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FÖRORD 
 
 
Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att revidera kommunens Trafiksäkerhetsprogram, vilket 
antogs av kommunfullmäktige i juni år 2000. 
För att få en bred förankring för det nya programmet föreslog Tekniska förvaltningen i en 
skrivelse 2007-02-13 att en arbetsgrupp bestående av representanter från Trafiknämnden, 
Tekniska förvaltningen, polisen, Vägverket och NTF skulle bildas. 
Arbetsgruppen bildades under april 2007 och har bestått av följande personer: 
 
Arne Karlsson Kommunstyrelsens ordförande 
 
Rolf Svahn  Polisen i Tingsryd  
 
Helena Andersson Vägverket 
 
Bo Rönnebring NTF Kronoberg   
 
Ola Karlsson  Tekniska förvaltningen 
 
Christer Carlsson Tekniska förvaltningen 
 
Arbetsgång och tidplan för projektet har varit följande: 
1. Framtagande av förslag   april-september 
2.Föredragning av förslag i arbetsutskottet 1 okt 
3. Utställning och remisstid  8-26 okt 
4. Sammanställning av remissvar  29okt – 2 nov 
5. Föredragning av slutligt förslag i arbetsutskottet 5 nov 
6. Föredragning av slutligt förslag i kommunstyrelsen 19 nov 
7. Antagande av förslaget i kommunfullmäktige 29 nov 
     
Det här presenterade trafiksäkerhetsprogrammet skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
trafiksäkerheten i kommunen. Åtgärdslistan skall vara ett ”levande” dokument som inför varje 
budgetår skall kompletteras med en prioritering av de föreslagna åtgärderna. Programmet skall 
revideras och remissbehandlas vart 4: e år. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Kort beskrivning av Tingsryds kommun 
  

  
 
 
 
 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, 
 Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. 
 Kommunen har en landareal på 1048 km2. Den totala folkmängden uppgick till 12 712
 personer 2006-12-31. Ca. 60 % av kommunens invånare bor i tätorter. Riksväg 27 löper 
 genom kommunen i nord- sydlig riktning. 

Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen tätt följd av vård- omsorgs - och 
servicenäringen. Jord- och skogsbruksnäringarna har också en stor roll inom näringslivet.  

 
1.2 Gatu- och vägnät 
 
 Väglängd i km fördelad på väghållare och vägtyp. 
 
  
Väghållare Gata GC-väg 

inom 
plan.omr 

GC-väg 
utom 
plan.omr 

Enskild väg 
statsbidrag 

Enskild väg 
ej 
statsbidrag 

Övriga 
vägar 

Summa 

Kommunen 112 28 52 542 240  974 
Staten      510 510 
       1484 
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2. BAKGRUND 

 
Varje år skadas eller dödas ett stort antal människor i trafiken. En stor del av trafikolyckorna 
drabbar de oskyddade trafikanterna i våra tätorter. Kommunen svarar för väghållningen och 
trafiksäkerheten på gatorna i tätorterna samt för enskilda vägar med statsbidrag. Vägverket 
har motsvarande ansvar för de allmänna vägarna samt för genomfartsleder i våra samhällen.    
Riksdagen antog under hösten 1997 en ny inriktning för trafiksäkerhetsarbetet den s.k. 0- 
visionen. Denna innebär att det långsiktiga målet är att ingen skall dödas eller skadas svårt i 
trafiken. 0- visionen förutsätter inte att alla olyckor skall undvikas. Utgångspunkten är att de 
misstag vi gör och alltid kommer att göra inte skall leda till att människor dör eller skadas 
allvarligt. Det skall med andra ord inte vara dödsstraff på att göra ett misstag i trafiken. 

 
2.1 Det nationella trafiksäkerhetsprogrammet 
 
 Svenska kommunförbundet, Vägverket och Polisen har utarbetat ett nationellt 
 trafiksäkerhetsprogram. I detta program har man valt att prioritera tio områden. 
  
 1. Värdering av trafiksäkerhet 
 2. Trafiknykterhet 
 3. Färre hastighetsöverträdelser 
 4. Säkrare trafikmiljö 
 5. Färre regelöverträdelser 
 6. Användning av säkerhetsutrustning i bil 
 7. Säkrare bilar 
 8. Synbarhet i trafiken 
 9. Användning av cykelhjälm 
 10. Räddning, vård och rehabilitering 
 
 
 
3. SYFTE 
 
 Syftet med Tingsryds kommuns trafiksäkerhetsprogram är följande: 
 
3.1 0-visionen 
 
 Att ange mål och medel för att förverkliga 0- visionen. 
 
3.2 Underlag för ställningstagande i trafikfrågor 
 
 Åtgärder i trafikmiljön, ex. hastighetsbegränsningar, G-c separering m.m. kräver en samlad 
 bedömning av trafiksituationen. Med ett trafiksäkerhetsprogram som underlag och stöd har 
 kommunen ett bra hjälpmedel i det dagliga trafikarbetet. 
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3.3 Underlag och riktlinjer för kommunens fysiska planering 
 
 Genom att införa trafikfrågor i ett tidigt skede av den fysiska planeringen kan många 
 kostsamma åtgärder undvikas. Då översiktsplanen även skall behandla trafikfrågor bör 
 arbetet  med denna och trafiksäkerhetsprogrammet bedrivas parallellt. 
 
