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Förord
Denna rapport ska vara ett underlag vid 2010 års resultat konferens ”Aktörssam
verkan mot nya etappmål år 2020” samt den efterföljande planeringen av trafik
säkerhetsarbetet hos olika aktörer. I rapporten redovisas en analys av trafiksäker
hetsutvecklingen utifrån utfallet i antalet dödade och skadade samt 13 indikatorer 
som beskriver olika tillstånd i vägtrafiken. Dessutom ska analysen visa vilka till
stånd som är i störst behov av förändring för att trafiksäkerhets målet ska kunna 
uppnås till år 2020. 

Rapporten är framtagen av en analysgrupp bestående av analytiker från Trans
portstyrelsen, SIKA (nuvarande Trafikanalys), VTI och Vägverket (nuvarande 
Trafikverket). Följande personer har deltagit i analysarbetet: Jan Ifver (Transport
styrelsen), Peter Larsson (Transportstyrelsen), Åsa Berglind (Transportstyrelsen), 
Åsa Forsman (VTI), Anna Vadeby (VTI), Maria Melkersson (Trafikanalys), Johan 
Strandroth (Trafikverket), ÖstenJohansson (Trafikverket), Magnus Lindholm 
(Trafikverket) och Ylva Berg (Trafikverket).
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Sammanfattning
Enligt ett riksdagsbeslut i maj 2009 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan 
år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Antalet allvarligt 
skadade i trafiken ska reduceras med en fjärdedel. 

Denna rapport utgör ett underlag för det arbete som ska leda fram till måluppfyl
lelsen 2020 och kommer att presenteras vid 2010 års resultatkonferens. I rapporten 
analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen under 2009 utifrån antalet dödade och ska
dade samt 13 indikatorer. Dessutom förklaras utvecklingen med utgångspunkt från 
omvärldsfaktorer och olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder. Nuläget år 2009 för de 
olika indikatorerna och en bedömning av huruvida de förändrats i tillräcklig takt för 
att nå målet 2020 redovisas i tabellen nedan.

Indikator  Utgångs-
läge 

2009 Mål år 
2020

Utveckling  
mot mål

antal dödade i trafiken 440 355 220 i linje med önskvärd 
utveckling

antal allvarligt skadade i 
trafiken

5 300 5 200 4 000 ej i linje med 
önskvärd utveckling

andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät

43 % - 80 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

genomsnittlig reshastighet 
(km/tim), statligt vägnät

82 km/tim - 77 km/tim i linje med önskvärd 
utveckling

andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, kommunalt 
vägnät

52 % - 80 % Mäts ej

andel trafikarbete med nyktra 
förare

99,76 % - 99,9 % Mäts ej

andel bältade i framsätet i 
personbil

96 % 96 % 99 % i linje med önskvärd 
utveckling

andel cyklister med hjälm 27 % 27 % 70 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

andel personbilar i nybilsför-
säljningen med högsta 
euronCaP-klass

66 % 71 % 100 % i linje med önskvärd 
utveckling

andel nya tunga fordon med 
automatiskt nödbromssystem

0 % - 100 % Mäts ej

andel trafikarbete på vägar 
med över 80 km/h och fysisk 
mötesseparering

50 % 65 % 75 % i linje med önskvärd 
utveckling

andel säkra gCM-passager på 
kommunalt huvudnät för bil

Cirka 25 % - ej definierat Mäts ej, mål saknas

andel säkra korsningar på 
kommunalt huvudnät för bil

Cirka 50 % - ej definierat Mäts ej, mål saknas

genomsnittlig tid från larm till 
ambulans är på plats

- 15,2 
minuter

ej definierat Mål saknas

genomsnittlig tid från olycka 
till ankomst vid akutmottag-
ning

- - ej definierat Mäts ej, mål saknas

andel förare som uppger att 
de somnat/ nästan somnat 
vid bilkörning

11,9 % 16,2 % 6 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

värdering av trafiksäkerhet, 
index

67 65 80 ej i linje med 
önskvärd utveckling
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1 för att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde på 2006-2008 som basår. se mer under 
kapitel 3 Omvärldsfaktorer.

Antalet omkomna 2009 beräknas uppgå till 355 personer, vilket är 42 färre än 2008. 
Jämfört med medelvärdet1 för 2006–2008 har antalet omkomna minskat med 19 
procent. För att nå målet om högst 220 omkomna år 2020 krävs en årlig minskning 
av antalet omkomna med 5 procent. Detta betyder att antalet omkomna för 2008 
och 2009 ligger väl under kurvan för en önskvärd utveckling till år 2020. Antalet 
allvarligt skadade har beräknats till 5 200. Det är en liten minskning jämfört med 
2008, då antalet beräknades uppgå till 5 300. Detta bedöms inte vara inom önskvärd 
utveckling för att målet på maximalt 4 000 år 2020 ska uppnås.

Just nu befinner vi oss i en period med mycket låga dödstal som började samtidigt 
med att den ekonomiska konjunkturnedgången startade under hösten 2008. Olika 
prognosmodeller indikerar dock att konjunkturnedgången och slumpvariation inte 
kan förklara hela nedgången i antalet dödade under 2008 och 2009, utan att det 
också är en effekt av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Den samlade bedömningen 
på kort sikt är dock att antalet dödade inte kommer att fortsätta minska i samma 
takt när den ekonomiska konjunkturen vänder. 

För att nå etappmålen är det viktigt att inte slå sig till ro, utan att nu inrikta sig på att 
genomföra åtgärder som påverkar de indikatorer som bedöms viktigast för 
måluppfyllelsen.

De indikatorer som måste påverkas för att flest liv ska kunna sparas är Hastighets
efterlevnad, Säkra fordon och Säkra statliga vägar. Hastigheten är den mest centrala 
faktorn för trafiksäkerheten. Mätningar på det statliga vägnätet indikerar att medel
hastighet utvecklas i rätt riktning.  Hastighetsefterlevnaden är dock fortfarande den 
största utmaningen, såväl på det kommunala som på det statliga vägnätet. Hittills 
bedöms efterlevnaden inte förbättras i tillräckligt snabb takt. Det behövs därför ett 
brett spektrum av åtgärder som kan svara mot utmaningen att överträdelserna kan 
bli ännu fler när de nya hastighetsgränserna nu träder i kraft. 

De nya hastighetsgränserna har också till stor del medfört att resultatet för indika
torn Säkra statliga vägar tveklöst har utvecklats bäst under 2009. De viktigaste åt
gärderna på det statliga vägnätet bedöms vara att andelen av trafikarbetet som sker 
på mötesseparerade vägar fortsätter öka och att det blir en tydligare satsning på att 
minska antalet singelolyckor. Utvecklingen av säkra fordon har stagnerat, men den 
är ändå i nivå med den önskvärda utvecklingen. Därför är det viktigt att andelen 
säkra fordon i fordonsflottan ökar i snabbare takt.

Utvecklingen för dessa tre indikatorer (hastighet, fordon och statliga vägar) illus
trerar väl att trafiksäkerhet är en utmaning på systemnivå och det är uppenbart att 
utvecklingen i de olika indikatorerna hänger ihop.
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Inledning1 

Enligt ett riksdagsbeslut i maj 2009 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan år 
2007 och år 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Riksdagen har också 
beslutat att antalet allvarligt skadade i trafiken ska reduceras med en fjärdedel. 

Underlaget för detta riksdagsbeslut utgörs delvis av Vägverkets (nuvarande Trafik
verket) rapport till regeringen i uppdraget att föreslå ett nytt etappmål för trafik
säkerhetsutvecklingen. I uppdraget ingick att ta fram underlag för det fortsatta 
trafik säkerhetsarbetet enligt Nollvisionen (Vägverket 2008:31). Vägverkets förslag 
bygger på ett system för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, mer åtgärdsnära 
etappmål samt årliga resultatkonferenser där trafiksäkerhetsutvecklingen och mål
uppfyllelsen utvärderas. Syftet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäker
hetsarbetet. Förslaget är framtaget efter samverkan med andra organisationer. 

Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp olika indikatorer mot mål 
som satts upp i förväg. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafik
säkerhetsutvecklingen. Mål för indikatorer medför en mer verksamhetsnära upp
följning. Indikatorerna som föreslås i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhet
sarbetet redovisas nedan och målnivåerna återges i avsnitt 4.

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät1. 

Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 2. 

Nyktra förare3. 

Bältesanvändning4. 

Hjälmanvändning5. 

Säkra fordon6. 

Säkra tunga fordon7. 

Säkra statliga vägar8. 

Säkra kommunala gator: gång, cykel, mopedpassager9. 

Säkra kommunala gator: korsningar10. 

Snabb och kvalitativ räddning11. 

Utvilade förare12. 

Hög värdering av trafiksäkerhet13. 

Syfte1.1 
Denna rapport ska vara ett underlag vid 2010 års resultatkonferens ”Aktörssam
verkan mot nya etappmål år 2020” samt för den fortsatta planeringen av trafik
säkerhetsarbetet i Sverige. 

Analysrapporten beskriver och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen. Rapporten 
ska också ge svar på vilka indikatorer som är viktigast att förändra för att trafik
säkerheten ska öka och antalet trafikdödade halveras till år 2020. Trafiksäkerhets
utvecklingen beskrivs utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, samt 
utifrån de 13 indikatorerna. Analysen av det rådande trafiksäkerhetsläget utgår från 
åtgärder som vidtagits samt olika typer av omvärldsfaktorer som kan ha påverkat 
utfallet (till exempel demografiska och samhällsekonomiska förändringar). 
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De analyser som ska göras under perioden till och med 2020 ska också kunna vara 
en del av underlaget till nya indikatorer eller en förändrad sammansättning av da
gens indikatorer. Det blir också viktigt att kunna beskriva vilka trafiksäkerhets
åtgärder som varit mest effektiva respektive vilka åtgärder som behöver genomföras 
framöver. 

