rum våren 2020. Konferensen avslutar FN:s Decade of Action for Road
Safety 2011–2020, som inleddes med en motsvarande konferens i Moskva 2009 och
som följdes upp i Brasilia 2015. Syftet är att ge riktlinjer till det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet i linje med målen i Agenda 2030 samt andra av FN uppsatta mål. Värdskapet ger Sverige en möjlighet att visa globalt ledarskap på trafiksäkerhetsområdet.

24

Lars Püss

Larry Söder

Anne Rosvall

Anders Åkesson

Leif Pettersson

Maria Losman

Valdebatt – Vad vilja de olika partierna avseende trafiksäkerhet?
Politiker får vassa frågor från moderator och deltagare. Var står de i fråga om
trafiksäkerhet, hållbarhet, infrastrukturutveckling och andra aktuella frågor
från Tylösandsseminariets kunniga och engagerade deltagare?
Vågar de ge vallöften?
Lars Püss – Moderaterna
Larry Söder – Kristdemokraterna
Anders Åkesson – Centerpartiet
Anne Rosvall – Liberalerna
Leif Pettersson – Socialdemokraterna
Maria Losman – Miljöpartiet
14:45 Avslutning
Maria Bergström, ordförande MHF
Göran Sydhage, VD MHF

Efter konferensen lägger vi upp alla presentationer här:
slideshare.net/tylosandsseminariet
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ÄH!

Har man varit med ett tag är det kanske
lätt att tänka – Äh, det löser sig!
Men det gör inte alltid det.
Varje år dör flera personer på sjön för att
de tyckte att det kändes lite onödigt med
flytväst. Eller för att de tänkte – Några öl?
Äh, det ska väl gå bra.
Nästan alla olyckor till sjöss kan undvikas
med enkla medel.
Använd flytväst
Var nykter
Vattensäkra mobilen

I vår serie Generation Äh! om sjösäkerhet medverkar
bland annat författaren Björn Hellberg och komikerna
Peter Apelgren och Johanna Nordström.
Se filmerna på transportstyrelsen.se/sjosakerhet
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Deltagarförteckning

A

Henry Andersson
MHF Region Väst

Rita Helen Aarvold
Statens vegvesen

Suzanne Andersson
Göteborgs Stad

Magnus Abrahamsson
Mhf Region Skåne

Anna-Lena Andersson
Trafikverket

Shahla Alamshahi
Mölndals stad

Henrik Andreasson
Daniel Andreassons Minnesfond

Jessica Alenius
BIL Sweden

Anna Anund
VTI

Stina Alexandersson
Halmstads kommun

Mariella Arcelay
Trafikverket

Elina Alfredsson
Transportstyrelsen

Matts Arnesson
Trafikverket

Michael Alltoft
Transportstyrelsen

Erik Arvidsson
Folksam

Carola Andersson
Södertälje kommun

Hossein Ashouri
Malmö stad

Erling Andersson
Polismyndigheten

Marie-Charlotte Axelsson
Trafikverket

Per Andersson
Leja Touring AB

Amanda Axelsson
Folksam

Tommy Andersson
Trafikverket

B

Wiktor Andersson
EMTW

Carin Bauer
Polismyndigheten i Region Stockholm

Rickard Andersson
Trafikverket

Teuta Bekirovska
Trafikverket

Gudrun Andersson
Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Lars Bengtsson
MHF Södra Halland

Inger Andersson
MHF Region Väst

Lisbeth Bengtsson
MHF Södra Halland
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Marianne Berg
Trafikverket Förarprov

Ulf Carlsson
Anders Wiman AB

Peter Berg Johnson
Mölndals stad

Åke Carlsson
MHF Region Mitt

Kjetil Berglund Midtkandal
Utrykningspolitiet

Rune Carlsson
MHF Region Väst

Maria Bergström
MHF

Tommy Carnebo
Södertörns brandförsvarsförbund

Mikael Berlin
Autosober Sweden AB / Nanopuls AB

Ulf Carnerius
Polismyndigheten

Håkan Björklund
STR Service AB

Ulf Ceder
Scania

Mats Björnetun
MIM Construction AB

Lotta Cederfeldt
Malmö stad

Bengt Olof Bokström
MHF Region Mitt

Ingrid Cherfils
Transportstyrelsen

Katarina Bokström
NTF

Agneta Christansen
Trafikverket

Göran Bolinder
Polismyndigheten

Jesper Christensen
Sveriges MotorCyklister

Jimmy Brännmark
Trafikverket Förarprov

Gunnel Cirverius
Motormännens Riksförbund

Anne Beate Budalen
MA - rusfri trafikk

Helena Claesson
Sensys Gatso Sweden AB

Johan Bülow
Åklagarmyndigheten

Joakim Croner
Trafikverket

Göran Börjesson
MHF Region Väst

Göran Cronholm
Trafikverket
Anders Cronqvist
Trafikverket Förarprov

C
Stig Callheim
MHF Region Väst

D

Martin Callisen
Sensys Gatso Sweden AB

Anna Dahlgren
Uppsala kommun

Monica Carlbaum
Österåkers kommun

Jessica Dahlin
Trafikverket
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Thomas Danielsson
Polismyndigheten

