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Abstract 
 
A management system standard for traffic safety should be generic allowing all organisations 
regardless of country or prior traffic safety management activities, to apply the standard achieving 
higher traffic safety standards for people, goods and materials, thus reducing negative safety impact 
from all transport modes. It is crucial the standard has continuous improvement as goal, not stating 
static levels. 
 
Traffic safety is about attitudes and behaviour, both in traffic but also when planning and managing 
traffic safety issues. Attitudes are being formed by laws and regulations, praxis, interest from media, 
infrastructure standards, behaviour from governments, technical development on equipment such as 
vehicles and IT and last but not least, training. Traffic Safety Management System can act as an aid to 
support a change in attitudes, to assist in reducing negative consequences of traffic activities, and 
performing efficient traffic safety measures in practice. 
 
This report gives an idea on a how a standard could be designed, taking into account both international 
environment and quality standards, but also traffic safety initiatives in New Zeeland, Australia, UK 
and Sweden have been given consideration in this proposal. The standard should be applicable to all 
types of organisations like cargo carries, road authorities, cargo owners, bus companies, local 
authorities, insurance companies, vehicle manufacturer all having an interest in increased traffic safety 
levels. 
 
The proposal tries to focus on and encourage the activities describing traffic safety as unique in each 
organisation regardless of country, specific laws or road authority mission. The proposal also sets out 
to facilitate coordination with efforts in the field of quality, environment and health and safety 
management, keeping in mind the long term goal of module based management standards. The 
standard is proposed as a stand-alone management standard. 
 

 
BASE STANDARD MODULES 
 
 
MANAGEMENT  ENVIRONMENT 
SYSTEM 
FOR  QUALITY 
BUSINESS 
DEVELOPMENT SAFETY 
      SECURITY 
       
       WORKING 
      ENVIRONMENT 
 
     TRAFFIC SAFETY  
 
    ETC 
 

 
 
 
This is the third report for the project UTVALTS, Development of a proposal for a traffic safety 
management standard. The project is initiated by TRB Sverige and supported by the Swedish Road 
Authority. Please find more information on our website www.sp.se/trafiksakerhet. 
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Sammanfattning 
 
Ett ledningssystem för trafiksäkerhet bör formuleras så generellt, så att organisationer oavsett land och 
tidigare trafiksäkerhetsåtgärder ska kunna använda det för att minska negativa konsekvenser på män-
niskor, gods och materiel från de olika trafikslagen över tiden. Därför är det viktigt att formuleringar i 
standarden utformas med fokus på förbättringar och inte på nivåer. 

Trafiksäkerhet är till stor del en fråga om var och ens beteende i trafikmiljön och attityd till trafik-
säkerhetsfrågor. Attityden påverkas av lagstiftningen, praxis, det massmediala intresset, väg-
standarden, myndigheters agerande och teknikutvecklingen (standarden på vägar, fordon, utrustning 
och utbildning) Inom organisationer, sammanslutningar, utbildningsväsendet kan det vara lättare att 
påverka den enskildes attityd än ”som privatperson”. Här kan ett ledningssystem för trafiksäkerhet 
vara ett stöd för organisationers strävan att minska de negativa konsekvenserna av aktiviteter i trafik-
miljön och till ett praktiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete.  

Denna rapport utgör en bedömning kring vilka typer av system som är bäst lämpade för standardise-
ring. De grundläggande kraven från internationella miljö- och kvalitetsstandarderna utgör en naturlig 
del i förslaget men även andra krav från t ex: Nya Zeeland, Australien, UK och Sverige har fått en 
omfattande betydelse i utformningen av underlag till ev. fortsatt arbete med ett ledningssystem för 
trafiksäkerhet. 

I förslaget har målsättningen varit att standarden ska vara generisk, kunna användas av många olika 
typer av verksamheter: transportföretag, beställare, leverantörer, myndigheter, kommuner, försäkrings-
bolag, fordonstillverkare och övriga verksamheter som kan ha intresse av ökad trafiksäkerhet oavsett 
orsak och verkan eller aktuell trafiksäkerhetsnivå. 

För att få en bred tillämpning har fokus varit på det som gör trafiksäkerheten unik för varje organisa-
tion oavsett land, lagstiftning eller väghållarens roll. En strävan är också att underlätta samordning 
mellan dagens trafiksäkerhetsinitiativ och till framtida ev. gemensamma moduluppbyggda standarder.  
 
Flera etablerade modeller skulle kunna vara till nytta för trafiksäkerhetsarbetet såsom t ex SIQs modell 
för Verksamhetsutveckling som bygger på tre hörnpelare: 
 
1. Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar.  
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2.  En generisk organisationsmodell utgör stommen för de områden inom vilka frågorna skall ställas.  

3.  Grundläggande värderingar är kärnan i Modellen och skall stödja de angreppssätt, metoder, 
arbetsformer mm som organisationen tillämpar, liksom de beslut och vägval man gör.  

Delrapport 3 (denna rapport) föreslår att ev. Ledningssystem för trafiksäkerhet ska kunna användas 
oberoende av andra standarder. 

Bas-
standard 

Moduler 

Miljö 

Kvalitet 

Säkerhet 

Arbetsmiljö 

L
ed

ni
ng

ss
ys

te
m

 fö
r 

V
er

ks
am

he
ts

ut
ve

ck
lin

g 

Trafiksäkerhet 
m.fl. 

 

Basstandarden  ”Ledningssystem för Verksamhetsutveckling” kan tänkas innehålla: Ansvar och be-
fogenheter, personalresurser, ständiga förbättringar, kompetens, upplärning, kvalificering och intern 
kommunikation, styrning av specificerande redovisande dokument, infrastruktur, mätning, analys och 
förbättring, analys av information, behandling av avvikelser, korrigerande åtgärder, förebyggande 
åtgärder 

Samverkan, Fordonet, Människan/lasten, Vägen, Hjälpmedel, Förbättringar, Infrastrukturen och 
Tekniken kan vara nyckelord i ledningssystemet. 