Utgångspunkter1.2 
Indikatorerna och de effektsamband som ligger till grund för målnivåerna är fram
tagna av Vägverket i samverkan med en rad andra nationella organisationer och 
finns angivna i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Analysen i denna 
rapport är genomförd utifrån dessa på förväg utpekade förutsättningar och utifrån 
mätningar och data genomförda främst i Vägverkets och Tranportstyrelsens regi. 
Ytterligare beskrivningar av det dataunderlag och de metoder som används i analys
rapporten finns i respektive avsnitt. 
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Antalet dödade och allvarligt 2 
skadade

Riksdagen fastställde i maj 2009 förslaget till nytt etappmål för trafiksäkerhetsut
vecklingen som regeringen föreslog i sin proposition Mål för framtidens resor och 
transporter (prop. 2008/09:93). Inom vägtransportsystemet bör antalet omkomna 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 
2020 (basåret är räknat som medelvärdet för åren 2006–2008). Särskilt bör åtgär
der som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras.

Det finns ännu (mars 2010) inte någon officiell uppgift om antalet omkomna för 
2009. För att få jämförbarhet med övriga år har därför en skattning gjorts för 2009. 
Utöver den skattningen har 2 fotgängare avlidit av skador de åsamkats efter att ha 
fallit omkull i vägmiljön och 2 personer har omkommit efter att ha blivit påkörda av 
spårvagn. Dessa olyckstyper ingår inte i officiell statistik och inte heller i nedanstå
ende analys.

I målet till år 2020 ingår även antalet allvarligt skadade, som ska minskas med en 
fjärdedel. Vägverket föreslog i oktober 2007 en definition på allvarligt skadad (Väg
verket 2007). Man utgick då från begreppet medicinsk invaliditet som försäkrings
bolagen använder för att värdera olika funktionsnedsättningar oberoende av orsak. 
Förslaget innebar att en person anses som allvarligt skadad om han eller hon i sam
band med en vägtrafikolycka har fått en skada som ger minst 1 procents invaliditet.

Ett problem med att använda medicinsk invaliditet som mått är dock att det ofta går 
lång tid mellan skadan och konstaterad invaliditet. Om måttet ska kunna användas 
behövs därför en metod som gör att antalet personer med medicinsk invaliditet kan 
prognostiseras. Transportstyrelsen har med hjälp av Folksam (Malm m.fl. 2008) ut
vecklat en metod för att beräkna hur många av en grupp skadade som kommer att få 
bestående men och som därmed ska definieras som allvarligt skadade. Metoden är 
dock inte färdigutvecklad och därför kan nivån på antalet allvarligt skadade komma 
att förändras. Vid varje uppföljningstillfälle kommer dock ett enhetligt beräknings
sätt att användas, så att jämförelser över tid kan göras på ett rättvisande sätt.

Dödade2.1 

2006-2008 2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

antal omkomna 440 355 220 i linje med önskvärd 
utveckling

För 2009 beräknas antalet omkomna uppgå till 355 personer vilket är 42 färre än 
2008. Jämfört med medelvärdet2 för 2006–2008 har antalet omkomna minskat med 
19 procent. För att nå målet om högst 220 omkomna år 2020 krävs en årlig minsk
ning av antalet omkomna med 5 procent. Under 2008 respektive 2009 var den årliga 
minskningen av antalet omkomna 16 respektive 11 procent. Detta betyder att antalet 
omkomna för 2008 och 2009 ligger väl under kurvan för en önskvärd utveckling till 
år 2020. 

2 för att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde på 2006-2008 som basår. se mer under 
kapitel 3 Omvärldsfaktorer.
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Figur 1. Antal omkomna (exkl. sjukdom) i vägtrafikolyckor 1996-2009 (2009 skattat) samt 
önskvärd utveckling fram till år 2020. Källa: STRADA

Under 2009 minskade antalet omkomna för samtliga trafikantkategorier utom för 
fotgängare, som förblev oförändrat 45 personer. Den relativa minskningen var störst 
för antalet omkomna cyklister, som minskade med 40 procent jämfört med 2008. 
Antalet omkomna bilister minskade med 10 procent. Även antalet mopedister och 
motorcyklister som omkom minskade med 10 procent.

Figur 2. Antal omkomna fördelade efter trafikantkategori. 1996-2009 (2009 skattat).  
  Källa: STRADA

Under perioden 1996–2009 minskade det totala antalet omkomna med 30 procent. 
Antalet cyklister som omkom minskade med 63 procent, antalet gående minskade 
med 40 procent, antalet mopedister minskade med 36 procent och antalet bilister 
minskade med 31 procent. Däremot ökade antalet omkomna motorcyklister med 15 
procent från 1996 till 2009.
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Allvarligt skadade2.2 

2007 2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

antal allvarligt skadade 5 300 5 200 4 000 ej i linje med önskvärd 
utveckling

 
För 2007 beräknades antalet allvarligt skadade till cirka 6 800 personer (Vägverket 
2009). En ny beräkning för år 2007 visar att antalet allvarligt skadade uppgick till ca 
5 300 (Transportstyrelsen 2009). Skillnaden beror på att man i den nya beräkningen 
kunnat ta hänsyn till att en stor del (37 procent) av de skadade endast hade skador 
på hud (skrubbsår, kontusioner, brännskador med mera) där risken för bestående 
men är låg (ca 1,7 procent). För dessa beräknades risken tidigare som för svårare 
skador (till exempel frakturer) på den del av kroppen som skadats (ofta 17 procent). 
För 2008 respektive 2009 beräknas antalet allvarligt skadade till 5 400 respektive 
5 200.

Om gående som fallit omkull i vägmiljön ingått i beräkningen skulle antalet allvar
ligt skadade uppgå till drygt 7 000 per år (2007–2009). Som nämnts tidigare ingår 
den olyckstypen inte i officiell statistik. Detta är dock ett så betydande problem att 
det måste omnämnas, eftersom mer än var fjärde allvarligt skadad i vägtransport
systemet är en gångtrafikant som fallit omkull. Figur 3 visar att fallolyckorna bland 
gående ökade 2009, vilket får tillskrivas den snörika decembermånaden.
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Figur 3. Antal allvarligt skadade 2007–2009 samt önskvärd utveckling fram till år 2020 (inkl./exkl.  
  gående som fallit i vägmiljön). Källa: STRADA

Etappmålet innebär att antalet allvarligt skadade högst får uppgå till 4 000 år 2020. 
Det motsvarar en årlig minskning med 2,2 procent. Hittills har antalet allvarligt 
skada de minskat med 1,9 procent. Den förändring är dock så liten att den ryms inom 
den statistiska felmarginalen. Vår bedömning är att det krävs effektiva åtgärder som 
specifikt riktas mot skador som ger bestående men för att målet ska kunna uppnås.
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Figur 4. Andelen allvarligt skadade fördelade efter färdsätt 2009. Källa: STRADA

Cyklister utgör en betydande andel av de som skadats allvarligt, till skillnad från 
deras andel av de omkomna. Nästan lika många cyklister som personbilister skada
des allvarligt under 2009. Vidare har fler skadats allvarligt som mopedister än som 
motorcyklister. Antalet fotgängare som blivit allvarligt skadade efter att ha blivit 
påkörda är dock relativt litet. Under 2009 beräknas dock 2 200 fotgängare ha ska
dats allvarligt när de har snubblat eller halkat omkull i vägmiljön utan att något 
fordon varit inblandat.

Svårt skadade enligt Socialstyrelsens patientregister (PAR3)

Det går inte att beräkna hur utvecklingen av antalet allvarligt skadade sett ut fram 
till 2007, eftersom andelen sjukhus som rapporterade in i STRADA tidigare var för 
lågt. Dessutom har klassningen av skador förändrats (AISklassning). För att kunna 
visa på de förändringar som skett för olika trafikantgrupper över tid används här i 
stället uppgifter om antalet trafikanter som skadats så svårt att de blivit inskrivna4 
på sjukhus i mer än 24 timmar (SIKA 2009).
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Figur 5.  Antal svårt skadade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) fördelade efter färdsätt 1998–2008 
(jämförbara data från och med 1998). Källa: PAR

3 socialstyrelsens patientregister
4 inskriven på sjukhus är den officiella termen för det som i dagligt tal kallas för inlagd på sjukhus
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Fram till 2007 var svårt skadade i personbil den grupp som utgjorde det högsta an
talet svårt skadade. Deras antal ökade till och med år 2003. Därefter har antalet 
minskat markant. Detta innebär att cyklister numer är den trafikantgrupp med flest 
antal svårt skadade. En tredjedel av samtliga trafikanter som skrivits in på sjukhus 
efter olyckor var cyklister. (SIKA 2009).

Antalet mopedister och motorcyklister som skadades så svårt att de blev inskrivna 
på sjukhus minst ett dygn ökade med 59 procent från 1998 till 2008. Det är den enda 
kategorin trafikanter där antalet skadade har ökat under perioden. Antalet gångtra
fikanter som skadats svårt efter att ha blivit påkörda minskade med 30 procent från 
1998 till 2008. Antalet skadade trafikanter med andra färdsätt (buss, lastbil eller an
nat) har varit lågt under hela perioden, och det har även minskat något, från sam
manlagt cirka 550 till cirka 400. (SIKA 2009).

Under perioden 1998–2007 har i genomsnitt cirka 2 000 fotgängare årligen skadats 
så svårt att de blivit inskrivna på sjukhus minst ett dygn, vid olyckor på vägar och 
gator (inklusive gångbanor) utan att något fordon har varit inblandat. Personer 65 
år och äldre stod för 55 procent av skadefallen och för 76 procent av vårdtiden. 
(Larsson 2010).

Internationell jämförelse2.3 

Under 2008 omkom sammanlagt 38 875 personer i vägtrafiken inom de 27 länder 
som ingår i EU. Uppgifterna bygger på data ur EU:s databas för trafikolyckor (CARE). 
Europeiska kommissionen beslutade 2001 att antalet omkomna i vägtrafiken inom 
EU skulle minska med hälften till år 2010. Det skulle innebära en minskning från 54 
000 till 27 000. Till och med 2008 har minskningen varit 28 procent. Även i Sverige 
minskade antalet omkomna under samma period med 28 procent.

I Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna minskat med 6, 7 respektive 21 
procent under perioden 2001–2008. Antalet omkomna har således minskat mer i 
Sverige än i våra närmaste grannländer. Under 2009 har dock antalet omkomna 
minskat mer i de övriga nordiska länderna. I Sverige minskade antalet omkomna 
under 2009 med 11 procent. I Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna 
enligt preliminära uppgifter minskat med 24, 16 respektive 19 procent från 2008 till 
2009.

Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Malta har lägst antal omkomna per  
invånare inom EU. Från 2001 till 2008 minskade antalet omkomna per invånare 
med 34, 30 respektive 30 procent i Nederländerna, Storbritannien och Sverige. 
Inom hela unionen minskade antalet omkomna per invånare med 30 procent.
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Figur 6.  Antalet omkomna per 100 000 invånare för de 27 länderna inom EU.    
 2001 och 2008. Källa: CARE

År 2008 hade Sverige 4,3 omkomna per 100 000 invånare, vilket är ett av det lägsta 
antalen jämfört med övriga EUländer. För 2009 har den kvoten dessutom minskat 
till 3,8.
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Omvärldsfaktorer3 
I kapitel 4 redovisas utfallet mot de olika tillståndsmålen för trafiksäkerhetsarbetet. 
Förutom av insatser på dessa prioriterade områden påverkas trafiksäkerhetsläget 
också av trafikarbetets storlek och sammansättning. Trafikarbetet påverkas i sin 
tur av olika omvärldsfaktorer. Dessa omvärldsfaktorer ingår inte i det gängse trafik
säkerhetsarbetet, men de har stor betydelse för hur säker vägtrafiken är.

Omvärldsfaktorer som är viktiga för vägtrafiksäkerhet rör främst ekonomi, demo
grafi och väderlek. Alla dessa tre områden påverkar såväl vilka som kör vilka fordon 
som när, var, hur och hur mycket dessa fordon körs. Trafik arbetets komplexa sam
mansättning har i sin tur betydelse för hur antalet dödade och skadade i vägtrafiken 
utvecklas. I figur 7 visas hur trafikarbetet utvecklats sedan 1960. Personbilarna står 
i dag för ungefär 83 procent av trafik arbetet på svenska vägar. Buss och motorcykel 
står för drygt 1 procent vardera, lätta lastbilar för 10 procent och tunga last bilar för 
5 procent.
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Figur 7.  Trafikarbete per fordonsslag, åren 1960–2008, miljoner fordonskilometer. Källa: SIKA

Trafikarbetet totalt på väg har nästan fyrdubblats sedan 1960. Personbilarnas trafik
arbete har mer än fyrdubblats och de lätta lastbilarnas nära femdubblats. Under 
2009 var trafikarbetet i princip oförändrat jämfört med 2008.

 Utfall 20093.1 

Antalet dödade i trafiken har nu minskat två år i rad, med 16 procent 2008 och 
11 procent 2009. Samtidigt har det varit en period av kraftig ekonomisk tillbakagång. 
BNP (real BNP per capita) minskade med 1,0 procent 2008 och Konjunkturinsti
tutets prognos för 2009 är en minskning med hela 5,1 procent. 

Erfarenheter från flera länder visar att det finns ett samband mellan antal dödade i 
trafiken och den ekonomiska utvecklingen, så att en ekonomisk nedgång i ekono
min ofta följs av en minskning av antalet dödade i trafiken. Däremot har man inte 
lyckats klargöra hur sambandet ser ut. Exempelvis var det totala trafikarbetet på 
svenska vägar i stort sett oförändrat 2009 trots rådande lågkonjunktur. Den 
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nedgång i dödstalen som varit under 2008 och 2009 sammanfaller också med en 
kraftig tillbakagång i ekonomin. 

Det går inte att för enskilda år kvantifiera effekten av olika faktorer som påverkar 
trafiksäkerheten. Det beror dels på att olika faktorer samverkar och dels på att det 
är stor slumpmässig variation i utfallet av antal omkomna mellan åren. Olika prog
nosmodeller indikerar att konjunkturnedgången inte kan förklara hela nedgången i 
antalet dödade under 2008 och 2009 utan att det också är en effekt av trafiksäkerhets
höjande åtgärder.

Ekonomi3.2 

Under 2009 befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur. I figur 8 visas tillväxten i 
real BNP per capita och utvecklingen av antalet trafikdödade sedan 1960. Diagram
met visar att under den extrema lågkonjunkturen i början av 1990talet minskade 
antalet dödade snabbt. Men även under det senaste decenniet med mestadels hög 
real tillväxt har antalet dödade minskat kraftigt, även om det har ökat vissa enstaka 
år. Den låga ekonomiska tillväxten 2009 har skett samtidigt som en stor minskning 
i antal dödade.
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Figur 8. Antal dödade (vänster axel) och årlig tillväxt i real BNP per capita, procent (höger axel),  
  åren 1960-2009 (Prognos t o m 2011). Källa: Antalet dödade från SIKA, real BNP från SCB  
  (1960-2009) och prognos för real BNP (2009-2011) från Konjunkturinstitutet.

I ett längre perspektiv ökar våra realinkomster stadigt medan antal trafikdödade 
lika stadigt minskar. En ökad inkomstnivå hör samman med allt mer transporter, av 
både personer och gods. Persontrafiken, främst med personbilar, dominerar helt 
trafikarbetet på väg. 

Man kan tänka sig ett flertal förklaringar till att konjunktur och dödstal samvarierar. 
I bättre konjunktur färdas vi mer på vägarna. Fler ska resa till och från sina arbeten, 
mer gods fraktas i goda tider och det finns mer pengar till nöjesresor med bil. Vid 
bättre konjunktur har också fler unga råd att dels ta körkort, dels köpa en bil. När 
det finns många nya körkortsinnehavare minskar trafiksäkerheten, eftersom de har 
mindre erfarenhet än den genomsnittlige föraren. Andra hävdar att bättre ekonomi 
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möjliggör investeringar i säkrare vägar och säkrare bilar, det vill säga att bättre  
konjunktur skulle gynna trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis är det tämligen  
oomtvistat att konjunkturen påverkar antal dödade i trafiken, men det finns ännu 
inga studier som helt kan förklara sambandet.

Antalet dödade i trafiken minskar i ett längre perspektiv, men det har stigit vissa år. 
Till exempel ökade antalet dödade i trafiken år 1999 med 9 procent och samma år 
hade vi en tillväxt i real BNP per capita på 4,5 procent. Det finns dock exempel på 
det motsatta. År 2004 var tillväxten nästan lika hög som 1999, +3,7 procent, och det 
året minskade antalet dödade med 9 procent. Kopplingen mellan konjunktur och 
den stora variationen i antal dödade i trafiken är med andra ord inte alltid 
uppenbar.

Enligt Konjunkturinstitutets prognos blir tillväxten i real BNP per capita +2,1 
respek tive +2,6 procent 2010 och 2011. Den samlade bedömningen är dock att anta
let dödade kommer att sluta minska i samma takt inom en snar framtid när den 
ekonomiska konjunkturen ökar igen.

Demografi3.3 

Befolkningens sammansättning med avseende på kön, ålder och andra egenskaper 
bestämmer till stor del sammansättningen av trafikarbetet. Antalet dödade i förhål
lande till sträckan man färdats i vägtrafikmiljö är störst för åldergrupperna 18–24 år 
och 65 år och äldre. Storleken på olika åldersgrupper förändras långsamt över tiden, 
men 2009 ökade båda dessa riskgrupper sin andel i befolkningen. Andelen 18–24 år 
ökade från 9,1 till 9,3 procent och andelen 65 år och äldre ökade från 17,8 till 18,1 
procent. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer högriskgruppen som är 65 år 
och äldre att öka sin andel av befolkningen fram till 2030. Högriskgruppen 18–24 år 
förväntas däremot minska i antal och andel i ett längre perspektiv.

Att personer 65 år och äldre fram tills nu har varit en riskgrupp kan komma att 
ändra sig i framtiden. Det är många äldre som omkommer som oskyddade trafikan
ter, gående eller cyklister. Framöver blir det allt fler äldre som har körkort och till
gång till bil. Därmed kommer de äldre att minska i betydelse som riskgrupp. Det är 
när unga människor ökar i antal och dessutom skaffar bil i unga år som man får de 
stora bekymren. Unga personer har lättare att skaffa körkort och bil i 
högkonjunktur.

Uppgifter om förändringar i fordonsparkens storlek fångar mängden personbilar 
som kan köras på vägarna men också till viss del nya körkortstagare. När bilparken 
växer med ytterligare en bil kan man anta att det tillkommer en ny förare som är 
mindre erfaren än den genomsnittlige. Antalet nya körkortstagare samvarierar 
mycket nära med utvecklingen av personbilsparken. När äldre bilar byts ut mot nya 
hamnar ofta de begagnade fordonen hos yngre körkortsinnehavare. Utvecklingen 
av bilparken fungerar till och med bättre än utvecklingen av antalet körkort för att 
förutsäga antalet trafikdödade. (Hallberg och Johansson, 2010)

I figur 9 syns ett tydligt samband mellan hur personbilsparken förändras och anta
let dödade i trafiken. I perioder när personbilsparken växer långsammare eller till 
och med minskar i storlek sjunker antalet dödade i trafiken snabbt. Sambandet är 
väldigt tydligt för de två största lågkonjunkturerna (andra oljekrisen och tidigt 
1990tal). Vad som händer efter den nu pågående lågkonjunkturen återstår att se. 
Personbilsparken minskade inte år 2009 trots den dåliga konjunkturen utan ökade 
tvärtom med 29 000 bilar eller 0,7 procent. Detta kan möjligen tyda på att vårt bilin
nehav har blivit mindre känsligt för konjunkturer.
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Figur 9.  Antal dödade i vägtrafiken (vänster axel) och förändring i personbilsparken (höger axel)  
  åren 1960-2009. Källa: SIKA

Även om personbilarna helt dominerar fordonsparken till antalet är det en annan 
fordonstyp som snabbt ökar i antal och där dessutom trafiksäkerhetsrisken är myck
et stor: motorcyklar och mopeder. Antalet motorcyklar i trafik har fördubblats på 
tio år. I juni 2009 fanns 297 000 motorcyklar i trafik plus 152 000 avställda motor
cyklar. De så kallade EUmopederna (mopeder klass I) är ett relativt nytt inslag i 
den svenska trafiken. För tio år sedan fanns några hundra EUmopeder i trafik och i 
juni 2009 fanns 130 000 i trafik plus 56 000 avställda EUmopeder5. Behörighet för 
moped klass I tillkom den 1 oktober 2009 och 391 sådana körkort utfärdades under 
året.

