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Förord 

Vägverket har definierat sina aktionsiinjer för att befrämja trafiksäkerheten 
och för att säkerheten effektivt skall kunna förbättras och vidareutveck!as 
även i framtiden. 

De viktigaste utgängspunkterna för att förbättra trafiksäkerheten är 
Statsrädets principbeslut frän ren 1993 och 1997 om att förbättra 
vägtrafikens säkerhet samt därtiil hörande ätgärdsprogram. Statsrädets 
principbeslut 1993 förutsätter att antalet dödsoffer i trafiken halveras frän r 
1989 till r 2000. För att nä detta mä! har trafikministeriet uppställt en r1ig 
trafiksäkerhetsmälsättning för Vägverket. Principbeslutet 1997 uppställer 
mälsättningen för ir 2005. Mälsättningen är att fortsättningsvis minska 
antalet alivarliga personskador lika snabbt som under 1 990-talet och ali 
komma närmare säkerhetsnivn i Sverige och Norge. Därmed skulle det 
rliga antalet dödsoffer i trafiken ligga under 250 är 2005. 

Vägtrafikens säkerhet avgörs av mänga faktorers samverkan: vid sidan av 
väghällningsätgärder till exempel av trafikmängdemas utveckling, sam-
ordningen av markanvändning och trafiksystem, regieringen och över-
vakningen av trafiken, trafikbeteendet, förbättringen av fordonens säkerhet 
samt användningen av säkerhetsanordningar och -utrustning. Utöver 
ombesörjandet av säkerheten pä alimänna vägar deltar Vägverket i sam-
arbetet för trafiksäkerhet och därrned päverkar verket via eli fiertal faktorer 
utvecklingen av trafiksäkerheten. 

Trafiksäkerhet 2005 är en av väghällningens delstrategier. Dokumentet 
beskriver trafiksäkerhetsaspekten även i förhällande till andra mälsättningar 
och funktioner, därför ali sä gott som all väghäl!ning har effekter pä 
trafiksäkerheten. Väghällningen utvecklas sä ali den bättre beaktar o!ika 
förhäl!anden och de ätgärder som mälsättningama föran!eder och med vilka 
fotgängarnas, cyklisternas och de motorfordonsbumas säkerhet kan ökas. 
Beaktandet av säkerheten förbättras även via kvalitetssäkring. 

1 fortsättningen är det al!t svrare ali uppnä goda resultat vid förbättringen av 
trafiksäkerheten, eftersom de billigaste ombyggnadsätgärderna pä grund av 
de knappa ansiagen för basväghällningen redan tagits i bruk och antalet 
möjiiga piatser för sädana ätgärder fiuljakt!igen minskat. 1 säväl det natione!la 
som internationella forsknings- och utvecklingsarbetet söks ständigt efter 
nya fördelaktiga ätgärdsaltemativ. 

Helsingfors den 2.9.1997 

Jukka Isotalo 
Direktör 
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ALLMÄNNA UTGANGSPUNKTER FÖR FÖRBÄTTRING 
AV TRAFIKSÄKERHETEN 

Inledning 

Vägverket har hand om och ansvarar fr väghällningen av ailmänna vägar 
och utvecklingen av vägtrafikförhällandena samt därtiil hörande service-
verksamhet. Vägverket ansvarar för sin del för ali utveckla vägtrafiken sä, ali 
den erbjuder goda utgngspunkter för befolkningens välfärd, för näringslivet 
och för eli hällbart utnyttjande av miljön. Trafiksäkerheten är en av väghäll-
ningens mest centrala mälsättningar, men den är även en bredare samh&llelig 
mälsättning (statsrädets principbeslut 1993 och 1997). Till sin karaktär är 
trafiksäkerhetsarbetet fcsrebyggande myndighetsverksamhet för ali förbättra 
medborgamas trygghet. 

Ali befrämja trafiksäkerheten förutsätter inverkan pä markanvändningen och 
lokaliseringen av olika funktioner, pä de riksomfattande och regionala 
trafiksystemen samt pä dc ailmärma vägarnas trafikmiljö och trafikering. 
Samtidigt utnyttjande av sä mänga medel som möjligt och anpassning av 
trafiksäkerhetskraven till andra mälsättningar är viktiga frägor, när 
säkerheten för människans rörlighet förbättras. Pä vägamas säkerhet och 
förbättringen av säkerheten ställs säledes olika krav i olika milj öer och de 
medel som stir till buds varierar. Medborgarnas och intressentgruppernas 
ställningstaganden beaktas vid val av medel. 

