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Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 1 Bakgrundsfakta 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 
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Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 
 

 

Detta är Del 1, Bakgrundsfakta.  

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 1. Bakgrundsfakta 

Besvarad av_________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

1:1  Hur många invånare bodde i kommunen vid senaste årsskifte?  

 Avrunda till närmaste 1000-tal 
 

  I hela kommunen:  ___________________ invånare 

 
  Inom kommunens tätorter med fler än 500 invånare: ____________ invånare,  

         fördelat på _______stycken tätorter 
   

1:2   Hur många personer var anställda vid senaste årsskifte inom den 

kommunala förvaltningen, inklusive kommunala bolag? 
 

  __________________ personer 

 

1:3  Namnge tätorterna med fler än 500 invånare: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 2 Organisation och styrning 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 

 

 



   2 (9) 

 

Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 2, Organisation och styrning 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 2. Organisation och styrning 

Besvarad av ________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

Policy och mål för trafiksäkerheten 

 

2:1 Har kommunen ett kommungemensamt policydokument1 som beskriver 

kommunens visioner och ambitioner för hur trafiksäkerhetsarbetet ska 

bedrivas och utvecklas? 

 Ja, politiskt antagen 

 Ja, men inte politiskt antagen 

 Nej 

 

Om JA, bifoga dokumentet med den ifyllda enkäten! 

 

Om JA: Är policyn kommunicerad internt och därmed förankrad i de 

förvaltningar/avdelningar som berörs? 

 Ja, fullt ut 

 Ja, till viss del 

 Nej 

 

Kommentar: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2:2 Har kommunen mätbara mål för trafiksäkerhetsutvecklingen i 

kommunen? 

 Ja, politiskt antagna  

 Ja, men inte politiskt antagna 

 Nej  

 

Om JA, bifoga målen med den ifyllda enkäten! 

 

2:3 Följer kommunen regelbundet upp målen för trafiksäkerheten och det 

kommungemensamma policydokumentet för trafiksäkerhet? 

 Ja, både mål och dokument följs upp  

 Ja, med det är enbart __________________________________ som följs upp   

  Nej 

                                                 
1 Kommunens visioner och ambitioner för trafiksäkerheten kan anges i översiktsplanen och/eller 

trafikstrategin, men också i trafiksäkerhetsprogrammet eller motsvarande. Revisionen binder sig 

inte vid olika namngivna dokument, utan anger bara innehållet och ger kommunen frihet att ha 

texten i valfritt format. 
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Om JA, bifoga rutiner eller exempel med den ifyllda enkäten! 

 

Om JA: Hur ofta följs målen och policydokumentet upp? 

 

Målen: vart _________ år 

Policyn: vart __________ år 

 

Om JA: Rapporteras resultatet av uppföljningen av kommunens mål för 

trafiksäkerheten och policydokumentet för trafiksäkerhet till ansvariga 

politiker? 

 Ja, rapportering sker och förbättringar föreslås 

 Ja, men endast rapportering 

 Nej 

 

Ledarskap och åtaganden 

 

2:4 a) Har kommunfullmäktige tagit några beslut som rör trafiksäkerhet 

under den senaste mandatperioden? 

 Ja: ____________________________________________________________ 

 Nej  

 

Om JA, bifoga beslutsdokumenten med den ifyllda enkäten! 

 

2.4 b) Har någon nämnd/styrelse ett tydligt utpekat och samlat ansvar för 

trafiksäkerhetsutvecklingen i kommunen? 

 Ja: _____________________________________________________________ 

 Nej 

 

Om JA, bifoga gärna delegeringsbeslutet! 

 

2:4 c) Har någon förvaltning ett tydligt utpekat och samlat ansvar för 

trafiksäkerhetsutvecklingen i kommunen? 

 Ja: _____________________________________________________________ 

 Nej  

 

2:4 d) Har någon tjänsteman ett utpekat ansvar för att bevaka 

trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen? 

 Ja: _____________________________________________________________  

 Nej 

 

Om JA, bifoga gärna befattningsbeskrivning eller motsvarande! 

 



   5 (9) 

 

 

Samordning 

 

2:5 Finns det ett formaliserat samarbete mellan förvaltningen som ansvarar 

för trafiksäkerhetsfrågor och andra förvaltningar/bolag2 inom kommunen i 

syfte att öka trafiksäkerheten? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA: Ge exempel på vad samarbetet består av och hur det bedrivs inom 

följande berörda områden:  

 

Kommunledning 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Fysisk planering 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gata/trafik 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

DoU av gator och vägar 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Inköp av fordon och transporter 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                                 
2 Exempel på berörda områden inom kommunen: Kommunledning, Fysisk planering, Gata/trafik, 

DoU av gator och vägar, Inköp av fordon och transporter, Samhällsbetalda resor, Utbildning/skola, 

MM-kontor eller liknande, Transportintensiv verksamhet, Stadsdelsnämnder etc. 
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Samhällsbetalda resor 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Utbildning/skola 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

MM-kontor eller liknande 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Transportintensiv verksamhet 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Stadsdelsnämnder 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Andra områden än ovanstående (inom kommunen, externa samarbeten 

behandlas i del 7 av enkäten) 

 Finns inget formaliserat samarbete 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



   7 (9) 

 

 

Trafiksäkerhetsfaktorer 

 

2:6 Följs olycksstatistik upp i kommunen? 

 Ja, både polis- och sjukhusrapporterade olyckor via STRADA 

 Ja, men bara polisrapporterade olyckor via STRADA 

 Ja, men annat än ovanstående: _______________________________________ 

 Nej, ingen uppföljning av olycksstatistik 

 

Om JA: Redovisas/diskuteras olycksstatistiken årligen för ansvariga 

politiker och chefstjänstemän?  

 Ja 

 Nej 
 

 

2:7 Vilka av följande trafiksäkerhetsfaktorer mäts regelbundet och nyttjas i 

planeringen av trafiksäkerhetsarbetet? 

 

a) Hastigheter 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b) Trafikflöden 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c) Alkoholpåverkade förare 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 
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 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

d) Bältesanvändning 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

e) Hjälmanvändning 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

f) Andel bilister som lämnar företräde vid gångpassager 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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g) Annat, nämligen: ________________________________________________ 

 

 Kommunen genomför själva mätningar regelbundet 

 Kommunen tar regelbundet del av andras mätningar, t ex nationella mätningar 

 Inga mätningar görs 

 

Kommentarer, t ex notera omfattning av mätningen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA på någon av a-g ovan: Redovisas/diskuteras resultatet årligen för 

ansvariga politiker och chefstjänstemän? 

 Ja 

 Nej 
 

 

Kommentarer 

 

Ange t.ex. om vissa svar inte gäller för alla de tätorter som omfattas av revisionen. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 3 Fysisk planering 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 
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Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 3, Fysisk planering. 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 3.  Fysisk planering 

Besvarad av_________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

Integrering i den fysiska planeringen 

 

3.1 a) Bedriver kommunen en fysisk planering som gynnar och prioriterar 

hållbara trafikslag (gång, cykel och kollektivtrafik) t ex utifrån hur 

bebyggelse lokaliseras och infrastruktur planeras? 

 Ja, ambitionerna finns där (i ÖP) och omsätts i stor utsträckning i praktiken 

 Ja, ambitionerna finns där (i ÖP) men omsätts i liten utsträckning praktiken 

 Nej, inte alls 

 

3:1 b) Beaktas Nollvisionens intentioner i den senaste översiktsplanen?  

 Ja 

 Ja, och även i andra planer, t ex:______________________________________ 

 Nej 

 Nej, inte i ÖP men däremot i:________________________________________ 

 

ÖP antogs år: _____________________________________________________ 

 

ÖP aktualiserades senast år: _________________________________________ 

 

 

3:2 a) Har kommunen några riktlinjer för hur trafiksäkerhetsaspekter ska 

beaktas och prioriteras i översiktliga/strategiska planeringen? 

 Ja    

 Nej 

 

3.2 b) Har kommunen några riktlinjer för hur trafiksäkerhetsaspekter ska 

beaktas i planeringen på detaljerad nivå, t ex i detaljplaner och bygglov? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga riktlinjerna med den ifyllda enkäten! 

 

3:3 Används en checklista eller andra formella rutiner för att kontrollera att 

trafiksäkerheten beaktas vid planarbeten, bygglov och vid beslut om nya 

eller ändrade lokaliseringar av verksamheter som alstrar trafik?  
 Ja, checklista används alltid.  

 Ja, ibland    

 Ja, andra rutiner__________________________________________________  

 Nej 

 

Om JA, bifoga checklistan med den ifyllda enkäten! 
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3:4 Vilka av följande nationella råd och rekommendationer tillämpar 

kommunen i den fysiska planeringen för att få en trafiksäker trafikmiljö? 