Ursula Eriksson
Polismyndigheten

Fredrik Daveby
Motormännens Riksförbund

Lena Erixon
Trafikverket

Haval Davoody
Trafikverket

David Eskilsson
Edeva AB

Andrea Demirtas
Transportstyrelsen

Anastasios Evangelou
Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Tania Dukic Willstrand
VTI

Katarina Evanth
Trivector Traffic

E

F

Johanna Edelönn
STR Service AB

Thomas Fahlander
Transportstyrelsen

Markus Edsbagge
Transportstyrelsen

Sten Fahlen
MHF Mälardalen

Stig Eid Sandstad
MA-Ungdom

Anette von Feilitzen
Alere Toxicology AB

Ann Ekeroth Cedervall
Åf konsult

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
MA - rusfri trafikk

Jonas Eliasson
Trafikkontoret, Stockholms stad

Anders Flogård
MIM Construction AB

Annelie Eliasson
Trafikverket

Marcus Folino
Chalmers

Mia Ellison
Bivab

Christer Folkesson
MHF

Ulf Emilsson
Polismyndigheten

Thomas Forsberg
Polismyndigheten

Lovisa Emilsson
Helsingborgs stad

Åsa Forsman
VTI

Christina Eng
Transportstyrelsen

Anders Forsström
Amparo Solutions AB

Emma Engström
Folksam

Katarina Frank
Taxi Stockholm 15 00 00 AB
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Linda Frantsi
Polismyndigheten Region Väst

Susanne Gustafsson
NTF

Jessica Frebelius
Södertälje Kommun

H

Göran Fredriksson
Svenska Väg- och Broräckesföreningen,
SVBRF

Kristina Hagberg
Trafikverket

Johan Frilund
Value Management Sverige AB

Kenneth Hagberg
MHF Mälardalen

Anna-Maria Furu
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Krister Haglund
MHF region Öst

Göran Fält
Trafikverket

Mari Haglund
MHF Motorföraren
Östen Hallenbert
Vårgårdabuss AB

G

Lars Hammar
Transportstyrelsen

Boris Gabrielsson
MHF Region Väst

Gunnel Hansson
MHF

Frida Galle
Leja Touring AB

Jan Åke Hansson
MHF

Rickard Gegö
Sveriges Åkeriföretag

Peter Hartzell
SIS, Swedish Standards Institute

Catarina Gisby
Redakta Reportage/Mitt i Trafiken

Adam Hedman
Autosober Sweden AB / Nanopuls AB

Mattias Glemfors
STR Service AB

Peter Hellqvist
Polismyndigheten Region Syd

Fanny Granskog
Transportstyrelsen

Jan Hellåker
Drive Sweden

Magnus Granström
Chalmers / SAFER

Erik Hemgren
Sensys Gatso Sweden AB

Pontus Grönvall
Däckrazzia

Arne Henriksson
EMTW

Gabriella Gulliksson
Trafikverket

Roger Hiding
Transportstyrelsen

Benny Gunnarsson
STR Service AB

30

Ulrika Hilding
Polismyndigheten i Region Stockholm

Jessica Jogensjö
Daniel Andreassons Minnesfond

Krister Holgersson
Värends räddningstjänst

Jan Johansen
Trygg Trafikk

Göran Holmberg
Trafikverket

Berit Johansson
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

Karl Holmgren
Polismyndigheten

Jan-Anders Johansson
MHF Lysvik

Pär Holmlund
Trafikverket

Kristina Johansson
Trafikverket

Nina Holmyr
Alere Toxicology AB

Michael Johansson
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll

Alexander Hurtig
Statens haverikommission

Anna Johansson Carlsson
Halmstads kommun

Per Hurtig
Trafikverket

Lena Johnsson
Trafikverket

Maria Håkansson
ÅF Infrastructure AB

Kjell-Eve Jäderström
Alingsås kommun

Tony Härdin
Polismyndigheten

Michael Jägestedt
AB Blinkfyrar

Saga Hävermark
Uppsala kommun

Krister Jönsson
Trafikverket

IJ

K

Marika Ireblad
Opus Bilprovning AB

Helene Karlberg
Polismyndigheten

Bo Isaksson
Trafikverket

Runar Karlsen
Utrykningspolitiet

Johan Islo
Polismyndigheten

Robert Karlsson
95.Gubbarna

Liza Jakobsson
Trafikverket

MariAnne Karlsson
IMS, Chalmers tekniska högskola

Jonas Jansson
VTI

Maida Karlsson
Polismyndigheten

Karin Joelsson
STR Service AB

Ulrika Karlsson
Trafikverket
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Anna-Lena Kileus
Riksdagsförvaltningen

