Vägar till trafiksäkerhet och trygghet
Verktyg, metoder och kunskapsstöd i trafiksäkerhetsarbetet

Brister i trafikmiljön kan ofta åtgärdas enkelt och samtidigt
vara en god samhällsekonomisk investering – framförallt
genom minskade olyckor. På köpet får vi tryggare trafikanter. I arbetet med att förverkliga Nollvisionenfinns olika
vägar – däribland att skapa säkrare trafikmiljö, effektivare
arbetsmetoder och säkrare trafikanter. Vi kan lotsa dig
längs dessa vägar!
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Receptet för lyckade trafiksäkerhetsinsatser!
Förutsättningarna för lyckade trafiksäkerhetsinsatser är
flera – och vi hjälper dig att uppfylla dem:
E Att ta reda på, och utgå ifrån, de verkliga orsakerna
till olyckor och personskador.
E Att använda åtgärder som verkligen fungerar.
E Att åtgärderna utförs och underhålls på rätt sätt.
E Att insatserna följs upp och utvärderas – och på så
vis förbättras.
En annan viktig framgångsfaktor för arbetet med
trafiksäkerhet och trygghet är att så tidigt som möjligt
involvera olika aktörer – politiker, tjänstemän, boende
och berörda trafikantgrupper. För det ändamålet har vi
en väl utvecklad metodik för dialogmöten.

Inte bara bygga
Våra lösningsförslag handlar inte alltid om fysiska
åtgärder. Ibland behövs informationssatsningar. Om
det är möjligt utgår vi från Trafikverkets fyrstegsprincip när vi ger åtgärdsförslag. T ex i vårt arbete med
säkra och trygga skolvägar arbetar vi med barnen och
informationen till dem. Vår metod bygger här både
på objektiva fakta om trafikmiljön och på hur barnen
använder och upplever miljön.

Vad vi kan hjälpa till med
Det finns flera verktyg, metoder och kunskapsstöd för
trafiksäkerhetsarbetet. Vi kan erbjuda:
E Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder på nationell,
regional och kommunal nivå – t ex för utvärdering
av åtgärder i den lokala trafikmiljön kan vi använda
mätvagn med kamera och analysera konflikter,
samspel, hastigheter etc.
E Trafiksäkerhetsgranskning med av Transportstyrelsen godkända granskare
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E Kommunal trafiksäkerhetsrevision som ger en nulägesbeskrivning och förbättringsförslag för effektivt
och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommunen.
E Hjälp att ta fram och genomföra kommunalt trafiksäkerhetsprogram med metodiken ”Trafiksäkra
staden”.
E Genomförande av hastighetsplan för kommunala
vägnätet med metodiken i ”Rätt fart i staden”.
E Dialogprojekt och trygghetsvandringar för säkrare
och tryggare medborgare och stadsdelar.
E Insatser för att påverka attityder och beteenden
kopplat till trafiksäkerhet – målgruppsanpassad
information och kommunikation utformas tillsammans med Trivector Information.
E Insatser för särskilda gruppers behov, t ex skolvägsutredningar, barnkonsekvensanalyser, tillgänglighetsinventeringar, utvärderingar och tillgänglighetsrevision enligt ISEMOA.
E Utredningar, strategier och utvärderingar.
E Utveckling av handböcker, metoder och verktyg.
E Skräddarsydda och öppna kurser inom trafiksäkerhet och trygghet.

Vår erfarenhet
Vi på Trivector har lång erfarenhet av arbete med trafiksäkerhet och trygghet. Vi har hjälpt många kommuner,
stora som små, i deras trafiksäkerhetsarbete. Vi har även
gjort flera utvärderingar och utredningar på uppdrag åt
Trafikverket. Genom vår forskning håller vi oss i den
frontlinje där ny kunskap föds och sprids. Vi har fått
förtroendet av Trafikverket och SKL att ta fram flera
handböcker och verktyg, t ex Trafiksäkra staden, Kommunal trafiksäkerhetsrevision, Åtgärdskatalog för säker
trafik i tätort, GCM-handboken och Rätt fart i staden.

För dig som vill veta mer
Kontakta någon av oss:

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

Lund | Göteborg | Stockholm

Hanna Wennberg 010-456 56 08
Annika Nilsson 010-456 56 47
Eller mejla till oss på förnamn.efternamn@trivector.se

www.trivector.se
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