 TRAST, Trafik för en attraktiv stad (SKL, Trafikverket m.fl.) 

 VGU, Vägars och gators utformning (Trafikverket) 

 Trafiksäkra staden (SKL) 

 Rätt fart i staden – hastighetsnivåer för en attraktiv stad (SKL & Trafikverket) 

 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (SKL) 

 GCM-handbok (SKL & Trafikverket) 

 Buss och gupp (Trafikverket Publikation 2010:052) 

 Annat dokument:_________________________________________________ 

 

3:5 Vilken typ av väghållning har områden som planeras/har planlagts de 

senaste fem åren? 

 Kommunal väghållning  

 Enskild väghållning 

 Enskild väghållning på lokalgator, i övrigt kommunal (statlig) väghållning 

 Det finns inga områden i kommunen som planerats de senaste 5 åren 

 

3:6 Gör kommunen regelbundna kontroller och uppföljningar av hur väl 

riktlinjerna för den fysiska planeringen på olika nivåer efterlevs och hur 

arbetet fortskrider? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga gärna exempel på rapportering från kontroller/uppföljning med 

den ifyllda enkäten! 

 

Kommentarer 

 

Ange t.ex. om vissa svar inte gäller för alla de tätorter som omfattas av revisionen. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 4, Trafikplanering, 

trafiksäkerhetsåtgärder och lokala 

trafikföreskrifter 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  
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Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 

 

 

Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 4, Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder och lokala 

föreskrifter 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 4.  Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala 

trafikföreskrifter 

Besvarad av_________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 
 
 

Samtliga frågor gäller endast de tätorter som omfattas av revisionen. Om 

exakta uppgifter saknas eller är svåra att få fram – gör en uppskattning! 

 

Basfakta 

 

Biltrafik 

 Kommunalt Statligt Enskilt 

Total längd på vägnätet för bil km km km 

varav huvudvägnät för bil km km km 

varav lokalvägnät för bil km km km 

Totalt antal korsningar i 

huvudnätet för bil 
st uppgift behövs ej uppgift behövs ej 

 

Cykeltrafik 

Total längd cykelvägar km 

varav huvudvägnät för cykel km 

Totalt antal GCM-passager utmed huvudnätet för bil st 

 

 

Trafiknätsanalys och hastighetsplan 

 

4:1 a) Har kommunen gjort en trafiknätsanalys i enlighet med TRAST eller 

Rätt fart i staden för kommunens tätorter med fler än 500 invånare och 

utifrån det tagit fram hastighetsplan/åtgärdsprogram? 

 

 Ja, för alla 

tätorter 
Ja, men inte 

för alla tätorter 

Nej 

Trafiknätsanalys     

Hastighetsplan/åtgärdsprogram    
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Om inte för alla tätorter: Ange vilka tätorter som berörs: 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, bifoga trafiknätsanalysen och åtgärdsprogrammet med den ifyllda 

enkäten! 

 

Om JA: Är trafiknätsanalysen och hastighetsplanen… 

 Ja Nej 

… politiskt antaget?    

… kommunicerat internt (förankrat)?   

… aktuellt (inte äldre än 10 år)?   

… förankrat i kommunens ekonomiska planering, dvs.    

åtgärderna är finansierade? 

  

 

 

4:1 b) Följer kommunen regelbundet upp trafiknätsanalysens 

hastighetsplan/åtgärdsprogram?  

 Ja. Ange hur ofta: _____________ 

 Nej                      

 

Om JA, bifoga uppföljning, rutiner, exempel etc. med den ifyllda enkäten! 

 

4.1 c) Rapporteras/diskuteras regelbundet uppföljningen av genomförda 

åtgärder med ansvariga politiker? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, hur ofta? ___________________________________________________ 

Och på vilket sätt? __________________________________________________ 

 

 

Trafiksäkerhetsprogram 

 

4:2 a) Har kommunen ett åtgärdsprogram för trafiksäkerheten 

(trafiksäkerhetsprogram eller motsvarande)? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga trafiksäkerhetsprogram med den ifyllda enkäten! 
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Om JA: Är trafiksäkerhetsprogrammet… Ja Nej 

… politiskt antaget?    

… kommunicerat internt (förankrat)?   

… aktuellt (inte äldre än 5 år)?   

… förankrat i kommunens ekonomiska planering, dvs.    

åtgärderna är finansierade? 

  

 

4:2 b) Följer kommunen regelbundet upp trafiksäkerhetsprogrammet?  

 Ja. Ange hur ofta: _____________ 

 Nej                      

 

Om JA, bifoga uppföljning, rutiner, exempel etc. med den ifyllda enkäten! 

 

4.2 c) Rapporteras/diskuteras regelbundet uppföljningen av genomförda 

åtgärder med ansvariga politiker? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, hur ofta? ___________________________________________________ 

Och på vilket sätt? __________________________________________________ 

 

Riktlinjer för utformning och reglering 

 

4:3 a) Har kommunen kriterier/riktlinjer för trafiksäker gatuutformning och 

hastighetsregleringar, t ex placerings- och utformningsprinciper för gc-

passager, farthinder och andra åtgärder samt politiska beslut om 

hastighetsgränser?  
 Ja    

 Nej 

 

Om JA, bifoga dokumentet/en med den ifyllda enkäten! 

 

Om JA: Avser dessa kriterier/riktlinjer några av nedanstående sakområden? 

 

 Finns riktlinjer? Tillämpas de? 

 Ja Nej Ja Nej 

Hastighetssäkrad utformning 

av gc-passager. 

    

Hastighetssäkrad utformning 

av korsningar i huvudvägnätet. 

    

Säker utformning av gators och 

vägars sidoområden. 

    

Införande och utformning av 

gator med 30 eller 40 km/tim 
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Annat, nämligen:      

 

4:3 b) Vilka av följande nationella råd och rekommendationer tillämpar 

kommunen i trafikplaneringen för att få en trafiksäker trafikmiljö? 

 TRAST, Trafik för en attraktiv stad (SKL, Trafikverket m.fl.) 

 VGU, Vägars och gators utformning (Trafikverket) 

 Trafiksäkra staden (SKL) 

 Rätt fart i staden – hastighetsnivåer för en attraktiv stad (SKL & Trafikverket) 

 Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (SKL) 

 GCM-handbok (SKL & Trafikverket) 

 Buss och gupp (Trafikverket Publikation 2010:052) 

 Annat dokument:_________________________________________________ 

 

 

4:4 Gör kommunen regelbundna kontroller av hur väl riktlinjerna för 

gatuutformning och hastighetsregleringar efterlevs? 

 Ja 

 Nej 

                 

Om JA, bifoga rutiner, exempel etc. med den ifyllda enkäten! 

 

Kommunikation med allmänheten 

 

4.5 Kommunicerar kommunen sin inriktning och ambitioner vad gäller 

trafiksäkerhetsarbetet till allmänheten? (t ex via webbplats, utskick, 

lokalpress) 

 Ja 

 Nej 

 

Hur ofta? _________________________________________________________ 

 

På vilket sätt? ______________________________________________________ 

 

4.6 a) Har kommunen ett system för att ta emot klagomål och synpunkter 

från allmänheten? 

 Ja 

 Nej 

 

4.6 b) Hur använder kommunen systemet? 

 Majoriteten av klagomålen åtgärdas inom en vecka 

 Majoriteten av klagomålen åtgärdas inom en månad 

 Majoriteten av klagomålen går in i en åtgärdsplan 

 Annat: _________________________________________________________ 
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Trafiksäkerhet i skolorna 

 

4:7 a) Bedriver kommunen ett aktivt trafiksäkerhetsarbete i förskolan1, inkl. 

friskolor? 

 Ja, ca ______ % av förskolebarnen och ______ % av förskolorna berörs 

 Nej 

 

Om JA: Ge exempel på hur arbetet bedrivs samt vilka åldersgrupper som berörs: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4:7 b) Bedriver kommunen ett aktivt trafiksäkerhetsarbete i grundskolan2, 

inkl. friskolor? 

 Ja, ca ______ % av grundskolebarnen och ______ % grundskolorna berörs 

 Nej 

 

Om JA: Ge exempel på hur arbetet bedrivs samt vilka årskurser som berörs: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4:7 c) Bedriver kommunen ett aktivt trafiksäkerhetsarbete för gymnasiet3, 

inkl. friskolor? 