AHmän aktionsiinje 

Tack vare ärtionden av resultatrikt arbete bör trafiksäkerheten nu kunna 
förbättras i en situation, där otryggheten pä alimänna vägar inte längre är 
koncentrerad till s.k. svarta punkter, utan olyckorna pä vägarna fördelar sig i 
stort seli enligt trafikarbetet. Otrygghet och säkerhet bör säledes ses i eli 
vidare perspektiv som egenskaper i anknytning till vägtyper, vägmiljöer och 
i alimänhet människans livsmiljö. 

Vägar av olika klasser i olika miljöer (vägtyper) skiljer sig frän varandra i 
fräga om säkerhet. Denna skillnad kan beskrivas mcd hjälp av olycksriske& 
och -tätheten2 . Den tiliförlitiigaste uppskattningen av eli vägavsnitts olycks-
risk f?.s genom ali i beräkningen kombinera den genomsniliuiga risken för 
ifrägavarande vägtyp och dc olyckor som inträffat pä avsnittet. Fördelningen 
av olycksfallen pä vägnätet, d.v.s. olyckstätheten, pävisar effektiva objekt för 
förbäliring. 

1 antalet olyckor i förhällande till trafikarbetet 
2 antalet olyckor i förhällande till antalet vägkilometrar 
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Ätgärder för förbättrad säkerhet lönar det sig att pä basen av beräknade 
olycksrisker och -tätheter inrikta enligt följande: 
o Ätgärder av investeringskaraktär är det fördelaktigt att inrikta p ställen, 

där stora olycksinbesparingar kari ffis till stnd. Dylika ställen kan finnas 
framför alit pä huvudvägars och tätorters livligt trafikerade avsnitt - som 
parametrar kari man till exempel använda olyckstätheten för personskador 
och dödsrisken. Valet av tgärd beror utöver kostnadema pä vilka andra 
mlsättningar för vägh8ilningen som man samtidigt vili stöda. 

o Sm tgärder som förbättrar trafiksäkerheten, till exempel tgärder för 
reglering av trafiken, är användbara över hela vägnätet för att minska 
olycksrisken. Hastighetsregleringen utvecklas i tätorter och byar i takt 
med bosättningen. Dessa ätgärder utnyttjas för att lösa trafiksäker-
hetsproblem även i väntan p större investeringar. 

o Faktorer som klart förorsakar fara avlägsnas snabbt. 
Efiersom man med investeringar rligen kan pverka endast en liten del av 
vägnätet, är underhllstgärdema viktiga med tarike pä säkerheten, speciellt 
vjriterunderhJ1et. P samma sätt eftersträvar man ali med medel som tas i 
bruk för trafikledning, säsom variabia trafikregleringssystem och 
realtidstrafikinformation, befrämj a eli säkert körbeteende. 

Aktionsiinje p tätortsvägar 

Utgngspunkten för trafiksäkerhetsm5isättningama i tätorter är tryggheten i 
invnarnas närmiljö och som en del av denna framför alit ali förbättra den 
lätta trafikens ställning. Detta eftersträvas bland annat genom ali minska 
behovet av biltrafik och genom ali minska körhastigheterna samt genom ali 
förbättra arrangemangen för den lätta trafiken. 

Aktionsiinje p huvudvägarna 

När man viil bibehälla en hastighetsreglering av nuvarande slag för bilama 
(begränsningama pä Iinjeavsnitt 80 - 100 - 120 kmlh) utnyttjas konstruktiva 
lösningar för ali förbättra säkerheten pä huvudvägarna, som till exempel ali 
göra vägmiljön mjukare, omreglera enskiida vägar, omreglera den lälia 
trafiken och förbättra anslutningar. Säkerheten pä andra livligt trafikerade 
vägar lönar det sig ali förbälira med samma slags ätgärder. Pä huvudvägarna 
utreds dessutom möjligheter till ali eifektivisera vinterskötseln samt till 
användningen av olika medel för trafikledning. Speciellt för ali minska 
antalet mötesolyckor behövs samarbete med andra trafik- och trafiksäker-
hetsorganisationer. 

