
SPF Medlemsträff 26/4 kl 14.00 i Sveasalen

Drygt 50 medlemmar kom till medlemsträffen. Dagens tema var trafik.

Eva hälsade välkommen och Bernt Bergkvist sammankallande i gruppen Trafik/BRÅ
berättade om gruppen och presenterade övriga medlemmar. 

Bernt överlämnade ordet till Hans Moberg från NTF Dalarna som berättade om 
verksamheten och samarbetet med 27 olika organisationer där SPF är en.

Hans tog upp trafiksäkerhetsarbetet som styrs och genomsyras av nollvisionen där 
målet för perioden 2007 – 2020 var att komma ner till max 220 döda i trafiken/år. 
Utfallet blev 204. För gruppen allvarligt skadade var målet 4100 och utfallet 3600. 
Särskilt utsatta är de oskyddade trafikanterna fotgängare och cyklister. Internationellt
utmärker sig Sverige och Norge med jämförelsevis låga dödstal.

För gruppen äldre är fallolyckor ett särskilt problem både ute och i hemmet.

E16 mellan Falun och Borlänge är särskilt olycksdrabbad. Den raka och breda vägen
av motorvägsstandard tros inbjuda till användandet av mobiltelefon med påkörningar
och dikeskörning som följd.

NTF arbetar projektorienterat med olika trafiksäkerhetsfrågor (finansieras av 
Trafikverket).

Ett sådant är riskutbildning t.ex halkkörning som numera är en obligatorisk del i 
körkortsutbildningen. 

”Arbete på väg” är en annan riskutbildning. De som arbetar med vägarbeten ute i 
trafiken är en särskilt utsatt grupp.

 ____________

Efter denna intressanta föreläsning intog vi dagens efterlängtade fika med livliga 
samtal.



____________

Bernt presenterade därefter Lars Lindblom och Ingrid Andrén från Trafikenheten i 
Leksands kommun som informerade om trafiksituationen i kommunen. De arbetar 
med tillståndsfrågor, säkerhetsarbete, dispenser mm i nära samarbete med 
driftenheten. Kommunen sköter runt 40 mil väg.

En av huvuduppgifterna är trafikteknisk planering utifrån översiktsplanen 2014, 
cykelplan och andra styrdokument. Särskilt fokus läggs på de oskyddade 
trafikanterna. Utbyggnad och drift av gång och cykelvägar är prioriterat i kommunen
där trafiken till 50% är genomfartstrafik.

Man arbetar också mot Region Dalarna för att främja kollektivtrafiken.

____________

Programgruppen berättade en del om kommande aktiviteter bl.a om en resa till 
Älvdalen i augusti med besök på porfyrverket och på Hagströmsmuseet.

Vid pennan Urban Näsgårde
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