Detta är den tredje delrapporten inom projektet UTVALTS, UtVeckling Av förslag till Lednings-
systemstandard 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. 
 
Projektdeltagare: 
Jan-Olof Arnäs, TRB Sverige, Göteborg 
Bengt Sigvald, Alltransport, Norrköping 
Ella Truman, Alltransport, Norrköping 
Fredrik Orwén, Vägverket Region Sydöst, Jönköping 
Karin Nilsson, Sveriges Tekniska 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 
Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag, Stockholm



 
 

 7

Innehållsförteckning 
 
 
 
Abstract 3 

Sammanfattning 5 

Innehållsförteckning 7 

1 Inledning 9 
 1.1 Bakgrund 9 
 1.2 Frågeställningar 10 
 1.3 Syfte 10 
 1.4 Metod 10 
 1.5 Disposition 10 

2 Syfte med ett ledningssystem för trafiksäkerhet och framkomna ambitioner/argument 11 
 2.1 Syfte 11 
 2.2 Ambitioner/argument 11 
 2.3 Vägledning vid införandet av standarden 12 

3 Integrering av ledningssystem 13 
 3.1 Trafiksäkerhet är en del av affärerna 13 
 3.2 Korsreferens mellan standarder 14 

4 Förslag på formulering av ledningssystem för trafiksäkerhet 17 
 4.1 Inledning till standarden 17 
 4.2 Delar i ett framgångsrikt ledningssystem för trafiksäkerhet 17 
 4.3 Förslag på processbeskrivning av kriterier i ledningssystemet för trafiksäkerhet 18 
  mot ständiga trafiksäkerhetsförbättringar 
 4.4 Fortsatta kapitel i standarden 19 

5 Slutord  27 

Referenser  29 
 



 
 

 8



 
 

 9

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. Nya intermodala koncept som 
leder till optimala godsvolymer, minimerat antal transporter och minskande transporttider och miljö-
påverkan, med ökad transportsäkerhet, eftersöks.  
 
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- res-
pektive miljöarbetet.  
 
Projektet UTVALTS ska på basis av befintliga tillämpningar av ledningssystem, verktyg och metoder 
för trafiksäkerhet formulera ett förslag och underlag till standard för trafiksäkerhetsarbete inom trans-
portsektorn. Projektet är uppdelat i fem delar: 1 Inventering, 2 Utvärdering, 3 Förslag till standard, 4 
Seminarium, 5 Slutrapport.  
 
Denna tredje delrapport är ett resultat av inventeringar och utvärderingar, och beskriver ett förslag till 
hur en integrerad trafiksäkerhetsstandard skulle kunna utformas. Projektet menar att detta förslag kan 
utgöra en ingrediens i den svenska arbetsgruppen för en utveckling av en ISO-standard på området. 
Detta förslag ska presenteras och diskuteras vid ett seminarium den 21 mars 2007, vilket utgör del 4 av 
detta projekt. 
 

 
 
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:  

- Vad kan ingå i en trafiksäkerhetsstandard? 
- Vad är viktiga paralleller till andra befintliga ledningssystemstandarder? 
-  Hur kan standarden utformas så att målen med trafiksäkerhetsarbetet kan uppnås?  
 
 
1.3 Syfte 
Rapporten syftar till presentera ett förslag till ledningssystemstandard för trafiksäkerhet.  
 
 
1.4 Metod 
Den metod som använts för rapporten är underlagen från delrapport 1 och 2, diskussioner i 
projektgruppen, samt erfarenhetsbaserad kunskap från huvudförfattaren Bengt Sigvald vid 
Alltransport. 
 
 
1.5 Disposition 
Kapitel 2 beskriver syfte och motiv till trafiksäkerhetsstandarden. 
Kapitel 3 betonar samordning av olika ledningssystem, inklusive korsferens. 
Kapitel 4 innehåller förslaget till ledningssystemstandard för trafiksäkerhet. 
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2 Syfte med ett ledningssystem för trafiksäkerhet och 
 framkomna ambitioner/argument 
 
2.1  Syfte 
 
För att möta organisationers/kunders/intressenters krav på en standard för ledningssystem för trafik-
säkerhet, som kan bedömas och certifieras.  
 
Som framgångsfaktorer för ett lyckat ledningssystem kan anges: 
Ledningens engagemang 
Välstrukturerat projekt 
Holistiskt angreppssätt 
Insikt om behov av trafiksäkerhet 
Motiverade medarbetare 
Tillgång till extern kompetens 
 
Till svårigheterna hör: 
Pedagogik: att trafiksäkerhet påverkar och påverkas av hela företaget 
Marknad: att certifiering ger ett mervärde 
Metod: att riskanalysen är korrekt genomförd 
 
Det är viktigt att arbetet fokuserar: 
Inte på tekniska trafiksäkerhetshöjande lösningar, utan på helhetssyn gällande alla aktiviteters trafik-
säkerhetspåverkan (ex tidtabeller, utlovad ledtid, lastplanering) 
Inte på bokstavlig standardläsning utan på införande av relevanta åtgärder anpassade till behov och 
risker i varje organisation. 
 
 
2.2 Ambitioner/argument 
 

• Det finns många goda initiativ. T ex har Sveriges Åkeriföretag ”certifierat” över 100 
åkeriföretag gentemot ett Ledningssystem för trafiksäkerhet. 

• Det finns en mognad hos större organisationer att inkludera trafiksäkerhet i sitt lednings-
system. 

• Det efterlyses en neutral ackrediterad certifiering av trafiksäkerhetsarbetet. 