Under både 2008 och 2009 minskade antalet nyregistrerade motorcyklar och EU
mopeder jämfört med året innan. Antalet motorcyklar i trafik har dock ökat varje år 
det senaste decenniet och så även 2009. Antalet EUmopeder i trafik minskade år 
2009 för första gången på tio år, med 400 mopeder. Populariteten för EUmopeder 
och motorcyklar kommer att bestämmas dels av demografins utveckling, dels av 
inkomstutvecklingen.

Väderlek3.4 

Årstiderna och vädret har stor betydelse för trafiksäkerheten i det korta perspek
tivet. Under sommarhalvåret är det mer trafik, högre hastigheter och fler motorcyk
lister och mopedister, vilket leder till att trafikolyckorna blir fler. Vinterväglag och 
många minusgrader medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar med riklig 
nederbörd medför mycket snö i sidoområdet, vilket leder till färre svåra singel
olyckor. Dessutom blir effekten av mötesseparerade vägar och bilar utrustade med 
antisladd som störst under sådana förhållanden.

5 Många motorcyklar och mopeder ställs av under vinterhalvåret och därför är det mest relevant att 
mäta antalet i trafik under sommartid.
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Ungefär 45 procent av årets trafik sker på vintern (oktober–mars) enligt resvane
undersökningen 2005–2006 och följaktligen 55 procent under sommarhalvåret 
(april–september). Denna fördelning har varit stabil under en lång rad av år (Vi har 
undersökt andel trafikarbete i vägtrafikmiljö i årliga RVU från och med 1995 till och 
med 2001 samt resvaneundersökningen 20052006. SIKA har ansvarat för dessa 
undersökningar.)

I genomsnitt för hela perioden 1985–2008 skedde 46 procent av dödsolyckorna  
under vinterhalvåret, det vill säga andelen är ungefär lika stor som andelen av trafik
arbetet vintertid (45 procent). De senare åren har dock andelen av de dödade på 
vinterhalvåret minskat ned mot 40 procent, vilket också var andelen 2009. Det vill 
säga andelen av dödsfallen som sker på vintern har varit mindre än andelen av 
trafik arbetet på vintern. Det är alltså numera ingen riskökning på vinterhalvåret 
trots det generellt sämre väglaget, utan en riskminskning jämfört med sommaren 
(se vidare SIKA 2009 B).
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Uppföljning av tillståndsmål 4 
 –indikatorer 
Att enbart använda antalet dödade och skadade som ett mått på trafiksäkerhets
utvecklingen är förknippat med vissa problem. Anledningen är att måttet är käns
ligt för omvärldsfaktorer och inte är direkt kopplat till åtgärder för att öka trafik
säkerheten. I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet beskrivs därför att 
mål också ska formuleras för ett antal indikatorer som är viktiga för trafiksäker
hetsutvecklingen. Dessa mål är mer åtgärdsnära och gör det lättare för olika aktörer 
att se vilka verksamheter som är verkningsfulla. 

För att antalet trafikdödade ska kunna halveras till år 2020 har Vägverket i rapporten 
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet låtit uppskatta vilka nivåer som måste uppnås 
för respektive indikator. Summan av dessa nivåer har därefter räknats om med en 
faktor på 0,6 (Sörensen, R. et al 2007) för att justera för dubbelräkning.

Tillstånd i vägtrafiken, föreslagna målnivåer och beräknade trafiksäkerhetspotentialer

Inikator TS-effekt

Mått Målnivå Dödade

 1. hastighetsefterlevnad, statliga vägar andel trafikarbete inom hastighetsgräns 80 % 88

2. hastighetsefterlevnad, kommunala 
gator

Ökad andel trafikarbete inom hastighetsgräns 80 % 29

3. nyktra förare andel trafikarbete med nyktra förare (under 
0,2 promille)

99,90% 30

4. bältesanvändning andel bältade förare och passagerare i 
personbilar

99 % 40

5. Cykelhjälmsanvändning andel cyklister med hjälm 70 % 10

6. säkra personbilar andel nya personbilar med högsta säkerhets-
klass i euro nCaP 

100 % 90

7. säkra tunga fordon andel nya tunga fordon med automatiskt 
nödbromssystem

100 % 25

8. säkra statliga vägar

Summa

andel trafikarbete på vägar med hastighets-
gräns över 80 km/t som är mötesseparerat  

Övrigt

75 % 50

12

62

9. säkra gång-, cykel- och mopedpassa-
ger på det kommunala huvudnätet för bil

andel säkra gCM-passager på kommunala 
huvudnätet. 

– 6 –

10. säkra korsningar på kommunala 
huvudnätet för bil

andel säkra korsningar på kommunala 
huvudnätet

–7 –

Summa för indikator 9 och 10 30

11. snabb och kvalitativ räddning tid från skada till adekvat vård -8 -

12. Utvilade förare andel förare som uppger att de somnat/
nästan somnat vid bilkörning de senaste 12 
månaderna 

6 % -

13. hög värdering av trafiksäkerhet Ökning av index för svar på attitydfrågor om 
trafiksäkerhet

-9 -

Summa för indikator 10, 11 och 12 20

Total potential (färre dödade) 424

Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6) 254

6 återstår att definiera kvantifierade mål för säkra kommunala gator
7 återstår att definiera kvantifierade mål för säkra kommunala gator
8 återstår att definiera kvantifierade mål för tid från skada till adekvat sjukvård
9 återstår att definiera kvantifierade mål för värdering av trafiksäkerhet
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Det är viktigt att understryka att indikatorerna och målnivåerna har tagits fram som 
ett stöd för att kunna skatta en rimlig ambitionsnivå i det övergripande etappmålet 
för trafiksäkerhetsutvecklingen. Syftet är alltså inte att kunna räkna fram målet 
exakt.

Indikatorerna och målnivåerna är inte heller utformade för att i alla avseenden vara 
enkla att mäta och följa upp. Det innebär att en del av indikatorerna i dagsläget inte 
mäts på ett sätt som helt motsvarar hur målet är formulerat. Dessa mätningar funge
rar dock väl för att visa trenden inom berörd indikator. Ambitionen är att utveckla 
mätmetoder där sådana saknas, för att vi i slutändan ska kunna följa upp om upp
satta mål har nåtts. I avsnitten om indikatorerna beskrivs hur respektive indikatorer 
mäts i dag.

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät4.1 

Målet är att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 
2020. Förutsatt att medelhastigheten minskar med 5 km/tim beräknas den årliga 
effekten 2020 bli cirka 90 färre dödade.

Vi behöver kunna följa både andel av trafiken som kör inom/över hastighetsgräns och 
medelhastighet för att få en bild av hastighetsproblematiken. Det förstnämnda är ett 
mått på hur väl trafikanterna följer gällande regler och det sistnämnda är ett mått 
på trafiksäkerhetsnivån. Huvudmåttet (andel inom hastighetsgräns) är dock käns
ligt för nivåerna på de gällande hastighetsgränserna. Det kan därför försämras trots 
att trafiksäkerheten har förbättrats. Det innebär att om en stor andel vägsträckor får 
sänkta hastighetsgränser så ökar sannolikt andelen som kör för fort, men det leder 
till lägre genomsnittlig reshastighet. 

Att genomföra riksrepresentativa mätningar för hastighetsnivåer är väldigt resurs
krävande. Den senaste mätningen genomfördes 2004. Trafikverket planerar att 
genom föra tre mätningar av hastighetsnivåer under perioden fram till år 2020. Den 
första mätningen genomförs år 2011.

För att årligen kunna följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet har ett 
hastighetsindex tagits fram som endast mäter förändring av hastighet vid ett antal 
mätpunkter (Vectura: Hastighetsindex). Indexet är utformat för att spegla den 
gene rella hastighetsutvecklingen oberoende av direkta förändringar i vägmiljön, 
exempelvis ändring av gällande hastighetsgräns eller automatisk hastighetsöver
vakning (ATK). Mätningarna är inte representativa för hela vägnätet, men fungerar 
väl för att kunna följa i vilken riktning hastighetsutvecklingen pekar. 

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Den senaste riksrepresentativa mätningen av fordonshastigheter som genomfördes 
2004 visade att andelen trafikarbete inom hastighetsgränserna var 43 procent på 
det statliga vägnätet. En så låg acceptans för hastighetsgränserna är unik i jämfö
relse med övriga europeiska länder (Sörensen, R. et al 2007). För att nå målet om 80 
procent inom gällande hastighetsgräns krävs därmed i stort sett en fördubbling av 
antalet trafikanter som håller gällande hastighet. 

2004 2009 Mål år 2020 Bedömd utveckling mot 
mål

andel trafikarbete 
inom hastighetsgräns, 
statligt vägnät

43 % - 80 % ej i linje med önskvärd 
utveckling

genomsnittlig 
reshastighet (km/tim)

82 km/tim - 77 km/tim i linje med önskvärd 
utveckling
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Figur 10.  Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät  1996–2004, samt önskvärd  
  utveckling till 2020. Källa: Vägverket

Enligt hastighetsindex beräknas andelen personbilar som har kört fortare än skyl
tad hastighet ha minskat med 2,6 procent 2009 jämfört med 2008. Under de senaste 
fyra åren har överskridandet minskat med i genomsnitt drygt 2 procentenheter per 
år. De som kört mer än 5 km/tim över gällande hastighetsgräns har minskat över
skridandet med i genomsnitt 3 procentenheter per år.

Medelhastigheten för personbilar under 2009 har minskat med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2008. Medelhastighet har under de senaste fyra åren minskat med i 
genomsnitt med 0,5 procentenheter. 

Den tunga trafiken har inte minskat sina hastigheter i samma utsträckning som per
sonbilar. Även de så kallade aktörsmätningar som gjorts av olika åkerier indikerar 
låg efterlevnad. Resultatet visar att endast cirka 40 procent av alla lastbilar med släp 
håller lagstadgade 80 km/tim på vägar med hastighetsbegränsning 90 km/tim. Mot
svarande andel på 110vägar är cirka 20 procent.

Figur 11.  Relativ utveckling av andel trafikarbete över hastighetsgräns samt medelhastighet, statligt  
  vägnät 1996–2009 (index 1996=1) Källa: Vägverket
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En minskning av medelhastigheten med 5 km/tim eller 6 procent till 2020 beräknas 
medföra 90 färre omkomna. Genom att mätningar av hastighetsnivåerna endast 
kommer att genomföras vid tre tillfällen till 2020 har en framskrivning av önskvärd 
utveckling i hastighetsindex använts. Syftet är att om möjligt få en indikation på om 
arbetet med att minska hastighetsnivåerna sker i tillräckligt snabb takt.

