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SammanFaTTninG

Sedan några år tillbaka har ett internationellt arbete 
pågått för att utveckla en standard för ledningssystem för 
trafiksäkerhet, ISO 39001. Ledningssystemstandarden 
publicerades i oktober 2012. Ett ledningssystem 
används för att skapa ett organiserat och strukturerat 
arbetssätt. Ett arbete enligt ISO 39001 ger även en bra 
nulägesbeskrivning när det gäller trafiksäkerhetsläget samt 
ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande inom organisationen. 
Metodologiskt ska man arbeta för ständig förbättring 
genom de olika stegen: Planera – Genomför – Följ 
upp – Korrigera.

Syftet med detta projekt har varit att ta reda på hur man 
kan använda ISO 39001 i praktiken i en kommunal 
verksamhet. Rapporten är skriven som en systematisk 
genomgång av arbetssättet enligt ISO39001 med fram
tagna exempel.

Som en första del i arbetet med att införa ett lednings
system måste beslut tas för vilken del av organisationen 
ledningssystemet ska gälla. Inom detta projekt har vi 
studerat ett fall där ledningssystemet för trafiksäkerhet 
gäller trafikkontoret i Göteborg. Vi har även översiktligt 
studerat en mindre kommun, Ljusdal, där samtliga 
förvaltningar ingått.

I projektet har en kartläggning gjorts av organisationens 
möjlighet att påverka trafiksäkerheten och vilken nivå 
man befinner sig på. Det gäller både hur organisationen 
själv påverkar och hur den påverkas av trafiksäkerheten. 
Den kartläggning som gjorts är inte på något sätt 
heltäckande utan ska ses som exempel. De roller som 
identifierats för trafikkontoret i Göteborg är rollen som 
väghållare, upphandlare, kravställare och påverkare. 
Dessa roller har brutits ner i aktiviteter/funktioner. 

Hänsyn ska tas till hur stor risk som skapas av varje 
identifierad aktivitet och hur stor möjlighet det finns för 
organisationen att påverka i rätt riktning. Utifrån detta ska 
trafiksäkerhetsfaktorer, mål och handlingsplaner tas fram.

I rapporten finns exempel framtagna på trafik säkerhets
faktorer, mål och handlingsplaner för drift och underhåll 
av cykelvägnätet i Göteborg.

Med ett ledningssystem enligt ISOstandard följer alltid 
krav på t ex tillgänglig dokumen tation, kompetens och 
medvetenhet, kommunikation och marknadsföring samt 
interna revisioner. Ett stort ansvar och arbetsinsats krävs 
av ledningen för organisationen för att få till stånd ett 
framgångsrikt arbete enligt ISO 39001.

Inom projektet har en jämförelse gjorts med arbetssättet 
enligt trafikkontorets trafiksäkerhets program. Program
met går i riktning mot ett systematiskt arbetssätt enligt 
ISO 39001. 

En sammanställning har också gjorts av andra arbetssätt/
verktyg som idag används i arbetet för en bättre 
trafiksäkerhet.

Ett arbete enligt ISO 39001 borde leda till färre antal 
dödade och skadade i trafiken då arbetssättet innebär 
att fler blir ansvariga för trafiksäkerheten i samhället.
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1. inledninG

1.1 läSanviSninG

Rapporten har följande indelning. Kapitel 1 och 2 ger en 
bakgrund och beskrivning av projektet. Kapitel 3 är en 
genomgång av arbetssättet enligt ISO 39001 där avsnitten 
motsvarar ett avsnitt i standarddokumentet. I kapitel 
45 jämförs arbetssättet enligt ISO 39001 med hur man 
arbetar i en stor och en medelstor kommun. Kapitel 6 
innehåller en jämförelse med andra arbetssätt avseende 
trafiksäkerhet. Rapporten avslutas med diskussion och 
slutsatser, kapitel 7  8.

Till denna rapport finns även en separat bilagedel som 
innehåller delar av det arbetsmaterial som använts i 
projektet. 

1.2 BakGrund

Sedan några år tillbaka pågår internationellt utvecklingen 
av en standard för ledningssystem för trafiksäkerhet, 
ISO 39001. Den slutgiltiga versionen av standarden 
publicerades i mitten av oktober 2012. Standarden kan 
i framtiden komma att påverka en stor del av samhället 
och man kan förvänta sig många typer av användare. En 
kategori av användare är kommuner.

Ett ledningssystem används för att skapa ett organiserat 
och strukturerat arbetssätt. Det är också ett sätt att få 
en bra nulägesbeskrivning och öka medvetenheten inom 
det aktuella området.

Ett ledningssystem för trafiksäkerhet enligt ISO 39001 
ska gå att kombinera med andra ledningssystem t ex för 
miljö (enligt ISO 14001) och kvalitet (enligt ISO 9001).

1.3 SyfTe

Syftet med detta projekt har varit att ta reda på hur man 
kan använda ISO 39001 i praktiken i en kommunal 
verksamhet, i detta fall – trafikkontoret i Göteborgs stad 
och Ljusdals kommun. Detta i deras roll som väghållare, 
upphandlare, kravställare och påverkare. Målsättningen 
har varit att besvara två frågor:

 - Vad behöver göras för att införa ett 
ledningssystem för trafiksäkerhet med hjälp av 
ISO 39001 i verksamheten hos en kommun?

 - Hur väl stämmer arbetssättet i ett 
trafiksäkerhetsprogram med arbetssättet enligt 
ISO 39001?

Ambitionen har varit att genom ett pilotfall undersöka 
möjligheten för en kommun att införa ett ledningssystem 
för trafiksäkerhet  inte att konkret implementera ISO 
39001 på trafikkontoret i Göteborg eller i Ljusdals 
kommun.

Projektet har således inriktats på att studera hur arbetet 
läggs upp enligt ISO 39001. De dokumenterade 
erfarenheterna kan användas av andra kommuner. 

Rapporten innehåller ingen utvärdering om ISO 39001 
är rätt metod när det gäller trafiksäkerhetsarbetet i en 
kommun.

1.4 MeTOd 

1.4.1 maTerial

Som underlag har använts dokumentet Final Draft 
av “Road traffic safety (RTS) management systems 
– Requirements with guidance for use”, ISO/FDIS 
39001:2012(E). Nedan kallad ISO 39001.

Dokumentet finns sedan mitten av december 2012 
översatt till svenska, men denna utgåva har inte använts 
i projektet, eftersom projektet startade innan denna 
fanns tillgänglig.
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1.4.2   arBeTSGånG

I projektet har erfarenheter och kunskap kring trafik
säkerhet kombinerats med erfarenheter och kunskap om 
implementering av ledningssystem (miljö och kvalitet). 

Final Draft av ISO 39001 levererades av Swedish 
standards institute (SIS). 

Utgående från ISO 39001 har följande tagits fram: 

• En summarisk sammanställning på svenska av 
standarddokumentet ISO 39001.

• Ett sammanställningsdokument där jämförelser 
gjorts med arbetssättet för att införa 
ledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001.

För att, i arbetsgruppen, få en gemensam bild av 
standarddokumentet ISO 39001 hölls ett möte i Göteborg 
den 27 augusti där de två sammanställningsdokumenten 
ovan gicks igenom. På mötet deltog också Anders 
Lie och David Wilde från Trafikverket. Anders i sin 
roll som ordförande i den svenska arbetsgruppen för 
framtagandet av standarden och David i sin roll som 
projektledare för Trafikverkets arbete med att införa 
ISO 39001.

Trafikkontoret Göteborg har under hösten hållit ett 
seminarium kring ledningssystem. Deltagare var tjänste
män från kommunerna i Stockholm, Umeå, Malmö och 
Göteborg. Under seminariet hölls två presentationer 
av deltagare från projektet. Den ena presentationen  
handlade om varför ledningssystem ska användas och 
den andra om projektet i sig.

I projektet har två kommuner funnits med som piloter.

Den ena är Göteborgs kommun där trafikkontoret har 
deltagit.

Trafikkontoret Göteborgs stad har varit med i den 
svenska arbetsgruppen för framtagandet av standarden. 
De har i många år arbetat aktivt med trafiksäkerhet i 
kommunen, framförallt trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

Trafikkontoret har i projektet medverkat med resurser 
och finansiellt.

Information har tagits fram i ett samarbete mellan 
trafikkontoret och Sweco. 

Intervjuer har gjorts med medarbetare på trafikkontoret 
för att få fakta från olika delar av organisationen.

Den andra kommunen som har varit med i projektet är 
Ljusdals kommun. Här har hela kommunen studerats 
men arbetet har drivits från Gata och parkavdelningen 
på Samhällsutvecklingsförvaltningen.

I Ljusdal har kommunens tjänstemän själva tagit fram 
det mesta av informationen. Dessutom har ett endagars 
arbetsmöte mellan Sweco och kommunen hållits i 
Ljusdal.

Under projektet har fyra avstämningsmöten hållits i 
arbetsgruppen. De flesta som telefonmöten.

Dessutom har ett avstämningsmöte hållits med Anders 
Lie och Suzanne Andersson.

1.4.3 TerminoloGi

Under arbetets gång har konstaterats att det är viktigt att 
inom projektet ha en gemensam terminologi. Eftersom 
det vid projektets början inte fanns någon svensk 
översättning framtagen av standarddokumentet har 
möjlighet givits att vara med och lämna synpunkter på 
svenska benämningar. 

En arbetsgrupp inom projektet har jämfört delar av 
terminologin med det som finns framtaget i TRAST 
(Trafik för en attraktiv stad). Under diskussioner har 
sökts efter ord som är lätta att förstå och som har en 
naturlig betydelse. Dessutom har en jämförelse gjorts 
med ord och uttryck som redan är gängse begrepp i 
”trafiksäkerhetssverige”. Ett förslag har skickats till SIS.