 Ja, ca ______ % av gymnasieeleverna och ______ % gymnasieskolorna berörs 

 Nej 

 

Om JA: Ge exempel på hur arbetet bedrivs samt vilka årskurser som berörs: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                 
1 Trafiksäkerhetsarbetet i förskolan kan innefatta kommunikation med föräldrar om skjutsning till 

förskolan och hur barn reser säkert i bil och på cykel, t ex så att alla barn åker i rätt monterade 

bilbarnstolar. Förskolepedagoger kan få verktyg att använda i den pedagogiska verksamheten. 
2 Trafiksäkerhetsarbetet i grundskolan kan innefatta skolvägsutredningar/inventeringar, 

skolreseplane, information och kampanjer för att påverka skjutsningen (t ex vandrande skolbussar 

och andra beteendepåverkande åtgärder), lokalplanering (lokalisering av skolor och planering av 

angöring), kriterier för skolskjuts då långa avstånd ger ett ökat skjutsande och trafikundervisning. 
3 Trafiksäkerhetsarbetet i gymnasieskolan kan innefatta kommunikation om säkert beteende i 

trafiken och om trafiknykterhet. 
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Attityd- och beteendepåverkande insatser 

 

4:8 a) Sker införandet av fysiska åtgärder i dialog med medborgarna och 

näringslivet?  
 Fysiska åtgärder införs i dialog 

 Fysiska åtgärder införs, men utan någon djupare dialog 

 Fysiska åtgärder införs, men endast vid skolor och liknande. Detta sker i dialog 

med skolan. 

 Fysiska åtgärder införs endast vid skolor och liknande. Detta sker utan dialog  

 

Om JA, Ge exempel på dialog. Bifoga gärna exempel med den ifyllda enkäten!  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4:8 b) Arbetar kommunen aktivt med attityd- och beteendepåverkande 

insatser (information, kommunikation och utbildning) i syfte att förbättra 

trafiksäkerheten? 
 Ja, både i syfte att påverkande resandet genom kommunens MM-arbete (eller 

liknande) och uppnå trafiksäkra beteenden, t ex hastighetsefterlevnad, 

hjälmanvändning osv. 

 Ja, men enbart i syfte att påverkande resandet genom kommunens MM-arbete 

(eller liknande) 

 Ja, men enbart i syfte att uppnå trafiksäkra beteenden 

 Ja, men enbart i skolorna (frågor om detta finns ovan). 

 Nej, inte alls. 

 

Om JA, Ge exempel på attityd- och beteendepåverkande insatser (utöver 

trafiksäkerhetsarbetet i skolorna). Bifoga gärna exempel med den ifyllda enkäten!  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Utvärdering av åtgärder/aktiviteter 

 

4:9 a) Utvärderas genomförda åtgärder/aktiviteter så att erfarenheterna kan 

tas till vara? Om JA, bifoga exempel med den ifyllda enkäten! 

 Ja, förestudier görs innan åtgärder vidtas (t ex motortrafikens hastighet, 

korsande gångtrafikanters antal och väntetider) och efterstudier görs efteråt 

 Ja, olycksstatistik följs upp efter några år 
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 Ja, klagomål och andra synpunkter registreras på ett systematiskt sätt 

 Ja, på annat sätt _____________________________________________  

 Nej, genomförda åtgärder följs inte upp och utvärderas tillräckligt 

 

4.9 b) Används metodiken i SUMO4 för att följa upp och utvärdera 

informations- och kommunikationsinsatser inom trafiksäkerhetsområdet? 

 Ja, alltid 

 Ja, för det mesta 

 Ja, ibland 

 Nej, aldrig 

 

Säkra GCM-vägar 

 

4:10 a) Hur stor andel km av kommunens huvudnät för cyklister5 består av 

cykelvägar, cykelbanor, cykelfält på 40-gator eller hastighetssäkrade6 30-

gator? Detta gäller kommunens tätorter med fler än 1000 invånare. 

 Minst 75 % av sträckorna. 

 Minst 50 % av sträckorna. 

 Minst 25 % av sträckorna. 

 Upp till 25 % av sträckorna. 

 Ingen del alls. 

 

4.10 b) Hur utformas GCM-vägarna med hänsyn till gåendes och cyklisters 

olika anspråk? 

 Ingen separering av gående och cyklister förekommer alls 

 På mindre delar av GCM-nätet (upp till 25 % av km gc-väg) skiljs gående från 

cyklister (eller om enbart målad mittlinje används i stora delar av GCM-nätet) 

 På ungefär halva GCM-nätet skiljs gående från cyklister på ett tydligt sätt, t ex 

genom olika material eller annan tydlig avgränsning 

 På stora delar av GCM-nätet (mer än 75 % av km gc-väg) skiljs gående från 

cyklister på ett tydligt sätt, t ex genom olika material eller annan tydlig 

avgränsning 

                                                 
4 System för utvärdering av mobilitetsprojekt, fr.o.m. 2007 även för mobilitetsprojekt som 

innehåller trafiksäkerhetsåtgärder (Vägverket Publikation 2008:126). 
5 Definition av huvudnätet för cyklister: Ett huvudnät eller övergripande nät för cykeltrafik är till 

för cyklister som färdas längre sträckor och består till övervägande delen av separerade cykelvägar 

som binder ihop olika stadsdelar med varandra och med andra viktiga målpunkter. (ur TRAST) 
6 Definition av hastighetssäkring: En utformning eller fysiska åtgärder med syfte att säkerställa att 

olika slag av fordonstrafik inte överskrider en viss angiven hastighet på en sträcka eller vid en 

konfliktpunkt. Åtgärder måste ha en enligt erfarenhet god effekt. Trafiksignal eller enbart 

vägmärke räknas inte som hastighetssäkring. Vägmärke i kombination med fungerande 

kameraövervakning (ATK) kan dock fungera. Enligt krockvåldsteorin är 30 km/h den hastighet 

som ska säkerställas i konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Om 85-

percentilen visar strax över 30 km/h får sträckan eller konfliktpunkten bedömas även utifrån andra 

parametrar såsom uppnådd effekt på trafikolyckor (antal och/eller skadeutfall), trafikmiljön, 

näraliggande målpunkter och antal oskyddade trafikanter. En sträcka eller konfliktpunkt med 85-

percentilen 40 km/h är emellertid inte hastighetssäkrad på ett acceptabelt sätt. 
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Kommentar: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4:10 c) Till vilket vägnät hänvisas moped klass 2?  

 De hänvisas i huvudsak till nätet för cyklister.  

 De hänvisas i huvudsak till nätet för biltrafik. 

 

 

Säkra GCM-passager i tätort 

 

4:11 Hur stor andel av GCM-passagerna7 på huvudnätet för bil består av 

passager som är hastighetssäkrade till 30 km/tim eller är planskilda? 

 
___________% av samtliga GCM-passager. 

 

 

GCM-nät för alla 

 

4:12  a) I vilken omfattning arbetar kommunen med att anpassa GCM-nätet 

till barns behov och förutsättningar? Observera att detta arbete även kan ha 

gjorts med tillgänglighetsinriktning, t ex i skolvägsutredningar med fokus på barns 

tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter. 

 

% av kommunens skolor har skolvägarna inventerats för 

% av kommunens skolor har skolvägarna åtgärdats för 

% av fritidsverksamheterna8 har GCM-vägarna inventerats för 

% av fritidsverksamheterna har GCM-vägarna inventerats för 

 

                                                 
7 Definition av GCM-passage: Ordnad passage för gång, cykel och moped på huvudvägnät för bil 

inom tättbebyggt område. Kan vara planskild passage överfart, planskild passage underfart, 

övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan, signalreglerat övergångsställe och/eller 

signalreglerad cykelöverfart i plan eller annan ordnad passage i plan (Trafikverket Publikation 

2013:91) 
8 Fritidsverksamheter är platser och lokaler där barn och ungdomar vistas utanför skoltid. Det är 

exempelvis olika idrotts- och ridanläggningar, samlingslokaler, kiosker och caféer, 

shoppingcentra, badplatser, fritidsgårdar, lekplatser och kyrkor. 
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4:12  b) I vilken omfattning arbetar kommunen med att anpassa GCM-nätet 

till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättningar? Observera 

att detta arbete även kan ha gjorts med tillgänglighetsinriktning, t ex i arbetet med 

att inventera och åtgärda fysiska hinder i utemiljön. 

 

% 
av GCM-vägar, gångbanor och trottoarer har inventerats 
med avseende på fysiska hinder ur tillgänglighetssynpunkt. 

% 
av GCM-passagerna har inventerats med avseende på 

fysiska hinder ur tillgänglighetssynpunkt. 

% 
av GCM-vägar, gångbanor och trottoarer har åtgärdats 
med avseende på fysiska hinder ur tillgänglighetssynpunkt. 