Utfallet tycks hittills ligga i linje med den takt som krävs för att klara målet 2020, 
med reservation för att medelhastigheten kan ha minskat något mer än vad index 
speglar på grund av fysiska förändringar.

Figur 12.  Relativ utveckling av medelhastighet och önskvärd utveckling till 2020, statligt vägnät  
  1996-2008 (index 1996=1) Källa: Vägverket

En grov skattning av andel trafikarbetet som sker inom hastighetsgräns indikerar 
att drygt 45 procent håller gällande hastighetsgränser. Skattningen utgår från en 
förbättring av index med 7,8 procent. Det skulle betyda en förbättring med cirka  
4 procent enheter på fem år, jämfört med den senaste mätningen 2004. För att nå må
let om 80 procent 2020 krävs årligen en förbättring med cirka 3,5 procentenheter.

Analys
Sanktioner i form av hastighetsböter är en av de mest troliga förklaringarna till den 
positiva utvecklingen som hastighetsindex speglar, särskilt då de som kör fortast 
uppvisat en tydlig minskning av hastighetsnivån. Enligt en studie som VTI genom
fört medförde höjda böter i sig en tydlig minskning av hastighetsnivåerna, medel
hastigheten sjönk med 1.4 km/tim och överträdelserna minskade med 8,4 procent 
(VTI notat 192008).  

Sedan 2008 pågår en övergripande hastighetsöversyn. Under 2009 har Vägverket 
infört ändrade hastighetsgränser på 1700 mil regional väg. Totalt har hastighets
gränserna sänkts på 1 540 mil väg. Det motsvarar cirka 13 procent av trafikarbetet på 
statligt vägnät. En så stor förändring ger naturligtvis effekter i form av lägre reshas
tighet och minskad efterlevnad. De nya hastighetsgränserna började gälla först i no
vember 2009. Cirka 25 mil väg har försetts med trafiksäkerhetskameror, men dessa 
togs i bruk relativt sent. Ingen av dessa åtgärder bedöms därmed ha haft någon stör
re effekt på hastighetsnivåerna under 2009. 
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Utfallet för indexmätningarna blir något missvisande eftersom index inte speglar 
tidigare års hastighetsreducerande åtgärder på det statliga vägnätet. Minskningen 
av medelhastighet enligt index kan därmed ligga något i underkant, medan den re
lativa förändringen av andel över hastighetsgräns kanske inte är lika stor som enligt 
index.

Analysgruppens samlade bedömning blir att andelen som kör över hastighetsgräns 
inte minskar i den takt som är nödvändig för att nå målet, medan medelhastigheten 
för totaltrafiken tenderar att ligga mer i fas med önskvärd utveckling.

Åtgärder
Som framgår av tabell 1 har polisens hastighetsövervakade verksamhet ökat mar
kant. Andelen rapporterade överträdelser har ökat från 142 000 år 1999 till 409 000 
år 2009, det vill säga nästan blivit tre gånger så många. Trots att allt fler anmäls 
för hastighetsöverträdelser så är det en relativt låg andel av befolkningen. Under 
2009 anmäldes 4,5 procent av den svenska befolkningen för hastighetsbrott, vilket 
är betydligt lägre än Holland, där över 40 procent av befolkningen har anmälts för 
hastighetsbrott. (Traffic Law Enforcement across the EU, ETSC). I Holland gäller 
ägaransvar vid hastighetsböter.

Tabell 1: Antalet rapporterade hastighetsöverträdelser, 1999–2009. Källa: RPS

Anmälda brott + 
utfärdade o bot

År 
1999

År 
2000

År 
2001

År 
2002

År 
2003

År 
2004

År 
2005

År 
2006

År 
2007

År 
2008

År 
2009

sa Polismyndig-
heter

142 655 142 968 137 637 145 078 153 752 178 739 189 634 181 008 181 939 169 774 170 487

Överträdelser 
atk

– – – – – 11 113 130 518 209 662 238 634

totalt inkl. atk 192 121 312 457 379 436 409 121

På vägar som försetts med trafiksäkerhetskameror (ATK) har medelhastigheten 
minskat med cirka 5 procent och andelen över hastighetsgräns minskat med cirka 
30 procent, enligt en utvärdering. Det motsvarar i stort sett den minskning som 
målet förutsätter; dvs en minskning från 82 km/tim till 77 km/tim motsvarar en 
minskning med 6 procent. De 290 mil väg med ATK som finns i dag svarar för cirka 
9 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet och beräknas årligen medföra 
drygt 20 färre omkomna. Om man ökar antalet mil övervakad väg kommer effek
ten dock inte att öka i samma takt som antalet mil, eftersom de vägar som skulle 
bli aktuella har lägre trafikflöde. Att till exempel fördubbla mängden trafikarbete 
som går på vägar med ATK skulle innebära en utbyggnad med ytterligare cirka 350 
mil kameraförsedd väg. Begränsningen i dag utgörs till stor del av att kapaciteten i 
ärende hanteringen inte är stor nog.

Hastighetsöversynen som omfattar 3 etapper med start 2008 har hittills medfört att 
cirka 1780 mil väg fått sänkt hastighetsgräns och cirka 266 mil väg fått höjd hastig
het (Vägverket 2010). Det motsvarar en sänkning av den totala medelhastigheten 
med cirka 0,5 km/tim på det statliga vägnätet, med de väntevärden som används i 
teoretiska modeller. Det beräknas årligen medföra cirka 15 färre omkomna. Mät
ningar som VTI genomfört visar att de sänkningar av hastighetsgränser som genom
förts till viss del inte medfört lägre medelhastighet i den utsträckning som förvän
tats, medan ökningarna har varit ungefär som förväntat. När det gäller sänkningar 
är det dock hittills endast förändringar som genomfördes under hösten 2008 som 
har utvärderats, vägar som sänkts från 110 km/tim till 100 km/tim. Dessa vägar hade 
relativt låga hastighetsnivåer redan före förändringen, vilket skulle kunna vara en 
del i förklaringen till att sänkningarna inte varit lika stora som förväntat. Under 
hösten 2010 utvärderas etapp 2 (2009), och då kommer bland annat vägar som fick 
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förändrad hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim att studeras. Etapp 3 ska 
påbörjas under 2010 och gäller hastighetsgränser i tättbebyggt område, främst på 
det kommunala vägnätet.

Trafikverket har i samverkan med Transportstyrelsen påbörjat ett arbete med att ta 
fram en handlingsplan för ökad hastighetsefterlevnad. Detta ser analysgruppen 
som en viktigt åtgärd. Arbetet ska bland annat leda till två viktiga resultat:

Samlad strategi för ökad hastighetsefterlevnad •	

 Strategin ska beakta såväl övervakning och sanktionssystem som stödjande  ›
och incitamentskapande system. I strategin ska också tas hänsyn till ny 
teknik och möjlighet till kommunikation mellan väg och fordon.

Strategi och plan för ökad hastighetsefterlevnad för tunga transporter •	

Analysgruppen bedömer att bland annat följande åtgärder i den föreslagna hand
lingsplanen har god effekt på hastighetsefterlevnaden:  

fortsatt utbyggnad av fast ATK•	

effektiv och flexibel samverkan mellan fast och mobil ATK•	

justering av polisens toleransgränser•	

justering av hastighetsregulatorns hastighetsinställning i lastbil och buss •	

justering av tillåten hastighet för buss•	

lägre försäkringspremie för dem som respekterar gällande hastighetsgränser.•	

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät4.2 

2003        2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel trafikarbete 
inom hastighetsgräns

52 % - 80 % Mäts ej

Målet är att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 
2020. Trafiksäkerhetspotentialen har bedömts till 30 färre dödade.

Tidigare mätningar som genomförts på det kommunala vägnätet har i princip en
bart inkluderat huvudleder i tätort. Det som främst behöver utvecklas är därför en 
mätmetodik som speglar hela det kommunala vägnätet. 
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Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
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Figur 13.  Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät 1996–2003, samt  
  önskvärd utveckling till 2020. Källa: Vägverket

Den senaste riksrepresentativa mätningen av fordonshastigheter som genomför
des år 2003 på icke statliga vägar (huvudleder) i tätort visade att 52 procent av 
trafikarbetet genomfördes inom hastighetsgränserna. Eftersom det idag inte 
genomförs några sysytematiska mätningar av hastigheter på det kommunala 
vägnätet går det inte att uttala sig om huruvida utvecklingen går i rätt takt. 

Analys
Enligt ovanstående mätningar är det stora skillnader i  hastighetsefterlevnad mellan 
olika hastighetsgränser. På vägar med 70 km/tim är regelefterlevnaden i det närm
aste dubbelt så hög som på vägar med 50 km/tm. Sämst är efterlevnaden på vägar 
med hastighetsgränsen 30 km/tim. Det är främst oskyddade trafikanter som får ökad 
trafiksäkerhet när färre överskrider gällande hastighet på det kommunala vägnätet. 
Ungefär 60 procent är cyklister och gående som har blivit påkörda eller kolliderat 
med ett motorfordon. Ungefär 15 procent har åkt motorcykel eller moped. 

Åtgärder
Enligt den tidigare nämnda VTIstudien medförde höjda böter i sig en tydlig minsk
ning av hastighetsnivåerna (minskning av medelhastighet med 1,4 km och minsk
ning av överträdelser med 8,4 procent) (VTI notat 192008). Analysen gäller statliga 
vägar. Höjda böter bör rimligen ge effekter också på det kommunala vägnätet.