• Nuvarande ansatser spretar, och en internationell samsyn på kärnan i trafiksäkerhet kan 
påskynda samverkande insatser och uppnå en viktig förstärkning av trafiksäkerheten i världen. 

• Vägverkets nollvision och satsning på bl a projektet Utvalts. 

• Standarden bör vara generisk, kunna användas av många olika typer av verksamheter: 
transportföretag, beställare, leverantörer, myndigheter, kommuner, försäkringsbolag, 
fordonstillverkare, facket och föreningslivet m.fl. 

• Trafiksäkerhetsarbete är unikt även om trafiksäkerhetsåtgärder kan ha positiv miljöpåverkan. 

• Viktig att hitta kärnan i alla olika initiativ, troligen beskrivet som SAMVERKAN; Bilen, 
Människan, Vägen. 
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2.3 Vägledning vid införandet av standarden 
 

• Ett strategiskt beslut att införa ett ledningssystem för trafiksäkerhet bör tas av organisations-
ledningen där syftet framgår. 

• Projektledare utses med specificerat av ansvar och befogenheter, direkt underställd högsta 
ledningen. 

• Information och kommunikation för allas delaktighet med kontinuerlig uppföljning.  

• Trafiksäkerhetsutredning bör göras av en person med god insikt om verksamhetens trafik-
säkerhetspåverkan och intressenters behov. 

• Intressentnyttan bör stå i fokus för utvecklingen och som en följd därav uppfylls kraven i 
kravstandarden lättare. 

• Systemets resultat dvs. ekonomiska effekter till följd av uppfyllda trafiksäkerhetsmål under-
lättar ”allas” delaktighet och ägarnas vilja till investeringar/åtgärder. 

• Kompetens och värderingar/beteende bör prioriteras före dokumentation. Träning före 
omfattande skriftliga instruktioner.  

• Struktur och innehåll är inriktat på att förbättra trafiksäkerheten före ”säkra rutiner”. Att göra 
rätt saker/väsentliga trafiksäkerhetsåtgärder istället för saker rätt/oväsentliga trafiksäkerhets-
åtgärder. 

• Fokus på goda resultat. 



 
 

 13

 

3 Integrering av ledningssystem 
 
3.1 Trafiksäkerhet är den del av affärerna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Behov  
från; 
Kunder 
Leverantörer 
Personal 
Ägare 
Samhälle 

Resultat av: 
Nöjda 
Kunder 
Leverantörer 
Personal 
Ägare 
Samhälle 

Försäljning 
Inköp 
Investeringar 

Utförda 
tjänster 
Leveranser 
Kundvård, 
(intr.vård)  

Betalning 
från kunder  
till leverantörer 
Samhällsengageman
g 
Löneutbetalning 
Ägarutdelning  
 

Affärsplan (med 
verksamhetsidé, kundstruktur, 

policy, mål och strategier) 
Ledningssystem 

 

Verksamhetsutveckling 
Marknadsstöd  Personal  Ekonomi 

 IT-stöd  Lokaler/Infrastr.   
Kund (intr.- )vård,  

Trafiksäkerheten är en naturlig del av verksamheten och som påverkar 
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3.2 Korsreferens mellan standarder 
 
Förslaget beskriver ett angreppssätt för en ev. ny ISO-standard för Trafiksäkerhet, där ISO 14001 har 
varit närmaste förebilden med ”PDCA-tänket” i grunden. Trafiksäkerhetsaspekter grundad på en 
riskanalys av organisationens trafiksäkerhetspåverkan/risk är en av flera jämnförelse med ISO 14001.  
 
Tabellen nedan visar en idé på strukturen på ett Ledningssystem för Trafiksäkerhet, som kan utgöra ett 
av flera förslag. Viktigt att strukturen är så omfattande, så att ledningssystemet även kan användas i 
organisationer där andra ledningssystem för t ex kvalité, miljö eller arbetsmiljö saknas. 
 
Trafiksäkerhet Miljö ISO 14001 Kvalitet ISO 9001 Arbetsmiljö  

OHSAS 18001   

Förslag på  
underlag till 

NR lika för Trafiksäkerhet 
och Arbetsmiljö    

NR lika för 
Trafiksäkerhet och 
Arbetsmiljö            

 NR  NR   
Allmänna krav 4.1 Allmänt 4.1 Allmänna krav Allmänna krav 
Trafiksäkerhetspolicy 4.2 Miljöpolicy 5.3 Kvalitetspolicy Arbetsmiljöpolicy 

      5.1 Ledningens 
åtagande   

Planering 4.3 Planering 5.4 Planering Planering 

Trafiksäkerhetsaspekter 4.3.
1 Miljöaspekter 7.2.

1 

Fastställande av 
produktanknutna 
krav 

Planer för identifiering av 
faror, riskbedömning 

5.2 Kundfokus 
Lagar och andra krav 4.3.

2 Lagar och andra krav 7.2.
2 

Genomgång av 
kundkrav 

Lagar och andra krav 

Mål 4.3.
3 

Övergripande och 
detaljerade miljömål 

5.4.
1 Kvalitetsmål Mål 

Trafiksäkerhets-
ledningsprogram 

4.3.
4 Miljöledningsprogram 5.4.