De enda begrepp som fanns översatta var från kapitel 
6.3 i standarddokumentet. Dessa är: 

RTS performance factors – trafiksäkerhetsfaktorer

risk exposure factors – faktorer	kring	riskexponering

final safety outcome factors – slutliga	trafiksäkerhets-
indikatorer

intermediate safety outcome factors – underliggande 
trafiksäkerhetsfaktorer

Dessa benämningar har använts i rapporten. Övriga 
översättningar är författarens egna.
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2.2 omFaTTninG och koSTnad

Hur pass omfattande, kostsamt och tidskrävande 
införande av ledningssystem kan vara är mycket svårt 
att uppskatta för en helt ny standard. 

Det man generellt kan säga är att man ska låta den 
här typen av arbete ta tid. Ska införandet tas fram av 
organisationen gemensamt krävs tid för förankring och 
diskussioner. 1,5 år kan vara ett riktmärke. 

Baserat på erfarenheter från införande av andra lednings
system uppskattas följande:

• Inköp av standarddokumentet ca 1000 kr per 
exemplar

• Arbetsgrupp, ca 10 halvdagsmöten samt ett par 
timmars arbete mellan möten

• Intern projektledare, 0,25 % tjänst under 
införandetiden

• Ledningen, något möte specifikt för lednings
arbetet inledningsvis. Därefter förslagsvis som 
en stående punkt på ordinarie möten under 
införandefasen.  Dessutom behövs en länk mellan 
ledningen och arbetsgruppen.

• När arbetet börjat komma igång innebär 
ledningens genomgång två halvdagsmöten per år. 

• Utbildningsinsats för all personal en halv dag

• Fördjupad utbildning för vissa t ex internrevisorer 
12 dagar

• Eventuellt externt processtöd (konsult) för 
med verkan vid arbetsgruppens möte samt 
bollplank mellan möten och hjälp vid framtagande 
av dokumentation ca 1520 dagar

Sammantaget torde kostnaden för detta uppgå till  
någonstans mellan 500 000  – 1 000 000 kronor.

2. FöruTSäTTninGar

2.1 varFör Ska ledninGS- 
SySTeM användaS?

Ett ledningssystem används för att skapa ett organiserat 
och strukturerat arbetssätt. 

Med ett arbetssätt enligt ISO 39001 får organisationen en 
bra nulägesinventering över hur de påverkar och påverkas 
av trafiksäkerhet. De får också en bättre överblick över 
hur de arbetar med trafiksäkerhetsfrågor och hur de 
rättsliga kraven efterlevs.

För att ett ledningssystem ska fungera krävs tydlighet 
och ordning och reda, både när det gäller dokumentation 
och organisation. 

Arbetssättet bygger på en målstyrning av organisa
tionen som därmed fokuserar insatserna på det som 
är viktigt. Alla inom organisationen är delaktiga och 
arbetar mot samma mål genom att använda anpas sade 
rutiner, checklistor och mallar. Det här gör att risken 
för dubbelarbete minskas och kunskap bevaras vid 
personal byten. 

Ett arbete enligt ISO 39001 kan användas av alla typer av 
organisationer som påverkar/påverkas av trafiksystemet. 
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3. SySTemaTiSk GenomGånG av iSo 39001 För  
TraFikkonToreT, GöTeBorG

Nedan följer en beskrivning av resultatet från genom
gången av arbetssättet enligt ISO 39001 för att imple
mentera ett ledningssystem för trafiksäkerhet. Avsnittens 
motsvarighet i standarddokumentet finns noterat i kursiv 
stil nedanför varje rubrik.

I avsnitten finns blå rutor där genomgången del jämförs 
med det trafiksäkerhetsprogram som trafikkontoret i 
Göteborg har tagit fram. Texten är hämtad direkt från 
trafiksäkerhetsprogrammet.

Inom projektet har tyngdpunkten lagts på vad som är 
specifikt för ISO 39001 och med enklare genomgångar 
av de delar som är av mer generell karaktär när det gäller 
ISOstandarder. 

3.1 allMänT
(Introduction)

Införande av ett ledningssystem, i det här fallet enligt ISO 
39001, förutsätter ett systematiskt arbetssätt för att ett 
fullgott resultat ska uppnås. Det krävs att alla inblandade 
från ledning till samtliga medarbetare känner sig delaktiga 
och är införstådda med sin roll. 

Metodologiskt ska man arbeta för ständig förbättring 
genom de olika stegen:

• Planera (Plan) – samla in krav, ta fram mål samt  
skapa handlingsplaner

• Genomför (Do) – driv och genomför det  
praktiska arbetet

• Följ upp (Check) – mät och följ upp uppsatta   
mål

• Korrigera (Act) – korrigera och förbättra

3.2 ledninGSSySTemeTS  
omFaTTninG 

(4.3 Determining the scope of the RTS management 
system)

En av de första uppgifterna i arbetet med att införa 
ett ledningssystem är att bestämma vilken del av 
organisationen som ledningssystemet ska gälla. Gäller 
det för hela organisationen eller endast för en del av den? 
Detta borde vara den första uppgiften som ska utföras, 
även om det beskrivs i senare kapitel i standarden.

Inom detta projekt ska ledningssystemet för trafiksäkerhet 
för Göteborgs del gälla trafikkontoret.

Göteborg är Sveriges andra stad sett till antal invånare. 
Antal invånare 20111231 var enligt SCB 520 374 st.

Göteborgs stad är indelad i 21 fackförvaltningar. En 
av dessa förvaltningar är trafikkontoret.

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda alla effektiv, 
säker och hållbar rörlighet. Trafikkontoret finns 
till för alla som vill röra sig och använda gång och 
cykelbanor, gator, kollektivtrafik och parkeringar 
i Göteborg. Det gäller alla som bor här eller 
är på besök, men också för näringsliv och för 
organisationer.

Kontoret förvaltar kommunens väg och ban 
anläggningar samt är väghållarmyndighet. 

I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägs
nätet.

Trafikkontorets uppgift är att genomföra de beslut 
som trafiknämnden fattat och att bereda nämndens 
ärenden. Kontoret har inga egna utförarresurser utan 
beställer allt arbete som ska genomföras av externa 
entreprenörer.

(källa: www.goteborg.se/trafikkontoret)
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3.3 nuläGeSBeSkrivninG 
(4. Context of the organization)

Inledningsvis genomförs en kartläggning av organisa
tionens möjlighet att påverka trafiksäkerheten och 
vilken nivå man befinner sig på. Det gäller både hur 
organisationen själv påverkar och hur den påverkas av 
trafiksäkerheten. Dessutom ska en kartläggning göras 
över vad som är med och påverkar eller påverkas utanför 
organisationen.

Den kartläggning som har gjorts inom detta projekt är 
inte på något sätt heltäckande utan ska ses som exempel.

3.3.1 idenTiFierade roller i  
orGaniSaTionen och deSS 
möjliGheTer aTT påverka 

(4.1 Understanding of the organization and its context)

När en avgränsning gjorts av vilken del av organisationen 
som ska omfattas av ledningssystemet så ska följande 
frågor besvaras:

• Vilken roll/vilka roller har vår organisation i 
trafiksystemet?

• Vilka aktiviteter/funktioner/processer påverkar 
trafiksystemet? 

• Vilken är ordningen mellan dessa aktiviteter och 
är de beroende av varandra?

De roller som identifierats för trafik  kontoret i Göteborg 
är rollen som 

1. Väghållare

2. Upphandlare

3. Kravställare

4. Påverkare

Nästa steg är att bryta ner dessa roller i dess aktiviteter/
funktioner.

För att få fram informationen bör diskussioner föras 
med medarbetarna i organisationen. 

Inom projektet har en inventering genomförts tillsammans 
med trafikkontoret, bland annat har anställda intervjuats. 
Resultatet har dokumenterats och uppgifterna har delats 
upp per roll. En del av de aktiviteter som tagits fram kan 
tänkas ha beröring till flera roller. 

Exemel 1 

Trafikkontorets roll som väghållare har stor påverkan 
på trafiksäkerheten. Den rollen kan i sin tur delas upp i 
två delar  tillgodose behov av infrastruktur respektive 
myndighetsutövning

I tillgodose behov av infrastruktur ingår bl a:

• Ny eller ombyggnad av infrastruktur

• Drift och underhåll av infrastruktur

• Samråd

I myndighetsutövning ingår bl a:

• Lokala trafikföreskrifter

• Parkeringstillstånd 

• Dispenser

• Markupplåtelse

• Evenemangstrafik

Dessa aktiviteter är i sin tur uppdelade i mindre delar.

Exempel 2 

I trafikkontorets roll som upphandlare avses här de 
fall av upphandling där trafikkontoret själva äger hela 
frågan. Upphandlingen kan delas upp i två delar – 
varor och tjänster.

I upphandling av varor ingår bl a:

• Spårvagnar

• Tjänstecyklar

• Skyddsutrustning

I upphandling av tjänster ingår bl a:

• Tekniska konsulter

• Entreprenörer

• Kollektivtrafik (tillköp)

• Parkeringsövervakning

• Flyttning av fordon

Dessa upphandlingar kan delas upp ytterligare.
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Exempel 3 

Med trafikkontorets roll som kravställare avses här 
de krav som kan ställas på upphandlingar i andra 
delar av kommunen. Dessutom ingår de krav som 
trafikkontoret kan ställa som arbetsgivare.

Kravställare externt trafikkontoret bl a:

• Stadens egna fordon

• Tjänstecyklar

• Stadens upphandlade transporter

• Kollektivtrafik

Arbetsgivarkrav bl a:

• Resepolicy 

• Egen utbildning i trafiksäkerhet

3.3.2 yTTre påverkan -  
inTreSSenTer och  
reGelverk 

(4.2 Understanding the needs and expectations of 
interested parties)

För att få en heltäckande kartläggning så ska även 
den yttre påverkan av organisationens arbete med 
trafik säkerhet tas med. Det gäller att identifiera vilka 
intressenter som finns och hur de påverkar/påverkas. 
Det gäller också att få fram vilka rättsliga krav och andra 
krav som ställs på organisationen och dess medarbetare.