% 
av GCM-passagerna har åtgärdats med avseende på fysiska 

hinder ur tillgänglighetssynpunkt. 

 

Säkra kommunala gatukorsningar i tätort 

 

4:13 Hur stor andel av gatukorsningarna på huvudnätet för bil9 i 

kommunens tätorter har följande utformning? 

 Andel (%) 

Cirkulationsplatser  

Fyrvägsstopp  

Annan utformning än ovan som säkrar 

hastigheten till högst 50 km/tim i alla 

tillfarter (ej signalreglering) 

 

 

Säkra sidoområden 

 

4:14 a) Hur stor andel av huvudnätet för bil (av km väg) inom kommunens 

större tätorter är 60/70-sträckor eller är icke-hastighetssäkrade 50-sträckor? 

 

 Andel (%) 

60/70-sträckor  

50-sträckor där skyltad hastighet 

överskrids med mer än 5 km/h mätt i 85-

percentilen 

 

                                                 
9 Definition av huvudnät för bil: Gator för trafik genom tätorten och gator för trafik till/från 

tätorten samt mellan stadsdelar inom tätorten. I huvudnätet finns länkar som ingår i ett 

övergripande nät som används av trafik som har nationella eller regionala start- och målpunkter. 

(ur TRAST) 
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4:14 b) Hur stor andel av dessa sträckor är inventerade och åtgärdade10 eller 

nybyggda enligt gällande råd och riktlinjer med avseende på oeftergivliga 

föremål inom 7 meter från körbanekant? 

 Minst 75 % av sträckorna är åtgärdade 

 Minst 30 % av sträckorna är åtgärdade 

 Mindre än 30 % av sträckorna är åtgärdade eller sträckorna är (slumpvis) 

åtgärdade på vissa platser 

 Sträckorna är inventerade men ännu inte åtgärdade 

 Inventering eller åtgärder är ej påbörjade 

 

 

Hastighetssäkrade lokalgator 

 

4:15 Hur stor andel av lokalvägnätet för bil (av km väg) är hastighetssäkrad 

till 30 km/h? 

 

_________ % av km lokalväg har hastighetsgränsen 30 km/h (t ex 30-områden) 

 

________ % av km lokalväg har både hastighetsgränsen 30 km/h och en 

hastighetssäkrad utformning som säkerställer hastighetsefterlevnaden (lokalgator 

som inte är ombyggda, men som ändå har en uppmätt hastighet på max 30 km/h 

mätt i 85-percentilen räknas också). 

 

                                                 
10 Oeftergivliga föremål (träd, stolpar etc.) har tagits bort och sträckan har försetts med räcke eller 

annan åtgärd, t ex eftergivliga belysningsstolpar 
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Hastighetsefterlevnad 

 

4:16 a) Vilken hastighetsefterlevnad har uppmätts på sträckor i det 

kommunala vägnätet för bil? Ange antal gatusträckor i de tomma rutorna i 

tabellen nedan. 

 

 Kommunen gör inga mätningar och inhämtar inte heller data från eventuella 

nationella mätningar. 

 

När är datan från? År: ________________ 

 

 Uppmätt hastighet (85-percentil) 

 
 30 

km/h 

31-40 

km/h 

41-50 

km/h 

51-60 

km/h 

61-70 

km/h 

71-80 

km/h 
 81 

km/h 

30-sträckor    - - - - 

40-sträckor -    - - - 

50-sträckor - -    - - 

60-sträckor - - -    - 

70-sträckor - - - -    

 

4:16 b) Hur stor andel km av vägnätet för bil i kommunen genomförs det 

regelbundet hastighetsmätningar på? 

 

% av det kommunala vägnätet, varav: 

 % av huvudvägnätet 

 % av lokalvägnätet 

% av det statliga vägnätet inom kommunen 

% av enskilda vägnätet inom kommunen 
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4:17 a) Vilken hastighetsefterlevnad har uppmätts i korsningar och GCM-

passager på det kommunala vägnätet för bil? Ange antal korsningar i de 

tomma rutorna i tabellen nedan.  

 

 Kommunen gör inga mätningar och inhämtar inte heller data från eventuella 

nationella mätningar. 

 

När är datan från? År: ________________ 

 

 
Uppmätt hastighet (85-percentil) 

 
 30 km/h 31-40 km/h  41 km/h 

Korsningar på 30-sträckor 0 0 4 

  50 km/h 51-60 km/h  61 km/h 

Korsningar på 50-sträckor 64 24 10 

 

 
Uppmätt hastighet (85-percentil) 

 
 30 km/h 31-40 km/h  41 km/h 

GCM-passager på 30-

sträckor 
   

  50 km/h 51-60 km/h  61 km/h 

GCM-passager på 50-

sträckor 
   

 

4:17 b) Hur stor andel av korsningarna och GCM-passagerna i kommunen 

genomförs det regelbundet hastighetsmätningar på? 

 

% av korsningarna i det kommunala vägnätet, varav: 

 % av korsningarna i huvudvägnätet 

 % av korsningarna i lokalvägnätet 

% av korsningarna i det statliga vägnätet inom kommunen 

% av korsningarna i det enskilda vägnätet inom kommunen 
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% av GCM-passagerna i det kommunala vägnätet, varav: 

 % av GCM-passagerna i huvudvägnätet 

 % av GCM-passagerna i lokalvägnätet 

% av GCM-passagerna i det statliga vägnätet inom kommunen 

% av GCM-passagerna i det enskilda vägnätet inom kommunen 

 

 

Hjälmanvändning 

 

4:18 Hur stor andel av cyklisterna använde hjälm vid senaste mätningen? 

 

 Kommunen gör inga mätningar och inhämtar inte heller data från eventuella 

nationella mätningar. 

 

När är datan från? År: ________________ 

 

% av cyklister använder cykelhjälm 

 

 

Nykter trafik 

 

4:19 Hur stor andel av motorförarna körde nyktert vid senaste mätningen? 

 

 Kommunen gör inga mätningar och inhämtar inte heller data från eventuella 

nationella mätningar. 

 

När är datan från? År: ________________ 

 

% av förarna kör nyktert 
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Bältesanvändning 

 

4:20 Hur stor andel av motorförarna och bussresenärerna använde bälte vid 

senaste mätningen? 

 

 Kommunen gör inga mätningar och inhämtar inte heller data från eventuella 

nationella mätningar. 

 

När är datan från? År: ________________ 

 

% av motorförarna använder bilbälte 

% av bussresenärerna använder bilbälte 

 

 

Kommentarer 

 

Ange t.ex. om vissa svar inte gäller för alla de tätorter som omfattas av revisionen. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 Kommunal Trafiksäkerhetsrevision 
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Sveriges Kommuner och Landsting 

118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, www.skl.se 

 

 
 

 

Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 5, Drift och underhåll 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 
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Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 5, Drift och underhåll 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 5.  Drift och underhåll  

Besvarad av: 
___________________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

 

Frågorna nedan avser endast drift och underhåll av prioriterade cykelvägar i 

kommunens centralort/huvudort. Med prioriterade cykelvägar avses det 

cykelvägnät där vinterväghållningen ges högsta prioritet. Samma cykelvägar avses 

även för barmarksunderhållet. Om kommunen ställer samma krav på hela 

cykelvägnätet, bör en avgränsning göras till huvudnätet för cykel. 

 

De 60 största kommunerna i Sverige (kommuner med 40 000 eller fler invånare) 

bör ha en god uppfattning om sin nivå för frågorna nedan genom deras medverkan 

i Trafikverkets årliga uppföljning av den nationella indikatorn för drift och 

underhåll av cykelvägar. 

 

Om exakta uppgifter saknas eller är svåra att få fram – gör en uppskattning! 

 

Bifoga en kopia av gällande driftavtal.  

 

Basfakta 

 

Total längd cykelvägar i hela kommunen km 

Total längd cykelvägar i centralorten km 

varav prioriterade cykelvägar (det cykelvägnät i 

centralorten där vinterväghållningen ges högsta 

prioritet) 

km 

 Kommunen har inga prioriterade cykelvägar för vinterväghållningen och har i 

kilometerangivelsen ovan angett längden cykelvägar i huvudnätet för cykel. 

 

Räkna både enkel- och dubbelriktade cykelvägar. Vid enkelriktade cykelvägar i 

båda riktningarna utmed en gata räknas båda länklängderna med. Cykelfält och 

blandtrafikgator ska inte ingå. 
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Aktörer 

 

5:1 a) Vem/vilka är väghållare och ytterst ansvarig för drift och underhåll av 

de prioriterade cykelvägarna? 