 
3.4 Öka kunskap och engagemang 
 
 Genom att belysa och lyfta fram trafiksäkerhetsfrågor vid flera tillfällen kan kunskap och 
 engagemang hos politiker, tjänstemän och kommuninvånare öka. Det är av stor vikt att barn  
 och ungdom får en ”god start”, därför är det viktigt att skola och barnomsorg tillhandahåller 
 en bra trafikundervisning.  
 
 
4. TRAFIKSÄKERHETSLÄGET 
 
4.1 Olycksstatistik 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 I Tingsryds kommun har 11 personer dödats och 59 skadats svårt i trafiken under perioden 

2002 – 2006. Huvuddelen av dessa olyckor har skett utanför tätbebyggt område. 
 
4.2 Olyckor med registrerade personskador på landsbygd (ej kommunala vägar) 
  

Under perioden 2002– 2006 omkom 9 personer och 46 stycken skadades svårt i 
landsbygdstrafiken i kommunen. 
 
         2002             2003              2004               2005            2006  
  
Totalt antal olyckor          22                  28                  25                    25                23 
 
Därav viltolyckor                     3                     2                   2                      1                  2 
 
Tot. antal skad/döda              28                   47                  39                   42                26 
 
Därav dödade                            0                    5                     1                     3                  0 
 
Därav svårt skadade                 9                  13                     9                   10                  5 
 
Därav lindrigt skadade           19                  29                   29                   29                21 
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4.3 Olyckor med registrerade personskador i tätort (kommunala och statliga vägar) 
 

I tätort domineras statistiken av cykelolyckor och olyckor där fotgängare är inblandade. 
Under perioden 2002 – 2006 inträffade 2 dödsolyckor inom tätbebyggt område. Under 
samma period rapporterades 13 st. svårt skadade 

 
                                                     2002                2003                2004                 2005            2006 
 
Totalt antal olyckor                      11                      9                      5                        5       10 

 
            Totalt antal skadade                    13                    14                       7                       6       15 
 
             Därav dödade                  0                      1                       0                       0         1 
 
             Därav svårt skadade                     4                      3                       1                       1         4 
 
             Därav lindrigt skadade                 9                   10                        6                       5       10 
 
 
 
 
5. MÅL FÖR TINGSRYDS KOMMUN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Färre trafikskador 
 

Det långsiktiga målet för trafiksäkerhetsarbetet är att ingen ska behöva dödas eller skadas 
allvarligt till följd av en trafikolycka 
Risken för att dödas eller skadas svårt i trafiken skall minska snabbast för de svaga och mest 
utsatta trafikantgrupperna, främst barn, funktionshindrade, äldre, fotgängare och cyklister  

 
5.2 Säkrare för de oskyddade trafikanterna 
 
 Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna (gående och cyklister) skall prioriteras. 
 
5.3 Öka trafiksäkerhetsmedvetandet 
 
 Genom att bredda deltagandet i trafiksäkerhetsarbetet till olika ”aktörer” som skola, 
 barnomsorg, sockenråd m.m. är målet att öka engagemang och medvetande i trafikfrågor. 
 
5.4 Säkrare transporter 
 
 Genom att ställa upp krav och kriterier för kvalitetssäkring av egna och upphandlade 
 transporter kan kommunen öka säkerhetsmedvetandet hos både den egna personalen och 
 entreprenörer. 
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6. VÄGAR TILL MÅLET 
 
  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Säkrare trafikmiljö 
 
 Särskilt viktigt är säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Därför bör en översyn av 

trafiksituationen i tätorterna vid i synnerhet skolor, daghem, särskilda boendeformer, 
lekplatser och längs barnens skolvägar ske. Prioritering av utbyggnad av gc-vägar.  På 
landsbygden bör genomfartsvägar som till stora delar nyttjas eller korsas av oskyddade 
trafikanter studeras närmare. Ökad övervakning av överträdelse av hastighetsgränser, 
bilbältesanvändning, företrädesregler m.m. bör också vara ett sätt att bidra till en säkrare 
trafikmiljö. 

 
6.2 Ombyggnad av korsningar 
 
 Olycksdrabbade korsningar bör byggas om. 
 
6.3 Anpassning av hastighetsgränser 
 
 Hastighetsgränser på våra gator och vägar skall anpassas till gatans eller vägens 

trafiksäkerhetsstandard. Där det förekommer mycket korsande gång- och cykeltrafik bör    
någon form av hastighetsdämpande åtgärder utföras, alternativt hastighetsbegränsning till 30 
km/h.  

 Vid en trafikolycka är det hastigheten som är avgörande för hur allvarliga personskadorna 
 blir. 
 