2 

Planering av 
ledningssystem för 
kvalitet 

Arbetsmiljöledningsprogr
am 

Införande och drift 4.4 Införande och drift 7.1 Planering av 
produktframtagning Införande och drift 

      7.5.
1 

Styrning och 
utförande av tjänster   

      7.5.
2 

Validering av 
processer för 
produktion 

  

Struktur och ansvar 4.4.
1 Org.struktur, ansvar 5.1 Ledningens 

åtagande Struktur och ansvar 

      5.5.
1 

Ansvar och 
befogenheter   

      5.5.
2 

Ledningens 
representant   

      5.6.
1 

Ledningens 
genomgång,    

      6.1 Tillhandahållande av 
resurser   

      6.2.
1 

Personalresurser, 
allmänt   

      8.5.
1 

Ständiga 
förbättringar   

Utbildning, medvetenhet 
och kompetens 

4.4.
2 

Utbildning, 
medvetenhet och 
kompetens 

6.2.
2 

Kompetens, 
upplärning, 
kvalificering och 

Utbildning, medvetenhet 
och kompetens 
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Rådgivning och 
kommunikation 

4.4.
3 Kommunikation 5.5.

3 
Intern 
kommunikation 

Rådgivning och 
kommunikation 

      7.2.
3 

Kommunikation med 
kund   

Dokumentation  4.4.
4 

Dokumentation av 
miljöled. syst 

4.2.
1 Allmänt Dokumentation  

Dokumentstyrning 4.4.
5 Dokumentstyrning 4.2.

3 

Styrning av 
specificerande 
dokument 

Dokument- och 
datastyrning 

      4.2.
4 

Styrning av 
redovisande 
dokument 

  

Verksamhetsstyrning 4.4.
6 Verksamhetsstyrning 6.3 Infrastruktur Verksamhetsstyrning 

  4.4.
6   6.4 Verksamhetsmiljö   

      7.1 Planering av 
produktframtagning   

      7.2 Kundanknutna 
processer   

      7.3 Konstruktion och 
utv.   

      7.4 Inköp   

      7.5 Framställning av 
produkt eller tjänst   

Nödlägesberedskap 4.4.
7 Nödlägesberedskap     Nödlägesberedskap 

Kontroll och korr. 
åtgärder 4.5 Kontroll och korr. 

åtgärder 8 Mätning, analys och 
förbättring 

Kontroll och korr. 
åtgärder 

Prestandamätning och 
övervakning 

4.5.
1 

Övervakning och 
mätning 7.6 Behandling av mät- 

och övervaknings- 
Prestandamätning och 
övervakning 

      8.1 Allmänna krav   

      8.2.
3 

Mätning och 
övervakning av 
processer 

  

      8.2.
4 

Mätning och 
övervakning av 
produkt  

  

      8.4 Analys av 
information   

8.3 
8.5.
2 

Olyckshändelser, 
incidenter, avvikelser, 
korr. och föreb. åtgärder 

4.5.
2 

Avvikelser, 
korrigerande och 

8.5.
3 

Behandling av 
avvikelser 
Korrigerande 
åtgärder 
Förebyggande 
åtgärder 

Olyckshändelser, 
incidenter, avvikelser, 
korr. och föreb. åtgärder 

Redovisande dok., 
dokumentstyrning 

4.5.
3 

Redovisande dok., 
verifikat 

4.2.
4 

Styrning av 
redovisande 
dokument 

Redovisande dok., 
dokumentstyrning 

Revision  4.5.
4 

Revision av miljö-
ledningssystem 

8.2.
2 Intern revision Revision  

Ledningens genomgång 4.6 Ledningens 
genomgång 5.6 Ledningens 

genomgång Ledningens genomgång 
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4 Förslag på formulering av ledningssystem för 
 trafiksäkerhet 
 
4.1 Inledning till standarden 
Skallförslag är hämtade från övriga ISO-standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (där källan inte 
är angiven). Förslaget visar ett processorienterat synsätt, med försök att utöver skallkraven även ta 
med intressenter, insats, utfall och vilket resultat som bör uppnås i respektive kriterier. I kriterie-
förslagen finns exempel på texter även för intressenter, insats, utfall och vilket resultat som bör upp-
nås. Liknande numrering såsom för ISO 14001 är valt i nedanstående exempel. 
 
1. Omfattning 
Beskrivning av avgränsningar (t ex människan, organisationen, fordonet, ej vägmiljön) 
 
Beskrivning av ambition (t ex upprätta, införa, säkerställa, följa upp (av cert.org./eller egen bedöm-
ning) 
 
2. Referenser 
Andra ISO-standarder, OHSAS 18001:2000, program, kravmallar, Q3, NMT, SÅ m.fl.  
 
3. Termer, definitioner 
se exempel i  OHSAS 18001:2000 
 
Påverkare  Organisation  Intressent 
 
Påverkare = aktörer utanför organisationen som kan påverka trafiksäkerheten t ex leverantör, väg-
hållare, kund 
 
Organisation = den enhet för vilken standarden gäller  
 
Intressent = de/den utanför organisationen som har intresse av att standarden gäller, t ex samhälle, 
kund, skola 
 

4.2 Delar i ett framgångsrikt ledningssystem för trafiksäkerhet 
Föreslås följa processen enligt övriga ISO-standarder såsom ISO 14001 och OHSAS 18001, dvs. 
PDCA-cykeln 
 

 

Trafiksäkerhets-
aspekter 

Trafiksäkerhets-
utredning 

Ständiga förbättringar 

Trafiksäkerhets-
policy 

Trafiksäkerhets-
program 

Införande och drift 

Mätningar, 
uppföljning, 
förbättringar 

Ledningens
genomgång 

Årsredovisning 
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4.3 Förslag på processbeskrivning av kriterier i ledningssystemet för 
 trafiksäkerhet mot ständiga trafiksäkerhetsförbättringar 

 
 

4. Krav -> 2. Policy -> 3. Planering -> 4. Införande -> 5. Kontroll -> 6. Ledningsgenomgång -> 
1. Nya krav 

 
 