Exempel 4 

Den fjärde rollen är den som påverkare. Här ingår  
t ex de arbetsuppgifter som handlar om kampanjer 
av olika slag: 

• Förändra resebeteenden

• Säkert beteende

• Undervisningsmaterial till skolor

• Foldrar

• Resor till och från arbetet

Exempel på intressenter som finns för trafikkontoret 
är trafikanter av olika slag (bilister, cyklister, 
fotgängare), entreprenörer, konsulter, yrkesförare (t ex 
busschaufförer och lastbilschaufförer), Trafikverket, 
Polisen och Västtrafik.

Exempel på rättsliga krav som ställs är krav enligt 
Väglagen, Trafikförordningen och RPSFS 2002:1 
kring parkeringsövervakning. Här finns även krav 
som trafikkontoret själva ställer på t ex utformning av 
gator enligt TPU (Trafikkontorets projekterings och 
utförandeanvisningar) och övergångsställespolicy eller 
krav på framförandet av buss enligt TRI Buss.
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3.4 ledninG - anSvar 
(5.1 Leadership and commitment)

I en politiskt styrd organisation behöver ansvarsfrågan 
tydliggöras. Med ledningen, nedan, menas förvaltnings
ledningen och inte politikerna.

Ett stort ansvar och en stor arbetsinsats krävs av 
ledningen för organisationen för att få till stånd ett 
framgångsrikt arbete enligt ISO 39001.

Ledningen ska se till att trafiksäkerhetsfrågorna hanteras 
enligt följande:

• Handlingsplan och mål ska utgöra en del av 
organisationens strategiska arbete

• Arbetet ska vara en del i den dagliga 
verksamheten

• Säkra att erforderliga resurser finns

• Tillse att det övergripande målet är att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt, samt att följa 
skadeutvecklingen

• Samarbeta med olika intressenter i syfte att 
förbättra trafiksystemet

• Tillse att hela den egna organisationen är delaktig 

• Prioritera åtgärder utifrån tillgänglig information

• Kommunicera värdet av att genomföra effektiva 
åtgärder

• Försäkra sig om att vidtagna åtgärder ger rätt 
resultat

• Tillse att samtliga inblandade är införstådda med 
gällande regelverk

• Genomföra ständiga förbättringar

• Stödja ledarskapet på olika nivåer

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

3.5 ledninG - policy
(5.2 Policy)

Ett av ledningens ansvarsområden är att ta fram och 
införa en trafiksäkerhetspolicy för organisationen. 
Policyn ska vara lämplig för organisationens syften och 
innehålla krav på ett engagemang för att nå målen. Det 
bör bl a framgå ett engagemang från ledningen dels om 
att eliminera dödsolyckor och allvarliga olyckor, dels om 
att följa de regelverk och förordningar som finns.

Vidare ska policyn innehålla en garanti om att arbete 
sker med målsättning om ständig förbättring av 
organisationens arbete kring ledningssystemet för 
trafiksäkerhet. Policyn ska användas som ett underlag 
när övergripande och detaljerade mål tas fram. 

Dokumentation kring policyn ska finnas tillgänglig 
både internt inom organisationen och för externa 
samarbetspartners.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

När en människa omkommer eller skadas allvarligt i 
vårt trafiksystem är det en signal på att systemet har 
brustit i något avseende. Därför skall varje sådan 
olycka granskas av Trafikkontoret och rapporteras 
till ledningen. 

Kommentar:

Det är i ISO 39001 ett ännu större fokus på ledningen 
och att denna är aktiv, än det är till exempel när 
det gäller ledningssystemen för miljö eller kvalitet. 
Trafiksäkerhetsprogrammet anger en ambition åt detta 
håll i och med att ledningen ska ta del av rapporter. Enligt 
standarden förväntas ledningen vara en aktiv part som 
leder arbetet framåt.

Strategier:

• Vi skall arbeta för att trafiksäkerheten 
prioriteras i stadsutvecklingen

• Vi skall prioritera de oskyddade trafikanterna

• Vi skall motivera till ett ökat ansvarstagande i 
trafiken

• Vi skall arbeta för fler säkra fordon och 
transporter

• Vi skall fortsätta hastighetssäkra våra 
gatumiljöer

• Vi skall grundlägga ett säkerhetsmedvetande 
hos barn och unga 

Kommentar:

Trafiksäkerhetsprogrammet innehåller ingen policy, 
däremot finns strategier. Standarden är tydlig på att det 
ska finnas en specifik policy för trafiksäkerhet, men 
efterfrågar inte strategier. Till sin karaktär är strategier 
och policy mycket lika. Förslagsvis omarbetas strategierna 
till en policy.
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3.6 ledninG - roller, anSvar 
och BeFoGenheTer 

(5.3 Organizational roles, responsibilities and autho-
rities)

För att arbetet med ett ledningssystem för trafiksäkerhet 
ska bli framgångsrikt, är det viktigt att roller, ansvar och 
befogenheter är tydliga. Organisationens ledning har 
ansvar för att nödvändiga roller tillsätts och att ansvar och 
befogenheter för dessa roller slås fast och kommuniceras 
till övriga inom organisationen.

Erfarenheter från andra ledningssystem visar att god 
kommunikation och förankring med ledningen uppnås 
när den ansvarige för införandet (projektledaren) är 
med i ledningsgruppen. Det visar också tydligt att det 
är en prioriterad fråga för hela verksamheten inklusive 
ledningen.  

Exempel

I nulägesbeskrivningen inventerades aktiviteter och 
funktioner utifrån trafikkontorets roller. Nedan 
följer ett exempel med en prioriteringsmatris där 
de identifierade aktiviteterna/ funktionerna har 
grupperats och sorterats. Det finns idag ett flertal 
arbetssätt/verktyg som används i arbetet för en bättre 
trafiksäkerhet. Dessa kan användas som underlag för 
arbetet med grupperingen. 

Poäng kan sättas för att värdera risk för sig och 
möjlighet för sig till varje insatsområde. Genom att ta 
fram de insatsområden som får den högsta poängen 
finns möjlighet att få fram vad som ger störst nytta 
när det gäller effekt och risk och därmed vad som 
är lämpligast att satsa på. Därifrån prioriteras vad 
organisationen vill arbeta vidare med.

3.7 planerinG - idenTiFiera  
riSker och möjliGheTer  

(6.2 Actions to address risks and opportunities)

För varje område som identifierats, ska en risk/
möjlighetsvärdering göras. Hänsyn ska tas till hur stor 
risk som skapas av aktiviteten och hur stor möjlighet 
det finns för organisationen att påverka i rätt riktning. 
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Översikt- och detaljplaner x x

Hastighetsefterlevnad	kommunalt	vägnät x

Nykter	trafik x

Bältesanvändning x

Hjälmanvändning	cykel x

Hjälmanvändning moped x

Säkra	personbilar	i	trafik x

Säkra	cyklar	i	trafik x

Säkra	bussar	i	trafik x x

Säkra	spårvagnar	i	trafik x

Säkra	fordon	i	färdtjänst x

Säkra	GCM-passager	i	tätort x

Drift	och	underhåll	av	GCM-vägar x x

Säkra kommunala gator x

Säkra kommunala gatukorsningar x

Säker	GCM-yta x

Säkra	hållplatser	buss,	inkl	väg	till	och	från x

Säkra	hållplatser	spårvagn	inkl	väg	till	och	från x

Skolskjutsar, avlämning x x

TA-planer x

Tillfällig	omdirigering	vid	t	ex	evenemang x

Dispenser	(Långa,	tunga,	breda) x

Flyttning	av	fordon/skrotbilar x

Markupplåtelse x

Parkering	(övervakning,	tillstånd) x x

Skyltning x

LTF x

Trafiksignaler x

Säkert	beteende	vid	arbete	på	väg x x

Resepolicy	inkl	val	av	färdsätt x

Förändra	resebeteende x

effektInsatsområden ISO 39001 väg-
hållare

upp-
handlare påverkare risk

möjlighet
att 

påverka 

krav-
ställare
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3.8 TraFikSäkerheTSFakTorer 
(6.3 RTS performance factors)

Baserat på identifierade risker och möjligheter ska 
organisationen ta fram trafiksäkerhetsfaktorer. Dessa 
delas in i:

 - Faktorer kring riskexponering – trafikvolymer och 
reslängd

 - Slutliga trafiksäkerhetsindikatorer – utfallet av 
dödade och skadade men även t ex kostnader för 
produktionsbortfall på grund av trafikolyckor

 - Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer – dessa är i 
standarden exemplifierade i tio olika områden  
t ex säkra vägar och säkra hastigheter, behov av 
att resa och säkra fordon

För trafikkontoret har några exempel tagits fram för 
att visa på trafiksäkerhetsfaktorer. Exemplen är inte 
förankrade med trafikkontorets ledning utan ska bara ses 
som exempel på hur det skulle kunna se ut. Vissa delar är 
framtagna efter samtal med anställda på trafikkontoret, 
vissa delar är plockade från trafiksäkerhetsprogrammet 
och vissa delar är enbart tänkbara faktorer.