 

 Ja Nej 

Kommun   

Stat (Trafikverket)   

Enskilt   

 

5:1 b) Vilken enhet inom kommunen är ansvarig för beställning av DoU av 

cykelvägar? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:2 a) Vem/vilka var utförare av vinterväghållningen av de prioriterade 

cykelvägarna under den senaste vinterperioden? 

 

 Ja Nej 

Kommunal förvaltning   

Kommunalt bolag   

Extern utförare/entreprenör   

 

5:2 b) Hur många utförare fanns det för vinterväghållningen av de 

prioriterade cykelvägarna under den senaste vinterperioden? 

 

_____________ st 

 

5:2 c) Hur stor andel av ansvaret för vinterväghållningen har kommunen 

ålagt fastighetsägare? 

 

______________ % av kommunens GCM-vägar (av km väg). 

 

5:2 d) Hur stor andel av fastighetsägarnas ansvar för vinterväghållning på 

trottoarer och gångvägar har kommunen tagit över? 

 

______________ % av trottoarer och gångbanor (av km väg). 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:3 a) Vem/vilka var utförare av barmarksunderhållet av de prioriterade 

cykelvägarna under det senaste året? 

 

 Ja Nej 

Kommunal förvaltning   

Kommunalt bolag   

Extern utförare/entreprenör   

 

5:3 b) Hur många utförare fanns det för barmarksunderhållet av de 

prioriterade cykelvägarna under det året? 

 

_____________ st 

 

Budget 

 

5:4 a) Fanns det en egen budget för vinterväghållningen av cykelvägar för 

den senaste vinterperioden? 

 Ja 

 Nej, det finns ingen sådan uppdelning av budgeten 

 Vet ej 

 

Om JA: Budgeten uppgick till ca __________________ kkr, vilket motsvarar 

ca _____________% av den totala budgeten för vinterväghållningen av gator 

och vägar under samma period. 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:4 b) Fanns det en egen budget för barmarksunderhållet av cykelvägar för 

den senaste barmarksperioden? 

 Ja 

 Nej, det finns ingen sådan uppdelning av budgeten 

 Vet ej 

 

Om JA: Budgeten uppgick till ca __________________ kkr, vilket motsvarar 

ca _____________% av den totala budgeten för barmarksunderhållet av 

gator och vägar under samma period. 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Kunskap och motivation 

 

5:5 a) Har ni haft någon form av insiktsutbildning1 under det senaste året för 

den personal som upphandlar och planerar DoU av cykelvägar, hos er som 

beställare och/eller hos utföraren? 

 Ja, hos både beställare och utförare 

 Ja, men endast hos beställaren 

 Ja, men endast hos utföraren 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv insiktutbildningen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:5 b) Har utföraren haft någon form av insiktsutbildning2 under det senaste 

året för den driftpersonal som arbetar i fält? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv insiktutbildningen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:5 c) Hur stor andel av personalen inom drift och underhåll har genomgått 

insiktsutbildning? 

 

___________ % av personalen som upphandlar och planerar DoU av cykelvägar 

 

___________ % av driftpersonalen som arbetar i fält 

 

                                                 
1 Med insiktsutbildning avses i detta fall en kunskaps- och motivationshöjande utbildning som rör 

drift och underhåll av cykelvägnätet för den personal som planerar, beställer och granskar/följer 

upp vinterväghållning och/eller barmarksunderhåll. 
2 Med insiktsutbildning avses i detta fall en kunskaps- och motivationshöjande utbildning som rör 

drift och underhåll av cykelvägnätet för den personal som utför vinterväghållning och/eller 

barmarksunderhåll i fält 
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Standardkrav för vinterväghållningen 

Frågorna avser den senaste vinterperioden. De krav som efterfrågas nedan är 

formellt beslutade krav och krav som följer av en väl inarbetad praxis avseende 

vardagar, måndag – fredag. 

 

5:6 Vilka krav ställdes på snöröjningen? 

 

a) Startkriterium vid pågående snöfall? 

 Ja, vid ______________ cm 

 Nej 

 

Om JA, gäller kravet vid max snödjup eller vid max nederbördsmängd? 

 Max snödjup 

 Max nederbördsmängd 

 

b) Startkriterium efter avslutat snöfall? 

 Ja, vid ______________ cm 

 Nej 

 

c) Krav på färdigställande på morgon? 

 Ja, senast klockan: ______________ 

 Nej 

 

d) Krav på färdigställande på eftermiddagen? 

 Ja, senast klockan: ______________ 

 Nej 

 

e) Krav på färdigställande inom en viss tid från det att startkriteriet är 

uppfyllt? 

 Ja, inom ______________ timmar 

 Nej 

 

f) Krav på moddplogning? 

 Ja, vid ______________ cm 

 Nej 

 

g) Annat krav? 

 Ja 

 Nej 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:7 När skedde halkbekämpningen? 

 

a) Alltid i samband med plogning? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, med samma maskin som plogar (kombiplogning) eller med annan 

maskin? 

 Kombiplogning 

 Annan maskin 

 

b) Vid risk för halka? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, hur bedöms risken? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c) Vid konstaterad halka? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, hur konstaterades halka? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

d) Varje dygn då packad snö/is förekommer i kombination 

med blida/töväder? 

 Ja 

 Nej 

 

e) Vid påpekan från allmänheten? 

 Ja 

 Nej 

 

f) Annat startkriterium? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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5:8 När var halkbekämpningen färdigställd? 

 

a) Fanns krav på färdigställande på morgon? 

 Ja, senast klockan: ______________ 

 Nej 

 

b) Fanns krav på färdigställande på eftermiddagen? 

 Ja, senast klockan: ______________ 

 Nej 

 

c) Fanns krav på färdigställande inom en viss tid från att startkriteriet i 

fråga 5:10 är uppfyllt? 

 Ja, efter ______________ timmar 

 Nej 

 

 

5:9 Vidtogs punktåtgärder på särskilt utsatta platser när det gäller snö och 

halka? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, finns en lista över problempunkter för halka och plogning baserat på 

tidigare erfarenhet? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, åtgärdades platser med särskild risk för halka; svallis, broar, kurvor, 

backar, etc? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, åtgärdades platser där plogning av parallella eller korsande vägar skapar 

snövallar? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, åtgärdades andra platser/problempunkter? I så fall vilka? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:10 Har utföraren kunskap och särskild beredskap för att vidta insatser i 

samband med väderomslag som riskerar att ge ökade halkrisker? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:11 När ska sand/grus senast vara upptaget på våren? 

 Datum/Vecka: ___________________ 

 Inget slutdatum är bestämt 

 Ej aktuellt då sand/grus ej används som halkbekämpningsmetod 

 

 

5:12 Finns det några krav på att grus/sand ska tas upp under vinterperioden 

vid en längre period med barmark? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, sker en ”grovsopning” under våren? 
 Ja, under följande veckor: _________________________ 

 Nej 

 

Vilket startkriterium tillämpas för ”grovsopningen” under våren? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, sker en ”grovsopning” under hela vintern? 

 Ja 

 Nej 

 

Vilket startkriterium tillämpas för ”grovsopningen” under hela vintern? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



   11 (21) 

 

5:13 a) Vilken metod användes vid plogning? 

 

 Ja Nej 

Plogning med platt stål   

Plogning med perforerat/tandat stål   

Annat, nämligen:   

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:13 b) Vilken metod användes vid halkbekämpning? 

 

 Ja Nej 

Sopsaltning   

Grus (kross, natur, tumlat)   

Saltinblandad sand   

Annat, nämligen:   

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:14 När ska busshållplatser samt gång- och cykelnätet som löper parallellt 

med huvudvägnätet för biltrafik vara snöröjt/halkbekämpat? 

 Före bilvägnätet 

 Samtidigt som bilvägnätet 

 Efter bilvägnätet 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Standardkrav för barmarksunderhållet 

Frågorna avser den senaste barmarksperioden. De krav som efterfrågas nedan är 

formellt beslutade krav och krav som följer av en väl inarbetad praxis avseende 

vardagar, måndag – fredag. 

 

5:15 Vilka startkrav ställdes på lagning av hål och gropar? 

 

a) Krav om maxdjup? 

 Ja, vid _______________ cm djup. 

 Nej 

 

b) Krav om maxbredd? 

 Ja, vid _______________ cm bredd. 

 Nej 

 

c) Bedömning från fall till fall? 

 Ja 

 Nej 

 

d) Andra krav? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, vilka krav? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:16 Ställdes krav om maximal tid mellan anmälan/upptäckt och åtgärd? 

 Ja  

 Nej 

 

Om JA, hur lång tid? _________________________ 

 

 

5:17 Vilka startkrav ställdes på lagning av sprickor? 

 

a) Krav om maxbredd? 