Etapp 3 i hastighetsgränsöversynen innefattar översyn av det kommunala vägnätet. 
Enligt en enkätstudie genomförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL: Enkät
studie ”Kommunenkät om analys och införande av nya hastighetsgränser ”) plane
rar fyra av tio kommuner att införa nya hastighetsgränser – helt eller delvis – i sin 
huvudort under 2009 och 2010.
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Vidare måste givetvis kommunerna anta utmaningen att hastighetssäkra de punkter 
i sin vägmiljö där oskyddade trafikanter är utsatta för risk, liksom de korsningar där 
motorfordon möts. Se vidare i kapitel 4.9 Säkra kommunala gator – gång, cykel 
och mopedpassager och korsningar,

Den handlingsplan som omnämns i kapitel 4.1 Hastighetsefterlevnad – statligt väg
nät omfattar förslag på åtgärder som påverkar hastighetsefterlevnaden i hela väg
trafiken, oavsett väghållare. Därmed är handlingsplanen ett verktyg även för att 
åstadkomma hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. Följande åtgärder 
är exempel på sådana som analysgruppen bedömer ha god effekt: 

mobil ATK•	

justering av polisens toleransgränser•	

lägre försäkringspremie för dem som respekterar gällande hastighetsgränser.•	

Nyktra förare4.3 

2007        2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel trafikarbete 
med nyktra förare 

99,76 % - 99,9 % Mäts ej

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra 
förare år 2020. En nykter förare definieras som en förare med blodalkoholhalt under 
0,2 promille. Nivån 99,76 procent för 2007 kommer från en stickprovstudie som 
genom fördes tillsammans med polisen i tre län (Forsman m.fl., 2007). Eftersom så
dana mätningar inte genomförs regelbundet kan vi dock inte följa utvecklingen av 
andelen trafikarbete med nyktra förare.

De mätningar som i dag ger bäst svar på utvecklingen av rattfylleriets omfattning i 
trafiken bygger på resultat från enkätstudier. Tills vidare används därför resultat 
från Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät10 som huvudindikator. Nivån på den indika
torn går dock inte att jämställa med det resultat som observationsmätningarna i fält 
skulle visa, eftersom de inte mäter samma sak.

Det är önskvärt att få fram ett bättre mått och det pågår ett arbete där man försöker 
använda data som polisens samlar in i sin verksamhet. Förhoppningen är att få fram 
ett mått som är jämförbart över tid och kan användas som indikation på 
trafiknykterhet.

I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet anges att definitionen av en nyk
ter förare även inbegriper att man är fri från andra droger än alkohol. Detta kan vi 
dock inte särskilja i de mått vi redovisar utan det är endast nykterhet med avseende 
på alkohol som avses.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I figur 14 visas andel personer som svarat nej på frågan” Har det hänt att du någon 
gång under de senaste 12 månaderna har kört bil efter att ha druckit alkohol utöver 
lättöl?”. Allt fler uppger att de inte kört onyktra, i 2009 års undersökning var det 
95 procent som svarade nej, vilket tillsammans med 2007 års resultat är de högsta 
noteringarna sedan mätningarna startade 1981.

10 vägverkets trafiksäkerhetsenkät visar allmänhetens attityder i ett stort antal trafiksäkerhetsfrågor. 
enkäten har genomförts årligen sedan 1981 och ställts till cirka 10 000 slumpmässigt utvalda personer.
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Figur 14.  Andel personer (18–74 år) som svarat nej på frågan ” Har det hänt att du någon gång under  
  de senaste 12 månaderna har kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl?”.  
  Källa: Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät.

Analys
Andelen personer som uppger att de inte kör onyktra har ökat under perioden 1996 
till 2009. Analysgruppen gör därför bedömningen att utvecklingen går åt rätt håll, 
men eftersom det inte finns någon målnivå för det här måttet kan vi inte bedöma om 
utvecklingen sker i tillräckligt snabb takt. Resultat från självrapporterande studier 
måste dock tolkas försiktigt, speciellt om frågorna kan anses känsliga som i det här 
fallet. Det finns en tendens till att de tillfrågade svarar det som förväntas. Utveck
lingen över tid kan dock vara representativ om de upplevda förväntningarna inte 
förändras och undersökningens täckningsgrad är densamma.

Ett annat, indirekt mått på rattfylleriets omfattning kan fås från Vägverkets djupstu
dier av dödsolyckor. I figur 15 visas andel och antal alkoholpåverkade omkomna 
personbilsförare för perioden 1997–2009. Från 1997 fram till och med 2003 ökade 
antalet alkoholpåverkade omkomna förare med nästan 50 procent. Efter 2003 har 
antalet minskat igen. Andelen har utvecklats på liknande sätt, men nedgången var 
inte lika kraftig efter 2003, vilket beror på att totala antalet dödade personbilförare 
också minskade. År 2008 var antalet alkoholpåverkade dödade personbilsförare re
lativt lågt, men 2009 skedde en ökning igen både vad gäller antal och andel dödade. 
En ökning av den här storleken ett enskilt år kan dock bero på slumpmässig varia
tion och det är inte säkert att det är ett trendbrott.
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Figur 15.  Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna med känd  
  påverkansgrad samt antalet alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2  
  promille), 1997–2009. Källa: Vägverkets djupstudier
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Alkoholkonsumtionens utveckling visas i figur 16. I början av 2000talet skedde en 
ganska kraftig ökning som sedan planade ut, och från 2004 har konsumtionen mins
kat något. De senaste två åren har konsumtionen legat konstant och bör därför inte 
ha bidragit till någon eventuell förändring av rattfylleriets omfattning.

Figur 16.  Total alkoholkonsumtion i Sverige. Omräknat till liter ren alkohol per invånare 15 år och  
  äldre. Källa: www.sorad.su.se.

En viktig åtgärd mot rattfylleri är polisens övervakning. När det gäller antalet ut
andningsprov har det skett en kraftig ökning från 2001, då 1,1 miljoner prov utfördes, 
till 2007, då 2,7 miljoner prov utfördes. Under 2008 och 2009 har den höga nivån i 
stort sett bibehållits. Antalet låg på 2,6 miljoner båda dessa år. Detta kan ha bidragit 
till de senaste årens positiva utveckling av nykterhet i trafiken.

Åtgärder 
Regelefterlevnaden är redan i dag mycket god när det gäller rattfylleribrott. Det blir 
därför en stor utmaning att höja efterlevnaden ytterligare för att nå målet att 99,9 
procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare.

Ett effektivt sätt att stoppa alkoholpåverkade personer från att köra bil är att instal
lera alkolås. På grund av gemensamma bestämmelser inom EU är det dock inte möj
ligt för Sverige att som enskilt land införa alkolås som utrustningskrav i nya fordon. 
Man får i stället försöka öka alkolåsanvändningen på annat sätt. En möjlighet är att 
införa obligatoriskt alkolås för vissa användarkategorier. I en utredning från 
Transport styrelsen den 1 mars 2010 föreslås att krav på alkolås ska införas i fordon 
som används för att transportera skolelever. Något sådant krav har ännu inte beslu
tats, men åtgärden som sådan är intressant. Även om obligatorium för vissa 
användar kategorier endast leder till marginella trafiksäkerhetvinster kan det ses 
som ett steg i rätt riktning. Det medverkar förhoppningsvis till utvecklingen av bil
ligare och mer användarvänliga alkolås. Detta kan i sin tur stimulera en ökad använd
ning bland privatbilisterna som är den viktigaste målgruppen.

Ett annat sätt att öka användningen av alkolås är att man i upphandlingar av trans
porter kräver att fordon ska vara utrustade med sådana. Enligt en ny förordning 
från år 2009 (SFS 2009:1) framgår att de bilar som en myndighet köper in eller ingår 
leasingavtal om i största möjliga utsträckning ska vara utrustade med alkolås. Denna 
åtgärd kan främja alkolåsanvändningen på sikt på samma sätt som ett obligatorium 
för vissa användarkategorier, men den är i sig inte tillräckligt omfattande för att ha 
någon direkt inverkan på trafiksäkerheten.
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Eftersom många lagförda rattfyllerister återfaller i brott är det även viktigt med åt
gärder för att förhindra återfall. Sedan ett antal år tillbaks pågår en försöksverksam
het i hela landet som innebär att personer som får körkortet återkallat på grund av 
rattfylleri kan ansöka om att få behålla körkortet mot att de installerar alkolås. Just 
nu pågår ett arbete med ett lagförslag som ska göra försöksverksamheten perma
nent. Det är dock ännu okänt vad lagförslaget kommer att innehålla och därför kan 
vi inte bedöma dess effekter. En annan åtgärd som syftar till att förhindra återfall är 
samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen (SMADIT). 
SMADIT fungerar så att alla som misstänks för rattfylleri snabbt ska erbjudas kon
takt med socialtjänst eller beroendevård för att få hjälp med eventuella alkohol 
eller drogproblem. Än så länge är denna kontakt frivillig. För att förbättra model
lens effektivitet bereds just nu ett förslag på Justitiedepartementet med innebörden 
att polisen ska vara skyldig att rapportera alla som misstänks för rattfylleri till 
social tjänsten. Det är dock svårt att bedöma storleken på trafiksäkerhetseffekten av 
detta eftersom effekten i antalet återfall i rattfylleribrott inom SMADIT inte har 
utvärderats.

Bältesanvändning4.4 

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassager
are i personbil ska använda bilbälte år 2020. Som underlag för att följa utvecklingen 
används resultat från VTI:s observationsmätningar och indikatorn definieras som 
andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna (se Henriksson 
2010). Mätningarna bygger på observationer vid större cirkulationsplatser i sex 
mellansvenska tätorter. Mätningarna är till för att följa utvecklingen över tid och 
nivån på bältesanvändningen ska inte ses som representativ för förare och passager
are generellt i Sverige.

För att öka spridningen av mätplatser följer vi från 2009 även ett mått där VTI:s 
mätningar har slagits ihop med mätningar som NTF gör. Av NTF:s mätplatser (kom
muner), bedömdes 58 vara lämpliga att ingå i mätserien (Henriksson 2010). Totalt 
ingår observationer från 61 kommuner i det sammanslagna måttet som avser vuxna 
i framsätet. Något gemensamt mått för barn har inte tagits fram, eftersom NTF och 
VTI observerar olika grupper av barn.

2007        2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel bältade i 
framsätet i personbil 

96 % 96 % 99 % i linje med önskvärd 
utveckling
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Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Resultat från VTI:s mätningar visar att 96 procent av de observerade personerna 
i framsätet var bältade år 2009 (figur 17). Detta är samma nivå som år 2007 och 
något högre än 2008. Betraktar man hela serien finns det inga tecken på att den 
långsiktigt uppåtgående trenden skulle brytas. Analysgruppen bedömer därför att 
utvecklingen är tillfredsställande.