Exempel 1
I rollen som väghållare eller upphandlare: Drift och 
underhåll av cykelvägnätet

Faktorer kring riskexponering

• Antal km cykelstråk uppdelat på km gata,  
km bana, km väg

• Antal cyklister
• Andel cyklister av trafikarbetet
• Antalet förare och övrig personal i fält
• Antalet maskin och fordonstimmar
• Typ av maskiner och fordon

Slutliga trafiksäkerhetsindikatorer 

• Antal skadade/dödade cyklister p g a brister i 
drift och underhållsåtgärder

• Antalet skadade/dödade vid drift och underhåll 
(gäller både entreprenörerna och övriga 
trafikanter)

Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer

• Arbetet utfört enligt Basstandard 
vinterväghållning 2010

• Arbetet utfört enligt Basstandard 
barmarksrenhållning 2010 
 
Kvalitet på drift och underhållsåtgärder 

• Utfört enligt prioritering cykel, kollektivtrafik, 
gång

• Antal klagomål på dåligt underhåll 
 
Utförande av drift och underhåll

• Utvilade förare
• Bilbältesanvändning
• Alkolås
• Rätt behörighet för att köra fordonet
• Rätt utrustade fordon (skyltar, lampor, 

backkameror, backsensorer, gpsutrustning för 
att följa upp sandning)

• Rätt avstängning av gator
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Exempel 2
I rollen som kravställare: Resepolicy

Faktorer kring riskexponering

• Antal anställda
• Antal resor med tåg (kan räknas per anställd 

eller totalt för organisationen)
• Antal resor med kollektivtrafik
• Antal resor med bil
• Antal resor med cykel
• Antal resor till fots

Slutliga trafiksäkerhetsindikatorer

• Antal tillbud/olyckor/skadade vid tjänsteresa
• Antal skadade av person som är på tjänsteresa 
• Antal sjukskrivningstimmar p g a skada i  

trafiken

Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer

• Behov av resa
• Rätt resesätt
• Rätt utrustat fordon (alkolås, ISA,  

Euro NCAP)
• Rätt/Säker hastighet
• Hjälmanvändning
• Utvilade förare
• Reflexer

Exempel 3
I rollen som upphandlare av varor: Spårvagnar

Faktorer kring riskexponering

• Antal spårvagnar uppdelat per typ
• Kilometer bana i blandtrafik 
• Korsningar med gata
• (Kilometer spår på egen bana)
• Vagnkilometer uppdelat på spårvagnstyp
• Vagnkilometer uppdelat på bandelar
• Antal korsningar av olika typer
• Antal resenärer, exempelvis vid hållplats 

Brunnsparken dygnsvis

Slutliga trafiksäkerhetsindikatorer

• Antal skadade/dödade av spårvagn på  
bana i blandtrafik

• Antal skadade/dödade i spårvagn

Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer

• Rätt utformning front
• Rätt utformning koppel
• Rätt utformning hjulhus
• Avstängning mellan spårvagnar i ett tåg
• Yttre handtag eller andra greppbara detaljer  

på spårvagnen ska inte finnas
• Rätt/Säker hastighet, ISA
• Bromssystem
• Interiör, säkra rullstolsplatser
• Interiör, handtag att hålla sig i
• Alkolås
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Faktorer kring riskexponering

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

Slutliga trafiksäkerhetsindikatorer

Vi har analyserat fler än 13 000 trafikolyckor med 
personskador

Analysen visar:

• Oskyddade trafikanter (fotgängare och 
cyklister)

Många skadade och en stor andel med allvarliga 
skador, inte minst i konflikt med buss och spårvagn

• Kollektivtrafikresenärer

Få skadade ombord, men relativt stor andel allvarligt 
skadade

• Bilister

Stor andel singelolyckor med svåra skador. Många 
skadade i upphinnandeolyckor med risk för nackskador

• Barn och ungdomar

De flesta skadas på cykel och moped. Riskbeteendet 
tycks följa pojkar och unga män under uppväxten.

• Äldre

Överrepresenterade i dödsolyckor. Får svårare skador 
än yngre åldersgrupper.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

 SKADADE I TRAFIKOLYCKOR I 
 FÖRHÅLLANDE TILL RESTID 2000-2007

Underliggande trafiksäkerhetsfaktorer

Indikatorerna speglar olika sätt att använda trafik
systemet och väljs utifrån att det finns en potential 
till förbättrad trafiksäkerhet i dem.

• Hastighetsefterlevnad

 - Andel fordon under skyltad hastighet på 
utvalda gator

• Värdering av trafiksäkerhet

 - Andel göteborgare som upplever att det är 
tryggt och säkert att röra sig i staden

 - Andel göteborgare som har positiv attityd till 
hastighetsefterlevnad

• Säkra gatumiljöer för gående och cyklister

 - Andel säkra gång och cykelpassager tvärs det 
kommunala huvudvägnätet

 - Andel säkra gång och cykelpassager längs det 
kommunala huvudvägnätet

• Säkra gatumiljöer för bilister

 - Säkra korsningar på huvudvägnätet (50 km/h)
 - Andel säkra sidoområden på det kommunala 

huvudvägnätet

• Säkra användare

 - Andel pedagoger som deltagit i eller varit 
engagerade i vår pedagogiska verksamhet

 - Cykelhjälmsanvändning
 - Mopedhjälmsanvändning

• Säker kollektivtrafik

 - Andel säkra spårvagnshållplatser
 - Andel säkra busshållplatser
 - Andel förare med coachutbildning

• Säkra fordon och transporter

 - ISAutrustning i kommunala fordon
 - Alkolås i kommunala fordon
 - Andel säkra cyklar i trafik på utvalda cykelstråk 

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

Kommentar:

De faktorer och indikatorer som har hämtats från 
trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram är uppdelade på 
ett annat sätt än de exempel som tagits fram av projektet. 
Projektets exempel är uppdelade per insatsområden. 
Detta stämmer till viss del på trafiksäkerhetsprogrammets 
underliggande trafiksäkerhetsfaktorer. Däremot är de 
slutliga trafik säkerhets indikatorerna i trafik säkerhets
programmet istället uppdelade i trafikantgrupper. 
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3.9 överGripande  
TraFik SäkerheTSmål  
och handlinGSplaner För 
aTT nå dem 

(6.4 RTS objectives and planning to achieve them)

De trafiksäkerhetsfaktorer som tagits fram ska leda till 
mål och handlingsplaner. Först tas ett övergripande 
mål fram för varje del. Dessa kompletteras sedan med 
detaljerade mål och handlingsplaner. 

För att dessa handlingsplaner ska bli genomförda 
krävs att organisationen har kontroll på när de ska vara 
genomförda, vilka resurser som kan behövas, vem som 
är ansvarig och hur handlingsplanerna ska utvärderas.

Det är också viktigt att målen och handlingsplanerna är 
kända i hela organisationen.

De exempel som följer har inte förankrats med ledningen 
för trafikkontoret utan de ska bara ses som exempel på 
hur det skulle kunna se ut. Vissa delar är framtagna efter 
samtal med anställda på trafikkontoret, vissa delar är 
plockade från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram och 
vissa delar är enbart tänkbara mål och handlings planer.

Exempel 1
I rollen som väghållare eller upphandlare: Drift 
och underhåll av cykelvägnätet, avseende 
entreprenörer.

Övergripande mål: 

Upphandlad entreprenör ska ha så god kunskap 
om trafiksäkerhet och så väl anpassade fordon att 
inga personskador orsakas av entreprenören under 
pågående drift och underhållsåtgärder.

Detaljerade mål: 

• År 2015 ska alla fordon som används i 
ordinarie drift och underhållsarbete vara 
utrustade med alkolås

• År 2014 ska 90 % av de fordon som används 
i ordinarie drift och underhåll vara utrustade 
med backsensorer

• År 2016 ska trafikkontoret säkerställa att det 
finns plats för ett litet fordon att stanna i 
närheten av alla viktiga underhållspunkter

Handlingsplan:

Vid nästa upphandling ska krav ställas på alkolås samt 
backsensorer i alla fordon

Inspektioner ska göras hos entreprenörer en gång per 
år enligt rutin.

Exempel 2
I rollen som väghållare eller upphandlare: Drift och 
underhåll av cykelvägnätet, avseende cyklister.

Övergripande mål: 

Drift och underhållsarbetet ska vara utfört på ett 
sådant sätt att inte cyklisterna utsätts för fara p g a  
brister i drift och underhåll.

Detaljerade mål:

• År 2013 ska antal klagomål på dåligt underhåll 
sjunkit med 40%

• År 2020 ska cykelvägarna i stomcykelvägnätet 
vara snöfria året runt (exempel från 
Norrköping  http://www.entreprenad.com/
kategorier/alla/snofriacykelbanoraretrunt/ )

Handlingsplan:

Studiebesök i Norrköping under 2013

Vid nästa upphandling ska kravet kring vinter väg
hållningen skärpas när det gäller kravet på insatstid.



ISO 39001 - Praktisk tillämpning hos en kommun 19

Exempel 3
I rollen som kravställare: Resepolicy

Övergripande mål: 

Alla resor för trafikkontorets anställda ska ske på ett 
trafiksäkert sätt.

Detaljerade mål:

• År 2015 ska 100 % av hyrbilarna vara av 
säkerhetsklass Euro NCAP 4 eller högre

• År 2013 ska 100 % av hyrbilarna vara utrustade 
med alkolås

• År 2014 ska 5 % av de resor som år 
2011 gjordes med bil istället göras med 
kollektivtrafik

• År 2014 ska 10 % av de korta bilresorna göras 
med cykel

Handlingsplan:

• Utbildningsinsats i säkert cyklande för alla 
anställda på trafikkontoret

• Två nya påverkanskampanjer när det gäller 
cykling i tjänsten

• Vid nästa upphandling av fordon till bilpoolen 
ska alkolås finnas med som krav

För de strategier som trafikkontoret tagit fram redovisas 
exempel på åtgärder.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

I trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram finns ett över
gripande mål när det gäller antal skadade och dödade i 
göteborgstrafiken.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

Färre än 75 skadade och tre dödade i göteborgstrafiken 
om 10 år 

Dessutom finns ytterligare två generella mål som 
påverkar trafiksäkerheten.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

Minst 40% av resorna i staden skall göras med 
kollektivtrafiken.

