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Abstract 
 
This report is the first working report in a Swedish project called UTVALTS. The project is develop-
ing a proposal for a standard for a management system for traffic safety. More information on the 
project is available on www.sp.se/trafiksakerhet. The report contains a world wide study on initiatives 
taken to improve traffic safety, and the possible use and/or development of management systems for 
traffic safety management.  
 
Worldwide, an estimated 1.2 million people are killed in road crashes each year and as many as 50 
million are injured.1  
 
The Swedish Road Administration identifies four main contributors to increased traffic safety: speed, 
use of seat belt, no drugs or alcohol and safe vehicles.  
 
The European Commission highlights the responsibility for traffic safety, stating it is a result af many 
activities on all levels.  The commission appeals in the ”European Road Safety Charter”, to all civil 
society organisations to provide a contribution to increasing road safety in Europe. It is a platform to 
exchange experiences and new ideas towards greater safety on European roads in order to achieve the 
common goal: halving the number of traffic fatalities by 2010. In 2006 the European Transport Safety 
Council, ETSC, reports on progress in all EU-member countries. The overview shows an improvement 
of the implementation of legislation regarding speed, alcohol and safety belts. 
 
All organisations should look at traffic safety as an obvious contributor to the company’s value-adding 
process. FR2000 Business Management is an integrated management system developed for small and 
intermediate businesses in Sweden. It includes quality, environment, occupational health, safety, and 
competence maintenance.   
 
A survey concerning traffic safety management in haulier companies is being conducted during 
September 2006, and will be included in our next working report. 
  
The study for this report shows many interesting traffic safety initiatives, mainly in the industrialised 
countries. We can see a readiness to include these initiatives in a management system, some efforts 
already being done in Australia, UK and Sweden. These efforts will be included in our further project 
progress, and our standard proposal.  
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Karin Nilsson, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås 
 
Project manager: 
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Reference group: 
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1 WHO: World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport utgör en förstudie och första delrapport inom projektet UTVALTS, UtVeckling Av 
förslag till Ledningssytemstandard för TrafikSäkerhet. Projektet sker på initiativ från TRB Sverige AB 
och stöds av Vägverket. För mer information om projektet hänvisas till webbplatsen www.sp.se/ 
trafiksakerhet. 
 
År 2002 dödades uppskattningsvis 1,18 miljoner människor i vägtrafiken över hela världen, det mot-
svarar 3242 personer varje dag.1  
 
Enligt Vägverket har fyra faktorer särskilt stor betydelse för ökad säkerhet inom yrkestrafiken, näm-
ligen hastighet, bältesanvändning, drogfrihet och nykterhet samt säkra fordon. 
 
Företagen bör se på trafiksäkerhet som en naturlig del i företagets värdeskapande process. 
 
EU-kommissionen diskuterar bl a vem som har ansvar för trafiksäkerhet, och att bättre trafiksäkerhet 
är resultatet av insatser på olika nivåer. Kommissionen uppmanar sedan april 2004 samtliga med något 
ansvar för trafiksäkerhet, att teckna den europeiska trafiksäkerhetsstadgan ”European Road Safety 
Charter”, ett åtagande att stödja och själv genomföra nödvändiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten. 
Under 2006 rapporterar European Transport Safety Council, ETSC, hur väl EU-länderna lyckas upp-
rätthålla regelverket för trafiksäkerhet. Översikten visar att många EU-länder förbättrar implemente-
ringen av lagkraven gällande hastighet, alkohol samt bältesanvändning. 
 
FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, 
kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer.  
 
En enkätundersökning gällande trafiksäkerhetsarbete i åkerier genomförs under augusti och september 
2006. Resultatet kommer att redovisas i nästa delrapport. 
 
Kartläggningen i denna rapport visar att det pågår mycket intressant trafiksäkerhetsarbete, i första 
hand i i-länderna. Mognaden att här inkludera aktiviteterna i ett ledningssystem är goda. Vissa ansatser 
för detta finns i Australien, UK och Sverige, vilka projektet UTVALTS ska ta med i sitt förslag till 
kravstandard. 
 
Projektdeltagare: 
Jan-Olof Arnäs, TRB Sverige, Göteborg 
Bengt Sigvald, Alltransport, Norrköping 
Ella Truman, Alltransport, Norrköping 
Fredrik Orwén, Vägverket Region Sydöst, Jönköping 
Karin Nilsson, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås 
 
Projektledare: 
Anne-Charlotte Holmgren, Kaggården, Hökerum 
 
Referensgrupp: 
Anders Lie, Vägverket, Borlänge 
Lars Andreen, Schenker, Göteborg 
Inger Larsson, Arla Foods, Stockholm 
Åsa Wagenius, Vägverket, Sundsvall

                                                      
1 WHO: World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns ett stort behov både inom Sverige, EU och internationellt av att skapa effektivare transporter 
för att kunna minimera transporttiderna och undvika förseningar. Effekten av sådan en effektivisering 
av transporter kan leda till stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Inom EU´s 6e och 7e rampro-
gram poängteras vikten av att utveckla nya ledningssystem som leder till förbättrade möjligheter för 
effektivitet inom transportsektorn. Säkerhetsfrågan har en stor betydelse. Nya intermodala koncept 
som leder till optimala godsvolymer, minimerat antal transporter och minskande transporttider och 
miljöpåverkan, med ökad transportsäkerhet, eftersöks. I Vägverkets allmänna förhållningssätt i åt-
gärdsanalyser, ”Fyrstegsprincipen”, efterfrågas insatser som förväntas rikta transportsektorn mot en 
effektivare, säkrare och miljövänligare användning av vägnätet. Även 2007-målet gällande trafik-
säkerhet belyser vikten av omfattande ansatser inom området. 
 
Företag inom transportsektorn vilka arbetar systematiskt med trafiksäkerhet önskar se en standard som 
möjliggör certifiering av tredje part, gärna vid samma tillfälle som granskning sker av kvalitets- 
respektive miljöarbetet.  
 
Yrkesförare bör vara föredömen för andra trafikanter. Förbättringar av trafikbeteendet inom den yrkes-
kategorin har goda förutsättningar att fortplanta sig till andra trafikantkategorier. Yrkestrafiken är där-
för en viktig målgrupp när det gäller att förvalta och förbättra trafiksäkerheten.  
 
Projektet UTVALTS, med finansiering från projektdeltagarna samt Vägverket, ska på basis av befint-
liga tillämpningar av ledningssystem, verktyg och metoder för trafiksäkerhet formulera ett förslag och 
underlag till standard för trafiksäkerhetsarbete inom transportsektorn. Projektet är uppdelat i fem delar: 
1 Inventering, 2 Utvärdering, 3 Förslag till standard, 4 Seminarium, 5 Slutrapport. Denna första del-
rapport är resultatet av del 1: inventeringen, en kartläggning och sammanställning av vilka system och 
metoder som används för trafiksäkerhetsarbete idag som gemensam utgångspunkt för vidare utveck-
ling. 

 
 
Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 
Inventering Utvärdering Formulering Seminarium Slutrapport 
10/2-30/6 30/6-10/9 10/9-15/2 2007 Mars 2007 20070510 
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1.2 Frågeställningar 
Denna delrapport behandlar följande frågeställningar i olika världsdelar:  

– Vad är trafiksäkerhet i yrkestrafik 

– Hur arbetar yrkestrafiken med trafiksäkerhet idag 

– Finns standardiserade ledningssystem som bidrar till ökad trafiksäkerhet 

– Hur spridda är olika metoder att arbeta med trafiksäkerhet. 
 
Projektet UTVALTS arbetar inte med security-frågor, men även dessa kan ingå i ett ledningssystem. 
 

1.3 Syfte 
Rapporten syftar till att kartlägga nuläget inom trafiksäkerhet i ledningssystem. Kan vi se hur och 
vilken omfattning trafiksäkerheten som begrepp, och aktiviteter för att höja trafiksäkerheten, före-
kommer i yrkestrafiken? Vad finns för systematik, både i Sverige och i andra länder? Denna del-
rapport ska sedan analyseras och användas som underlag, när projektgruppen formulerar ett förslag till 
hur trafiksäkerhetsarbetet i ledningssystem ska kunna standardiseras. 
 

1.4 Metod 
Den metod som använts för rapporten är mestadels litteraturstudier av material på Internet, rapporter 
inom området samt genom intervjuer med branschföreträdare. 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 innehåller en definition av begreppet Trafiksäkerhet i allmänhet, och relaterat till yrkes-
trafiken i synnerhet. Kapitel 3 ger en kort förklaring till ledningssystem. Kapitel 4 visar en översikt av 
arbetet i olika världsdelar, rapportens kärna. Korta kommentarer ges i kapitel 5. Rapporten avslutas 
med referenser. Bilagor återfinns tillsammans med på projektets webbplats, www.sp.se/trafiksakerhet. 