Ulrik Larsson
MHF

Johan Kindmalm
Eskilstuna Kommun

Ulf Larsson
Trafikverket

Lena Kling
Näringsdepartementet

Micke Larsson
TT Nyhetsbyrån

Jonny Klintefjord
Polismyndigheten, Region Väst

Aliaksei Laureshyn
Lunds universitet

Tarja Korhonen
Trafikskyddet

Ingrid Lembke von Scheele
Uppsala kommun

Mia Koski
Liikenneturva/Trafikskyddet

Lena Lemon
Trafikverket Förarprov

Morten Krog Sand
Statens vegvesen Region øst

Heléne Lilja
Motormännens Riksförbund

Peter Kronberg
AB Volvo

Magnus Lind
Polismyndigheten

Knut Kronström
Ålands landskapsregering

Lars-Arne Lindberg
MHF Haninge Stockholm

Anders Kullgren
Folksam

Mikael Lindberg
MHF

Sabina Heidi Kuutti
Polismyndigheten

Johan Lindberg
Trafikverket

Anette Kyhlström
MHF Haninge - Stockholm

Erik Lindbohm
V-Traffic

Mikael Kyller
Transportstyrelsen

Marie Lindeberg
Malmö stad
Astrid Linder
VTI

L

Roger Lindgren
SSAB EMEA AB

Arimo Laakkonen
Liikenneturva/Trafikskyddet

Jörgen Lindh Malmbjer
STR Service AB

Antoni Lacinai
Lacinai AB

Britt Lisra
Trafikverket

Per Lange
Polismyndigheten
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Emma Ljungblad
Malmö stad

N

Maria Losman
Miljöpartiet

Jessica Nadein Christoffersen
Trafikverket

Malin Lovén
Trafikverket

Heléne Nilsson
Helsingborgs stad

Eva Lundberg
Trafikverket

Peter Nilsson
AB Blinkfyrar

Malin Lundgren
NTF Väst

Catarina Nilsson
Trafikkontoret Stockholms stad

Birgitta Lundqvist
Trafikverket

Annika Nilsson
MHF Region Mitt

Eva-Mari Löfqvist
VTI

Patrik Nilsson
Trafikverket

Erica Löfqvist
Trafikverket

Jan Nilsson
MHF Region Öst

Maria Lönegård
Polismyndigheten

Hans Nilsson
Polismyndigheten i Region Stockholm
Sixten Nolén
Transportstyrelsen

M

Ing-Britt Norberg
MHF Mälardalen

Patrick Magnusson
AB Åkerikonsult

Marie Nordén
NTF

Jonas Malmstig
Transportstyrelsen

Stefan Nordin
Dignita Systems AB

Therese Malmström
Trafikverket

Tina Nordling
Svenska Elektrikerförbundet

Stephen McLearnon
Trafikverket

Emil Nordlund
Polismyndigheten

Maria Melkersson
Trafikanalys

Jesper Nordlund
Malmö stad

MHF MHF
Trafikverket

Maria Nordqvist
Sveriges MotorCyklister

Ivan Moberg
Trafikverket

Emma Norlander
Transportstyrelsen
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Mari Nyberget
MA - rusfri trafikk

Christoffer Persson
Anders Wiman AB

Andreas Nyman
STR Service AB

Gordon Persson
MHF Region Skåne

Sune Nyman
Västtrafik AB

Christina Persson
MHF Region Skåne

Thomas Nyström
Trafikverket

Jörgen Persson
Trafikverket
Sven-Olof Petersson
MHF

O

Benny Pettersson
Malux Sweden AB

Frida Odbacke
Malmö stad

Jörgen Pettersson
Dignita Systems AB

Gert Olofsson
MIM Construction AB

Leif Pettersson
Socialdemokraterna

Andréas Olofsson
Trafikverket

Johan Pihlström
Försvarsmakten

Carin Olsmyr
Polismyndigheten Region Väst

Witold Pisarek
Transportstyrelsen

Camilla Olsson
Trafikverket

Lars Püss
Moderaterna

Erika Olsson
Folksam

Arild Ragnøy
Statens vegvesen

Barbro Ottestam
Polismyndigheten

Anita Ramstedt
Trafikverket

PR

Folke Ringberg
MHF

Glenn Palmqvist
Trafikverket

Matteo Rizzi
Trafikverket

Ann Perholm
Vårgårdabuss AB

Anne Rosvall
Liberalerna

Ingmar Persson
MHF
Sofia Persson
Trafikverket
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S

