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Förebyggande åtgärder planeras i samarbete med Trafikverket. Kommunen utför has-

tighetsmätningar på sträckor där det upplevs att fordonsförare ofta överskrider gäl-

lande hastighetsbegränsning. För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter har 

kommunen träffar med Trafikverket där brister och åtgärdsförslag tas upp. Kommu-

nen utför löpande översyn av de kommunala vägarna, samt gång- och cykelvägar för 

att upptäcka eventuella brister. Vägföreningar sköter många av de enskilda vägarna i 

kommunen och för att klara av detta bidrar kommunen med ett visst ekonomiskt 

stöd. 
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Rätt hastighet på 

vägar inom tätbe-

byggt område 

Kontroll av vägarnas 

standard, åtgärder vid 

farliga vägavsnitt och 

hastighetsmätning  

Trafikverket Region 

Mitt 

Länsstyrelsen 

 

 

 

Trafikverket  

Polisen 

Kommunen Vägföre-

ningar 

Löpande 

Trafiksäkra vägar och 

broar 

Årlig översyn, under-

hållsåtgärder. Möten 

med myndigheter samt 

trafikverket. 

Vansbro kommun  

Trafikverket Region 

Mitt 

 

Gatuingenjör 

Trafikverket  

Löpande 

Säker trafikmiljö vid 

skolor 

Kontakt med skolan, 

översyn av skyltar och 

barns vägval till och 

från skolorna. Informat-

ion till föräldrar 

Vansbro kommun 

Trafikverket Region 

Mitt 

 

Samhällsbyggnad 

Intern service 

Gatuingenjör 

Trafikverket 

Skolan 

Löpande 

Förebygga halko-

lyckor 

Sandning, information  Vansbro kommun 

Trafikverket Region 

Mitt 

 

 

Samhällsbyggnad 

Gatuingenjör 

Intern service 

Trafikverket 

Kommunikation 

Löpande 

Färre olyckor för 

oskyddade trafikanter 

Bygga ut gång och cy-

kel-vägnät, säkra håll-

platser, översyn belys-

ning 

Vansbro kommun 

Trafikverket Region 

Mitt 

 

Samhällsbyggnad 

Skola 

Gatuingenjör 

Trafikverket 

Region dalarna 

Löpande 

Utbildning i lagar och 

regler som gäller 

framförandet av a-

traktorer och mope-

der 

Informationsträffar Polisen Skolan Löpande 

Gott trafikvett hos 

barn och elever 

Trafikundervisning Ob-

ligatoriskt med cykel-

hjälm till och från sko-

lan och vid aktiviteter 

som anordnas i sko-

lans regi. Påminnelse 

om reflexanvändning 

Förvaltningsområde 

Utbildning kultur och 

fritid 

Skolan Löpande 

 