.
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2 Trafiksäkerhet – olika begrepp 
 

2.1  Trafiksäkerhet i världen 
År 2002 dödades uppskattningsvis 1,18 miljoner människor i vägtrafiken över hela världen, det 
motsvarar 3242 personer varje dag.2 Cirka 50 miljoner människor skadas. Mer än 85 % av dessa 
olyckor inträffar i låg- och medellöneländer. Ur ett hälsoperspektiv, så är vägtrafikolyckor lika viktiga 
som TBC och malaria. En kampanj lanserades under juni 2006, för att väcka makthavarnas intresse för 
det faktum att trafiksäkerhet endast får en bråkdel av den finansiering och uppmärksamhet som ges 
TBC och malaria. Trafiksäkerhet är ett begrepp för att motverka fattigdom och förbättra hälsan i 
världen. Nedanstående tabell visar de vanligaste dödsorsakerna i världen, dödsfall i trafiken hamnar på 
tionde plats3. 
 
 

RANK 
DEATHS  CAUSE PROPORTION OF TOTAL 

         1 Ischaemic heart disease                    12.6 
         2 Cerebrovascular disease                      9.7 
         3 Lower respiratory infections                      6.9 
         4 HIV/AIDS                     4.8 
         5 Chronic obstructive pulmonary disease                      4.8 
         6 Perinatal conditions                      4.3 
         7 Diarrhoeal diseases                      3.3 
         8 Tuberculosis                     2.7 
         9 Trachea, bronchus, lunch cancers                      2.2 
       10 Road traffic injuries                      2.1 
       11 Diabetes mellitus                      1.7 
       12 Malaria                     1.6 

 
 

                                                      
2 WHO: World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004 
3 Från http://www.makeroadssafe.org/issues/index.html, 2006-06-26 
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2.2 Trafiksäkerhet som begrepp i Sverige 

 
Enligt Arbetsmiljöverket kan begreppet trafiksäkerhet innefatta mycket, men det handlar i grunden om 
kunskaper och attityder. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krock-
säkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra lagligt 
och anpassa hastigheten efter omständigheterna. Även lastsäkring och rätt säkerhetsutrustning är enkla 
åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Läs mer om Arbetsmiljöverkets åtgärder i kapitel tre. 
 
Enligt Vägverket har fyra faktorer särskilt stor betydelse för ökad säkerhet inom yrkestrafiken, näm-
ligen hastigheter, bältesanvändning, drogfrihet och nykterhet samt säkra fordon. Även vägmiljöns 
utformning har avgörande betydelse för effekterna av en olycka. Viktigt för trafiksäkerheten är 
dessutom krav från beställare på utförare av transporter, t.ex. krav på bra planering av transporterna, 
förarnas kompetens samt efterlevnaden av kör- och vilotidsbestämmelser. 
 
1995 lanserades begreppet nollvisionen, det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv.  
Vägar, gator och fordon ska i högre grad anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för 
säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Läs mer i 
kapitel tre. 
 
Trafiksäkerhet är till stor del en fråga om engagemang och kan endast bli riktigt framgångsrik om hela 
företaget inklusive ledningen tar den på allvar och integrerar den i sin verksamhet. De viktigaste 
faktorerna för att uppnå ökad trafiksäkerhet är utbildning, utbildning och utbildning, både av myndig-
heter, förare, företagsledningar, ja alla som genom sin attityd och sitt beteende påverkar trafikmiljön 
för oss alla. Företagaren har allt för ofta som mål att tjäna mer pengar, och få högre lönsamhet. Det 
yttersta målet kan vara att tänka på kundens bästa och låta kunden stå i centrum. Som Henry Ford sa 
redan 1915: ”Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by- 
product of providing useful service”. 
 

2.3 Yrkestrafik 
 

 
Figur ur Nationellt Yrkestrafikprogram, Vägverket Publikation 2000:92. 
 
 
Yrkestrafiken står för ca 15 procent av trafikarbetet på väg och bedrivs som godstransporter, i huvud-
sak med lastbil, och som persontransporter med buss och taxi. 
 
Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige. SÅ har ca 10000 medlems-
företag som fraktar andras gods mot betalning. De svenskregistrerade lastbilarna transporterade under 
fjärde kvartalet 2005 96 miljoner ton gods i inrikes trafik varav 91 procent i yrkesmässig trafik. 
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Transportarbetet uppgick till 9127 miljoner tonkm. Drygt en fjärdedel av godset som transporterades 
bestod av jord, sten, grus och sand. Andra betydelsefulla varugrupper var maskiner, transportutrust-
ning och tillverkade artiklar samt rundvirke. 74 procent av godset som transporterades var inom 
länstransporter d v s både lastning och lossning skedde i samma län.  Transportarbetet under helåret 
2004 uppgick till 36 926 miljoner tonkilometer och trafikarbetet uppgick till 2 528 miljoner kilometer. 
 
Svensk taxinäring bedrivs sedan drygt tio år på en fri och konkurrensutsatt marknad. De allra flesta 
taxiföretagen är organiserade i beställningscentraler, BC, som är den plats dit man vanligen ringer och 
beställer en taxi. Det finns ca 350 BC i Sverige och av dessa är 2/3 medlemmar i Svenska Taxiför-
bundet. Taxiägarnas riksförbund är en betydligt mindre organisation som har 150-200 medlemsföretag 
spridda över hela landet. 
 
Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är bussföretagarnas branschorganisation. BR har idag 460 
medlemsföretag med ca 11 000 bussar. 
 
Data om resvanor ger viktig bakgrundsinformation för utformning av den nationella och regionala 
trafikpolitiken, för utveckling av infrastruktur och trafikutbud, för trafiksäkerhetsarbetet och för 
forskning och utveckling kring människors resande och kommunikation. Senaste undersökningen är 
RES05, som startade 1 oktober, 2005 och ska pågå under ett år. Rapport från RES05 publiceras under 
första kvartalet år 2007. 
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3 Ledningssystem 
 
3.1 Systematiskt strukturerat arbete 
 
”Det talas numera om hur viktigt det är med alla certifieringar och policy i företagen i dag vid upp-
handlingar, speciellt större företag som KF, ICA, Arla Foods, Servera, Dagab men även dom flesta 
förmedlingsföretagen har i dag trafikpolicy som transportören skall följa, så man kan fråga sig även 
här hur det är med uppföljning av efterlevnaden för dessa. Fast när avtalen är klara så är det väl bara 
tuta och köra som gäller?” Mikael Lindahl, debattinlägg på www.akeri.se, 2006-05-29 
 
Det vanligaste skälet enligt Svenska Miljöinstitutet, IVL, att börja arbeta med ledningssystem är krav 
från kunder, både från företag och inte minst från kommuner och landsting. Kunderna ser gärna, och 
ibland även kräver, att deras leverantörer arbetar strukturerat med sin miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 
Företag som inte infört miljölednings- och kvalitetssystem, och som inte uppfyller förordningen om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, kan värderas som sämre leverantörer och på så sätt förlora intäkter. 
IVL menar att ett certifierat ledningssystem kan vara nyckeln till en ny affär. Företag som har led-
ningssystem ser även andra fördelar, som minskade felkostnader och att säkerställa att företaget följer 
de lagar som finns för miljö och arbetsmiljö. Integrerade ledningssystem syftar till att skapa ökad 
konkurrenskraft och lönsamhet genom att förbättra verksamheten på ett metodiskt och strukturerat 
sätt. Ett väl uppbyggt integrerat ledningssystem kan även leda till minskade kostnader. www.ivl.se 
 
Idag förväntas de flesta verksamheter, privata såväl som offentliga, att strukturerat arbeta med miljö-, 
kvalitets- och arbetsmiljöfrågor i form av ledningssystem. Att bygga upp separata ledningssystem för 
vart och ett av dessa områden medför mycket arbete. Lösningen är att införa ett verksamhetssystem 
som omfattar alla tre områdena inom ramen för ett integrerat ledningssystem. Projektet UTVALTS är 
inspirerat av idén att även inkludera företagets trafiksäkerhetsarbete inom ramen för ledningssystemet. 
 

3.2 Trafiksäkerhet som ett led i företagets värdeskapande aktiviteter 
 
Syftet med ett integrerat ledningssystem är att hela företaget ska omfattas av kontinuerliga förbätt-
ringar, inte enbart vissa fokusområden. Alla begrepp måste sättas in i sin helhet, och ges rätt relevans 
baserat på dess inverkan på företagets resultat (inte enbart kortsiktigt ekonomiska). Trafiksäkerhet 
påverkar både företagets egen lönsamhet, och har också stort samhällsekonomiskt värde. Det finns 
därför all anledning för alla parter i samhället att lära sig hur man på bästa sätt i samförstånd kan skapa 
och behålla en säker trafikmiljö. 
 