Aktionsiinje p det Iägre vägnätet 

Pä vägar med alimän hastighetsbegränsning skall hastighetsregleringen 
utvecklas, sä ali bosättningen invid vägen beaktas bättre än tidigare. Det är 
ocksä viktigt ali kunna förutse vägens Iinjefc5ring och ali förbättra denna 
möjlighet bl.a. med vägmärken och optisk vägledning. Med konstruktiva 
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tgärder kan trafiksäkerheten pverkas fc5rdelaktigt i samband mcd övrig 
verksamhet, t.ex. vid förbättring av vägkonstruktionen. 

Uppföljning av aktionsiinjerna 

Verksamheten för att f?irbättra trafiksäkerheten och dess effekter uppfdljs 
bde pä riksplanet och regionait. 
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1 VÄGVERKETS VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR FÖR-
BÄTTRING AV TRAFIKSÄKERHETEN 

Vägverket har ett saniliälleligt ansvar för trafiksäkerheten som en del av ett 
riksomfattande samarbete. Förbättringen av trafiksäkerheten och dess 
utveckling styrs i Vägverket av följande verksamhetsprinciper: 

1 Vägverket verkar aktivt för att öka trafiksäkerheten i riks-
omfattande, regionala och lokala trafiksystem. 

2 Vägverket förbinder sig till den mälsättning för förbättring av 
trafiksäkerheten, som uppsti1lts av samhället, och förverkiigar denna 
pä bästa möjliga sätt mcd de resurser som vid vart tilifalle stiir till 
buds. 

3 Vägverket befrämjar säkerheten för rörlighet och transport i alla 
förhi1Ianden pä allmänna vägar bäde i tätorter och glesbygds-
omräden. 

4 Vägverket söker och tar 1 bruk medel för att minska speciellt antalet 
dödsoffer och andra ailvarliga personskador 1 trafiken tillsammans 
mcd övriga parter, som inverkar pä trafiken och dess säkerhet. 

5 Vid utvecklingen av sin organisation och verksamhet förbattrar Väg-
verket medborgarnas möjligheter till deltagande och sakrar 
väghällningens trafiksäkerhetskvalitet 1 beställnings- och 
produktionsverksamheten. 

6 Vägverket sköter pä egen hand samt 1 samarbete mcd olika parter om 
trafiksäkerhetskunskapens tidsenlighet och säkerhetsinformationen. 
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II VÄGVERKETS TRAFIKSÄKERHETSMAL 

De ailmäima verksamhetsprinciperna som styr förbättringen och 
utvecklingen av trafiksäkerheten, har preciserats genom att för varje 
verksamhetsprincip uppställa ett eller fiera mä! för .r 2005. 

Mälsättningen är att utveckla verksamheten, men att samtidigt säkra att de 
verksamhetssätt, som visat sig vara resultatrika, fortsättningsvis används. 

Det är viktigt ali trafiksäkerhetens krav identifieras och kan anpassas till 
verkets övriga mälsättningar. Anpassningen sker bäde vid planering av 
väghällning och projekt. 1 sista hand är det först med vägdistriktens till 
regionala probiem relaterade strategier och ätgärdsprogram möjligt ali finna 
de riktningar för förbättring av trafiksäkerheten som leder till en bättre 
säkerhet pä vägnätet. De centrala medien för ali uppnä mälen för ir 2005 
preciseras i trafiksäkerhetsprogrammet, som publiceras skilt. 

Pä följande sidor presenteras de för verksamhetsprincipema uppställda mälen 
för förbättring av trafiksäkerheten. 
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1 TRAFIKSYSTEMETS SÄKERHET 

Vid planeringen av trafiksystemen genomg5s näten för de olika 
trafikformerna och förbindelserna mellan dem samt anpassningen av 
markanvändning och trafik, varvid hela trafiksystemet - även de alimänna 
vägama - granskas som en heihet. Till sin karaktär är trafiksystem-
pianeringen en integrerande planering mellan olika sektormyndigheter för att 
förverkiiga demokratiskt fattade beslut och internationella avtal. Pianeringen 
kräver brett samarbete mellan olika parter och stöd för gemensamma 
utvecklingsmlsättningar säsom befrämjande av trafiksäkerheten via 
planering av markanvändningen. Ocks Vägverket har ansvar för 
pianeringen och därtili hörande samarbete - ansvaret för förverkiigandet 
fördelar sig separat pt parterna. 

Verksamhetsprincip 1 

Vägverket verkar aktivi för att öka trafiksäkerheten i rikomfattande, 
regionala och lokala trafiksystem. 