Resultat från sammanslagningen av VTI:s och NTF:s observationer visar att 94 pro
cent av de vuxna i framsätet använde bälte. Andelen bältade är alltså lägre i NTF:s 
mätningar och det beror åtminstone delvis på att man mäter i många relativt små 
tätorter som har visat sig ha låg bältesanvändning (Henriksson, 2010). 
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Figur 17.  Andelen personer som vid observationstillfället var bältade i personbilars framsäte.  
  Källa: VTI:s observationsmätningar.

Analys
Andelen bältade personer i framsätet är hög och den långsiktiga utvecklingen är 
positiv. I figur 18 framgår också att barn i baksätet använder bälte i nästan lika stor 
utsträckning som framsätespassagerare. Vuxna i baksätet har däremot en betydligt 
lägre användning, även om en viss förbättring har skett sedan i slutet på 1990talet.

När det gäller yrkestrafiken ser man att framförallt taxiförare har ökat sin använd
ning kraftigt, år 2009 låg användningen på 93 procent. Även bältesanvändningen i 
tung lastbil har ökat kraftigt och ligger nu på cirka 50 procent. 
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Figur 18.  Bältesanvändning i personbil och tung lastbil. Källa: VTI:s observationsmätningar. 

En förklaring till den gynnsamma utvecklingen av bältesanvändningen kan vara att 
andelen bältespåminnare i nya bilar har varit hög de senaste åren. Det har lett till en 
ökad andel bältespåminnare i bilparken som helhet. Under 2009 fanns bältes
påminnare i 88 procent av bilarna i nybilsförsäljningen (källa: Bil Sweden).

I oktober 2006 (efter 2006 års mätningar) höjdes böterna för brott mot bälteslagen. 
Detta kan också ha bidragit till ökad bältesanvändning från 2007 och framåt.

Andelen dödade personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället har gått ner 
något de senaste åren enligt Vägverkets djupstudier. Både 2008 och 2009 var ande
len 37 procent från att tidigare ha varierat mellan 40 och 50 procent (figur 19). 
Minskningen bör ses som positiv och kan vara ett tecken på att den ökade bilbälte
sanvändningen nu slår igenom på dödsolyckorna.
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Figur 19.  Andel omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället av alla omkomna  
  med känd bältesanvändning, samt antal omkomna personbilsförare som varit obältade vid  
  olyckstillfället. Källa: Vägverkets djupstudier.
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Cirka 6 personer per år omkommer som förare eller passagerare i tunga lastbilar. I 
en analys av dödsolyckorna under åren 1997–2009 framkom att minst 76 procent av 
de omkomna inte hade använt bälte. Hälften av dessa skulle ha överlevt om de hade 
haft bälte. Här finns alltså en potential att rädda cirka 2 liv per år.

Åtgärder
I en studie som presenteras i Krafft m.fl. (2006) visar man att i bilar med bältespå
minnare är bältesanvändningen cirka 99 procent, vilket överensstämmer med målet 
för bältesanvändningen år 2020. Detta gör bältespåminnare till en mycket viktig 
åtgärd. Utvecklingen har också varit mycket positiv de senaste åren. Andelen bilar 
med bältespåminnare i nybilsförsäljningen har ökat från 36 procent år 2003 till 88 
procent år 2009 enligt uppgifter från Bil Sweden. Det pågår också ett arbete inom 
EU som innebär att det inom några år kommer att vara lag på bältespåminnare för 
förarplatsen i nya bilar.  

Den långsiktigt positiva trenden i bältesanvändningen kommer troligen att fortsätta 
tack vare ökningen av antal bilar med bältespåminnare. Dock är det inte troligt att 
målet kommer att uppnås enbart på grund av detta, eftersom bilparken med nuva
rande omsättning inte kommer att hinna bytas ut i sådan takt att alla bilar har bältes
påminnare år 2020. I en analys av Vägverkets djupstudiematerial har man sett att av 
dem som omkommer i bil och är obältade har cirka 55 procent färdats i bilar som är 
mer än 10 år gamla och cirka 30 procent i bilar som är mer än 15 år gamla. Det är 
därför viktigt att fortsätta med åtgärder som kan påverka de som färdas i bilar utan 
bältespåminnare, till exempel polisens övervakning. 

De siffror om andel bältespåminnare i nya bilar som redovisas ovan avser att det 
finns bältespåminnare åtminstone på förarplatsen. Hur vanligt det är med påmin
nare på andra platser vet vi inte. Speciellt kan det vara sällsynt med bilar som har 
bältespåminnare i baksätet, vilket är ett problem om man vill höja den relativt låga 
bältesanvändningen för vuxna i baksätet. 

Hjälmanvändning4.5 

2007        2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel observerade 
cyklister med hjälm 

27 % 27 % 70 % ej i linje med önskvärd 
utveckling

Målet för cykelhjälmsanvändningen är att 70 procent av cyklisterna ska använda 
hjälm år 2020. Förutsättningen för att detta mål ska uppnås är enligt rapporten 
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet att det införs en allmän hjälmlag för alla cy
klister. Om det inte införs en allmän hjälmlag är målet att 35 procent av cyklisterna 
ska använda hjälm år 2020. I Sverige dödas omkring 30 cyklister i trafiken varje år 
och dessutom skadas cirka 3 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. Genom att 
öka cykelhjälmsanvändningen kan antalet dödade och skadade cyklister minska. 
Som mått på cykelhjälmsanvändningen används andel observerade cyklister som an
vänder cykelhjälm i VTI:s årliga mätningar (Larsson, 2010). Syftet med mätningarna 
är att beskriva hur cykelhjälmsanvändningen förändras över tid. Mätningarna avser 
inte att skatta den totala cykelhjälmsanvändningen i Sverige på ett representativt 
sätt, men de är tillräckligt bra för att ge en bild av den ungefärliga nivån.

En ändring jämfört med tidigare år är att vi inte enbart studerar cykelhjälms
användning utan även hjälmanvändning hos mopedister. En aktörsgemensam stra
tegi har tagits fram för ökad säkerhet för motorcykel och moped som offentliggjor
des den 21 april 2010. I denna redovisas att det finns en stor potential att minska 
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antalet dödade och allvarligt skadade mopedister genom att öka hjälm användningen. 
När det gäller motorcyklister bedöms inte en ökad hjälmanvändning ha samma po
tential att minska antalet döda och allvarligt skadade eftersom användningen redan 
i dagsläget är mycket hög. Alla motorcyklister som omkommit utan hjälm de se
naste fem åren har antingen varit alkoholpåverkade eller saknat körkort eller båda 
dessa. Potentialen att rädda liv ligger alltså främst i andra saker än åtgärder för ökad 
hjälmanvändning. Därför analyseras inte hjälmanvändningen för motor cyklister vi
dare i denna rapport. 

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I figur 20 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen år 
1996–2009. År 2009 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 27 procent, vil
ket är mindre än nivån 2008 och samma nivå som år 2007. I figuren visas även hur 
cykelhjälmsanvändningen behöver förändras mellan 2007 och 2020 för att målni
vån 70 procent (med ny hjälmlag för alla) respektive 35 procent (med nuvarande 
hjälmlag endast för barn), ska uppnås. Detta innebär en årlig ökning på 7,6 procent 
respektive 2,0 procent. Cykelhjälmsanvändningen har inte utvecklats i önskvärd 
riktning det senaste året; dock är det små skillnader mellan åren. Utan åtgärder 
finns det en risk att nivån stabiliseras kring dagens nivå. 
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Figur 20.  Andel observerade cyklister med cykelhjälm, samt önskvärd utveckling  med respektive  
  utan en lag om cykelhjälmsanvändning för alla. Källa: VTI:s observationsmätningar.

Analys
Cykelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en ganska blygsam nivå, speciellt för 
vuxna. Totalt sett var andelen observerade cyklister med cykelhjälm 27 procent vid 
VTI:s observationsmätningar år 2009. Därmed finns stor potential för att öka ande
len cykelhjälmsanvändare. När cykelhjälmslagen för barn under 15 år infördes den 
1 januari 2005 såg man en ökning främst bland barn under 10 år, där andelen ökade 
från 35 procent år 2004 till 65 procent år 2005. Men även andelen cykelhjälmsan
vändare vid grundskolor (barn 6–15 år) ökade från 36,6 procent till 45,3 procent. 
Ingen motsvarande ökning sågs dock för vuxna under samma tidsperiod.
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Av figur 21 framgår att den observerade cykelhjälmsanvändningen år 2009 var 69 
procent för barn under 10 år i bostadsområden och 47 procent för barn 615 år som 
cyklar till och från skolan. För vuxna är den observerade cykelhjälmsanvändningen 
betydligt lägre: år 2009 var den 23 procent vid resor till och från arbetet och 21 pro
cent på allmänna cykelstråk. Det är främst bland barn under 10 år som det har skett 
en minskning, från 73 procent år 2008 till 69 procent 2009.
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Figur 21.  Cykelhjälmsanvändning för olika grupper.  
Källa: VTI:s observationsmätningar.

Bland de totalt cirka 5 200 allvarligt skadade med bestående men (figur 4, sidan 13) 
är cirka 35 procent cyklister. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle framför allt 
kunna minska antalet skadade cyklister. Antalet allvarligt skadade cyklister har de 
tre senaste åren ökat något, från drygt 1 700 år 2007 till knappt 1 800 år 2009, tabell 
2. Denna utveckling går i fel riktning med tanke på etappmålet att antalet allvarligt 
skadade ska minska med 25 procent. 