Företagen bör se på trafiksäkerhet som en naturlig del i företagets värdeskapande process. Beslut på 
alla nivåer bör konsekvensbedömas, d v s vad de får för positiv, negativ eller neutral konsekvens för 
trafiksäkerheten. Alla aktiviteter inom ett företag kan sammanställas och presenteras i värdekedjan (se 
nästa sida), som spjälkar upp ett företags relevanta strategiska aktiviteter.  
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Företagets värdekedja (fritt efter Porter, 1985) 
 
 
Genom att verkställa dessa aktiviteter billigare och bättre än konkurrenterna kan konkurrensfördelar 
uppnås. Porters värdekedja består av nio strategiskt relevanta aktiviteter som ger ett kundvärde men 
som samtidigt innebär kostnader företaget. Aktiviteterna inom modellen kallas antingen stödjande 
eller primära. De primära består av ingående logistik, produktion, utgående logistik, marknadsföring 
och service medan de stödjande består av inköp, teknikutveckling, personalutveckling och 
infrastruktur.  
 
Alla aktiviteter innehåller frågeställningar med påverkan på trafiksäkerhet. Som exempel kan nämnas 
att dålig trafiksäkerhet ger påverkan på den ingående och den utgående logistiken. Hög trafiksäkerhet 
kan ge positiv effekt på marknadsföring, och underlätta personalrekrytering. Och ledning och finansie-
ring skapar förutsättningar för trafiksäkerhetsarbetet i värdekedjan. Kopplingen till värdekedjan 
kommer att belysas ytterligare i delrapport 3 i projektet. 
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4 Läget i världen 
 

4.1 WHO 
 
 

 
 
Under 2001 utvecklade WHO tillsammans med flera samarbetspartners en fem års plan för att före-
bygga vägtrafikolyckor. Denna strategi håller på att tillämpas i fem länder: Mexiko, Etiopien, Polen, 
Kambodja, and Vietnam med finansiering från FIA Foundation for the Automobile and Society.  
 
WHO firar varje år Världshälsodagen. År 2004 var temat Trafiksäkerhet – Road Safety is no accident. 
Vägtransportsystemet lyfts fram som en bakomliggande orsak till ett av det moderna samhällets största 
folkhälsoproblem Målsättningen med dagen var att uppmärksamma trafikskadorna, som varje år dödar 
1.2 miljoner människor runt om i världen, och visa att trafikskador går att förebygga. Till år 2020 så 
tror WHO antalet döda i de rika länderna i världen ska minska med en tredjedel, allt eftersom det 
satsas mer på trafiksäkerhet här. Men globalt sett befarar WHO att antalet dödsolyckor i trafiken 
kommer öka med 60 procent till år 2020 om inget görs.  
 
Allra första temaveckan organiseras av FN år 2007: Global Road Safety Week, 23-29 april 2007. 
Målsättningen för temaveckan är att:  

• Öka medvetenheten kring vägtrafikolyckornas sociala konsekvenser, med betoning på riskerna för 
unga vägtrafikanter. 

• Lyfta fram betydelsefulla skadeförebyggande åtgärder: hjälmanvändning, bilbälten, nykter trafik, 
hastighetsanpassning och bra infrastruktur. 

Veckans slogan: "Road Safety is No Accident", Vägsäkerhet är ingen olycka, beskriver faktumet att 
trafiksäkerhet inte är någon slump, utan resultatet av ett målmedvetet arbete av många människor och 
många samhällsaktörer, båda myndigheter och frivilligorganisationer.  
 
 
4.2 Världsbanken 
 
Världsbanken driver trafiksäkerhet som ett av sina prioriterade områden. Till exempel i nätverket The 
Global Road Safety Partnership (GRSP) samarbetar myndigheter, näringsliv och medborgarorganisa-
tioner kring trafiksäkerhet på väg för låg- och medelinkomst länder. Traditionellt har trafiksäkerhet, 
och olyckor setts som en naturlig om en olycklig följd av infrastrukturen, och som ett problem för 
transport sektorn. Men tyvärr drabbar de direkta kostnaderna för ökade trafikolyckor huvudsakligen 
sjukvården, näringslivet samt familjen. Numera är det allmänt vedertaget att flera olika aktörer har en 
viktig roll, särskilt när det gäller förebyggande åtgärder. GRSP sammanför dessa aktörer, både globalt, 
nationellt och även lokalt, för att ge råd om goda exempel och underlätta lokala initiativ i allt fler 
länder. 
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4.3 Australien och Nya Zeeland 
 
Ett strategiskt dokument kallat Road Safety to 2010 publicerades i oktober 2003. Dokumentet be-
skriver regeringens långsiktiga plan för trafiksäkerheten i Nya Zeeland, med målet att ha högst 300 
dödade och högst 4500 skadade till år 2010. Nya Zeeland arbetar aktivt med säkerhetstänkande, och 
har bl. a. arbetet fram ett ledningssystem för sina trafiksäkerhetsmyndigheter, kallat Safety Manage-
ment System. Systemets syfte är att framgångsrikt leda, styra och följa upp väginfrastrukturen, för att 
höja trafiksäkerheten. Systemet är uppbyggt enligt figur (RCA = road controlling authorities): 
 

 
 
 
I Australien talar man om ”The Big Four” för trafiksäkerhet: 

Alkohol, Hastighet, Bilbälte och Trötthet. I 39 % av alla dödliga olyckor utgör hastigheten en bidra-
gande orsak till olyckan. I mer än 25 % av alla dödliga olyckor är en förare med alkoholhalt över 0,5 
gm % inblandad. Riskan att dö i en trafikolycka blir 10 gånger så stor, om du inte använder bilbälte. 
Trötthet ökar risken att olyckan blir dödlig från 3 på 1000 till 1 på 100. Kirov C., Legge, M. & 
Rossman, D. (2000). Reported Road Crashes in WA 1999. Road Safety Council of Western Australia. 
 
Arbetsmiljölagen, Occupational Health and Safety (OHS) Act 2000, reviderades till år 2006. Bl  a har 
tillkommit regleringar för att komma till rätta med trötta förare: Occupational Health and Safety 
Amendment (Long Distance Truck Driver Fatigue) Regulation 2005, vilken gäller från 1 mars, 2006. 
Företag måste upprätta ”Driver fatigue management plans”, för att undvika trötta förare. Förordningen 
ställer lagkrav på arbetsgivare, huvudtransportörer samt vissa avlastare och mottagare vid godstrans-
porter med tung lastbil over långa avstånd.  
 
The SafeWork Management Program är ett industribaserat OHS förbättringsprogram och ger arbets-
givare en steg-för-steg guide för hur de ska arbeta med arbetsmiljön, med konkreta aktiviteter och 
olika uppgifter att genomföra. 
 

År 1998, etablerades the Road Transport Safer Industries Committee, med syfte att utveckla och distri-
buera viktiga Occupational Health Safety and Welfare (OHS&W) hjälpmedel för att stödja vägtrans-
portindustrin i dess målsättning att uppfylla arbetsmiljökraven och inspirera till en säker företags-
kultur. 
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The Road Freight Transport Industry Occupational Health and Safety Committee har tagit fram en 
“Manual till arbetsgivare”, som hjälpmedel med stegvisa uppgifter för arbetsmiljöfrågor. Manualen är 
tänkt att användas tillsammans med handledning för föraren: ‘A transport worker’s guide to keeping 
safe at work. 
 
 

 
 
TruckSafe är ett utvecklat kvalitetesystem för åkerier. Många stora kunder, samt försäkringsbolen, 
kräver att transportoperatörerna tillämpar ett riskhantering och/eller verksamhetsledningssystem för att 
uppfylla gällande praxis och lagkrav för arbetsmiljö, vägtransporter osv. Industrin stödjer TruckSafe 
genom olika incitament, såsom förmånligare fordonsförsäkring, Sjuk/medarbetarförsäkring, myndig-
hetsfördelar i regelverken genom koppling till NHVAS (National Heavy Vehicle Accreditation 
Scheme), ett kvalitetssystem med fokus på lastvikt och fordonsunderhåll. TruckSafe uppfyller kraven i 
NHVAS samt innehåller olika moduler som fordonsunderhåll, hälsa, utbildning och ledning. 

 

4.4 USA 

4.4.1 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
Fordonsrelaterade olyckor förblir den ledande orsaken till arbetsrelaterade dödsfall I USA. 35 % av ca 
6000 dödsfall årligen rapporterade av the Bureau of Labor Statistics är förknippade med motordrivna 
fordon. NIOSH arbetar aktivt med olika aktiviteter för att minska dessa tal4. 
 