 Ja, vid _______________ cm bredd. 

 Nej 

 

b) Bedömning från fall till fall? 

 Ja 

 Nej 
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c) Andra krav? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, vilka krav? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:18 Gjordes skillnad mellan längsgående och tvärgående sprickor? 

 Ja  

 Nej 

 

Om JA, beskriv: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:19 Ställdes krav om maximal tid mellan anmälan/upptäckt och åtgärd? 

 Ja  

 Nej 

 

Om JA, hur lång tid? _________________________ 

 

 

5:20 Vilka krav ställdes på att åtgärda ojämnheter/förhöjningar? 

 

a) Krav om maxhöjd? 

 Ja, vid _______________ cm höjd. 

 Nej 

 

b) Bedömning från fall till fall? 

 Ja 

 Nej 

 

c) Andra krav? 

 Ja 

 Nej 
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Om JA, vilka krav? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:21 Ställdes krav om maximal tid mellan anmälan/upptäckt och åtgärd? 

 Ja  

 Nej 

 

Om JA, hur lång tid? _________________________ 

 

 

5:22 Fanns det några krav på att grus/sand ska tas upp (sopning/städning) 

under barmarksperioden? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5:23 Fanns det några krav på lövsopning under hösten? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:24 Fanns det krav på att körytan ska återställas efter grävning i mark? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, fanns tidskrav på beläggning efter avslutad grävning? 

 Ja  

 Nej 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, fanns kvalitetskrav på jämnhet efter avslutat arbete? 

 Ja  

 Nej 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, fanns andra krav? 

 Ja  

 Nej 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Egenkontroll och uppföljning för vinterväghållningen 

Frågorna avser den senaste vinterperioden. De krav som efterfrågas nedan är 

formellt beslutade krav och krav som följer av en väl inarbetad praxis avseende 

vardagar, måndag – fredag. 

 

5:25 Fanns det krav på att utföraren ska göra egenkontroll av 

vinterväghållningen? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv metoden: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, beskriv frekvensen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, gjordes egenkontroll beroende på väderlek/prognos? Beroende på 

annat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:26 a) Gjorde ni som beställare någon kontroll av levererad kvalitet för 

vinterväghållningen? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv metoden: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Om JA, beskriv frekvensen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, gjordes kvalitetskontroll beroende på väderlek/prognos? Beroende 

på annat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:26 b) För hur stor andel av kommunens kvalitetskontroller på prioriterade 

cykelvägar uppfylldes ställda krav på vinterväghållningen vad gäller 

prioriteringar, startkriterier och insatstider? 

 Kommunen ställer inga krav på vinterväghållningen. 

 Kommunen genomför inga kvalitetskontroller. 

 

________ % av kvalitetskontrollerna uppfyller ställda krav. 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:26 c) Rapporterades kvalitetsuppföljningen till ansvarig politisk instans? 

 Ja, minst _____ gång/er per år 

 Ja, vid behov 

 Nej 

 

 

5:27 Hade ni driftmöten med utföraren? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, hur ofta? __________________________________________________ 

 

Om JA, beskriv de typiska frågor som brukade avhandlas: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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Egenkontroll och uppföljning för barmarksunderhållet 

Frågorna avser den senaste barmarksperioden. De krav som efterfrågas nedan är 

formellt beslutade krav och krav som följer av en väl inarbetad praxis avseende 

vardagar, måndag – fredag. 

 

5:28 Fanns det krav på att utföraren ska göra egenkontroll av 

barmarksunderhållet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv metoden: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, beskriv frekvensen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:29 a) Gjorde ni som beställare någon kontroll av levererad kvalitet för 

barmarksunderhållet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, beskriv metoden: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Om JA, beskriv frekvensen: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:29 b) För hur stor andel av kommunens kvalitetskontroller på prioriterade 

cykelvägar uppfylldes ställda krav på grus- och lövsopning? 

 Kommunen ställer inga krav på grus- och lövsopning. 

 Kommunen genomför inga kvalitetskontroller. 

 

________ % av kvalitetskontrollerna uppfyller ställda krav. 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:29 c) För hur stor andel av kommunens kvalitetskontroller på prioriterade 

cykelvägar uppfylldes ställda krav på ytstandard? 

 Kommunen ställer inga krav på ytstandard. 

 Kommunen genomför inga kvalitetskontroller. 

 

________ % av kvalitetskontrollerna uppfyller ställda krav. 

 

Kommentar: 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5:29 d) Rapporterades kvalitetsuppföljningen till ansvarig politisk instans? 

 Ja, minst _____ gång/er per år 

 Ja, vid behov 

 Nej 

 

 

5:30 Hade ni driftmöten med utföraren? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Om JA, hur ofta? __________________________________________________ 

 

Om JA, beskriv de typiska frågor som brukade avhandlas: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Kommunikation med allmänheten 

 

5.31 Kommunicerar kommunen sin inriktning och ambitioner vad gäller 

drift och underhåll till allmänheten? (t ex via webbplats, utskick, lokalpress) 

 Ja, för både vinterväghållningen och barmarksunderhållet 

 Ja, men enbart för vinterväghållningen 

 Ja, men enbart för barmarksunderhållet 

 Nej 

 

Hur ofta? _________________________________________________________ 

 

På vilket sätt? ______________________________________________________ 

 

5.32 a) Har kommunen ett system för att ta emot klagomål och synpunkter 

från allmänheten? 

 Ja, för både vinterväghållningen och barmarksunderhållet 

 Ja, men enbart för vinterväghållningen 

 Ja, men enbart för barmarksunderhållet 

 Nej 

 

5.32 b) Hur använder kommunen systemet? 

 Majoriteten av klagomålen åtgärdas inom en vecka 

 Majoriteten av klagomålen åtgärdas inom en månad 

 Majoriteten av klagomålen går in i en åtgärdsplan 

 Annat: _________________________________________________________ 

 

 

Gatuarbeten och andra tillfälliga störningar 

 

5:33 a) Har kommunen riktlinjer och rutiner för vägarbeten och andra 

tillfälliga störningar som anger att (och hur) gåendes och cyklisters säkerhet 

och framkomlighet ska prioriteras? 
 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga riktlinjer/rutiner med den ifyllda enkäten! 

 

Kommentar: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5:33 b) Har kommunen riktlinjer för häckklippning och rutiner för att 

säkerställa efterlevnaden? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga riktlinjer/rutiner med den ifyllda enkäten! 

 

Kommentar: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Kommentarer 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 



 Kommunal Trafiksäkerhetsrevision 
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Sveriges Kommuner och Landsting 

118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, www.skl.se 

 

 
 

 

Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 6, Fordon, resor och 

transporter 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 
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Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 6, Fordon, resor och transporter 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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Del 6. Fordon, resor och transporter  

Besvarad av: 
___________________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

Resepolicy för säkra tjänsteresor 

 

6:1 Har kommunen en resepolicy eller liknade som anger arbetsgivarens syn 

på trafiksäkerhet vid personalens tjänsteresor? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga policyn med den ifyllda enkäten! 

 

Om JA på 6:1: Vilka av följande innehåll ingår i kommunens resepolicy?  
 Krav och råd vid val av transportsätt vid tjänsteresa 

 Krav och råd för säkra fordon vid tjänsteresor (då privat fordon ska användas i 

tjänsten eller fordon ska hyras eller leasas) 

 Krav och råd för trafiksäkert beteende i trafiken, t ex hur man kör säkert (och 

miljövänligt) och på andra sätt beter sig och tar hänsyn i trafiken 

 Erbjudande (behöver ej vara krav) för de anställda att gå en vidareutbildning på 

körskola eller liknande 

 

6:2 Hur stor andel av medarbetare känner till resepolicyn och uppger att de 

alltid följer kraven i resepolicyn vid sina tjänsteresor (och de transporter som 

utförs av kommunens medarbetare)? 

 Kommunen följer inte upp kännedomen och efterlevnaden om resepolicyn. 

______ % av medarbetarna känner till resepolicyn. 

______ % av medarbetarna uppger att de alltid följer resepolicyn. 

 

Upphandling av säkra gods- och varutransporter 

Gods- och varutransporter avser förare och fordon inom renhållning, snöröjning 

m.m. samt varor som levereras med budbil och lastbilar. 

 

6:3 a) Hur många gällande avtal har kommunen med leverantörer av gods- 

och varutransporter? Avser inte enskilda tjänstemäns köp av frakt, men däremot 

ramavtal med transportörer. 

 Har inga avtal för gods/varutransporter. Gå i så fall direkt till 6.4. 

________ stycken gällande avtal 
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6:3 b) Har trafiksäkerhetskrav ställts vid upphandlingen av dessa avtal? 