Andelen resor med cykel som transportmedel skall 
öka i förhållande till bil.

Vi skall arbeta för att trafiksäkerheten prioriteras 
i stadsutvecklingen bland annat genom att:

• Beskriva planeringsprocessens konsekvenser 
och effekter på trafiksäkerheten

• Samverka med de stora forskningsprojekt som 
finns i Göteborg, till exempel centrum för 
hållbar stadsutveckling

• Utvärdera genomförda projekt inom 
stadsbyggnad och infrastruktur med avseende 
på trafiksäkerhet

• Öka kunskapen om trafiksäkerhet hos de som 
deltar i planeringsprocessen

Vi skall prioritera de oskyddade trafikanterna 
genom att:

• Säkra hastigheten där oskyddade trafikanter 
möter fordon

• Bygga fler säkra gång och cykelpassager i 
huvudvägnätet

• Utforma och underhålla säkra gång och 
cykelvägar

• Utforma säkra buss och spårvagnshållplatser 
samt anslutningar till dessa

• Förstärkt information i riskmiljöer som till 
exempel hastighetspåminnande skyltar vid 
skolor

• Varningssystem för korsande trafik, fotgängare, 
cyklister och spårvagnar

• Ställa krav på att kommunens egna fordon 
och fordon i upphandlade transporter skall 
vara utrustade med system som detekterar 
oskyddade trafikanter
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Vi skall motivera till ett ökat ansvarstagande i 
trafiken till exempel genom att:

• Motivera andra aktörer att utifrån den egna 
drivkraften genomföra åtgärder som ligger i 
linje med vårt trafiksäkerhetsprogram

• Motivera utförare av yrkesmässiga transporter 
att arbeta mer systematiskt med trafiksäkerhet

• Verka genom andra organisationer för att nå 
prioriterade trafikantgrupper

• Stärka trafiksäkerhetsaspekten i arbetet för 
förändrade resvanor hos arbetsplatser i staden

• Tala om vad vi gör och varför för att öka 
trafikanternas förståelse för våra åtgärder

Vi skall arbeta för fler säkra fordon och transporter 
till exempel genom att:

• Föra dialog med forskning och industri inom 
utveckling av modern trafiksäkerhetsteknik

• Ställa krav på bussars och spårvagnars 
funktion, utformning och på förarnas körsätt

• Ställa tydliga trafiksäkerhetskrav på egna 
fordon och Göteborgs Stads alla upphandlade 
transporter

• Bearbeta och motivera transportköpare att 
ställa och följa upp trafiksäkerhetskrav i sina 
avtal med transportörer

• Använda och sprida våra erfarenheter till dem 
vi samverkar med

Vi skall fortsätta hastighetssäkra våra gatumiljöer 
till exempel genom att:

• Upprätta hastighetsplan enligt ”Rätt fart i 
staden”

• Genomföra 1000 tillstyrkta men ännu ej 
genomförda hastighetsdämpande åtgärder

• Arbeta för att säkra sidoområden på 
huvudvägnätet

• Säkra hastigheten där oskyddade trafikanter 
möter fordon

• Utforma säkra korsningar

• Utforma gatorna så att de visuellt leder till 
hastighetsefterlevnad

• Dämpa hastigheten genom ITbaserad teknik

Vi skall grundlägga ett säkerhetsmedvetande hos 
barn och unga

• Öka vår kunskap om vad som styr de ungas 
riskbeteende i trafiken för att nå ut till barn och 
ungdomar på bästa sätt

• Arbeta genom skolan och andra i barnens och 
de ungas närhet

• Vidareutveckla våra koncept för barn och 
ungdom, till exempel Trafik för livet, Young 
Rider, På egna ben

De konkreta åtgärderna för att rädda liv finns i våra 
årliga handlingsplaner. Handlingsplaner tas fram i 
Trafikkontorets årliga verksamhetsplanering. 

Kommentar:

En framgångsfaktor när det gäller att ta fram mål är att 
de ska vara SMARTA (Specifika, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska, Tidsatta). Detta saknas i de mål som finns 
framtagna i trafiksäkerhetsprogrammet.
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3.10 SamordninG 
(7.1 Coordination)

Samordning inom organisationen ska ske både hori son
tellt och vertikalt.

Samverkan ska också ske med de intressenter som 
tidigare har identifierats

För trafikkontorets del används redan idag många 
samverkansformer på extern nivå.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

3.11 reSurSer 
(7.2 Resources)

När man beslutat att införa ett ledningssystem för 
trafik säkerhet är det organisationens ledning som har 
ansvar för att se till att resurser finns för etablering, 
implementering och underhållande av ledningssystemet. 
Det gäller också arbetet med att ständigt förbättra 
systemet.

Med resurser menas i det här fallet personal, kompetens, 
organisatoriskt ramverk samt tekniska och ekonomiska 
resurser.

3.12 kompeTenS och  
MedveTenHeT 

(7.3 Competence, 7.4 Awareness)

Alla i organisationen ska vara medvetna om grunderna 
i ledningssystemet. Det gäller t ex policy, hur man själv 
bidrar till förbättringsarbetet, följden om man inte jobbar 
enligt systemet samt kännedom om de olyckor som har 
inträffat.  

För vissa roller krävs dessutom speciell kompetens; både 
vad gäller ledningssystemet i sig och vad gäller konkreta 
arbetsuppgifter. Exempelvis ska internrevisorerna 
genomgå utbildning i hur man gör internrevision.

En genomgång behöver göras av vilka utbildningar som 
krävs och vilka funktioner som kräver utbildning, t ex 
vilka som bör genomgå utbildning i ”Säkerhet på väg”.

3.13 kommunikaTion och  
marknadSFörinG 

(7.5 Communication and promotion)

I standarddokumentet påpekas att för att nå de uppsatta 
trafiksäkerhetsmålen, ska organisationen kommunicera 
och marknadsföra sitt trafiksäkerhetsarbete både internt 
inom organisationen och externt. Detta är ett större 
grepp än vad som gäller i ledningssystemen för miljö och 
kvalitet där det enda kravet på kommunikation utanför 
den egna verksamheten är att policyn ska spridas.

För att nå trafikanterna skall vi öka vår samverkan 
med andra.

Vi skall växa i vår roll som ett inspirerande kraftcentrum 
för stadens gemensamma arbete för säker rörlighet. 
Vår samordnande roll för trafiksäkerhetsarbetet skall 
vi utveckla genom att motivera andra aktörer att 
utifrån den egna drivkraften genomföra åtgärder som 
ligger i linje med vårt trafiksäkerhetsprogram för åren 
20102020.

Samverkan

• Ett aktivt ledarskap i andra organisationer i 
staden för ökad trafiksäkerhet

• Engagerade och aktiva medspelare för att nå 
trafikanterna till exempel intresseorganisationer, 
ungdoms och invandrarföreningar

• God samverkan med Räddningstjänsten, 
Polisen och Västtrafik

• Att andra myndigheter tar sitt ansvar på 
nationell nivå
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3.14 dOkUMenTaTIOn 
(7.6 Documented information)

En del av ett ledningssystem är att ha dokumentation 
framtagen och tillgänglig. Dokumentationen ska vara 
tydlig och meningsfull.

Det finns i standarddokumentet ingen lista på vad som ska 
dokumenteras, men i den löpande texten står uttryckligen 
att följande punkter ska finnas dokumenterade:

• Vilken del av organisationen som man valt att ha 
med i ledningssystemet 

• Delar som man valt att inte ta med och motiv 
varför 

• Policy

• Trafiksäkerhetsfaktorer (faktorer kring 
riskexponering, slutliga trafiksäkerhetsindikatorer, 
underliggande trafiksäkerhetsfaktorer), nyckeltal 
och uppföljning av dessa i lagom nivå och 
metoder för uppföljning, när det ska ske och hur 
resultatet ska analyseras och tas omhand

• Trafiksäkerhetsmål 

• Rutin för hur målen ska följas upp

• Åtgärdsprogram/handlingsplan och planering för 
hur målen ska nås

• Bevis på nödvändig kompetens för 
nyckelpersoner

• Information som styrker att man når dit man 
tänker sig med ledningssystemet

• Resultat från uppföljning av skade och olycksdata 
(dödsolyckor och allvarliga olyckor)

• Resultat från interna revisioner

• Resultat från ledningens genomgång

• Resultat från förbättringsarbetet

Med erfarenhet från införandet av ledningssystem för 
kvalitet och miljö så föreslås att även detta dokumenteras 
för att få igång ett fungerande system:

• Organisationens roll, intressenter och lagkrav

• Rutiner för uppföljning av skade och olycksdata 
(dödsolyckor och allvarliga olyckor)

• Rutiner för interna uppföljningar och  
korrigeringar

• Rutiner för avvikelsehantering

• Roller, ansvar och befogenheter

• Plan för intern och extern kommunikation

• Plan för samordning både internt och externt

De krav som ställs på dokumentation i ISO 39001 
skiljer sig från hur det ser ut i ledningssystemet för 
miljö. Där finns krav på fler dokumenterade rutiner. 
För trafiksäkerhet finns endast krav på en rutin vilket 
är rutinen för hur målen ska följas upp. De övriga 
dokumenten är mer inriktade på resultat.

I standarddokumentet finns beskrivet att dokumenten 
som tillhör ledningssystemet ska finnas tillgängliga och 
att de ska vara användbara.

Det ska finnas en struktur för dokumentationsstyrning. 
Det enklaste sättet att få en hanterbar dokumentations
styrning är att ha dokumenten lagrade digitalt, förslagsvis 
på ett intranät.