      4.3.1 Trafiksäkerhetsaspekter 
   4.3.2 Lagar och andra krav 
   

 4.3 Planering med en 
TrafiksäkerhetsutredningStändiga 

förbättringar 

    4.1 Allmänna krav  
  4.2 Policy 

           4.3.3 Mål 
        4.3.4 Trafiksäkerhetsprogram 

4.4 Införande och drift 
         4.4.1 Struktur och ansvar 
        4.4.2 Utbildning, medvetenhet,  

kompetens 
      4.4.3. Rådgivning och 

kommunikation 
     4.4.4 Dokumentation 
    4.4.5 Dokumentstyrning 
   4.4.6 Verksamhetsstyrning 
  4.4.7. Nödlägesberedskap 
 

Mätningar, uppföljning, förbättringar 
4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder 

   4.5.1 Övervakning, mätning, riskanals 
  4.5.2 Olyckshändelser, avvikelser,  
 5.5.3 Redovisande dokument 
4.5.4 Revision 

 

4.6 Ledningens genomgång 
”Årlig offentlig rapport” 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.1 
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4.4 Fortsatta kapitel i standarden 
 
4.1 Allmänt 
Hur organisationen upprättar och underhåller ledningssystemet enligt standardkraven. 
 
Ledningssystemet  

• skall uppfylla samtliga krav i denna kravstandard, 

• skall innehålla vilka ambitioner högsta ledningen har fastställt och vilka direktiv som givits till 
dem som skall genomföra trafiksäkerhetsutredningen beträffande omfattning, avgränsningar och 
innehåll, 

• skall visa hur de som genomför trafiksäkerhetsutredningen får tillgång till all nödvändig informa-
tion och fakta som är av betydelse och organisationen, 

• skall veta att allt sker enligt högsta ledningens beslut. 
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Ambition   
Utfall: Trafiksäkerhetsutredning, korrekt information om status     
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig kunskap så att förbättringsåtgärder kan åstadkommas på kort 
och lång sikt. Ett ledningssystem som samverkar med organisationens övriga delar. 
  
4.2 Trafiksäkerhetspolicy 
 
Policyn  

• skall vara upprättad av högsta ledningen och vara anpassad till den egna organisationen, 

• skall innefatta åtagande om ständig förbättring, förebyggande av trafiksäkerhetsrisker och följa 
lagar och andra krav, 

• skall ge underlag för framtagning av trafiksäkerhetsmål, 

• skall vara dokumenterad, införd, underhållen, uppdaterad vid ändringar, kommunicerad till 
berörda och tillgänglig för allmänheten. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.  
Insats: utredning, aspekter, lagar   
Utfall: Engagerande policy som visar trafiksäkerhetsinriktningen    
Resultat som bör uppnås: Förstådd, tydlig, motiverande  
 
4.3 Planering 
• skall genomföras av högsta ledningen så att kraven i standarden uppfylls och 

• trafiksäkerhetsmålen uppnås på sikt, 

• skall genomföras så att systemet fungerar vid förändringar. 
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Trafiksäkerhetspolicy  
Utfall: Resursfördelning, kommunikation, beskrivning av systemet, revision  
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig kunskap så att förbättringsåtgärder kan åstadkommas på kort 
och lång sikt. Ett ledningssystem som samverkar med organisationens övriga delar. 
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4.3.1 Trafiksäkerhetsaspekter 
 
En metod för bedömning av vad som är betydande trafiksäkerhetsaspekter  

• skall visas, där trafiksäkerhetsutredningen ger faktaunderlag, 

• metoden skall vara lämplig för sitt syfte och för verksamhetens innehåll. Skadestatistik, mätningar, 
utrustning, myndighetsutövning, rapporter till myndigheter och övrigt som framkommer i utred-
ningen skall beaktas, 

• utöver aspekter kan en riskanalys ge värdefullt bidrag till trafiksäkerhetsaktiviteter. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället 
Insats: Policy, utredning, lagar, mätningar   
Utfall: Aktuella betydande trafiksäkerhetsaspekter    
Resultat som bör uppnås: Aktuell förteckning över de betydande trafiksäkerhetsaspekterna som är 
förståelig och som kan påverkas och förbättras. 
 
4.3.2 Lagar och andra krav 
 
Organisationen  

• skall identifiera och ha tillgång till de lagar, andra krav från myndigheter, ägare, kunder och den 
egna organisationen som den berörs av, 

• skall visa hur lagar, andra krav från myndigheter, ägare, kunder och den egna organisationen som 
den berörs av efterlevs, 

• skall visa hur lagar, andra krav från myndigheter, ägare, kunder och den egna organisationen som 
den berörs av och där avvikelser uppstår, identifieras och elimineras. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.  
Insats: policy, utredning, lagar, mätningar   
Utfall: Aktuella betydande lagar och krav som finns inom trafiksäkerhetsområdet  
Resultat som bör uppnås: Bevis på hur lagar och krav som den egna organisationen berörs av 
efterlevs och hur avvikelser åtgärdas 
 
4.3.3 Mål, program 
 
• Organisationen skall fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade 

trafiksäkerhetsmål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen.  

• Övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt och 
vara förenliga med trafiksäkerhetspolicyn, inklusive åtagandena om att förebygga trafiksäkerhets-
risker, att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och åtagandet om 
ständig förbättring.  

• När övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål upprättas och ses över, skall organisationen ta 
hänsyn till lagar och andra krav som organisationen berörs av och till sina betydande trafiksäker-
hetsaspekter. Organisationen skall också beakta tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och 
affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter.  