 Ja, det har skett vid _____________stycken av upphandlingarna. 

 Nej 

 

Om JA på 6:3 b):Vilka av följande krav fanns med i kommunens 

upphandling av gods- och varutransporter? 

Att det upphandlade företaget redovisar: 

 Trafiksäkerhetspolicy för fordonsval, fordonsstandard, körbeteende, 

användning av säkerhetsutrustning, val av färdvägar etc. 

 Resultat från egenkontroller av hastighetsefterlevnad, trafikflöden, antal körda 

mil och efterlevnad av relevanta rutiner. 

 Resultat hos bilprovningen och kontroll av att förare inte har några 

polisrapporteringar om trafikregelöverträdelser. 

Att fordonet är utrustat med: 

 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Alkolås 

 Förbandslåda och brandsläckare 

 Däckmönsterdjup om minst 3 cm 

 Utföra kontrollbesiktning enligt lag, genomgått en extra bromskontroll sex 

månader efter ordinarie tidpunkt för kontrollbesiktning 

 Annat, nämligen: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6:4 a) Följer kommunen upp de trafiksäkerhetskrav som ställs vid 

upphandling eller beställning av gods- och varutransporter, t ex kontroll av 

leverantörers policys och annat kvalitetsarbete, stickprovskontroller av 

fordonsstandard, resultat hos bilprovningen, lagöverträdelser osv.?  

 Ja 

 Ja, men enbart för__________________________ 

 Nej 

 

6:4 b) Utför leverantörerna egenkontroller av transporternas 

trafiksäkerhetsstandard (t ex av fordonsstandard, hastighetsefterlevnad, 

trafikflöden, antal körda mil) och redovisar resultatet till kommunen? 

 Kommunen ställer inte krav på egenkontroller 
 

 Ja 

 Ja, men enbart för__________________________ 

 Nej 
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6:4 c) För hur stor andel av gällande avtal för gods/varutransporter uppfylls 

kommunens trafiksäkerhetskrav? 

 Kommunen ställer inga trafiksäkerhetskrav för gods/varutransporter. 

 Kommunen gör inga kontroll/uppföljning av ställda krav. 

 

________ % av gällande avtal uppfyller ställda krav. 

 

Upphandling av säkra persontransporter 

Exempel på persontransporter är skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och hemtjänstens 

resor. 

 

6:5 a) Hur många gällande avtal har kommunen med leverantörer av 

persontransporter som inte är skolskjuts? Avser inte enskilda tjänstemäns köp 

av biljetter, men däremot ramavtal med transportörer/reseleverantörer. 

 Har inga avtal för persontransporter. Gå i så fall direkt till 6.6. 

________ stycken gällande avtal 

 

6:5 b) Har trafiksäkerhetskrav ställts vid upphandlingen av dessa avtal? 

 Ja, det har skett vid _____________stycken av upphandlingarna. 

 Nej 

 

Om JA på 6:5 b): Vilka av följande krav fanns med i kommunens 

upphandling av persontransporter? 

Att det upphandlade företaget redovisar: 

 Trafiksäkerhetspolicy för fordonsval, fordonsstandard, körbeteende, 

användning av säkerhetsutrustning, val av färdvägar etc. 

 Resultat från egenkontroller av hastighetsefterlevnad, trafikflöden, antal körda 

mil och efterlevnad av relevanta rutiner. 

 Resultat hos bilprovningen och kontroll av att förare inte har några 

polisrapporteringar om trafikregelöverträdelser. 

Att fordonet är utrustat med: 

 Alkolås 

 Säkerhet mot pisksnärtskada bedömd som minst gul enligt Trafikverkets 

bedömning 

 Tjänstevikt mellan 1 000–1 500 kg 

 Bra skydd för passagerarna vid frontal- och sidokollision (uppfylls om bilen 

har minst 5 stjärnor enligt Euro NCAP). 

 Minst två stjärnor i Euro NCAP:s bedömning för fotgängarsäkerhet 

 Däckmönsterdjup som inte understiger 3 mm 

 Eventuella drag avtagbara alternativt möjliga att fälla in 

 Förbandslåda 
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 Antisladdsystem (ESP, ESC, DSTC) 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Högt sittande bromsljus 

 Krockkuddar 

 Låsningsfritt bromssystem 

 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 

Om upphandlingen gällde färdtjänst, att det upphandlade företaget redovisar: 

 Rutiner för säker fastsättning av rullstolar och andra hjälpmedel 

 Rutiner för upphämtning/avlämning sker såsom beställs 

 

 

6:6 a) Hur många gällande avtal har kommunen med leverantörer av 

skolskjuts? 

 Har inga avtal för skolskjuts. Gå i så fall direkt till 6.7. 

_____________ stycken gällande avtal för sammanlagt _____________ elever. 

 

6:6 b) Föregicks upphandlingen av en inventering av hållplatserna där 

skolskjutsen stannar? 

 Ja 

 Nej 

 

6:6 c) Har trafiksäkerhetskrav ställts vid upphandlingen av dessa avtal? 

 Ja, det har skett vid ____________stycken av upphandlingarna.  

 Nej 

 

Om JA på 6:6 c): Vilka av följande krav fanns med i kommunens 

upphandling av skolskjuts? 

Att det upphandlade företaget redovisar: 

 Trafiksäkerhetspolicy för fordonsval, fordonsstandard, körbeteende, 

användning av säkerhetsutrustning, val av färdvägar etc. 

 Rutiner för att skolskjutsen inte stannar på 80/90-vägar eller andra olämpliga 

platser. 

 Rutiner för att förare informerar resenärer om att använda bältet. 

 Rutiner för upphämtning/avlämning sker såsom beställs. 

 Resultat från egenkontroller av hastighetsefterlevnad, trafikflöden, antal körda 

mil och efterlevnad av relevanta rutiner. 

 Resultat hos bilprovningen och kontroll av att förare inte har några 

polisrapporteringar om trafikregelöverträdelser. 

Att fordonet är utrustat med: 

 Sittplatser till samtliga elever. För bussar i linjetrafik accepteras stående 

passagerare i den utsträckning som detta är tillåtet enligt svensk lag. 
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 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Alkolås 

 Förbandslåda och brandsläckare 

 Däckmönsterdjup om minst 3 cm 

 Utföra kontrollbesiktning enligt lag, genomgått en extra bromskontroll sex 

månader efter ordinarie tidpunkt för kontrollbesiktning 

 Annat, nämligen: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

6:7 a) Följer kommunen upp de trafiksäkerhetskrav som ställs vid 

upphandling eller beställning av persontransporter, t ex kontroll av 

leverantörers policys och annat kvalitetsarbete, stickprovskontroller av 

fordonsstandard, resultat hos bilprovningen, lagöverträdelser osv?  

 Ja 

 Ja, men enbart för__________________________ 

 Nej 

 

6:7 b) Utför leverantörerna egenkontroller av transporternas 

trafiksäkerhetsstandard (t ex av fordonsstandard, hastighetsefterlevnad, 

trafikflöden, antal körda mil) och redovisar resultatet till kommunen? 

 Kommunen ställer inte krav på egenkontroller 

 Ja 

 Ja, men enbart för__________________________ 

 Nej 

 

6:7 c) För hur stor andel av gällande avtal för persontransporter uppfylls 

kommunens trafiksäkerhetskrav? 

 Kommunen ställer inga trafiksäkerhetskrav för persontransporter. 

 Kommunen gör inga kontroll/uppföljning av ställda krav. 

 

________ % av gällande avtal uppfyller ställda krav. 
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Transporter i egen regi 

 

6:8 Ställs trafiksäkerhetskrav på transporter i egen regi (t ex renhållning, 

väghållning, hemtjänstens resor)? 

 Ja, det finns krav på följande transporter_______________________________  

 Nej 

 

Om JA på 6:8: Vilka av följande krav ställs på transporter i egen regi? 

För tunga fordon, att fordonet ska vara utrustat med 

 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Alkolås 

 Förbandslåda och brandsläckare 

 Däckmönsterdjup om minst 3 cm 

 Utföra kontrollbesiktning enligt lag, genomgått en extra bromskontroll sex 

månader efter ordinarie tidpunkt för kontrollbesiktning 

 Annat, nämligen: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

För personbilar, att fordonet ska vara utrustat med: 

 Alkolås 

 Säkerhet mot pisksnärtskada bedömd som minst gul enligt Trafikverkets 

bedömning 

 Tjänstevikt mellan 1 000–1 500 kg 

 Bra skydd för passagerarna vid frontal- och sidokollision (uppfylls om bilen 

har minst 5 stjärnor enligt Euro NCAP). 