4.4.2 FMCSA 
The Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) har som mål att minska olyckor, skador, 
och dödsfall där tunga fordon och bussar är inblandade. 
I samarbete med flera intressenter eftersträvas en minskning av lastbilsolyckor med 41 % från 1996 till 
2008. Detta innebär en minskning till 1,65 omkomna per 100 miljoner lastbils-miles (idag 2,3).  
 

 
 
 
Ett antal åtgärdsprogram pågår med flera olika aktiviteter. Bland dessa kan nämnas Bromssäkerhet, 
Partnerskap för säkerhetsbälten, Utbildningsprogram för förare, Säkerhet kring farligt gods, försäk-
ringsfrågor. Se lista på engelska nedan: 
   
–  Brake Safety 

– Bus/Motorcoach Safety Program  

– Cargo Securement 

– CMV Safety Belt Partnership  
                                                      
4 http://www.cdc.gov/niosh/motralrt.html 
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– Comprehensive Safety Analysis 2010 Initiative Begins with 'Listening' 

– Commercial Driver's License Program (CDL/CDLIS) 

– Drug and Alcohol Program Information 

– Enforcement Activities  

– Fatigue  

– Hazardous Materials (HM) Safety 

– Licensing and Insurance Program  

– Do-It-Yourself On-Line Filing and Payments System  

– Licensing and Insurance Database  

– Motor Carrier Licensing Forms and Insurance Information  

– Your Rights and Responsibilities When You Move  

– Motor Carrier Safety Assistance Program (MCSAP)  

– North American Free Trade Agreement (NAFTA)  

– Research and Technology Program  

– Share the Road Safely  

– Skill Performance Evaluation Certificate Program for Drivers with Missing or Impaired Arms, 
 Hands, Fingers, Legs or Feet  

– Speed Management 
 

 
Mycket information och material finns att hämta på FMCSAs webbplats, 
http://www.fmcsa.dot.gov/safety-security/safety-security.htm 
 
Organisationen genomför löpande uppföljning av framstegen i olika nyckeltal, bland annat genom att 
rapportera antalet olyckor där tunga fordon är inblandade. Statistiken visar ännu ingen minskning av 
andelen tunga fordon inblandade i olyckor, i förhållande till antalet körda kilometer. Tabell över 
nyckeltalen från mars 2006 visas i bilaga 1. 
 

4.4.3 Large Truck Causation Study 
I USA genomfördes under åren 2001 till 2003 en omfattande studie för att fastställa olycksorsaker för 
trafikolyckor med dödlig utgång och ett tungt fordon inblandad (Large Truck Crash Causation Study 
(LTCCS)). Resultaten kan sammanfattas med förarbeteende såsom hastighet och trötthet, bromsar 
(30 % av de tunga fordonen), och vägbanan. 26 % av olyckorna inträffade i samband med förändrad 
hastighet (tidigare olycka, vägarbete, rusningstrafik). Orsakerna redovisas i tabell i bilaga 2. 
 
Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) menar att ytterligare analyser behövs, för att 
dra full nytta av materialet, och kunna formulera åtgärder som kan minska riskerna. Hela undersök-
ningen kommer att göras tillgänglig för övriga myndigheter och för forskare under slutet av 2006. 
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4.5 Europa 

4.5.1 EU 
 
I EUs vitbok från 2001 gällande den gemensamma transportpolitiken, anges målet att minska antalet 
dödsfall i trafiken till år 2010 med 50%. Varje år inträffar det ca 1 300 000 olyckor med kroppsskador 
som följd i vilka 40 000 personer omkommer och 1 700 000 skadas. De direkta och indirekta kostna-
derna för dessa olyckor har beräknats till 160 miljarder euro eller 2 procent av EU:s BNP. Baserat på 
målet i vitboken (50% till 2010) formulerade kommissionen år 2003 ett europeiskt åtgärdsprogram för 
trafiksäkerhet. Programmet syftar till att främja ett säkrare beteende, verka för säkrare fordon, och 
förbättra väginfrastrukturen. 

Bland åtgärder för yrkestrafiken kan nämnas: 

– obligatorisk utrustning med hastighetsbegränsare, från 2005 i nya fordon och före 2008 för fordon 
registrerade efter den 1 oktober 2001, 

–  obligatorisk bilbältesanvändning för förare och passagerare på de platser som är utrustade med 
bilbälte, 

–  grundutbildning och vidareutbildning för yrkesförare, 

–  förbättra och förstärka gällande regler om kontroll och efterlevnad av reglerna om kör- och vilotid, 

–  införandet av digitala färdskrivare, 

–  riktlinjer för lastsäkring och för tunga transporter, 

–  översyn av ADR (riktlinjer för transport av farligt gods) för att beakta ökade säkerhetsproblem. 
 
Kommissionen diskuterar också vem som har ansvar för trafiksäkerhet, och att bättre trafiksäkerhet är 
resultatet av insatser på olika nivåer. Ibland ligger ansvaret på lokal nivå (t ex säkrare vägar) eller hos 
den enskilda trafikanten (ett ansvarsfullt beteende). I andra fall är det andra parter som är inblandade: 
fordonen blir säkrare tack vare bilindustrins initiativ. När det gäller insatser på EU-nivå utgår man från 
begreppet gemensam behörighet. I fråga om vissa prioriterade insatser är det uppenbart att medlems-
staterna (eller andra parter) har hela ansvaret. I andra fall, som också kan ha hög prioritet, krävs det 
EU- initiativ. 
 
Kommissionen uppmanar sedan april 2004 samtliga med något ansvar för trafiksäkerhet, att teckna 
den europeiska trafiksäkerhetsstadgan ”European Road Safety Charter”, ett åtagande att stödja och 
själv genomföra nödvändiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Stadgan har i dagsläget mer är 300 
undertecknare. Från Sverige deltar Lunds Kommun, Bilprovningen, Åkeriföretagen (SÅ), Karlstads 
Kommun, Stockholms Stad och STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund5.  
 
I februari 2006 kom en lägesrapport från Kommissionen, som visar att det fortfarande finns många 
brister. I de länder som i dag utgör Europeiska unionen kunde man sammanlagt registrera 50 000 
dödsoffer i trafiken år 2001. Det gemensamma målet från 2001, återigen aktualiserat i samband med 
utvidgningen 2004, är att trafiken år 2010 inte ska få skörda mer än 25 000 döda per år. Så sent som 
2005 skördade trafiken 41 600 dödsoffer, dvs. en minskning med 17,5 % på fyra år, vilket måste anses 
otillräckligt. Om den här utvecklingen fortsätter kommer vi att få 32 500 döda år 2010, istället för 
målsättningen högst 25 000. 
 
Antalet dödsoffer per år och per miljon invånare varierar från 50-60 (Malta, Nederländerna, Sverige 
och Storbritannien) till över 200 (Lettland och Litauen). Genomsnittet för EUs 25 medlemsländer 
ligger på 95.  

                                                      
5 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm, 2006-06-26 
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I lägesrapporten sker en genomgång av genomförda åtgärder och dess effekter. Under rubriken Säker 
Yrkestrafik nämns arbetstidslagstiftning och tekniska föreskrifter, syftande på ökade kontroller av kör- 
och vilotider, digitala färdskrivare, hastighetsbegränsare samt regelverket kring farligt gods. Även 
gemensamma krav på förarutbildning tas upp, dvs behörighet att köra viss typ av fordon samt 
kontinuerlig fortbildning.  
 
Rapportens slutsats är att det generellt sett blir allt bättre i EU, men att det inte räcker med de framsteg 
som gjorts. Åtgärder vidtas visserligen på en mängd olika områden, och inga aspekter lämnas därhän: 
trafikmiljön, trafikanternas beteende, fordonen. Men EU, medlemsstaterna och alla andra berörda 
parter måste göra mer och åstadkomma bättre resultat om det ambitiösa mål som alla enats om skall 
kunna uppnås. I samband med halvtidsöversynen av vitboken om transporter har kommissionen därför 
för avsikt att undersöka vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas. Översynen ”Keep Europe Moving” 
lanseras 22 juni 2006. Där sammanfattas åtgärderna enligt nedan: 
 
–  en handlingsplan för godslogistik, 

–  intelligenta transportsystem som bidrar till mer miljöskonande och effektiva transporter, 

–  debatt om hur man kan ändra tätortsbornas transportbeteende, 

–  handlingsplan för att främja transporter på inre vattenvägar, 

–  ett ambitiöst program för lastbilar och bilar som drivs med gröna bränslen. 

 
och gällande trafiksäkerhet nämns: 

–  införande av en europeisk trafiksäkerhetsdag för ökad medvetenhet 

–  en samordnad vägsäkerhetsstrategi gällande fordonskonstruktion, infrastruktur och förarbeteende 

–  Skyddet av passagerarnas rättigheter måste förstärkas, för personer med nedsatt rörlighet inom alla 
transportmedel. 