Björn Strandberg
KG Knutsson AB

Gustav Sand Kanstrup
Arbetsmiljöverket

Evert Strindin
MHF Region Mitt

Martin Sandén
Amparo Solutions AB

Emma Stålberg
MHF

Vicky Sandert
MHF Region Mitt

Stig Svensson
MHF Region Väst

Sabrina Sandhu
MHF

Leif Svensson
Polismyndigheten Trafiksektion Bergslagen

Patricia Seidel Garpedal
Länsförsäkringar Sak AB

Robert Sverlert
Polismyndigheten

Stefan Semb
Trafikverket Region Syd

Larry Söder
Kristdemokraterna

Agneta Silen
MHF Mälardalen

Pia Söderlund
STR Service AB

Stefan Sjögren
Alingsås kommun

TUVW

Marita Skog
ÅF-Infrastructure AB

Björn Tano
Trafikanalys

Marie Skyving
Transportstyrelsen

Kia Teneberg
Trafikverket

Amir Spahovic
Nacka kommun

Hillevi Ternström
VTI

Camilla Spennare
MHF

Mikael Törnblad Persson
Trafikverket

Christina Stave
VTI

Charlotta Uddh
Volvo Group Trucks Technology

Sandra Stefanovic
Trafikverket

Teresa Uggla Kerrou
Uppsala kommun

Olof Stenlund
Transportstyrelsen

Anna Vadeby
VTI

Helena Stigson
Folksam

Helena Vegelius
Trafikverket
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Thea Merete Vesterås
Statens vegvesen

Stina Wärn
Folksam

Tove Västibacken
Uppsala kommun

Eric Wästanfors
Trafikverket

Bernt Wahlberg
The Scandinavian Tire & Rim Organization STRO

YZÅÄÖ

Maria Wedin
Länsförsäkringar

Anders Ydenius
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

Hanna Wennberg
Trivector Traffic AB

Carl Zeidlitz
Motormännens Riksförbund

Jenny Wester
Polismyndigheten Region Väst

Edin Zgog
Transportstyrelsen

Jenny Wik Norling
MHF

Åsa Åhman Andersson
Trafikverket

Karin Wiklund
Edeva AB

Daniel Åkerblom
Trafikverket

David Wilde
Trafikverket

Anders Åkesson
Centerpartiet

Anders Wiman
Anders Wiman AB

Kjell Einar Årsland
MA - Rusfri Trafikk

Arne Winerdal
MHF Mälardalen

Philiph Öhrman
Trafikverket

Tove Winiger
AB Åkerikonsult
Per Wisenborn
Malmö stad
Marie Wogel
KG Knutsson AB
Gunnar Wärmedal
MHF Region Bergslagen
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Monterlista – Utställare 2018
2
3
4
5
7
8
10
11
12

13
14
15
16
17

MHF
Autosober/Nanopuls
KG Knutsson AB
Edeva AB
MIM Construction AB
Blinkfyrar AB
Statens väg- & transportforskn. institut
V-Traffic
Amparo Solutions AB

Abbott (f.d. Alere Toxicology AB)
Däckrazzia
Malux Sweden AB
Trafikverket
Trafikverket Förarprov

Utomhus:
EMTW AB
Motormännens Riksförbund
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INGEN ska dö av rattfylleri

80 personer dör i Sverige varje år på grund av alkohol
och andra droger i trafiken.
Det betyder att fler än en person i veckan begravs på grund av rattfylleri.
1 400 människor skadades svårt i rattfylleriolyckor i fjol.
Den samhällsekonomiska kostnaden för dödsfallen i rattfylleriolyckor
2017 beräknas till 3,78 miljarder kronor. Om vi lyckas hindra att tio
människor dödas av rattfylleri innebär det en besparing för samhället
på närmare en halv miljard.
Varje timme, dygnet runt, görs över 500 rattfulla körningar i Sverige.
–Hjälp oss att stoppa dem.
MHF arbetar dagligen för att det ska vara säkert för dig att vistas i trafiken.
Stöd vårt arbete. Du gör det enklast genom att bli medlem:

Swisha 195 kr till 123 22 32 87
Skriv ditt personnummer så är du medlem hela 2018 och 2019.
Ange gärna TN om du är trafiknykter eller HN om du är helnykter.
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Tylösandsseminariet arrangeras av:
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Vi ses nästa år
Boka in redan nu:

3-4 september 2019
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