När dokumenten skapas och uppdateras ska man tänka 
på att det ska synas att dokumentet ingår i lednings
systemet. Förslagsvis används ett dokumenthuvud där 
det finns:

• Identifikation. Titel, datum, vem som tagit fram 
dokumentet, vem som fastställt dokumentet

• Versionskontroll

I standarden finns också beskrivet att dokumenten 
ska vara skyddade. Vid digital lagring ska det krävas 
behörighet för att kunna redigera i dokumenten.

Krav ställs också på dokument som används från andra 
källor. I ISO 39001 står det uttryckligen att: om extern 
dokumentation används så ska de dokumenten vara 
identifierade som lämpliga och tillförlitliga.

3.15 planerinG och konTroll 
(8.1 Operational planning and control )

Organisationen ska fastställa, planera, implementera och 
kontrollera de moment som behövs för att arbeta med 
ledningssystemet.

Det kan vara bra att ta fram en årsplan för sitt arbete. 
En sammanställning över när de olika aktiviteterna ska 
ske bör tas fram. Det gäller till exempel uppföljning 
och utvärdering, interna revisioner och ledningens 
genomgång.
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3.16 hanTerinG av STörre  
TraFikolyckor 

(8.2 Emergency preparedness and response)

Organisationen ska ha arbetssätt och handlingsplaner 
när det händer dödsfall eller allvarliga skador på grund 
av trafikolyckor där organisationen är delaktig. 

För trafikkontoret finns inga egna sådana rutiner 
framtagna. Däremot har kommunen en framtagen 
krisberedskap för stora händelser. På trafikkontorets 
avdelning Drift och underhåll arbetas med en krisövning 
som kan leda till ett utvecklat arbetssätt så småningom.

3.17 uppFöljninG och  
uTvärderinG 

(9.1 Monitoring, measurement, analysis and evalua-
tion )

När organisationen har fastställt sina trafiksäkerhetsfaktorer 
ska också metoder för att följa upp dem tas fram. 
Organisationen behöver dokumentera:

• Vad som ska följas upp

• Metoder för uppföljning

• När uppföljning ska ske

• När resultatet av uppföljningen ska analyseras

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

3.18 analySer av TraFikolyckor 
och andra incidenTer 

(9.2 Road traffic crash and other incident investigation )

Organisationen ska följa upp och analysera dödsolyckor 
och allvarliga olyckor. Det är viktigt att dessa blir kända 
ända upp på organisationens högsta nivå.

Det bör finnas en beskrivning av vilka olyckor detta 
gäller och hur analysen ska gå till. Analysen ska hållas 
på en rimlig nivå.

Analysen ska:

• Ge svar på om det finns underliggande faktorer 
som orsakat eller medverkat till händelsen och 
som organisationen kan påverka

• Identifiera eventuella behov av åtgärder

• Identifiera möjligheter till förebyggande åtgärder

Avvikelser som hittas ska tas omhand och åtgärdas.

Från trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram:

Vi mäter årligen våra prestationer för att utvärdera 
våra insatser men också för att lära oss mer om 
effektsambanden och ständigt förbättra vårt arbete. 

I samband med utvärderingen av de åtgärdsnära 
målen prövas och utvecklas också tillämpningen av 
strategierna.

För varje olycka skall vi ställa oss frågorna:

• Kunde vi gjort något för att förhindra att 
olyckan inträffade?

• Kan vi göra något för att en liknande olycka 
inte inträffar igen?
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3.20 ledninGenS GenomGånG 
(9.4 Management review )

Ledningen ska utvärdera ledningssystemet för trafik
säkerhet, med planerade intervall, för att säkerställa om 
det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. 
Denna genomgång ska mynna ut i beslut om eventuella 
förändringar i ledningssystemet.

Vad ledningens genomgång ska innefatta beskrivs 
mycket detaljerat i standarden. Punkterna som listas 
där kan utgöra grunden för en dagordning för mötet. 
Ledningens genomgång tillämpas även inom miljö och 
kvalitetsledning. 

Förslagsvis genomförs ledningens genomgång två gånger 
per år; ett möte som följer upp vårens arbete och ett som 
följer upp höstens.

3.21 FörBäTTrinGar 
(10.1 Improvement)

Det ska finnas arbetssätt för att ta hand om de fel som 
upptäcks inom ledningssystemet. Felen och konse
kvenserna därav ska, där det är möjligt, snarast rättas till.

Om det är nödvändigt ska även ledningssystemet 
revideras. 

3.19 inTern reviSion 
(9.3 Internal audit )

Interna revisioner ska genomföras. Enligt standardens 
handledningsbilaga är rekommenderat att intern revision 
genomförs en gång per år samt i samband med större 
organisationsförändringar. När det gäller verksamhets
ledningssystemen för miljö samt kvalitet finns det en väl 
utvecklad praxis hur, samt hur ofta interna revisioner bör 
genomföras. För dessa system finns en hel egen standard 
(ISO 19 000) rörande hur revision bör genomföras. 
Inom miljö och kvalitetsledning brukar man, när 
systemen är inarbetade i organisationen, eftersträva att 
hela organisationen ska genomgå internrevision under 
en treårsperiod. Man gör alltså olika delar vid olika 
tillfällen och efter tre år har hela verksamheten reviderats. 
Inledningsvis, vid införande av ett ledningssystem, bör 
dock revisionerna komma betydligt tätare. 

Syftet med interna revisioner är att göra en kontroll av 
hur arbetet med systemet fungerar och om man arbetar 
som policyn, målen och rutinerna säger. En annan 
mycket viktig del av interna revisioner är att det blir ett 
tillfälle för lärande. Internrevisorn bör utnyttja tillfället 
till att i organisationen sprida hur arbetet är tänkt att gå 
till samt både komma med idéer och samla in tips på bra 
arbetssätt kopplat till ledningssystemet.  
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4. hur väl STämmer TraFikkonToreTS  
TraFikSäkerheTSproGram med eTT reSulTaT  
av arBeTSSäTTeT enliGT iSo 39001?

I exemplen ovan har trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram 
plockats isär och mallats in i arbetsmoment enligt 
ISO 39001. Det finns för flera moment delar i trafik
säkerhetsprogrammet som stämmer in eller åtminstone 
snuddar vid arbetssättet enligt ISO 39001.

En tydlig skillnad är dock hur angreppssättet är kring 
trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsprogrammen utgår 
från problemområden funna vid analyser av skade och 
olycksdata. I ISO 39001 utgår man istället från vad 

som är möjligt att påverka. Därifrån tas sedan fram 
insatsområden att arbeta med och kring dessa samlas in 
information som t ex exponering och olycksdata.

Något som saknas i trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram 
är tydliga mål som är mätbara, handlingsplaner för hur 
dessa ska nås och metoder för att följa upp dem.

Trafikkontorets trafiksäkerhetsprogram går i riktning mot 
ett systematiskt arbetssätt enligt ISO 39001.



ISO 39001 - Praktisk tillämpning hos en kommun26

5. ljUSdal

Inom projektet har ledningssystemet för trafiksäkerhet i 
Ljusdal prövats för hela kommunens verksamhet.

Ljusdal är enligt Sveriges kommuner och landstings 
kommunindelning klassad som en glesbygdskommun. 
Antal invånare 20111231 var enligt SCB 18 974 st. 
Det ger Ljusdal storleksmässigt plats 125 av Sveriges 
290 kommuner.

Ljusdals kommun är organisatoriskt uppdelad i tre 
förvaltningar, Omsorgsförvaltningen, Utbildnings
förvaltningen och Samhälls utvecklings förvaltningen. 
Dessutom finns ett antal kommunala bolag.

En kartläggning har gjorts för att ta reda på vilka roller 
organisationen har och hur dessa påverkar eller påverkas 
av trafiksystemet i en mindre kommun.

Under Samhällsutvecklingsförvaltningen finns gata/park 
som är ansvarig enhet för trafikfrågor. Den enheten kan 
i sitt utövande jämföras med trafikkontoret i Göteborg 
och de roller och områden som påverkar trafiksystemet 
är till stor del lika i de två kommunerna.

Även i de övriga enheterna som studerats i Ljusdal, hittas 
delar som påverkar eller påverkas av trafiksystemet.

Som exempel kan nämnas Fritidsenheten som påverkar 
trafiksäkerheten bl a via den trafik som idrotts anlägg
ningarna genererar. Här finns också en verksamhet som 
drar upp skidspår vilka ibland korsar vägar. Ett annat 
exempel är kommunbiblioteket där det finns en bokbuss. 
Inom Omsorgsförvaltningen finns bl a en bilpool där 
alkolås är ett krav. 

För några av de områden som kommit fram i kart
läggningen, har exempel på trafiksäkerhetsfaktorer tagits 
fram. Det finns också prov på mål och handlingsplaner 
framtagna.

Ljusdal Energi är en kommunalägd koncern som 
består av sex kommunala bolag. Det pågår ett arbete 
med verksamhetsledningssystem i hela koncernen där 
ambitionen är att vara certifierbara enligt ISO 14001. 
Det är något som går att dra nytta av i det fall ett 
ledningssystem för trafiksäkerhet ska implementeras. 
Är tankesättet redan känt och accepterat är det betydligt 
enklare att lägga till ytterligare ett ledningssystem. I en 
mindre kommun borde det dessutom vara enklare att 
införa ett ledningssystem då beslutsvägarna i allmänhet 
är kortare. 
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6. hur arBeTar man med TraFikSäkerheT idaG och hur 
paSSar deT in i eTT arBeTSSäTT enliGT iSo 39001?

6.2  mål inom eu

Quick indicator

Quick indicator syftar till att ge en bild av den senaste 
utvecklingen med stöd av den grundläggande indikatorn 
trafikolyckor. Den baseras på preliminära månatliga 
uppgifter som jämförs med preliminära uppgifter från 
föregående år.

Indikatorn används för att bistå beslutsfattare i att 
jämföra sin nuvarande nationella situation med de andra 
medlemsstaterna.

