
DAGENS TALARE! 

Vår moderator för dagen 

Peter Jonsson, dagens moderator, vanligtvis Presskommunikatör vid Trafi kverket.

Med glimten i ögat och en norrlännings trygghet kommer Peter leda oss 

genom denna dag som bjuder på en rad inspirerande föreläsningar blandat 

med era tankar och erfarenheter. Genom kluriga frågor och med lite humor 

modererar han konferensen säkert framåt med trafi ksäkerhet i fokus. 

Nu kör vi! - Trafi ksäkerhetskonferens Nord 2021 och 

Dags att plocka fram spegeln!

Helena Eriksson, Regional direktör vid Trafi kverket Region Nord, leder sedan 2017 

arbetet framåt vid väghållningsmyndigheten.

Inleder dagen med att sätta Norrbottens län och Västerbottens län i fokus och 

trafi ksäkerheten i sitt sammanhang. Sammanfattar även dagen med egen 

refl ektion över dagens innehåll och de inspel den givit i sin helhet inför fortsatt 

arbete in i framtiden, enskilt och i samverkan.

Varför är det som det är?
- Samhällsutveckling genom tiderna och synen på trafi ksäkerhet

Claes Tingvall, tidigare trafi ksäkerhetsdirektör vid Trafi kverket (1995-2015). Var med 

och skapade Nollvisionen, och har sedan pensionering fortsatt att arbeta med 

trafi ksäkerhet och hållbarhet bl.a. i samband med den stora globala trafi ksäkerhets-

konferensen som hölls i Stockholm i februari 2020. Anställd som seniorkonsult på 

AFRY och verksam som professor vid Chalmers. 

Berättar om hur man kan tänka kring att långt mer än 100 miljoner människor 

dött i den globala vägtrafi ken, och hur Nollvisionen gjorde skillnad på 

tankebanorna kring eff ektiv prevention, när den kom år 1995.



Vi gräver där vi står...
- Hur ser utvecklingen ut i Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län?

Olivia Häggqvist, Strategisk planerare vid Trafi kverket Region Nord, arbetar bland 

annat med prioriterade vägnät och trafi ksäkerhetsanalysrapporten. 

Föredraget handlar om hur trafi ksäkerheten har utvecklats i Norrbottens län och 

Västerbottens län sett till den gångna etappmålsperioden 

år 2006-2020. Detta utifrån uppsatta mål om antal omkomna och allvarligt ska-

dade samt ett antal identifi erade indikatorer.  

Framtidens trafi ksäkerhet -
 Vart ska vi och vilka målsnören måste vi korsa?

Maria Kraff t, Måldirektör för trafi ksäkerhet vid Trafi kverket sedan år 2015 och har en 

forskarbakgrund inom trafi ksäkerhet. 

Föredraget fokuserar på viktiga strategiska steg för att nå etappmålet 2030.

Säkerhetskultur och värderingar 
- Vikten av delad utgångspunkt och förväntningar i ett samverkansperspektiv 

Matts-Åke Belin, föreståndare för Vision Zero Academy och adjungerad professor på 

KTH. 

Berättar om hur organisationer och samhällen genomgår olika faser i sitt förhåll-

ningssätt till säkerhet. Nollvisionen är  ett utryck för en välutvecklad 

säkerhetskultur som kan bidra till en eff ektivt och långsiktig hållbar mobilitet. 

Utmaningar och gap 
- Hur långt har vi till målet i vår landsände och vad gör Trafi kverket? 

Angelica Qarlsin, Strategisk planerare vid Trafi kverket Region Nord, driver bland 

annat övergripande trafi ksäkerhetsfrågor i de nordligaste länen.

Fokus ligger på vilka brister, utmaningar och strategier gällande 

trafi ksäkerhetsfrågor som fi nns över den stora geografi ska yta med varierande 

förutsättningar vi verkar i norr. 



...och vilken roll spelar underhållet? 
-  Utmaningar att nå rätt nivå med begränsade medel

Staff an Ökvist, Chef Underhållsdistrikt Nord, ansvarar för underhåll av den statliga 

väg- och järnvägsinfrastrukturen i regionen, Norrbotten och Västerbotten. 

Lyfter underhållets vikt för en trafi ksäker infrastruktur, men även trafi ksäkerhet

i ett systemtänk där alla aktörer i systemet behöver bidra för att höja 

trafi ksäkerheten.

Lagens långa arm in action 
- Polisens insatser och samarbeten 

Daniel Pettersson, Chef trafi ksektionen, och Roger Nilsson, Gruppchef trafi kpolisen 

lokalpolisområde Umeå, bägge Polisregion Nord med tillsammans över 45 års 

erfarenhet av polisyrket med stor insikt inom trafi kfrågor.

Berättar om Polisens strategi för trafi k, myndighetens utmaningar och lyfter 

vikten av samverkan för att vi skall kunna bidra till att färre dör och skadas 

i trafi ken.

Hur är läget i Umeå och vad ligger på agendan?
- Långsiktigt arbete för att bli en trafi ksäkrare kommun

Marie Frostvinge, Trafi kplaneringschef vid Umeå kommun.

Pratar om det arbete Umeå kommun genomför för att uppnå bättre trafi ksäker-

het. Om hastighetsanpassning, åtgärder för oskyddade trafi kanter, med mera.

Integrera eller separera? 
- Hur kan trafi ksäkerheten hanteras naturligt i samhällsplaneringen? 

Mathias Wärnhjelm, Uppdragsledare på nationell Samhällsplanering vid Trafi kverket, 

har arbetat en längre tid med stadsutveckling, utformning och kommunal trafi kplane-

ring, såväl kommunalt som statligt.

Föredraget kommeta upp hur en långsiktig trafi k- och åtgärdsplanering kan 

utveckla ett mer självförklarande gaturum liksom en mer attraktiv och hälsosam 

stad.