• Organisationen skall upprätta, införa och underhålla en eller flera handlingsplaner för att uppnå 
sina övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål. Handlingsplanerna skall innehålla: ansvars-
fördelningen för att uppnå övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål för relevanta funk-
tioner och nivåer inom organisationen samt tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå 
målen.  
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Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.  
Insats: policy, aspekter   
Utfall: Accepterade, uppfyllda och engagerande 
Resultat som bör uppnås: ökad trafiksäkerhet och minskade skador 
4.4 Införande och drift 
 
4.4.1 Organisationsstruktur och ansvar 

• Ledningen skall säkerställa att de resurser som är nödvändiga för att upprätta, införa, underhålla 
och förbättra ledningssystemet för trafiksäkerhet finns tillgängliga. Resurser inkluderar 
personresurser, specialistkompetens, infrastruktur inom organisationen och tekniska och 
finansiella resurser.  

• Roller, ansvar och befogenheter skall vara definierade, dokumenterade och kommunicerade för att 
underlätta en effektiv ledning för trafiksäkerheten.  

• Organisationens högsta ledning skall utse en eller flera representanter för ledningen som, oavsett 
annat ansvar, skall ha definierade roller, ansvar och befogenheter för att säkerställa att ett 
ledningssystem för trafiksäkerhet är upprättat, infört och underhållet i enlighet med kraven i denna 
standard 

• Ledningens representant skall rapportera prestanda för ledningssystemet för trafiksäkerhet till 
högsta ledningen för genomgång, inklusive rekommendationer till förbättringar.  
 

Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.  
Insats: Beslut om att införa ett ledningssystem för trafiksäkerhet 
Utfall: Resursfördelning inom organisationen 
Resultat som bör uppnås: Tydligt ansvar och befogenheter inom organisationen. Utsedd representant 
med befogenhet att säkerställa systemets funktion. 
 
4.4.2 Utbildning, träning, medvetenhet och kompetens 
 
Organisationen  

• skall säkerställa att varje person som utför uppgifter som kan orsaka trafiksäkerhets-påverkan, som 
organisationen identifierat som betydande, har kompetens grundad på lämplig teoretisk och prak-
tisk utbildning eller erfarenhet. Detta gäller personer som i rollen som anställd eller på organisa-
tionens uppdrag utför uppgifter åt organisationen, 

• skall bevara tillhörande redovisande dokument över utbildning och kompetens, 

• skall identifiera utbildningsbehov som har samband med trafiksäkerhetsaspekterna och lednings-
systemet. Den skall även tillhandahålla utbildning eller vidta andra åtgärder för att tillgodose 
sådana behov och bevara tillhörande redovisande dokument, 

• skall upprätta, införa och underhålla rutiner så att personer som arbetar för organisationen eller på 
dess uppdrag, görs medvetna om betydelsen av att policy, rutiner och krav i ledningssystemet 
följs, 

• skall säkerställa att de betydande trafiksäkerhetsaspekterna och den trafiksäkerhetspåverkan som 
kan kopplas till varje persons arbete omsätts till förbättrad personlig insats där de fördelar de kan 
åstadkomma tydliggörs (Personliga mål), 

• skall klarlägga roller, ansvar och möjliga konsekvenser vid avvikelser inom organisationen så att 
kraven i ledningssystemet uppfylls. 

.  
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.  
Insats: nuvarande kunskap, beteende hos intressenter 
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Utfall: ökad trafiksäkerhetsmedvetenhet om vilka faktorer som kan påverkas av den enskilde och 
förbättrat beteende för minskade skador på gods människor och fordon 
Resultat som bör uppnås: Engagerade medarbetare som har förståelse för trafiksäkerhets-arbetet. 
Detta gäller inte minst ledningspersoner. Tillräcklig kunskap så att förbättringsåtgärder kan 
åstadkommas på kort och lång sikt.  
 
4.4.3 Rådgivning och kommunikation, internt och externt,  
 
Med utgångspunkt från organisationens trafiksäkerhetsaspekter och ledningssystem  

• skall organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för intern kommunikation mellan olika 
nivåer och funktioner inom organisationen och hur man tar emot, dokumentera och svara på 
relevanta synpunkter från externa intressenter, 

• skall organisationen besluta om de betydande trafiksäkerhetsaspekterna ska kommuniceras externt 
och dokumentera sitt beslut. Om organisationen beslutar att kommunicera externt, skall 
organisationen upprätta och införa metoder för detta.  

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Ambitioner, aspekter, policy, mål och program 
Utfall: Korrekt information om status som visar hur ambitionerna uppnås. 
Resultat som bör uppnås: Värdeskapande information som visar organisationens resultat med 
trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
4.4.4 Dokumentation av trafiksäkerhetssystem (skall och blevdokument) 
 
Dokumentationen av ledningssystemet för trafiksäkerhet skall omfatta:  

• trafiksäkerhetspolicy och övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål, 

• beskrivning av omfattningen av ledningssystemet för trafiksäkerhet och ev. kopplingar till andra 
system (integrering), 

• beskrivning av ledningssystemets huvuddelar, hur dessa samverkar samt hänvisningar till 
relaterade dokument, 

• dokument, inklusive redovisande dokument, som krävs av denna standard, 

• dokument, inklusive redovisande dokument, som organisationen funnit nödvändiga för att 
säkerställa verkningsfull planering, utförande och styrning av processer, som har samband med 
organisationens betydande trafiksäkerhetsaspekter. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Ambition och informationsbehov 
Utfall: Tillräcklig information för att uppnå avsedd verkan 
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig dokumentation/information så att förbättringsåtgärder kan 
åstadkommas på kort och lång sikt. Ett ledningssystem som samverkar med organisationens övriga 
delar. 
 