Mal 2005 

1.1 	Vägverket har tillsammans med representanter för landskapen, 
kommunerna, olika trafikformer och trafiken deltagit i 
anpassningen av markanvändningen och trafiken. Med 
samarbetet har man befrämjat skötseln av rörlighet och 
transport genom att minimera behovet av biltrafik samt 

.• förbättrat verksamhetsförutsättningama för den lätta trafiken 
och kollektivtrafiken. Den regionala pianeringen av trafik-
säkerheten kompietterar för sin del pianeringen av trafik-
systemet. Tack vare tgärdema hIler de av trafiken 
förorsakade hälsoolägenheterna p att minska. 

-- 

- 

t 	 - 
\ 	- i - 	/ 	b 

L7 T 
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_______________ ___________ 
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2 BINDNING TILL TRAFIKSÄKERHETS-
MALSÄTTNINGEN 

Samhället har uttryckt sin strävan att flrbättra trafiksäkerheten i statsrdets 
principbeslut om förbättring av vägtrafikens säkerhet. Trafikministeriet 
uppställer r1igen säkerhetsmälsättningar för Vägverket i samband med 
statsbudgeten. Förverkligandet av mlsättningama p ett ekonomiskt och 
effektivt sätt förutsätter beaktande av regionala skillnader samt skicklighet 
att anpassa de olika krav som stälis p vägh8ilningen till varandra. 

Verlcs'amhetsprincip 2 

Vägverket förbinder sig till den mtlsättning för förbättring av 
trafiksökerheten, som uppställts av samhället, och förverkligar denna pi 
bästa möjiiga sätt med de resurser som vid vart til(falle star till buds. 

MI 2005 

2.1 	Vägverket har införlivat säkerhetsmälsättningarna uppställda 
av trafikministeriet och verkets trafiksäkerhetsstrategi i de 
riksomfattande progranimen för väghällningen samt i 
styrningen av verksamheten. 

2.2 	Vägdistrikten har uppgjort regionala strategier för ali lösa 
säkerhetsproblemen och infbrlivat dem i sina regionala 
program för vägMllningen. 

2.3 	Kraven p trafiksäkerheten är kända. Konfiiktema mellan 
trafiksäkerhet och andra mälsättningar kan hanteras med 
förfaringssätt lämpiiga för olika situationer och förhllanden. 
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3 SÄKERHETSKVALITETEN PA ALLMÄNNA VÄGAR 

Vägverket erbjuder vägtrafikanterna vägar och vägmiljöer som stöder tryggt 
beteende i trafiken. Detta ombesörjs bl.a. med klassificering av vägnätet, 
serviceniväer lämpiiga för trafiken p olika vägklasser, enhetlig kvalitets-
och säkerhetsniv för vägavsnitt samt med kvalitet pä enskiida trafik- och 
konstruktionstekniska lösningar. 1 vägarnas säkerhetskvalitet ingr även att 
förebygga fel som väganvändarna gör samt att lindra följderna av fel. 
Vägarnas feltälighet kan ökas bl.a. genom ali mjuka upp och omforma 
vägmilj ön. 

Verksamhetsprincip 3 

Vägverket befrämjar säkerheten för rörlighet och transport i alla 
förhällanden p ailmänna vägar bzde i tätorter och glesbygdsomniden. 

Ml 2005 för tätortsvägar 

3.1 	För att bevara och förbättra en ur trafiksystemets synvinkel god 
hierarki pä vägnätet i tätorter har Vägverket samarbetat med 
kommunerna. Hastighetsniväerna för bilar har anpassats till 
tätortsmilj öerna. 

3.2 	1 samarbete med kommunerna har man befrämjat tätorts- 
milj öer, som ur inv.narnas och den lätta trafikens synvinkel är 
trygga och hälsosamma. 

Mal 2005 för glesbygdsvägar 

3.3 	Vägnätet, dess skötselnivä och bilamas hastighetsniväer 
möjliggör tillsammans en säker och fungerande trafik, som 
beaktar miljön. Speciellt har man satsat pä alI person-
skaderisken pä huvudvägnätet hälis läg. 