 

4.5.2 ETSC 
European Transport Safety Council (ETSC) bildades 1993 som en internationell, myndighetsobe-
roende organisation för att få bukt med den höga skadefrekvensen och allmänhetens oro gällande 
vägtrafikolyckor.  ETSC förser beslutsfattare med information och råd gällande trafiksäkerhetsfrågor. 
Verksamheten sponsras för närvarande av EU samt företagen 3M, BP, Diageo, KeyMed, Ford, Shell 
International, Toyota och Volvo Group.  
 
Under 2006 rapporterar ETSC hur väl EU-länderna lyckas upprätthålla regelverket för trafiksäkerhet. 
Översikten visar att många EU-länder förbättrar implementeringen av lagkraven gällande hastighet, 
alkohol samt bältesanvändning. Rapporten menar att EU ska utfärda ett direktiv, som anger lägsta nivå 
för medlemsländerna gällande trafiksäkerhetshöjande aktiviteter inom områden som hastighet, alko-
hol, bältesanvändning, kontroll och uppföljning, samt information. ETSC anger även tekniska hjälp-
medel såsom ISA (Intelligent Speed Adaption), alkolås och bältespåminnare. 
 
I juni 2006 presenterade ETSC den första rankinglistan av EU:s medlemsstater på trafiksäkerhets-
området. Arbetet bedrivs inom ramen för Road Safety PIN-projektet (PIN betyder performance index). 
Trafikdöden minskar i EU-länderna, men olyckstalen varierar mycket mellan länderna. PIN möjliggör 
en jämförelse mellan olika europeiska länders trafiksäkerhet för att peka på goda exempel, och på de 
länder som behöver göra mer. 
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4.5.3 Europeiska arbetsmiljöbyrån 
Arbetsmiljön är en av EU:s viktigaste socialpolitiska frågor. Den är också en av de mest utmanande. 
Var femte sekund är en arbetstagare i EU inblandad i en arbetsolycka och varannan timme dör en 
arbetstagare i en olycka på arbetsplatsen. För att hantera de mångfacetterade arbetsmiljöfrågorna och 
behovet av mer information till arbetstagarna är en enskild medlemsstats resurser och sakkunskaper 
inte tillräckliga. Därför inrättades Europeiska arbetsmiljöbyrån 1996 för att samla in, analysera och 
sprida arbetsmiljöinformation. Byråns uppdrag är att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosam-
mare och mer produktiva och särskilt att främja en effektiv förebyggande kultur.  

4.5.4 UK 
DfT- Department for Transports mål är att säkerställa ett pålitligt, säkert och tryggt transportsystem 
som motsvarar behoven från enskilda och företag, samtidigt som miljön skyddas. 
 
Roadsafe är ett partnerskap med ledande företag inom fordons- och transportindustrin, tillsammans 
med regeringen och trafiksäkerhetsexperter. Målet är att minska antal omkomna och skadade i väg-
trafikolyckor och att verka för säkrare körsätt. RoadSafe arbetar tillsammans för att hitta nya infalls-
vinklar och arbetssätt för att minska skador hos utsatta grupper. 
 
En nyligen genomförd förarundersökning visar: 
Utbildning: knappt tre fjärdedelar av alla förare har inte läst trafikreglerna sedan sitt körkortsprov. 
Säkerhetskontroll: förare ignorerar oftast samtliga rekommendationer i förarmanualen, t ex att kolla 
däcktryck regelbundet 
Under färd: nära en tredjedel av förarna medger att de har färdats utan bilbälte under det senaste året. 
 
Roadsafe menar att vägtrafiken borde ta efter säkerhetskulturen från flyget. 
 
Inom UK pågår ett arbete med OHSMS-standarden för att hitta branschanpassade tillämpningar, även 
en guide till transport-industrin. OHSMS = Occupational Health and Safety Management System. 
 
 
4.6 Sverige 
Antal dödade i trafiken i Sverige fortsätter att minska, 440 personer under 2005 jämfört med 480 per-
soner under 2004. Våren 1998 fastställde riksdagen ett etappmål för trafiksäkerhetsarbetet som innebär 
att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor skall halveras till år 2007 räknat från 1996 
års nivå. Detta motsvarar högst 270 omkomna per år. Det målet ser ut att vara svårt att nå. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

7 Vägverket: Alkohol, droger och trafik, 2006-06 
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4.6.1 Arbetsmiljöverket 
De resurser som samhället ställer till förfogande för att bedriva arbetsmiljöarbetet är begränsade. 
Inspektionsverksamheten är därför i hög grad koncentrerad till arbetsställen med de största riskerna för 
ohälsa och olycksfall. Under åren 2004 – 2006 genomförs insatser riktade mot sex branscher med stora 
arbetsmiljöproblem, bland andra Transport. Antalet trafikolyckor på grund av stress och trötthet ska 
minska. Ett ökat antal aktörer vid transportterminaler ska känna till vem som har samordningsansvaret 
vid terminalen och vad detta innebär. 
 
Transport och kommunikation sysselsätter drygt 267 000. Antalet anmälda arbetsskador ligger över 
genomsnittet. Inom kollektivtrafik, järnvägstransporter och godshantering anmäls särskilt många 
arbetsskador. Belastningar, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljö-
problemen.  
 
Arbetsmiljöverket har t ex sammanställt gällande regelverk för åkerier, gett ut en broschyr kallad Bra 
arbetsmiljö på väg, samt en checklista som tar upp trafiksäkerhet som en arbetsmiljörisk och de åt-
gärder som kan vidtas för att minska riskerna. 
 
140 arbetstagare har under den senaste 10-årsperioden omkommit i arbetsolyckor i trafiken. Ifjol dog 
så många som 19 i vägtrafikolyckor under arbetstid. Arbetsmiljöverket fortsätter därför även under 
2006 att under två intensiva perioder kontrollera hur arbetsgivarna inom ramen för sitt arbetsmiljö-
arbete förebygger riskerna i trafiken. I maj 2006 genomfördes en riksomfattande kampanj med fokus 
på trafiksäkerhet. Fortfarande måste två av tre arbetsgivare förbättra sitt arbetsmiljöarbete mot riskerna 
i trafiken. Det visar sammanställningen från juni 2006 av Arbetsmiljöverkets 520 inspektioner, som 
genomfördes i hela landet.  

4.6.2 Vägverket 
Vägverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten. Riksdagens 
beslut om Nollvisionen innebär att den långsiktiga ambitionen för trafiksäkerheten ska vara att ingen 
dödas eller skadas allvarligt. 1998 påbörjades ett riksomfattande arbete för att minska antalet döda och 
skadade i trafiken.  
 
Tydliga resultat av Nollvisionen är att vägmiljöerna i Sverige har förändrats. Mitträcken och cirkula-
tionsplatser har blivit mycket vanligare, liksom olika typer av fartdämpande åtgärder i tätorter. Det är 
dock ännu för tidigt att dra säkra slutsatser om vad Nollvisionen har betytt för att minska antalet döda 
och allvarligt skadade i trafiken. Satsningar som förbättrar vägar och fordon tar lång tid att genomföra. 
Infrastrukturen förändras i långsam takt. Vad man kan konstatera är att antalet dödade har minskat de 
senaste åren, trots att trafiken har ökat. 
 
Sedan Nollvisionen introducerades har Vägverket börjat arbeta med kvalitetssäkring av transporter 
som ett led i att inspirera transportföretag och transportköpare till att ta ett större ansvar. Vägverket gör 
detta i sin roll som ansvarig myndighet för vägsektorn. Syftet är att alla företag och organisationer som 
köper eller själva utför transporter ska ta ansvar för hur transporterna påverkar miljö och trafiksäker-
het. Arbetet har resulterat i att många företag och organisationer har börjat ställa högre krav på for-
donen och hur de används. Allt fler köpare ställer miljö- och säkerhetskrav på transporterna. Allt fler 
transportföretag tar ett större ansvar för hur transporterna genomförs. 
 