4.4.5 Dokument – och datastyrning 
 
Organisationen  

• skall styra dokument och data som krävs av ledningssystemet och av denna standard. Redovisande 
dokument och data, som är en följd av aktiviteter för att uppfylla kraven i denna standard, skall 
styras enligt kraven för 4.5.3 Redovisande dokument (verifikat, resultat av ständiga förbättringar), 

• skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att granska, uppdatera och godkänna dokument 
och data med avseende på lämplighet innan de ges ut, 
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• skall säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument och data är angivna, 

• skall säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument och data finns på de platser där de skall 
användas, 

• skall säkerställa att dokument och data av externt ursprung, som organisationen funnit nödvändiga 
för planering och tillämpning av ledningssystemet, är identifierade och att deras distribution styrs,  

• skall förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och data, 

• skall ta bort information i form av dokument och data, som inte längre är effektiv för sitt syfte 
eller där effektivare alternativ finns. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: nyttig information för ledningssystemets effektivitet 
Utfall: använd, tillämpad och förstålig information 
Resultat som bör uppnås: Information som på ett effektivt sätt leder till insikt och handling och där 
effektivare alternativ saknas. Exempel på alternativ kan vara ”certifierad utbildning”/körkort, regel-
bunden träning/utbildning och tekniska stödsystem. Etablerat beteende och gemensamma accepterade 
värderingar minskar behovet av skrivna rutiner. 
 
4.4.6 Verksamhetsstyrning, rutinbeskrivningar, inköp (trafiksäkerhetschecklista) 
 
I enlighet med policyn och de övergripande och detaljerade målen  

• skall organisationen identifiera den verksamhet och de aktiviteter som kan sättas i samband med 
de identifierade betydande aspekterna för trafiksäkerheten, 

• skall dokumenterade rutiner finnas där de bedöms som nödvändiga. Kriterier skall klarläggas för 
driften. Innehåll och påverkan från varor och tjänster som används skall klargöras och hanterings-
rutiner och bestämmelser skall tydliggöras inte bara för de egna medarbetarna utan även för leve-
rantörer, entreprenörer och andra som arbetar på uppdrag av den egna organisationen.  

 
För att säkerställa att sådana aktiviteter utförs enligt angivna specificerade villkor skall organisationen: 

• Upprätta, införa och underhålla dokumenterade rutiner för att styra situationer där avsaknad av 
dokumenterade rutiner skulle kunna medföra avvikelser från policyn och de övergripande och 
detaljerade målen, 

• fastställa driftkriterier i rutinerna, 

• upprätta, införa och underhålla rutiner för de betydande trafiksäkerhetsaspekter som orsakas av 
den verksamhet som bedrivs inom organisationen samt kommunicera relevanta rutiner och krav 
till leverantörer och andra berörda intressenter. Kopplingen mellan de betydande trafiksäkerhets-
aspekterna och vad som genomförs i verksamheten skall klarläggas, d v s vilka aktiviteter som 
påverkar trafiksäkerheten. Därtill beaktas policy och mål eftersom dessa speglar de egna visio-
nerna och prioriteringarna. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Krav och betydande trafiksäkerhetsaspekter 
Utfall: Aktiviteter som svarar mot kraven och som leder till ständiga förbättringar av trafiksäkerheten 
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig kunskap så att förbättringsåtgärder kan åstadkommas på kort 
och lång sikt. Ett ledningssystem som samverkar med organisationens övriga delar. 
 
4.4.7 Nödlägesberedskap 
 
Organisationen  
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• skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som 
kan påverka trafiksäkerheten och planera för hur organisationen skall agera om sådana situationer 
uppstår, 

• skall agera vid inträffade nödlägen och olyckor och förhindra eller mildra negativ påverkan på 
trafiksäkerheten, 

• skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nöd-
lägen och olyckor. Detta gäller i synnerhet efter det att nödlägen eller olyckor har inträffat, 

• skall där så är praktiskt möjligt även regelbundet öva sådan beredskap. 
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Analyser 
Utfall: Åtgärder för att minska effekterna 
Resultat som bör uppnås: Åtgärdsprogram för att minska riskerna och höja beredskapen för ev. 
inträffade händelser.  
 
 
4.5 Kontroll och korrigerande åtgärder 
 
4.5.1 Övervakning och mätning, Riskanalys 
 
Organisationen  

• skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet övervaka och mäta sådant i verk-
samheten som kan ha betydande trafiksäkerhetspåverkan. Rutinerna skall omfatta dokumentering 
av uppgifter som redovisar organisationens trafiksäkerhetsprestanda, tillämplig verksamhetsstyr-
ning och överensstämmelse med organisationens övergripande och detaljerade trafiksäkerhetsmål, 

• skall regelbundet genomföra riskanalyser enligt Arbetsmiljöverkets ”Checklista för bra arbetsmiljö 
på våra vägar” eller motsvarande. Checklistan innehåller frågor som belyser trafiksäkerheten, som 
en arbetsmiljörisk och vad som kan göras för att minimera riskerna så långt som möjligt, 

• skall säkerställa att kalibrerad eller verifierad utrustning för övervakning och mätning används och 
att den underhålls, 

• skall bevara tillhörande redovisande dokument. 
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Behov, mål, krav  
Utfall: Trafiksäkerhetsutredning, Rapporter med förslag på åtgärder 
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig kunskap så att förbättringsåtgärder kan åstadkommas på kort 
och lång sikt.  
 
4.5.2 Olyckshändelse, incidenter, avvikelser, avhjälpande och förebyggande åtgärder 
 
Organisationen  

• skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att definiera ansvar och befogenhet för att hantera 
och undersöka olyckshändelser, incidenter och avvikelser, 

• skall redovisa vidtagna åtgärder som mildrar konsekvenser av olyckshändelser, incidenter och 
avvikelser, 

• skall visa på vilket sätt korrigerande och förebyggande åtgärder varit effektiva, 

• skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nöd-
lägen och olyckor. Detta gäller i synnerhet efter det att nödlägen eller olyckor har inträffat. Där så 
är praktiskt möjligt, skall organisationen även regelbundet öva sådan beredskap. 
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Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Händelser och analyser 
Utfall: Åtgärder för minskning av risker och konsekvenser (information, utbildning, utrustning) 
Resultat som bör uppnås: Tillräcklig kunskap om risker och tänkbara effekter på kort eller lång sikt. 
 