(Källa: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/ 
observatory/trends_en.htm)

WP 3 – Safety Performance Indicators

EU har tagit fram en rad indikatorer för att följa upp 
trafiksäkerhetsutvecklingen inom EU. Dessa indikatorer 
kallas WP 3 – Safety Performance Indicators och 
rubriceras enligt följande:

D3.10a Trafiksäkerhetsindikatorer för alkohol

D3.10b Trafiksäkerhetsindikatorer för hastighet

D3.10c Trafiksäkerhetsindikatorer för vägar

D3.11b Trafiksäkerhetsindikatorer för hantering av 
trauma

D3.11c Trafiksäkerhetsindikatorer för varselljus

D3.11d Trafiksäkerhetsindikatorer för alkoholoch 
drogforskning

D3.12 Trafiksäkerhetsindikatorer databasutveckling

(Källa: http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/
erso/safetynet/content/wp_3_safety_performance_in-
dicators.htm)

Ett arbetssätt enligt ISO 39001 kan användas i verksam
heten för en enskild organisation som t ex en kommun 
men passar dåligt att användas på övergripande nivåer 
som t ex nationellt eller globalt. Däremot är det bra att 
samla erfarenheter från andra och dra nytta av redan 
etablerade mål och uppföljningsmetoder.

Det finns idag ett flertal arbetssätt/verktyg som används 
i arbetet för en bättre trafiksäkerhet. Exempelvis finns 
mål framtagna på olika nivåer, från globalt till lokalt.

Avsnitten nedan belyser hur mål och mått för trafiksäkerhet 
hänger samman på nationell och kanske global nivå till 
de operativa för verkställighet och uppföljning.

Vidare beskrivs några arbetssätt som används inom 
trafiksäkerhetsarbetet.

6.1 GloBala mål

Inom FN har en rad aktiviteter tagits fram för att följa 
upp trafiksäkerhetsnivåerna globalt. Aktiviteterna är 
uppdelade på fem grundpelare, se figur nederst på sidan.

(Källa: Decade of  action for road safety 2011-2020, UN)
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6.3 mål i SveriGe

Transportpolitiska mål

I maj 2009 antog riksdagen regeringens proposition 
(2008/09:93) ”Mål för framtidens resor och tran   sporter”. 
Den transportpolitiska målstrukturen illustreras av 
figuren nedan. I regeringens proposition definieras 
funktionsmålet och hänsynsmålet närmare med hjälp av 
ett antal preciseringar.

(Källa: Uppföljning av de transportpolitiska målen rap-
port 2011:1, Trafikanalys)

Den transportpolitiska målstrukturen
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Etappmål, Trafikverket

År 2009 tog riksdagen ett beslut om etappmål för 
trafiksäkerhet på väg. Antalet dödade ska halveras från 
år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska 
med 25 procent. 

Under 2012 har Trafikverket arbetat med att analysera 
möjligheterna att skärpa dessa mål. Detta finns beskrivet 
i rapporten ” Komplettering av analysrapporten Översyn 
av etappmål och indikatorer för säkerhet på väg mellan 
år 20102020, Trafikverket TRV 2012/27782”.

I rapporten framgår dels att antalen skärps, dels att ett 
nytt mått införs ”mycket allvarligt skadad”. De mått som 
anges är således död, mycket allvarligt skadad, allvarligt 
skadad och lindrigt skadad. 
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nya indikatorer år 
2010-2020 

Tidigare 
utgångs-
läge 
2007 

nytt 
utgångs-
läge 2010 

ny 
målnivå 
2020 

kommentar 

1. Hastighets-
efterlevnad, statligt 
vägnät 

43	% Ca	43	% 80	% 

I praktiken skärpning av 
målnivå	eftersom	
hastighetsgränser har 
sänkts.  

2. Hastighets-
efterlevnad, 
kommunalt vägnät 

52	% Ca	52	% 80	% 

I praktiken skärpning av 
målnivå	eftersom	
hastighetsgränser har 
sänkts. 

3. nykter trafik 99,71	% 99,74	% 99,90	% nuvarande målnivå tillräcklig 
för	att	nå	nya	etappmål 

4. Bältesanvändning 96	% 96	% 99	% 

2020	kommer	ännu	obältade	
trafikanter	dödas	och	
skadas	i	bilar	utan	
bältespåminnare.	 

5. hjälmanvändning, 
cykel 27	% 27	% 65	% 

6	räddas	vid	100	%	
hjälmanvändning.	Ambition	
att	rädda	hälften	kräver	65	
% användning.  

5. hjälmanvändning, 
moped - - - 

Målnivå	måste	tas	fram.	
Avvakta	första	mätningar	
som planeras 2012 

6. Säkra personbilar i 
trafik  20% 35	% 80	% 

Snabbare	omsättning	av	
bilparken	krävs	för	att	nå	
målet. 

7. Säkra motorcyklar i 
trafik (aBS) 18 %  70	% 

nuvarande takt i omsättning 
av	MC	ger	59	%	ABS	i	trafik	
2020. 

8. Säkra statliga vägar 50	% 67	% 85	%		200	
mil mittsep. 

Målet kan även nås med 
hastighetsgränsändring, 
viktigt	att	även	följa	
mittseparering separat. 

9. Säkra Gcm-passager 
i tätort Ca	25	% - - 

Mätmetod är utvecklad men 
måste implementeras. 
Målnivå	måste	tas	fram. 

10. drift och underhåll 
av Gcm-vägar 
 

- - - Mätmetod och målnivå 
måste	tas	fram. 

 

 

7.4 Trafiksäkerhetsgranskning	och	–inspektion 

EU	har	beslutat	att	alla	medlemsländer	ska	genomföra	trafiksäkerhetsgranskning	av	
TEn-vägnätet.	Denna	granskning	ska	utföras	genom	det	som	kallas	Road	Safety	Audit	
respektive Inspections,	i	Sverige	har	uttrycken granskning respektive inspektion valts, då 
revision	redan	används	för	kommunernas	trafiksäkerhetsarbete.	 

Det nya begreppet, mycket allvarligt skadad innebär: 

En personskada som ger bestående hälsoförlust mot 
svarande en ”medicinsk invaliditet” av 10 procent eller 
mer (RPMI 10 %). Under 2011 blev ungefär 650 personer 
mycket allvarligt skadade i trafikolyckor i Sverige.  En 
allvarlig skada är en personskada som ger bestående 
hälso förlust mot svarande en ”medicinsk invaliditet” av 
1 procent eller mer. 

För att uppnå de nya trafiksäkerhetsmålen har tio 
nationella insatsområden preciserats och indikatorer 
inom de flesta utpekade insatsområdena har tagits fram. 

(Källa: Översyn av etappmål och indikatorer för säker-
het på väg mellan år 2010–2020. Trafikverket)
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6.4 TraFikSäkerheTS- 
GranSkninG och  
TraFikSäkerheTS- 
inSpekTion

EU har beslutat att alla medlemsländer ska genomföra 
trafiksäkerhetsgranskning av TENvägnätet. Denna 
granskning ska utföras genom det som kallas Road Safety 
Audit respektive Inspections, i Sverige har uttrycken 
granskning respektive inspektion valts, då revision redan 
används för kommunernas trafiksäkerhetsarbete. 

En trafiksäkerhetsgranskning definieras som en syste
matisk och oberoende granskning av trafik säkerhets
förhållandena i ett vägprojekts olika skeden. Målet är 
att avvikelser från gällande regelverk påtalas, felaktig 
användning tydliggörs samt att ny kunskap ska stödja alla 
de olika planeringsstadierna, innan vägen byggs.

En säkerhetsinspektion definieras som en systematisk 
genomgång av en ny väg eller en befintlig väg för att 
identifiera farliga förhållanden, fel och brister som kan 
leda till allvarliga olyckor. Detta görs genom användning 
av erfarenhet och kunskap om trafiksäker vägutformning 
och trafikreglering, samt kunskap om effekterna av olika 
trafiksäkerhetsåtgärder.

I granskning/inspektion tillämpas en metod som bygger 
på att:

• Avvikelser från fastställda krav anges

• Fel noteras, där det visserligen är korrekt byggt, 
men trafikanterna, med stöd av erfarenhet, kan 
antas använda trafiksystem fel och därmed farligt. 

• Anmärkning, där en skillnad finns mellan vad som 
föreslås/är gjort och vad ny kunskap/erfarenhet 
ger stöd för. 

Dessa tre begrepp är grunden för hela granskningen 
och inspektionen. När Avvikelser/Fel/Anmärkningar 
sammanställts av granskaren fogas resultatet in i en 
anpassad process där beställaren och konsulten/
entreprenören tillsammans lyfter kvalitén. 

6.5 kOMMUnal  
TraFikSäkerheTSreviSion

Sveriges kommuner och landsting har gett ut en manual 
för hur kommunala trafiksäkerhetsrevisioner kan göras. 
Revisionen omfattar Faktisk säkerhetsnivå, Organisation 
och styrning, Fysisk planering, Trafikplanering, Drift och 
Underhåll, Fordon och Externt samarbete. 

En kommunal trafiksäkerhetsrevision är avsedd att 
vara en hjälp för kommunen att utveckla ett mer 
systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Revisionen genom
lyser både kommunens arbetssätt och resultat inom 
trafik säkerhetsområdet. Hur kommunen arbetar med 
trafiksäkerhet, om det finns mål och strategier i linje 
med nollvisionen, om det finns en trafiknätsanalys 
att utgå ifrån vid åtgärdsplanering, om det ställs 
trafiksäkerhetskrav i upphandling. Hur systematiskt 
arbetar man med att uppdatera sina politiker.