Djupstudier av dödsolyckor 
Vägverket bedriver djupstudier av alla dödsolyckor i vägtrafiken. Djupstudierna visar vilka faktorer 
som leder till att en olycka får dödlig utgång, samt vad som behöver göras för att förhindra att liknan-
de olyckor händer igen.  
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Exempel på bältesanvändningen: 
 

Bältesanvändningen i % 1996-2005

Förare av 
tunga last-
bilar utan
släp

Taxiförare

1996    1998    2000    2002    2004    2005

2        7        19        23       33       33

16 21        60 69 79       83

 
OLA - ett systematiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet 
OLA är ett arbetssätt där aktörer samlas för att tillsammans försöka bidra till att lösa ett gemensamt 
problem. Arbetssättet ger var och en möjlighet att utifrån fakta visa vilka åtgärder man vill och kan 
vidta för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Arbetssättet används på både nationell, regional och 
lokal nivå. OLA är en förkortning av Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. Utifrån fakta diskuteras 
förslag till tänkbara lösningar.  
 
Nationell samling för trafiksäkerhet 
Många myndigheter, företag och organisationer är involverade i ”Nationell samling för trafiksäkerhet” 
som startats på regeringens initiativ. Gruppen har identifierat tre prioriterade områden: 

• förbättrad hastighetsanpassning, 

• ökad trafiknykterhet, 

• barn och unga i trafiken. 

 
Följande aktörer har lämnat en skriftlig avsiktsförklaring för sitt bidrag till ökad trafiksäkerhet:  

• Arbetsmiljöverket 

• Bilprovningen 

• Bussbranschen 

• Cykelfrämjandet 

• Folksam 

• Försvarets motorklubb 

• Försvarsmakten  

• Försäkringsförbundet  

• Landsorganisationen i Sverige 

• MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund 

• NTF 

• Saab Automobile AB  

• SEKO  
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• SES-gruppen 

• Svenska kommunförbundet 

• Svenska Lokaltrafikföreningen  

• Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation  

• Sveriges Trafikskolors Riksförbund  

• Svenska Åkeriförbundet  

• Svenska Taxiförbundet 

• Transportarbetareförbundet 

• Volvo 

• VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut 

• Vägverket 

• Älgskadefondsföreningen  
 
 
Kvalitetssäkring av transporter 
Ett sektorsprojekt där ambitionen är att skapa en efterfråga på trafiksäkra och miljöanpassade (mindre 
miljöbelastande) transporter både från ett utförar- och upphandlarperspektiv. Erfarenhet visar att den 
som arbetar systematiskt når resultat. Kvalitetssäkra transporter är en metod som hjälper den som 
säljer, upphandlar eller utför egna transporter att nå dit genom effektiva åtgärder och ett systematiskt 
arbetssätt.  
 

 
 
Allt handlar om förankring och systematik. För att nå resultat måste arbetet med kvalitetssäkra trans-
porter genomsyra hela verksamheten – från strategiska beslut till operativa insatser – och utföras på ett 
systematiskt sätt.  
 
 
Skogskvalitet på väg 
Syftet med projektet är att skapa en systematik i arbetet med miljö och trafiksäkerhet och på så vis 
skapa förutsättningar för mer miljöanpassade och säkra transporter hos fyra skogstransportörerna. 
Arbetet inriktar sig bland annat på att:  
 
•  Ta fram och tillämpa miljö- och trafiksäkerhetspolicies. 

•  Ta fram gemensamma indikatorer så att miljö- och trafiksäkerhetsarbetet kan följas upp. 

•  Ta fram mål för miljö- och trafiksäkerhetsarbetet. 

•  Ta fram ett gemensamt utbildningskoncept för förarna. 
 
I projektets förstudie visas att det är totalt 94 % av åkerierna som svarat som har en antagen 
trafiksäkerhetspolicy (transportorganisationens eller egen). I projektets föremätning ingår 
också en enkät till förarna om arbetssituation och utbildningar samt beteende och attityder 
med avseende på trafiksäkerhet och miljöfrågor. Av de 6 frågor som fanns med har förarna 
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bedömt att det absolut viktigaste är att köra nykter och drogfri, det tyckte samtliga var mycket 
viktigt. De övriga frågorna gällde bälte, bränsleförbrukning, bruttovikter, kör- och vilotider 
och hastighet. 
 
Knappt 70 % av förarna säger sig leva upp till åkeriets miljöpolicy och 75 % till 
trafiksäkerhetspolicyn, se Figur 5.3. Det finns inga stora skillnader gentemot hur man 
upplever att åkeriet efterlever policyn. En liten andel, ca 10 %, känner dock inte till policyn, 
vilket kan bero på att åkeriet inte tillämpar någon sådan. 
 
Förarna har ganska varierande inställning till tekniska hjälpmedel såsom alkolås, 
bältespåminnare och hastighetspåminnare. Mest positiva verkar man vara till alkolås. En 
sammanfattning av rapporten finns på webbplatsen www.skogskvalitetpavag.se. 
 
Forum för Hållbara Transporter  
Projekt som drivs med utgångspunkten att transporter är en självklar del av företags sociala 
ansvar. Fyra företag tillsammans med Vägverket antagit utmaningen att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling av transporter. Samarbetet lanserades med ett seminarium i 
Stockholm i januari då en gemensam avsiktsförklaring signerades och en dialog med särskilt 
inbjudna intressenter påbörjades. Målet för företagen - Stena Gotthard AB, Strålfors AB, 
Trelleborg Industri AB och Perstorp AB - är att tillsammans skapa ett komplett, flexibelt, 
tydligt och effektivt verktyg för inköp av hållbara transporter. 
 
Runda Bordssamtal  
Vägverksinitiativ som samlar flera stora företag (bl.a. IKEA, ICA, Statoil, Shell m.fl.) i 
gemensamma diskussionen om transportupphandlande företags arbete med miljö och 
trafiksäkerhet kopplat till transporter. Fungerar främst som ett forum för idéutbyte men drivs 
via en gemensam (exkl. vissa av företagen) avsiktsförklaring. 
 
 
4.6.3 Sveriges Åkeriföretag – SÅ 
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som 
fraktar andras gods mot betalning. SÅ företräder svensk åkerinäring gentemot omvärlden och håller 
kontakt med politiker, departement, myndigheter, bransch-, intresse-, arbetsmarknads- och forsknings-
organisationer. Organisationen ger genom sina 12 regionala föreningar service i olika frågor som berör 
medlemmarnas dagliga verksamhet. 
 
Företagsutveckling är ett av de prioriterade områdena bland Sveriges åkeriföretags verksamheter. 
Genom analys av medlemsföretagens förutsättningar utgående från storlek, transportslag, 
företagsform, lokalisering mm har Sveriges Åkeriföretag utvecklat ett informations- och 
utvecklingsmaterial Åkes Lyft. En mycket viktig del av företagsutvecklingsarbetet är Sveriges 
Åkeriföretags arbete med certifiering av åkeriernas ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 
9001:2000 och ISO 14001. Godkännande av ledningssystem för 
trafiksäkerhet under förutsättning att systemen bygger på miljö och 
kvalitetsstandarderna. Drygt 90 åkeriföretag är certifierade av SÅ för sitt 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
SÅs aktiviteter inom trafiksäkerhet: 

– Antagen avsiktsförklaring med uttryckta mål. 

– Systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ledningssystem). 

– Vägens riddare. 
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– Kollega hjälpen. 

– Verktygslåda för trafiksäkerhet. 

 

4.6.4 Bussbranschen 
Svenska Bussbranschens Riksförbund har sedan förbundet bildades 1994 arbetat aktivt med 
trafiksäkerhetsfrågorna. Bland aktiviteterna kan nämnas Arbetsgruppen för ökad 
trafiksäkerhet: i februari 2003 träffade BR Vägverket och SLTF för att gemensamt arbeta med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kort och lång sikt. Bland de prioriterade punkterna finns 
ökad bältesanvändning i buss, förbättrat underhåll av vägar med omfattande busstrafik, stärkt 
samverkan mellan parterna, rutiner för att anpassa trafiken i ökad utsträckning till varierade 
väder- och vindförhållanden samt fler åtgärder utifrån ett Hela Resan-perspektiv. 
 
Handbok för miljö- och kvalitetscertifiering av bussföretag – BR har utarbetat en handbok för 
miljö- och kvalitetscertifiering av bussföretag. I handboken tas ett helhetsgrepp på säkerhet, 
kvalitet och miljö m.m. Handboken publicerades första gången år 2001.  
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4.6.5 Taxibranschen 
Sedan år 2000 erbjuder Förbundet sina medlemmar en vidareutveckling till Säker Grön Taxi. 
Säker Grön Taxi är ett transportkvalitetsledningssystem som 
Svenska Taxiförbundet har skräddarsytt för taxibranschen. Det 
bygger på den internationella standarden ISO 14001 och skall 
användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller 
trafiksäkerhet och service. Samtliga systemkrav finns samlade i en 
kravlista. Trafiksäkerhetsfrågorna integreras i kvalitetsarbetet. De 
viktigaste delarna finns med: nulägesanalys, miljö- och kvali-
tetspolicy, mätbara mål, ständiga förbättringar, avvikelsehantering, 
verksamhetsstyrning, interna och externa revisioner samt 
certifiering. Förbundets medlemmar ska senast vid utgången av 2006 ha antagit och arbeta 
utefter en trafiksäkerhetspolicy med bäring på åtminstone bilbältesanvändning, 
hastighetsanpassning och trafiknykterhet. Hittills har 55 medlemsföretag lämnat in sin 
trafiksäkerhetspolicy till Svenska Taxiförbundet (maj 2006). 
 