4.5.3 Redovisande dokument, verifikat, resultat av ständiga förbättringar 
 
Organisationen skall  

• upprätta och underhålla redovisande dokument i den omfattning som behövs för att visa att orga-
nisationen uppfyller kraven i sitt ledningssystem för trafiksäkerhet och i denna standard samt för 
att kunna visa de resultat som har uppnåtts, 

• skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera, förvara, skydda, återfinna, arkivera 
och gallra redovisande dokument. Redovisande dokument skall vara och förbli tydliga, identifier-
bara och spårbara, 

• visa att kraven i ledningssystemet för trafiksäkerhet uppnås,  

• upprätta styrning på dokumenten, t ex rörande identifiering, förvaring, skydd, tillgänglighet och 
gallring. Det finns även krav i standarden på vilka redovisande dokument som skall finnas. Redo-
visande dokument skall arkiveras i sådant skick att de inte försämras och arkivtiden väljs efter 
behov av uppföljning. 

 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.                                                      
Insats: Krav på trafiksäkerhetsåtgärder 
Utfall: Redovisande dokument på trafiksäkerhetsåtgärder 
Resultat: Nödvändiga dokument som är nyttiga för verksamheten så att förbättringsåtgärder kan 
åstadkommas på kort och lång sikt.  
 
4.5.4 Revision av trafiksäkerhetsledningssystemet 
 
Organisationen skall säkerställa att interna revisioner av ledningssystemet genomförs med planerade 
intervall för att avgöra om ledningssystemet överensstämmer med planerade åtgärder för ökad 
trafiksäkerhet inklusive kraven i denna standard som visar att;  

• ledningssystemet har införts och underhållits på ett riktigt sätt 

• det fungerar effektivt i förhållande till policy och mål. 

• det ger ledningen information om resultat från revisioner.  
 
Organisationen skall planera, upprätta, införa och underhålla ett revisionsprogram med hänsyn till de 
berörda verksamheternas och aktiviteternas betydelse för trafiksäkerheten och till resultat från tidigare 
revisioner. Revisioner ska utföras av personer, som är oberoende i förhållande till ansvariga för det 
reviderade området. En revisionsrutin skall upprättas, införas och underhållas. Den skall behandla 
följande frågor:  

• ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner, för att rapportera resultat och för att 
bevara tillhörande redovisande dokument, 

• identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder.  
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället.                                                      
Insats: Trafiksäkerhetsåtgärder för att uppfylla ställda krav 
Utfall: Dokumenterat resultat av genomförda trafiksäkerhetsåtgärder  
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Resultat: Kunskap och information som är av betydelse uppfyllande av krav och önskemål samt för 
beslut om olika former av åtgärder. Ett annat resultat kan vara att öka kompetensen hos revisorerna 
som kan vara till nytta i deras normala arbetsroll. 
 
4.6 Ledningens genomgång 
 
Högsta ledningen skall sköta utvärdering och fatta beslut om förbättring och genomföra ändringar i 
systemet. Ledningen skall göra genomgången inom planerade intervall minst 1 ggr/år. Ledningens 
genomgång skall säkerställa att ledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt för 
att uppnå policy, program och mål för trafiksäkerhet. Lämpliga underlag skall finnas vid 
genomgången och redovisande dokumentation från genomgången skall tas fram och bevaras. Underlag 
vid ledningens genomgång skall vara: 

• Resultat och åtgärder från revisioner och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagar och 
andra krav som den berörs av. 

• Olycksstatistik och incidentrapporter och status för korrigerande och förebyggande åtgärder. 

• Rapport från trafiksäkerhetssamordnaren (ledningens "mervärdesrepresentant") om systemets 
prestanda. 

• Rapporter från linjen om systemets effektivitet lokalt och i vilken omfattning övergripande och 
detaljerade mål har nåtts. 

• Information från externa intressenter, inklusive klagomål. 

• Rapporter från mätningar, riskanalyser, genomförda utbildningar/träningar, förändringar i resurser. 

• Resultatet på beslutade åtgärder vid föregående genomgång. 

• Beslut på förbättrande åtgärder vid denna genomgång. 
 
Intressenter: Medarbetarna, leverantörer, ägare, kunder, myndigheter och samhället. 
Insats: Aktuell information och status på beslutade åtgärder (se underlag vid ledningens genomgång)  
Utfall: Beslutade åtgärder  
Resultat som bör uppnås: ökad trafiksäkerhet och minskade skador 
. 
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5 Slutord 
 
Härmed kan projektet presentera, Delrapport 3 – Formulering av standardförslag, vid vårt seminarium 
21 mars 2007, del fyra av projektet UTVALTS. Under seminariet vill vi gemensamt med SIS inbjuda 
samtliga intresserade att delta i den svenska arbetsgruppen, för att där diskutera och vidareutveckla en 
gemensam svensk ståndpunkt inför och under ISO-arbetet.  
 
Delrapport 3 – Formulering av standardförslag, visar exempel på kravtexter för motsvarande kriterier 
enligt ISO 14001. Syftet med delrapport 3 är både att motivera fortsatt arbete med en ISO-standard för 
trafiksäkerhet och som inspiration för systematiskt trafiksäkerhetsarbete i organisationer redan nu. 
Som underlag för innehållet i själva standarden bör delrapport 3 ha en underordnad betydelse. 
 
Slutrapporten, del 5 av projektet, sammanfattar hela projektet, och utgör avslutning på projektet 
UTVALTS. 
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