3.4 	För den lätta trafiken har anvisats sä trygga och kontinuerliga 
förbindelser som möjligt. 
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4 LANGSIKTIGT ARBETE FÖR ATT MOTVERKA DE 
ALLVARLIGASTE OLYCKORNA 

Speciell uppmärksamhet fästs vid att utforska de ailvarligaste olyckorna samt 
att utveckla och ta i bruk preventiva ätgärder. Denna verksamhet inriktas till 
en början pt basen av antalet dödsoffer i trafiken, eftersom det tilisvidare 
inte finns tillförlitlig information om ailvarliga kroniska skador p de 
alimänna vägarna. Olyckorna inom den lätta trafiken i tätorterna och i 
glesbygden samt biltrafikens mötes- och utkörningsolyckor i glesbygden 
firorsakar numera tre fjärdedelar av antalet dödsoffer i trafiken. 

Verksamhetsprincip 4 

Vägverket söker och tar i bruk medel för att minska speciellt antalet 
dödsoffer och andra ailvarliga personskador i trafiken tillsammans med 
övrigaparter, som inverkarp trafi ken och dess säkerhet. 

MI 2005 

	

4.1 	Vägverket har utfört lngsiktigt forsknings- och utvecklings- 
arbete för att fcirhindra dödsoffer och andra alivarligare 
personskador i trafiken. 

	

4.2 
	Vägverket har minskat antalet dödsoffer i trafiken genom att 

inrikta trafiksäkerhetsätgärdema p olyckor inom den lätta 
trafiken i tätorter och i glesbygden samt bilarnas mötes- och 
utkörningsolyckor i glesbygden. 

0 
. 	 : 

- 	 -, 
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5 MEDBORGARNAS DELTAGANDE OCH 
VÄGHALLNINGENS KVALITETSSÄKRING 

Medborgama skall ha möjlighet att delta i och ge respons p uppgifter bde 
inom vägförvaltningen och produktionen. Krav p trafiksäkerheten, som 
ansiuter sig till vägh5ilningens produkter och deras producenter, bör 
klargöras samt beaktandet av dessa i beställningsverksamheten säkerställas. 

Verksamhetsprincip 5 

Vid utvecklingen av sin organisation och verksamhet förbättrar Vagverket 
medborgarnas möjligheter till deltagande och säkrar väg/uillningens 
traJiksäkerhetskvalitet i beställnings- och produktionsverksamheten. 

MI 2005 

5.1 	Vägverket har fungerande och vedertagna förfaringssätt för att 
observera trafiksäkerhetsproblem pä vägnätet och för att beakta 
respons frn medborgama. 

5.2 	1 orderverksamheten har man definierat trafiksäkerhetskraven 
pä producenter och produkter och dessa fdljs även upp. 
Kvalitetskontrollen av planering, byggande och underhäli 
beaktar trafiksäkerheten. Av producenterna förutsätts att 
trafiksäkerheten infir1ivas i kvalitetssystemen för deras 
pro dukter. 
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6 KÄNNEDOM OM TRAFIKSÄKERHET 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten ger kontinuerligt ny trafik-
säkerhetskunskap, som det är viktigt att utnyttja, eftersom man med ätgärder 
inom vägh8ilningen och information som stöder dessa kan inverka p 
vägtrafikanternas rörlighet och beteende i trafiken. 

Ver/csamhetsprincip 6 

Vägverket sköter p  egen hand samt i samarbete med olika parter om 
trafiksäkerhetskunskapens tidsenlighet och sökerhetsinformationen. 

MI 2005 

6.1 	Vägverket har ombesörjt personalens utbildning i trafiksäkerhet 
samt ti11g.ngen pä tillräcklig och tidsenlig trafiksäkerhets-
information. Personalen är ansvarig för utvecklingen av sin 
kännedom om trafiksäkerheten samt för att beakta trafik-
säkerheten i sin egen verksamhet. 

6.2. 	Inom vägverket har forsknings- och utvecklingsverksamheten 
fr trafiksäkerheten inriktats pä de för säkerheten mest centrala 
probiemen och utvecklingsbehoven samt aktueil inhemsk och 
utländsk utveckling har utnyttjats. Resultaten tas effektivt i 
användning. 

6.3 	Vägverket har informerat om foränderliga och förändiade 
vägtrafikförhällanden som inverkar pä trafiksäkerheten. 
Ti!lsammans med andra aktörer inom trafik- och trafiksäker-
hetsomrädet har man med kampanjer och annan informations-
förmedling stött ett gott beteende i trafiken. Myndighetemas 
ömsesidiga växelverkan och samarbete har utvecklats. 
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