4.6.6 Övrigt 
 
Åklagarmyndigheten 
Bötesnivåerna inom yrkestrafikområdet föreslås höjas markant. – Överträdelser av bestämmelserna om 
bland annat kör- och vilotider är ett  trafiksäkerhetsproblem och det behövs därför strängare straff för 
att markera allvaret, säger Sven-Erik Alhem, överåklagare på Åklagarmyndighetens Utvecklings-
centrum Malmö, i ett pressmeddelande 2006-06-16. 
 
TRB Sverige AB 
TRB är ett resurs- och kompetensföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av 15 större 
transportföretag. Dessa företag omsätter ca 10 miljarder, förfogar över 7400 fordon samt sysselsätter 
ca 8700 personer. TRB Sverige AB arbetar aktivt med trafiksäkerhetsfrågor tillsammans med delägar-
företagen, där införande av alkolås är en aktuell fråga. TRB har nyligen låtit genomföra en utvärdering 
av alkolås. Utvärderingen baseras på fälttester, intervjuer, enkätundersökningar och litteraturstudier. 
Projektet har resulterat i en bedömningsmodell med 19 viktade kriterier som var för sig värderas 1-5. 
Modellen har sedan applicerats på de produkter som ingår i utvärderingen. För närvarande ligger två 
produkter på listan: ACS Alkolock V3 samt Dräger Interlock XT. De rekommenderade alkolåsen har 
uppfyllt kraven med avseende på bl.a. manipulation, nödlösning, användarvänlighet, teknisk specifika-
tion och funktionalitet m.m. Våren 2006 genomförs fältförsök med ISA, automatisk hastighetsvarning 
samt axelvågar för kontroll av bruttovikt. 
 
Q3 
Landsorganisationen (LO) och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) har utveck-
lat ett bedömningssystem för tunga vägtransporter. Detta i samarbete med Svenska Naturskyddsföre-
ningen (SNF) som har utvecklat miljödelen. Systemet syftar till att påverka köpare av tunga vägtrans-
porter att i högre grad ställa krav på bättre arbetsmiljö, bättre trafiksäkerhet och minskad miljöbelast-
ning i sina upphandlingar. Basen för QIIIs verksamhet är att bedöma organisationer som upphandlar 
tunga vägtransporter. Bedömningssystemet utgår från de tre bedömningsområden, arbetsmiljö, trafik-
säkerhet och miljö. Varje bedömningsområde innehåller tre kriterieområden som i sin tur har tre nivåer 
som bedömningarna utgår från. Bedömningsområdet Trafiksäkerhet består av Hastighet, Säkra fordon 
samt Alkohol och droger. QIII är en icke-kommersiell verksamhet som ska bevaka kvalitet i upphand-
ling av vägtransporter. QIII ägs av LO och NTF och finansieras av Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-
Hansa och Vägverket.  
 
NTF (Intresseorganisation), www.ntf.se 
Projekt yrkestrafik: Syftet med projektet är att påverka upphandlare och företagsledare att ta ett ökat 
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ansvar för trafiksäkerhet inom den egna organisationen/företaget beträffande bl a hastighet, bälte och 
nykterhet. 
 
MHF (intresseorganisation), www.mhf.se 
Arbetar med att minska rattonykterhet enligt Nollvisionen. Har via NTF uppdraget att driva konsu-
mentupplysning för alkolås. 
 
TYA, www.tya.se 
Tillhandahåller ett startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbetet i åkerier – handledningsmaterial för 
de åkerier som vill komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 
Transportarbetarförbundet, www.transport.se 
Har genomfört projektet ”Seko och Transport för Nollvisionen” och är även en medlemsorganisation 
inom NTF. Förbundet är medlem i NTF:s Yrkesförarråd och har även en representant i NTF:s styrelse.  
 
VTI, www.vti.se 
VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, har till huvuduppgift att bedriva forskning och 
utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklings-
arbete skall det ingå analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. 

Målet med forskningen är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att 
bidra till uppfyllande av de transportpolitiska delmålen tillgängligt transportsystem, hög transport-
kvalitet, säker trafik, god miljö, positiv regional utveckling samt jämställt transportsystem. 

NTM, www.ntm.a.se 
NTM, Nätverket för Transporter och Miljön, är en ideell förening som utvecklar en gemensam 
värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas.  Föreningen har även 
hjälpmedel för utvärdering av leverantörer, bl a ”Idébruttolista för verksamhetsledning av miljö och 
trafiksäkerhet”. 
 
Försäkringsbolagen 
Flera av försäkringsbolagen arbetar aktivt med trafiksäkerhetsfrågor, till exempel Trygg Hansa, som 
har infört en ny premieprissättningsmodell för lastbilar och släp. De har gått igenom fem års skade-
historik och lagt det i en databas. Databasen omfattar drygt 30 000 fordon. De har i den digra data-
basen försökt identifiera vilka typer av lastbilar och kunder det är som har hög respektive låg skade-
frekvens. Syftet med premieöversynen som Trygg Hansa genomfört är att skapa så rättvisa premier 
som möjligt, där de "goda" belönas och de som "skiter i allt" straffas. Trygg Hansa bedriver tillsam-
mans med Sveriges Åkeriföretag och åkeriföreningen ABC-åkarna ett arbete för att försöka identifiera 
mjuka faktorer, såsom just ledarskapet, som har betydelse för trafiksäkerheten. Det är ett arbete som 
pågår för närvarande. Åkeriföretag som satsar på kvalitets- och miljöledningssystem, som har en plan 
för hur de tar hand om ny personal och satsar på utbildning av all personal, som har alkolås med mera, 
tillhör nästan alltid de som har lägst skadefrekvens. Omvänt är de åkerier som har svag kontroll, som 
har hög personalomsättning, som inte har någon plan för att ta hand om nya förare och som sällan eller 
aldrig är certifierade flerskadevållare. Trafiksäkerhet är en lönsam affärsidé, det ger lägre skadekost-
nader och lägre premier, enligt Trygg Hansa. Malmö LBC, Lastbilscentral får 2006 Trygg Hansas 
utmärkelse "Trafiksäker lastbilscentral" där Trygg Hansa har gjort en säkerhetsbedömning av hur man 
arbetar med miljö, kvalitet och trafiksäkerhetsfrågor. Ett led i detta arbete på lastbilscentralen har varit 
att utbilda förarna i Heavy EcoDriving. 
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FR2000 
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, 
miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. 
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000 har 
ursprungligen utarbetats av Företagarna. Kraven i FR2000 Verksamhetsledning - 10 kapitel i en logisk 
ordning visas nedan: 

 

  
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

   

10. Verksamhetsbeskrivning 

1. Ledningen 
Affärsidé, riktlinjer, mål, organisation, riskhantering, förbättringsarbete, kompetensförsörjning, 
miljöutredning samt hälsa och säkerhet. 
2. Marknadsföring och försäljning 
Marknad, hantering av order och reklamationer, uppföljning av levererade produkter samt 
kundtillfredsställelse. 
3. Produktutveckling 
Styrning, genomgång, utprovning och dokumentation av produktutvecklingsarbetet. 
4. Inköp 
Leverantörsbedömning, produktval och mottagningskontroll. 
5. Produktion 
Planering och styrning av arbetet, kontroll samt underhåll av fordon och utrustning. 
6. Distribution och leverans 
Godsmottagning, leveransgenomgång, emballering, märkning, förvaring och distribution. 
7. Installation och montage 
Val av personal, planering av utrustning och resurser, arbete hos kund och information till kund. 
8. Service 
Service till kunder, underhåll och hantering av reservdelar etc. 
9. Dokumentstyrning 
Styrning och förvaring av dokument samt informationssäkerhet. 
10. Verksamhetsbeskrivning 
En översikt över systemet som visar hur organisationen och dess verksamhet ser ut. 