 Minst två stjärnor i Euro NCAP:s bedömning för fotgängarsäkerhet 

 Däckmönsterdjup som inte understiger 3 mm 

 Eventuella drag avtagbara alternativt möjliga att fälla in 

 Förbandslåda 

 Antisladdsystem (ESP, ESC, DSTC) 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Högt sittande bromsljus 

 Krockkuddar 

 Låsningsfritt bromssystem 

 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 
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6:9 a) Följer kommunen upp de trafiksäkerhetskrav som ställs vid 

transporter i egen regi? 

 Ja 

 Ja, men enbart för__________________________ 

 Nej 

 

6:9 b) Hur stor andel av kommunens tunga fordon (egna, inhyrda, leasade 

eller anlitade) uppfyller ställda trafiksäkerhetskrav? 

 Kommunen ställer inga trafiksäkerhetskrav för tunga fordon. 

 Kommunen gör inga kontroll/uppföljning av ställda krav. 

 

_______________ % av fordonen 

 

 

Säkra personbilar i trafik 

 

6:10 Ställer kommunen och de kommunala bolagen trafiksäkerhetskrav vid 

inköp eller hyra/leasing av personbilar? 

 Ja, alla förvaltningar och bolag ställer krav  

 Ja, vissa förvaltningar och bolag ställer krav. Ange vilka:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Nej, inga krav ställs. 

 

Om JA på 6:10: Ställer kommunen något av följande krav vid inköp eller 

leasing av personbilar:  

 Alkolås 

 Säkerhet mot pisksnärtskada bedömd som minst gul enligt Trafikverkets 

bedömning 

 Tjänstevikt mellan 1 000–1 500 kg 

 Bra skydd för passagerarna vid frontal- och sidokollision (uppfylls om bilen 

har minst 5 stjärnor enligt Euro NCAP). 

 Minst två stjärnor i Euro NCAP:s bedömning för fotgängarsäkerhet 

 Däckmönsterdjup som inte understiger 3 mm 

 Eventuella drag avtagbara alternativt möjliga att fälla in 

 Förbandslåda 

 Antisladdsystem (ESP, ESC, DSTC) 

 Hastighetsstyrningssystem, ISA 

 Högt sittande bromsljus 
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 Krockkuddar 

 Låsningsfritt bromssystem 

 Trepunktsbälte, bältessträckare och nackstöd på samtliga platser i fordonet. 

 

 

6:11 Hur stor andel av kommunens personbilar (egna, inhyrda, leasade eller 

anlitade) har 5 stjärnor i Euro NCAP och minst 2 stjärnor i Euro NCAP:s 

bedömning av fotgängarsäkerhet? 

 Kommunen ställer inga trafiksäkerhetskrav för personbilar. 

 Kommunen gör inga kontroll/uppföljning av ställda krav. 

 

_______________ % av personbilarna 

 

 

Krav på föreningar 

 

6:12 Ställer kommunen krav på resepolicy, eller andra krav som har 

betydelse för trafiksäkerheten, för att föreningar ska få verksamhetsbidrag? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA, bifoga dokumenten med den ifyllda enkäten! 

 

 

Kommentarer 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
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Enkät om  

Trafiksäkerhetsarbetet i ….. 

kommun 

 

DEL 7, Externt samarbete 

 

Lämna den ifyllda enkäten till ……  

senast den ……... TACK för Din insats! 

 

 

 

Konsultföretaget …………… genomför på uppdrag av ……. en analys och 

revision av trafiksäkerhetsarbetet i …… kommun. Resultatet av arbetet är tänkt att 

fungera som ”hjälp till självhjälp” i kommunens arbete med att vidareutveckla sitt 

trafiksäkerhetsarbete. 

 

Denna enkät är en del i en inventering av kommunens 

trafiksäkerhetsarbete. Resultatet kommer att användas som 

underlag för en bedömning och till förslag på 

förbättringsåtgärder av ….. kommuns trafiksäkerhetsarbete.  
 

Har ni synpunkter eller kommentarer till frågorna får ni gärna göra en notering i 

marginalen av enkäten eller längst ner i varje del. Det finns möjlighet att vid 

kommande intervjuer/samtal förtydliga och diskutera frågor ytterligare. Vissa 

frågor kan vara svåra att svara på. Om det finns möjlighet att ta reda på ett korrekt 

svar så är det naturligtvis att föredra. Men det är alltid bättre med ett 

ungefärligt svar än inget svar alls! Gör gärna en notering i marginalen om det 

värde som anges är uppskattat.  

 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor kring enkäten och dess frågor!  

…… 
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Enkäten är indelad i sju delar: 

 
Del 1. Bakgrundsfakta 

Del 2. Organisation och styrning 

Del 3. Fysisk planering 

Del 4. Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, lokala trafikföreskrifter 

Del 5. Drift och underhåll 

Del 6. Fordon, resor och transporter 

Del 7. Externt samarbete 

 

De personer som ansvarar för respektive område bör besvara 

respektive delar av enkäten. 

 

Detta är Del 7, Externt samarbete. 

 

TACK FÖR DIN INSATS! 
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DEL 7: Externt samarbete  

Besvarad av: 
___________________________________________________________ 
(ange namn, tjänst, förvaltning) 

 

Främja trafiksäkra beteende och förebygga trafikbrott 

 

7:1 Bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt samarbete med Polisen och 

andra aktörer för att på lokal nivå främja trafiksäkra beteenden? 

 

 Ja, för hastighetsefterlevnad 

 Ja, för bältesanvändning  

 Ja, för hjälmanvändning 

 Ja, för trafiknykterhet 

 Ja, för säkra fordon, t ex vad gäller mopeder 

 Ja, för synlighet, t ex cykellampor och reflexer 

 Ja, annat: _____________________________ 

 Nej, inget samarbete alls 

 

Om JA: Ge exempel på insatser. Bifoga gärna information/rapporter. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7:2 Bedriver kommunen ett arbete för nykter trafik genom SMADIT1 

tillsammans med berörda aktörer t ex Polisen, Kustbevakningen, Tullverket 

och frivilligorganisationer? 

 Ja 

 Nej 
 

7:3 a) Bedriver kommunen ytterligare formaliserade och kontinuerliga 

samarbeten i frågor som rör trafiksäkerhet?  

 Ja 

 Nej 

 

Om JA: Vilka aktörer samarbetar kommunen med och hur? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                 
1 SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan flera 

myndigheter. Den som rapporteras för ratt- eller sjöfylleri kan snabbt få professionell hjälp. 

Polisen, Kustbevakningen, Tullverket erbjuder personen som misstänks för rattfylleri ett samtal 

med socialtjänsten/beroendevården. Kontakten ska ske snabbt, helst inom 24 timmar. 
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7:3 b) Leder samarbetena till återkommande insatser? 

 Ja 

 Nej 

 

Nätverk, innovation och erkännande 

 

7.4 Deltar kommunen i nätverk för kunskap- och erfarenhetsutbyte inom 

trafiksäkerhet tillsammans med andra kommuner och nationella/regionala 

myndigheter? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA: Berätta kort om nätverk: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7:5 Deltar kommunen i forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU)? T ex 

driver FoU-uppdrag själv eller tillsammans med forskningspartner, deltar 

som referenskommun i FoU-uppdrag, arbetar med demonstrationsstråk för 

att testa nya lösningar osv. 
 Ja 

 Nej 

 

Om JA: Berätta kort om FoU-insatser: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7:6 Har kommunen tilldelats några utmärkelser eller på annat sätt fått 

erkännande för sina trafiksäkerhetsinsatser från extern och oberoende part? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA: Berätta kort om utmärkelser/erkännande: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Samarbete med andra väghållare 

 

7:7 a) Har kommunen rutiner för ett formaliserat och kontinuerligt 

samarbete och dialog med enskilda väghållare, Trafikverket (som statlig 

väghållare) och viktiga fastighetsägare för att stimulera till trafiksäkerhets-

åtgärder (inkl. DoU) på deras ansvarsområden? 

 Ja, med enskilda väghållare 

 Ja, med Trafikverket som statlig väghållare 

 Ja, med viktiga fastighetsägare 

 Nej, inget samarbete med andra väghållare alls. 

 

Om JA på 7:7 a): På vilket sätt sker samarbete/dialog? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7:7 b) Leder samarbetena/dialogen med andra väghållare till återkommande 

insatser? 

 Ja 

 Nej 

 

 

7:7 c) Ställer kommunen trafiksäkerhetskrav i samband med att enskild 

väghållare får någon form av bidrag? 

 Ja 

 Nej 

 

Om JA på 7:7 c): Vilka krav ställs? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Kommentarer 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



 