Bedömningen sker utifrån en standardiserad bedömnings
mall utgiven av Sveriges kommuner och landsting. Dels 
redovisas det totala antal poäng som kommunen fått 
vid revisionen, dels redovisas det antal stjärnor som 
poängen ger. Bedömningarna är indelade i två delar: 
trafiksäkerhets kultur och trafiksäkerhetsstandard. Med 
trafiksäkerhets kultur avses hur systematiskt kommunen 
som organisation och arbetsgivare arbetar med trafik
säkerhets  frågorna, medan trafiksäkerhets standard 
beskriver nuläget i hela kommunen utifrån åtgärder som 
redan vidtagits. Man kan få maximalt 25 poäng och fem 
stjärnor för trafiksäkerhetskultur samt 25 poäng och fem 
stjärnor för trafiksäkerhetsstandard.
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6.6 TraST-Guiden

Många kommuner tar fram en kommunal transport
strategi. Strategin avser att peka ut i vilken riktning 
transportsystemet ska utvecklas. Strategin består av en 
inriktningsformulering, mål att inrikta sig mot och mått 
att följa upp målen med. Avsikten med manualen är att 
den kan bilda underlag för lokalt anpassade mål för den 
kommun där transportstrategin tas fram. 

I TRASTguiden har mål och mått angetts för följande 
områden Stadens karaktär, Transportsystemet, Trafikens 
omfattning, Tillgänglighet, Trygghet, Trafiksäkerhet, 
Miljöp  åverkan och hälsa, Hela transportsystemet, 
Gående, Cykel, Kollektivtrafik, Bytespunkt, Bil, Gods 
och Utryckning.

För trafiksäkerhet anges följande mål och mått:

Område Mål Mått
Gemensam	 
visionsnivå

Transportsystemets	utformning,	funktion	
och	användning	ska	medverka	till	hög	
trafiksäkerhet.

Antal	dödade,	Antal	allvarligt	skadade,	Antal	
lindrigt skadade, enligt STRADA.

Gående Andelen säkerhetsåtgärdade gångpassa-
ger	ska	öka.

Andel gångpassager som är hastighetssäkrade 
till 30 km/h.

Cykel Andelen	säkerhetsåtgärdade	cykelpassa-
ger	ska	öka.

Andel	cykelöverfarter	som	är	hastighetssäkrade	
till	30	km/h.	Andel	cyklister	som	använder	cykel-
hjälm	-	barn,	ungdomar	och	vuxna.

Bytespunkt Konflikt-	och	samspelpunkter	mellan	olika	
trafikslag	i	bytespunkten	ska	ges	ökad	
trafiksäkerhet

Bil Andel	bilister	som	använder	bälte/kör	nyktert/
drogfria.	Andel	trafik	i	laglig	fart.	Antal	gator	med	
85-perc	om	max	30	km/h.	Andel	kommunala	bilar	
med alkolås och/eller hastighetspåminnare.
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6.7 ny handBok För  
kommunalT TraFikSäker-
heTSarBeTe

För att Sverige ska nå de nationella trafiksäkerhetsmålen 
behöver kommunerna ta sitt ansvar. En handbok 
håller på att tas fram för att underlätta det kommunala 
trafiksäkerhetsarbetet. Som utgångspunkt används 
de nationella insatsområdena, deras definitioner och 
potential. Dessutom har ytterligare några insatsområden 
lagts till.

Handboken är under framtagande. Exemplet ovan är 
hämtat från arbetsmaterial daterat 20121125

För alla insatsområden anges ett mål och ett mått. Med 
stöd av dessa kan åtgärder kvantifieras som svara mot 
den volym som krävs för att nå måluppfyllelse. 
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7. dISkUSSIOn
Ett arbetssätt enligt ISO 39001 är egentligen inget nytt. 
Det handlar till stor del om ordning och reda vilket skapar 
systematik i arbetet. Mycket arbete har redan gjorts för 
att kunna arbeta på ett strukturerat sätt när det gäller 
trafiksäkerhet och flera metoder finns redan.

Ett arbete enligt ledningssystemet för trafiksäkerhet 
ger en bra nulägesbeskrivning av trafiksäkerhetsläget i 
kommunen. Detta genom den systematiska genomgång 
av de delar som är med och påverkar eller påverkas 
av trafiksystemet. För en kommun gäller detta många 
delar  inte bara rollen som väghållare utan även som 
upphandlare, kravställare och påverkare. 

I arbetet med att införa ett ledningssystem för trafik

säkerhet enligt ISO 39001 går det att i flera delar dra 
nytta av det som redan finns t ex i handboken för 
kommunalt trafiksäkerhetsarbete. Däremot är det viktigt 
att endast använda ett arbetssätt så att det inte blir en 
blandning av flera.

De mål som sätts för trafiksäkerhet har i många fall 
anknytning till andra hänsynsmål som t ex miljömål. 
Det gäller att se till att de olika hänsynsmål som tas 
fram inte motverkar varandra.

För en kommun kan det vara en fördel att vid 
implementeringen arbeta tillsammans i nätverk med 
andra kommuner. Exempelvis går det att jämföra de 
underliggande trafiksäkerhetsfaktorerna.

8. SluTSaTSer

8.1 vad BehövS För aTT inFöra 
iSo 39001 i verkSamheTen 
HOS en kOMMUn?

För att införa ett ledningssystem för trafiksäkerhet med 
hjälp av ISO 39001 i verksamheten hos en kommun 
så behövs ett stort engagemang från ledningen. 
Det är viktigt att inse att arbetet med att införa ett 
ledningssystem tar tid. Om ledningens engagemang är 
stort och tid finns så är möjligheterna stora till att lyckas 
med ett arbete enligt ISO 39001.

Om ett ledningssystem enligt ISO 39001 ska bli något 
mer än en skrivbordsprodukt är det angeläget att arbetet 
kommer ner på en operativ nivå. För att nå dit behöver 
konkreta mål och handlingsplaner tas fram. Dessa ska 
senare följas upp och vid behov revideras. Det är också 
viktigt att tänka på vad kommunen har möjlighet att 
påverka och vad som ger störst effekt.

8.2 hur väl STämmer  
arBeTSSäTTeT i eTT  
TraFikSäkerheTSproGram 
Med ISO 39001?

I Göteborgs trafiksäkerhetsprogram finns tankar kring 
ett strukturerat arbetssätt och delar av vad som ska tas 
fram finns påbörjat. Däremot saknas detaljerade mål och 
handlingsplaner och hur dessa ska följas upp. 

En tydlig skillnad är angreppssättet kring trafiksäkerhets
arbetet. Trafiksäkerhetsprogrammen utgår från problem
områden funna vid analyser av skade och olycksdata. 
I ISO 39001 är utgångspunkten vad som är möjligt att 
påverka. Därifrån definieras insatsområden och kring 
dessa samlas information in som t ex exponering och 
olycksdata.

Om ett arbetssätt enligt ISO 39001 skulle införas så 
behöver ledningen för trafikkontoret vara mer engagerad 
än vad som verkar vara fallet i trafiksäkerhetsprogrammet.

8.3 vad BeTyder reSulTaTen 
För TraFikSäkerheTen?

Ett systematiskt arbetssätt i arbetet med frågor kring 
trafiksäkerhet är en framgångsfaktor. Mål och handlings
planer ska följas upp så att de inte bara blir ett löfte utan 
handling.

Ett arbete enligt ISO 39001 borde leda till färre antal 
dödade och skadade i trafiken då arbetssättet innebär 
att fler blir ansvariga för trafiksäkerheten i samhället.

8.4 hur Ska SpridninG av  
reSulTaTeT Ske?

En sammanfattning av det slutförda projektet kommer 
att presenteras på Trafikverkets webbplats.

Rapporten kommer att tryckas i ett antal exemplar som 
bl a ska lämnas till Trafikverket Borlänge, trafikkontoret 
Göteborg och Ljusdals kommun. På dessa tre platser 
kommer även presentationer av projektet att hållas. 

Rapporten kommer också att finnas tillgänglig som pdf.

En kort redovisning av resultatet enligt denna rapport 
har gjorts på Transportforum i Linköping i januari 2013.
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FörTeckninG över BilaGor

Till denna rapport finns en separat bilagedel som innehåller delar av det arbetsmaterial som använts 
i projektet.

Bilaga 1  En summarisk sammanställning på svenska av ”FDIS Road traffic safety (RTS) management 
systems – Requirements with guidance for use”, ISO/FDIS 39001:2012(E).

Bilaga 2 En jämförelse mellan arbetssättet för att införa ledningssystem enligt ISO 39001 
(trafiksäkerhet) med ledningssystem enligt ISO 14001 (miljö).

Bilaga 3 Terminologi. Förslag till svenska översättningar av några termer i ISO 39001.

Bilaga 4 Funktioner, intressenter och regelverk, trafikkontoret Göteborg

Bilaga 5 Uppdelning i insatsområden

Bilaga 6 Exempel på trafiksäkerhetsfaktorer och mål och handlingsplaner för några utvalda 
insatsområden, trafikkontoret Göteborg

Bilaga 7 Kartläggning och målbeskrivning, exempel Ljusdal
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ISO 39001
Hur kan den tillämpas av en kommunal väghållare

Trafikkontoret Göteborgs stad – ett pilotfall

En ny standard gällande ledningssystem för trafiksäkerhet, ISO 39001, publicerades av SIS 
(Swedish Standards Institute) i oktober 2012. Standarden ska användas för att skapa ett 
organiserat och strukturerat arbetssätt när det gäller trafiksäkerhet. Det ska bland annat ske 
genom ständig förbättring. ISO 39001 kan användas av alla typer av organisationer som 

påverkar eller påverkas av trafiksystemet.

Syftet med detta projekt har varit att ta reda på hur man kan använda ISO 39001 i praktiken 
i en kommunal verksamhet. Rapporten är skriven som en systematisk genomgång av 

arbetssättet enligt ISO 39001 med framtagna exempel. 

Rapporten är tänkt att användas som inspirationskälla till dem som planerar att använda 
eller börja tillämpa ISO 39001
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