 
6.4 Drift och underhåll 
 
 Drift och underhåll har en stor betydelse för trafiksäkerheten. En sliten beläggning med  
 spårbildning ökar risken för vattenplaning vid regn. Sättningar och skador i beläggningen på  
 gång- och cykelbanor innebär risker för gående och cyklister. En nedskärning av  
 vinterväghållningen innebär ökade risker för halkolyckor och att gående och cyklister  

tvingas ut i körbanan, med ökade olycksrisker som följd. 
 Det är viktigt att Vägverket och kommunen får ekonomiska resurser för vägunderhåll och 
 vinterväghållning.  
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6.5 Ökad kunskap och engagemang 
 
 För att öka kommuninvånarnas kunskap och engagemang i trafiksäkerhetsfrågor krävs att 
 dessa får en möjlighet att delta i trafiksäkerhetsarbetet. Detta kan ske genom ökat 
 informationsflöde till olika grupper, t.ex. genom informationsträffar med sockenråd, 
 intresseorganisationer m.fl. En grupp som bör uppmärksammas särskilt är barn och ungdom. 
 Viktigt är att denna grupp får en bra information och trafikundervisning på skolor och 
 daghem. 
 
6.6 Kvalitetssäkring av transporter 
 
 Omkring 60 % av alla transporter i vårt land är genererade av den offentliga sektorn. Många 
 av transporterna sker i egen regi och andra upphandlas. Om kommunen ställer upp kriterier 
 och krav på kvalitetssäkring av både egna och upphandlade transporter kommer detta att   
 innebära ett ökat säkerhetsmedvetande hos både den egna personalen och entreprenörer. 
 
 
 
 
7. KOSTNADER 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Information 

 
En stor del av arbetet med att förbättra trafiksäkerheten måste ske genom information och 
attitydpåverkan. Detta arbete utförs på ett förtjänstfullt sätt av bl.a. NTF. Kommunen 
tillsammans med vägverket bör aktivt medverka i informations- och 
trafiksäkerhetskampanjer. För detta ändamål bör därför anslås medel i kommande års 
budgetar. 

 
7.2 Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 
 
 För mindre trafiksäkerhetsåtgärder föreslås att 200.000 kr avsätts i driftbudgeten under de 
 kommande åren. 
 
 
7.3 Större trafiksäkerhetsåtgärder 
 
 Större trafiksäkerhetsåtgärder bör budgeteras som särskilda objekt i investeringsbudgeten för 
 varje år. 
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8.      ÅTGÄRDSPROGRAM 
 

För att nå målen i Tingsryd kommuns trafiksäkerhetsprogram följer en redovisning av de 
åtgärder som bör genomföras. 
I tätort ska trafikmiljön utformas så att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter prioriteras. 
Fysiska åtgärder inriktas på att säkerställa trafiksäkerhet och tillgänglighet för dessa 
trafikantgrupper. I första hand prioriteras åtgärder på huvudgator med blandtrafik. 

 
 
8.1 Säkrare trafikmiljö 

. 
• tillsammans med Vägverket upprätta en prioriteringslista över trafikmiljöer med dålig 

säkerhet. Detta bör ske med utgångspunkt från inkomna skrivelser och kända 
förhållande. 

• tillsammans med Vägverket anslå medel för att bygga om dåliga trafikmiljöer 
• förbättra tillgängligheten för äldre och funktionshindrade vid exempelvis korsningar 
• prioritera utbyggnad av gc-vägar i kommunen 
• prioritera underhåll och vinterväghållning (halkbekämpning) på gatuavsnitt där det finns 

många oskyddade trafikanter 
• se över hastighetsgränser 
• genomföra kampanjer för att förbättra sikten i korsningar 
• vid planering av trafiksäkerhetsåtgärder samråda med berörda organisationer 
• Kartläggning av låg- och mellanstadieelevers skolvägar 

 
 
8.2 Kommunal kvalitetssäkring av transporter 
 

Kommunen skall utarbeta en resepolicy där bl.a. krav på säkerhet och miljöpåverkan för 
följande punkter skall ställas 
• Hyr- leasing- och tjänstefordon ( storlek, säkerhetsutrustning ) 
• Transportfordon ( vid inköp ) 
• Yrkesfordon 
• Upphandling av skolskjutsar och färdtjänst  
• Anställdas resor 

  
 
8.3 Öka kunskap och engagemang i trafikfrågor 
 

För att öka kunskap och engagemang i trafikfrågor skall kommunen  
 
• Utbilda och fortbilda kommunala beslutsfattare och handläggare 
• Deltaga i informationsmöten med t.ex. sockenråd, föreningar och organisationer samt 

aktivera dessa i trafiksäkerhetsarbetet 
• Fortsatta kontakter med vägverket, polisen och NTF 

 
  
    Inom grund- och gymnasieskolan 
 

• ge trafikundervisning 
• ordna praktiska övningar 
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• ordna temaarbeten med trafiksäkerhetsanknytning 
• visa hur bra/dåligt man syns i mörker 
• propagera för cykelhjälmsanvändning 
• engagera föräldrar 
• visa de vuxna som föredömen 
• informera om att alkohol och droger i trafiken ej är förenligt 

 


	Tot. antal skad/döda              28                   47                  39                   42                26
	Totalt antal olyckor                      11                      9                      5                        5       10

