
Europeiska vägsäkerhetsstadgan (ERSC) är den största plattformen i det civila samhället som 
fokuserar på trafiksäkerhet. Mer än 3 500 offentliga och privata enheter har åtagit sig att ansluta sig 
till ERSC och bildar en gemenskap för att dela expertis om åtgärder och initiativ för trafiksäkerhet. 
Denna gemenskap är en fantastisk resurs för att belysa vikten av trafiksäkerhet i alla EU-länder och 
utanför. 

Våra medlemmars insatser har ökat medvetenheten om orsakerna till trafikolyckor, bidragit till att 
skapa en trafiksäkerhetskultur i Europa och lyft fram framgångsrika förebyggande 
trafiksäkerhetsåtgärder. Våra medlemmar publicerar en mängd olika aktiviteter som man kan lära 
sig av och inspireras av. Dessa kan anpassas till specifika platser eller demografiska förhållanden för 
att skapa en effektiv trafiksäkerhetsstrategi för alla länder, städer och tätorter. 

Betydelsen av våra medlemmar 
Våra medlemmar är viktiga för ERSC. Att dela med sig av sina kunskaper har spelat en viktig roll i de 
alleuropeiska insatserna för att göra våra vägar säkrare. Vi förlitar oss på att medlemmarna laddar 
upp information om sina aktiviteter för att ytterligare öka kunskapen om trafiksäkerhet och lägga 
fram goda metoder som används för att uppnå målen för antalet trafikolyckor. De goda metoder 
som går utöver standardmålen kommer att lyftas fram som frivilliga åtaganden. 

Våra medlemmar anordnar evenemang för att uppmuntra samarbete och inspiration och främja en 
ännu starkare trafiksäkerhetskultur. Dessa evenemang når ut till ett stort antal människor som vi 
själva inte skulle kunna kontakta, och de uppmuntrar dem att tala ut och ger dem en plats där de 
kan göra sin röst hörd. 

Vi behöver din hjälp för att göra våra vägar säkrare på ett sätt som vi aldrig skulle ha kunnat 
föreställa oss. 

Hur man registrerar sig till ERSC 
Med en befintlig EU-inloggning 

1. Gå till ERSC:s hemsida här: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ 
2. Klicka på inloggningsknappen uppe till höger på skärmen. 
3. Du kommer till EU:s inloggningssida 
4. Ange din EU-mejladress och ditt lösenord 
5. Du kommer till ERSC:s sida för registrering av nya användare. 
6. Fyll i de tomma rutorna i din profil (obligatoriska rutor är markerade med en *). 
7. När du är klar klickar du på spara. 
8. ERSC-teamet kommer att granska din ansökana 

.  
Om mer information behövs kommer du att få ett e-postmeddelande där du uppmanas att 
komplettera din profil  
b. Om all information finns där kommer ditt medlemskap att bekräftas. 

9. När ditt medlemskap är bekräftat får du ett välkomstmeddelande med en länk till visuell information 
om ERSC, t.ex. logotyper och banderoller (observera att du inte kan dela innehåll på webbplatsen eller 
få tillgång till visuell information om du inte har en fullständig profil). 

Utan en befintlig EU-inloggning 

1. Gå till EU:s inloggningssida på följande adress: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Klicka på skapa ett konto 

3. Om du vill överföra ditt befintliga ERSC-konto använder du samma e-postadress. 

4. Du kommer till EU:s anmälningssida. 
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5. Fyll i de tomma rutorna 

6. Läs integritetspolicyn och kryssa i rutan 

7. Klicka på skapa ett konto 

8. Du kommer att få en bekräftelse via e-post. 

9. Klicka på länken i e-postmeddelandet 

10. Du kommer till sidan för att skapa ett nytt lösenord. 

11. Ange ett valfritt lösenord i de tomma rutorna. 

12. Klicka på skicka 

13. Fortsätt till avsnittet "Med en befintlig EU-inloggning" ovan. 

Om du har problem med att skapa en EU-inloggning kan du besöka hjälpsidan för EU-inloggning: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

När ditt konto är bekräftat får du tillgång till din personliga sida i "Min stadga" ERSC för att specificera ditt 

engagemang för trafiksäkerhet men också för att dela med dig av evenemang, vittnesmål och annan 

användbar information till samhället. 

Observera att det finns dokument och verktyg som kan hjälpa dig med din handlingsplan för 
trafiksäkerhet: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en 

Hur kan en befintlig ERSC-medlem migrera till en EU-inloggning? 

Om din EU-inloggning använder samma e-postadress som ditt befintliga ERSC-konto kommer ditt konto 

automatiskt att överföras.  

Om din EU-inloggning använder en annan e-postadress måste du skapa en ny EU-inloggning med din 

ERSC-e-postadress. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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