 
Sveriges Trafikskolors Riksförbund-STR, www.str.se 
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STR har sedan 1999 en branschanpassning av FR2000 kvalitets- och miljöledningssystem. 2005 års 
branschanpassning är baserad på FR2000 Verksamhetsledning. Förhoppning är att branschanpass-
ningen tillsammans med utbildning och eventuell certifiering skall leda till ökad säkerhet i branschens 
åtaganden gentemot sina kunder och intressenter. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett 
integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet och kan 
användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, 
från offert till avslutad affär – eller en elevs väg genom förarutbildningen på en trafikskola.  
 

Systemet utgår från ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om 
systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 Verksamhetsledning menas vara enklare att 
införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Organisationen skall 
kunna införa systemet utan att vara beroende av extern hjälp. Kostnaden för certifiering är också lägre 
än för ISO-standard. Kraven på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet är 
integrerade på ett logiskt sätt. Skillnaden mellan ISO-standarderna och FR2000 Verksamhetsledning 
är inte så stor förutom att FR2000 kostar mindre att införa och certifiera. Tillsynen över revisorerna är 
också likartad. SWEDAC utövar tillsyn över ISO-revisorerna, Rådet för FR2000 över FR2000-
revisorerna.  
 
EcoDriving är ett utbildningskoncept som lär föraren ett körsätt som ger både säkrare körning och 
mindre utsläpp. Heavy EcoDriving inriktar sig på den tunga trafiken, dvs. buss och lastbil och man har 
sedan 2000 (då STR utvecklade konceptet för tung trafik) utbildat 13 000 förare av tunga fordon. Be-
sparingen ligger i snitt vid utbildningstillfället på 12 %. Utbildningskonceptet finns även för personbil 
(EcoDriving)och arbetsmaskiner (Working EcoDriving) och är ett affärsområde inom Sveriges Trafik-
skolors Riksförbund (STR). 

Effekterna av Heavy Eco Driving är: 

•  Bättre miljö, eftersom bränsleförbrukningen minskar och därmed minskar utsläppen av olika 
emissioner och partiklar som påverkar växthuseffekten och dagens klimatförändringar. 

•  Bättre ekonomi, eftersom bränsleförbrukningen minskar så minskar bränslekostnaderna. Slitaget 
av fordonen påverkas också då man lär sig betydelsen av service & underhåll. 

•  Ökad trafiksäkerhet, eftersom föraren lär sig att planera sin körning på ett bättre sätt minskar 
risken för olyckor och skador. 

•  Bättre arbetsmiljö, eftersom bättre planering ger mindre stress. 
 
 
Försvarsmakten 
NollNoll är ett trafiksäkerhetsprojekt inom Försvarsmakten under åren 2001-2004. Det intensifierade 
trafiksäkerhetsarbetet har vänt sig till 20 000 anställda och cirka 15 000 värnpliktiga årligen. På tre år 
har den totala minskningen av trafikrelaterade skador inom Försvaret uppgått totalt till 50 procent för 
värnpliktiga och anställda, jämfört med året före projektstart 2000. För de värnpliktiga har minsk-
ningen varit 59,6 procent och för de anställda 44 procent. Några av de åtgärder som har varit mest 
framgångsrika är en minibussutbildning som påbörjades redan 2000. 1999 skadades 70 personer, 
värnpliktiga och anställda, i minibussolyckor. Snart därefter infördes ett krav på obligatorisk minibuss-
förarutbildning som har medfört att år 2003 skadades endast tre(3) personer inom Försvaret i en mini-
bussolycka. Försvaret har också kraftsamlat mot olyckor av typen ”påkörning bakifrån” och riktade 
åtgärder mot trötthetsrelaterade olyckor i trafiken. Erfarenheterna från projektet har samlats i hand-
boken Trafiksäkerhet, Utbildningsreglemente Trafiksäkerhet, Utbildningspaket Trafiksäkerhet och 
Utbildningspaketet Sömn och Vakenhet. Försvaret kraftsamlar nu på att driva ett systematiskt trafik-
säkerhetsarbete i linjeorganisationen. Det inte går att peka på en enskild åtgärd som förklarar fram-
gången, utan att det är mångfalden i åtgärder kombinerat med insikten om att för att få människor att 
gå i samma riktning måste de förstå problemen, ha insikt och information. 
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Statens haverikommission 
Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor 
och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. En haveriutredning omfattar normalt alla 
ingående komponenter och aktörer kring händelsen och utmynnar alltid i svaret på tre frågor: Vad 
hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte inträffar igen? 
 

I SHK:s arbete ingår inte att ta ställning i ansvars- eller skadeståndsfrågor. Utredningarna syftar enbart 
till förbättringar av säkerheten. 
 
Senaste rapporten gällande vägtrafik publicerad 20060517 utreder olyckan utanför Svedala i Skåne 
20041019, då en lastbil i fel körriktning kolliderar med två personbilar, varvid fem personer 
omkommer. SHKs rekommendationer lyder: 

 
SHK rekommenderar Rikspolisstyrelsen 

•  att öka antalet kontroller med avseende på rattfylleri och att göra merparten av kontrollerna på 
platser och tider som ger den högsta verkan, samt 

•  att införa ett statistiksystem så att det enkelt går att följa upp rattfylleriproblematiken. 
 

SHK rekommenderar Vägverket 

•  att ta fram en samlad långsiktig strategi för samhällets arbete med alkohol och trafikfrågor, samt 

•  att verka för att alkohol inte serveras kostnadsfritt på bilfärjor. 
 

SHK rekommenderar Vägverket och Arbetsmiljöverket 

•  att på europeisk nivå verka för att körtidsreglerna anpassas till människans förutsättningar och 
begränsningar, samt 

•  att verka för att den nyligen införda lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395) 
utvärderas med avseende på konsekvenser för trötthet, sömnbrist och säkerhet. 

 
Både Arbetsmiljöverket och Vägverket har egna haverikommissioner, med syfte att systematiskt ta 
hand om och tydliggöra de orsakssamband som ligger bakom allvarliga tillbud och olycksfall, samt att 
föra ut den kunskapen inom och utom den egna organisationen. Dessutom finns en särskild Vägtraf-
ikinspektion, med uppgift att följa och analysera vägtrafiksystemets utformning och funktion, med 
syfte att öka trafiksäkerheten på väg6. 
 

Hållbara Åkerier 
”Hållbara Åkerier” är ett nätverk där åkeriföretagen Grimsås Åkeri AB, Älmestads Kvarn & Transport 
AB, Donald Björklunds Åkeri AB, Hedströms Åkeri AB och Ambjörnarps Transport AB ATAB ingår.  

Nätverket arbetar för hållbar utveckling genom att med miljöengagemang som drivkraft förbättra 
arbetsmiljön i företaget och öka trafiksäkerheten samtidigt som lönsamheten bibehåll eller stärks. Det 
konkreta målet är därför att integrera trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i det befintliga miljöled-
ningssystemet och få ett effektivare ledningssystem. Integrerade ledningssystem är en viktig faktor för 
att kunna styra verksamheten i rätt riktning och med en helhetssyn.  

                                                      
6 www.vagtrafikinspektionen.se 



 32

Nätverket vill vara modell för andra projekt i och utanför Västra Götalandsregionens område dels 
genom arbetssättet och dels genom metodiken att integrera de tre områdena miljö, arbetsmiljö och 
trafiksäkerhet.  
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5 Analyser och slutsatser 
 
Kan vi se hur och vilken omfattning trafiksäkerheten som begrepp, och aktiviteter för att höja 
trafiksäkerheten, förekommer i yrkestrafiken? Vad finns för systematik, både i Sverige och i andra 
länder? 

Kartläggningen visar att det pågår mycket intressant trafiksäkerhetsarbete, i första hand i i-
länderna. Mognaden att här inkludera aktiviteterna i ett ledningssystem är goda. Vissa ansatser för 
detta finns i Australien, UK och Sverige, vilka projektet UTVALTS ska ta med i sitt förslag. Tyvärr 
visar inte kartläggningen procentuell tillämpning, dvs i vilken omfattning, utsträckning trafiksäkerhet 
har spridit sig till olika verksamheter och i vilken grad arbetet tillämpas i de olika organisationerna. 
Vår bedömning är att många goda ansatser fortfarande är i sin utvecklingsfas, där tillväxtfasen väntas 
komma de närmaste 5-10 åren. Vi har dock kunnat samla in mycket användbart material, både vad 
gäller utformning och tillämpning av trafiksäkerhet i ledningssystem, vilka visas i referenslistan. 
Lärdomar sammanfattas i delrapport 2, och inkluderas som underlag till delrapport 3. 

En enkätundersökning gällande trafiksäkerhet genomförs under augusti och september 2006, som ett 
examensarbete. Undersökningen genomförs på 300 åkerier i Sverige. Resultaten från detta arbete 
kommer att tas med i underlaget för fortsatt analys och inkluderas i delrapport 2. 
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