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Inledning 
Trafikförebyggande åtgärder planeras i samarbete med Trafikverket och Orsa Besparingsskog. 

 Kommunen utför hastighetsmätningar på sträckor där det upplevs att fordonsförare ofta 
överskrider gällande hastighetsbegränsning.  

För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter så har kommunen träffar med Trafikverket där 
brister och åtgärdsförslag tas upp.  

Kommunen utför årlig översyn av de kommunala vägarna samt gång och cykelvägar för att upptäcka 
eventuella brister. 

Orsa Besparingsskog sköter många av de enskilda vägarna i kommunen och för att klara av detta 
bidrar kommunen med en viss del pengar. 

Åtgärder, ansvar och genomförande 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Rätt hastighet på 
kommunens vägar 
samt inom 
tätbebyggt område 

Kontroll av vägarnas 
standard, åtgärder vid 
farliga vägavsnitt och 
hastighetsmätning  

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Infrastruktur,  
Trafikverket  
Länsstyrelsen 

Trafikverket, Polisen, 
Besparingsskogen, 
Fastighetsförvaltare 
och vägföreningar 

Löpande 

Trafiksäkra vägar 
och broar 

Årlig översyn, 
underhållsåtgärder. 
Möten med myndigheter 
och Besparingsskogen. 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Infrastruktur, 
Trafikverket 
Vägföreningar 

Trafikingenjör, 
drifttekniker, 
Trafikverket, 
Besparingsskogen och 
övriga vägföreningar 

Löpande 

Säker trafikmiljö vid 
skolor 

Kontakt med skolan, 
översyn av skyltar och 
barns vägval till och från 
skolorna. Information till 
föräldrar 

Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Infrastruktur,  
Verksamhetsområde 
Lärande 

Trafikingenjör, 
drifttekniker, 
verksamhetschef 
Lärande, rektorer 

Löpande 

Förebygga 
halkolyckor 

Sandning, information  Verksamhetsområde 
Samhälle: 
- Infrastruktur, 
Gemensamt stöd och 
medborgarservice, 
Orsabostäder/ 
Orsalokaler 

Trafikingenjör, 
drifttekniker, 
fastighetsskötare, 
verksamhetsvakt-
mästare, 
Kommunikation 

Höst, 
vinter och 
vår. 

Färre olyckor för 
oskyddade 
trafikanter 

Bygga ut gång och cykel-
vägnät, säkra hållplatser, 
översyn belysning 

Verksamhetsområde 
Samhälle:  
- Infrastruktur, 
Verksamhetsområde 
Lärande, 
Verksamhetsområde 
Omsorg 

Trafikingenjör, 
drifttekniker, 
verksamhetschef 
Lärande, 
Verksamhetschef 
Omsorg, Region 
Dalarna, Trafikverket 

Löpande 
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Trygg och säker 
miljö 

Trygghetsvandringar Verksamhetsområde 
Samhälle:  
- Infrastruktur, 
Intresse-
organisationer 

Trafikingenjör,  
Olika organisationer, 
Trafikverket 

Löpande 

Europaväg 45 
klassas som farlig 
skolväg i 
skolskjutsreglemen
tet 

   Löpande 

Öka användandet 
av cykelhjälm 

Påminnelse om 
cykelhjälm till elever som 
cyklar till och från skolan. 

Verksamhetsområde 
Lärande 

Rektor 
Lärare 
Elever 
Föräldrar 

Löpande 

Alla använder 
cykelhjälm  

Obligatoriskt med 
cykelhjälm på aktiviteter 
som anordnas i skolans 
regi. 

Verksamhetsområde 
Lärande 

Rektor 
Lärare 
Elever 

Löpande 

Fordon som tillhör 
Orsa kommun och 
dess bolag och 
förbund ska 
framföras på ett 
säkert sätt och 
efterleva 
trafikreglerna. 

Information till anställda. Chefer inom 
kommunens samtliga 
verksamhetsområden 
Bolag och förbund 
Samtliga anställda 

Alla anställda Löpande 

Öka användandet 
av reflex 

Reflexkampanj Verksamhetsområde 
Samhälle, 
Verksamhetsområde 
Lärande 

Verksamhetsområde 
Samhälle 
Verksamhetsområde 
Lärande,  
Externa aktörer 

Löpande 


