Kommunal trafiksäkerhetsrevision
Integrerad med nationella indikatorer för etappmål 2020 och ISO 39001

Kommunerna har genom åren varit framgångsrika i sitt
trafiksäkerhetsarbete. Det går dock att vidareutveckla själva
arbetssättet. En trafiksäkerhetsrevision är den perfekta starten för en sådan utvecklingsprocess. Den ger klara besked
om var kommunen står idag och förslag på hur man effektivt och systematiskt kan arbeta för en säkrare trafikmiljö.
Den utgör även ett avstamp för det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet. Utöver att utvärdera och förbättra
trafiksäkerhetsarbetet kan kommunen nu även visa att man
arbetar på ett certifierbart sätt enligt ISO 39001.
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En revision kan även vara förutsättningen för att ett trafiksäkerhetsprogram ska kunna genomföras på ett
effektivt och framgångsrikt sätt.”
Tekn dr Leif Linderholm, en av
upphovsmännen bakom Trafiksäkerhetsrevisionen och TRASTfördjupningen Trafiksäkra staden.

Genomförande

Varför göra en trafiksäkerhetsrevision?

Hur går revisionen till?

Trafiksäkerhetsrevisionen ger en snabb och genomgripande analys av kommunens nuvarande trafiksäkerhetsarbete. Resultaten från revisionen gör att kommunen
direkt kan sätta igång med aktiviteter som utgår från
kommunens förutsättningar, och som på både kort och
lång sikt leder till positiva förändringar, till exempel:
E Ökad effektivitet och systematik
E Ökad samsyn inom kommunen
E Ökad samverkan internt och externt

Trafiksäkerhetsrevisionen görs utifrån en standardiserad modell där följande delmoment ingår:
1. Initiering där revisionen förankras och planeras
2. Startmöte (besök 1) med politiker och tjänstemän
3. Inventering/nulägesanalys baserat på frågeenkät
och genomgång av dokument och beslut
4. Diskussion om nuläget (besök 2) genom samtal
med politiker och tjänstemän
5. Analys av styrkor och svagheter i trafiksäkerhetsarbetet och poängbedömning
6. Redovisning och framtidsdiskussion (besök 3) där
resultatet redovisas och förbättringsaktiviteter diskuteras.
7. Revisionsrapporten slutlevereras
8. Uppföljning

Få förbättringsförslag inom sju områden –
och resultat som går att använda direkt!
Revisionen beskriver styrkor och svagheter i trafiksäkerhetsarbetet utan att gå in på enskilda åtgärder
eller projekt. Den ger en bedömning av kommunens
trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetstillstånd inom
sju områden:
E Olyckor och skador
E Organisation och styrning
E Fysisk planering
E Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder och lokala
trafikföreskrifter
E Drift och underhåll
E Fordon, resor och transporter
E Externt samarbete
Bedömningen görs utifrån en standardiserad modell
och kommunen tilldelas poäng och stjärnor för sitt
trafiksäkerhetsarbete. Genom poängsättningen visas
även om man arbetar på ett certifierbart sätt enligt ISO
39001.
Genomförandet av revisionen i dialogform gör att
föreslagna avsiktsförklaringar och förbättringsaktiviteter blir väl förankrade. Förändringsarbetet kan därför
starta direkt.

Avstamp mot ett trafiksäkerhetsprogram
Trafiksäkerhetsrevisionen har en tydlig koppling
till trafiksäkerhetsprogrammet genom att den ger en
nulägesbeskrivning, samt avsiktsförklaringar och
förbättringsåtgärder att utgå ifrån när kommunen tar
fram (eller reviderar) programmet. Revisionen är också
anpassad till metodiken i TRAST-fördjupningen Trafiksäkra staden.

Vår erfarenhet
Vi på Trivector är grundligt insatta i Trafiksäkerhetsrevisionen – vi har som enda konsult varit med om att
utveckla samtliga delar av metoden, nu senast integreringen av nationella indikatorer för etappmål 2020 och
ISO 39001. Vi har sedan 2005 hjälpt nästan 20 kommuner att göra en trafiksäkerhetsrevision och även uppföljande revisioner.

För dig som vill veta mer

Vävaregatan 21 · SE - 222 36 Lund / Sweden
Phone +46 10 456 56 00

Lund | Göteborg | Stockholm

Kontakta oss så berättar vi mer om revisionen och hur
vi kan hjälpa er med trafiksäkerhetsarbetet:
Hanna Wennberg (Lund) 010-456 56 08
Annika Nilsson (Göteborg) 010-456 56 47
Malin Gibrand (Stockholm) 010-456 56 72
Eller mejla till oss på förnamn.efternamn@trivector.se

www.trivector.se
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naturlig startpunkt för systematiskt
trafiksäkerhetsarbete i kommunen.
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”Trafiksäkerhetsrevisionen är en