Tabell 2.  Allvarligt skadade cyklister och mopedister totalt och där huvudet har varit den kroppsdel  
  som skadats svårast.  Uppdelning med avseende på om hjälm använts eller inte. 
  Källa: Transportstyrelsen. Preliminär statistik 2007-2009 (uttag 15 mars resp.år)

Tabell 2 visar att bland dem som skadas allvarligt och inte använt hjälm är huvudet 
den kroppsdel som skadats svårast i cirka 13 procent av fallen. Motsvarande andel 
bland hjälmanvändarna är endast 7 procent (medel 2007–2009).  Dessa resultat lig
ger i linje med tidigare forskning, som visat att användning av cykelhjälm kan redu
cera antalet ickedödliga skallskador med 50 procent (Nolén 1998).

färdsätt kropps-
del

2007 2008 2009

ej hjälm hjälm totalt* ej hjälm hjälm totalt* ej hjälm hjälm totalt*

Cykel huvud 112 30 170 103 30 168 111 36 170

totalt 823 428 1718 829 463 1769 874 509 1794

andel 
huvud

14 % 7 % 10 % 12 % 7 % 9% 13 % 7 % 9 %

Moped huvud 10 28 44 8 22 37 9 24 37

totalt 41 431 534 35 368 476 49 390 489

andel 
huvud

24 % 6 % 8 % 23 % 6 % 8 % 18 % 6 %   8 %
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Under åren 2007–2009 har antalet allvarligt skadade mopedister minskat något, 
från cirka 530 år 2007 till cirka 490 år 2009. Bland de mopedister som inte använt 
hjälm är huvudet den kroppsdel som skadats svårast i cirka 21 procent av fallen. 
Motsvarande andel bland hjälmanvändarna är endast 6 procent (medel 2007–2009).  
Under åren 2005–2008 omkom totalt 42 mopedister; cirka 45 procent av dessa hade 
saknat hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället, enligt uppgifter i strate
gin för ökad säkerhet på motorcykel och moped. 

Åtgärder
I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet görs bedömningen att en generell 
hjälmlag som omfattar alla cyklister är den effektivaste åtgärden för att öka cykel
hjälmsanvändningen till betydligt högre nivåer än dagens. Tidigare forskning har 
även visat att man kan få en kraftigt ökad hjälmanvändning genom att kombinera en 
allmän cykelhjälmslag (med sanktionssystem) med informations och utbildnings
insatser (se Thomas och Vadeby 2007 för en sammanfattning). En ökad hjälman
vändning leder till minskad risk för skallskada vid en cykelolycka. Tidigare svensk 
forskning har visat att användningen av cykelhjälm kan reducera antalet dödade 
cyklister med cirka 40 procent (Björnstig m.fl 1992, som citeras i Nolén 1998). Bas
erat på detta uppskattas trafiksäkerhetspotentialen till cirka 10 färre dödade per år 
vid en cykelhjälmsanvändning på 70 procent.  Om en generell hjälmlag inte införs 
bedömer Vägverket i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet att målnivån 
måste sänkas till 35 procent. Detta skulle då innebära att trafiksäkerhetspotentia
len blir betydligt lägre. Som tidigare nämnts ligger den största potentialen av ökad 
cykel hjälmsanvändning i att reducera antalet skadade cyklister. Enligt Nolén (1998) 
visar forskning att användning av cykelhjälm kan reducera antalet skadade cyklister 
med 20 procent och antalet icke dödliga skallskador med 50 procent.

Det pågår för närvarande inte några nationellt sammanhållna åtgärder för ökad cy
kelhjälmsanvändning. Därför bedömer analysgruppen att det finns en risk att cykel
hjälmsanvändningen stagnerar på dagens nivå. Om Trafikverkets (tidigare Vägver
ket) mål är att cykelhjälmsanvändningen år 2020 ska ligga på 70 procent bör arbetet 
med en ny lag snarast påbörjas. Enligt Vägverkets trafiksäkerhetsenkät (2009) in
stämmer cirka 55 procent i att det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm 
vid cykling, vilket visar att det finns relativt gott stöd för en ny cykelhjälmslag.

För att öka hjälmanvändningen bland mopedister föreslås i den kommande strate
gin för ökad säkerhet på moped och motorcykel åtgärder såsom traditionellt 
opinions bildningsarbete. I detta kan föräldrar, skola, sjukvårdspersonal, polis med 
flera samverka. Även här kan det finnas behov av att utveckla arbetssätt och meto
der för övervakning. Ökad regelefterlevnad kan förväntas om förarbevis och moped
körkort kan återkallas efter brott mot hjälmbestämmelserna.

Säkra fordon4.6 

2007        2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel personbilar i 
nybilsförsäljningen med 
högsta euro nCaP-
klass

66 % 71 % 100 % i linje med önskvärd 
utveckling

Målet för säkra fordon är satt till att 100 procent av nya bilar ska ha högsta säker
hetsklass enligt Euro NCAP. Beräknad potential vid föreslagna målnivåer är om
kring 90 färre dödade per år genom förbättrad aktiv och passiv säkerhet. Denna 
potential har bedömts utifrån att den genomsnittliga säkerhetshöjningen under 
2000talet bland personbilar har inneburit cirka 8–10 färre omkomna per år  
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(Vägverkets sektorsredovisning 2007). En liknande säkerhetshöjning på fordons
parken även under kommande 10årsperiod är i höjd med målnivåerna. Det innebär 
en poten tial på omkring 90 färre omkomna 2020.

Under 2009 har det framgått allt mer tydligt att målet om att 100 procent av alla nya 
bilar ska ha högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP inte är en relevant målnivå. 
Anledningen är att det inom Euro NCAP pågår en utveckling där grundtanken är att 
det ska bli mer och mer utmanande att få högsta betyg, det vill säga fem stjärnor.  
En bil som klassas med fem stjärnor 2009 har alltså en högre faktisk säkerhet än en 
bil med fem stjärnor 2007 och lägre än en bil med fem stjärnor 2011. Vi föreslår 
därför att målnivån ändras från 100 procent av högsta säkerhetsklass till 80 procent 
2020. Målet kommer därmed handla om att bibehålla en hög andel nya fordon med 
högsta säkerhetsklass samtidigt som klassningen blir mer och mer utmanande.

En förändring från och med 2009 är att Euro NCAP ändrar klassningssystemet från 
att ha varit separata stjärnbetyg för områdena vuxenskydd, barnskydd och fotgängar
skydd till att bli ett gemensamt sammanvägt betyg. Det tidigare betyget övergår nu 
alltså till ett gemensamt betyg för samtliga områden, inklusive utrustningsnivå när 
det gäller aktiv säkerhetsteknik och bältespåminnare. Några utvärderingar utifrån 
verkliga olyckor har ännu inte kunnat ske för det nya klassningssystemet. Därför 
finns inga effektsamband att tillgå. Detta måste fram för att man i framtiden veten
skapligt ska kunna fastställa samband mellan en reell säkerhetshöjning och en hög 
klassning i Euro NCAP. Under 2009 har det dock knappt sålts några nya bilar test
ade 2009, eftersom de då ännu inte hade kommit ut på marknaden. De siffror som 
redovisas för 2009 gäller alltså nästan uteslutande bilar klassade enligt det gamla 
systemet. Därför blir effekter av det nya klassningssystemet i första hand en fråga 
att ta upp i nästa års analys.

Framöver skulle det vara önskvärt att inte bara följa utvecklingen av andel nya bilar 
med högsta säkerhetsbetyg utan även andel bilar av högsta säkerhetsklass i hela 
fordonsparken. Ännu bättre skulle det vara att följa trafikarbetet för den andelen, 
eftersom trafikarbetet är ojämnt fördelat mellan bilar av olika åldrar. Detta kommer 
troligtvis att bli nödvändigt inom några år, eftersom det bland de bilar som då för
svinner ur bilparken även finns sådana som är testade av Euro NCAP samt bilar med 
antisladdsystem. Ett sådant mått skulle kunna tydliggöra vikten av åtgärder för en 
föryngring av bilparken genom ett ökat utflöde av bilar med låg säkerhetsnivå. 

För att få en kompletterande bild av hur säkerhetsutvecklingen i bilar inverkar på 
dödsolyckorna följer vi även utvecklingen av andelen omkomna i bilar med högsta 
säkerhetsklass. Denna uppgift kan vara svårtolkad men ska i första hand ses som en 
källa till mer kunskap om vilka omständigheter som leder till dödsfall i nya bilar. 

En ändring från tidigare år är att indikatorn säkra personbilar numera heter säkra 
fordon och också ska innehålla mått för andra fordon än personbilar. Med början 
2009 kommer måttet ”andel av motorcyklar i nyförsäljning som är utrustade med 
låsningsfria bromsar” att införas. Måttet är anpassat för att mäta fordonssäkerhets
utvecklingen på motorcyklar och är kopplat till just andelen låsningsfria bromsar 
som har visat sig ha en stor olycksreducerande effekt enligt studier av verkliga 
olyckor (Rizzi m.fl., 2009). Dödsolyckor med motorcyklar utrustade med låsnings
fria bromsar kommer också att studeras, liksom dödsolyckor med trimmade mope
der. Säkerhet för motorcyklar och mopeder kommer att blir en viktig del i 
målstyrnings arbetet. Det kan finnas skäl att utveckla ett särskilt mått för dessa till 
nästa år för att skapa mer utrymme för analys. En möjlig väg kan vara att använda 
en gemensam indikator för säkra fordon som sedan bryts ner till säkra personbilar, 
säkra tunga fordon samt säkra motorcyklar och mopeder. 



39
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
De första bilarna som nått högsta säkerhetsbetyg testades och kom ut på markna
den 2001. Mot slutet av 2007 hade 66 procent av alla nya bilar sålda i Sverige högsta 
säkerhetsbetyg i Euro NCAP. Målnivån 100 procent 2020 innebär att det behövs en 
ökning med drygt 2,5 procentenheter per år. Det uppnåddes med marginal 2007–
2008 då andelen ökade med 5 procentenheter. Under 2009 har ökningen stagnerat 
och andelen ligger på samma nivå som 2008, 71 procent. Fortfarande ligger dock 
indikatorn i nivå med det som krävs för att nå målet om 100 procent 2020.
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Andel personbilar i nybilsförsäljningen som har högsta betyg i EuroNCAP
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Figur 22.  Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP. Källa: Bil Sweden, Vägverket

Under 2000talet har inte bara antalet omkomna i personbil minskat kraftigt utan 
även antalet svårt skadade, det vill säga de som läggs in på sjukhus minst ett dygn 
(figur 2, sid 11). Nu införs det nya begreppet allvarlig skada, och antalet allvarliga 
skador kommer då att vara betydligt större än de tidigare svåra skadorna. Till stor 
del beror detta på de många pisksnärtsskador som tidigare sällan inkluderades i 
begreppet svår skada. Numera räknas det som en allvarlig skada på grund av den 
höga risken för invaliditet. Detta syns också på den stora andelen allvarligt skadade 
i personbil jämfört med övriga trafikantgrupper (figur 4, sid 13). Den tidigare säker
hetsutvecklingen för personbilar med en riskminskning för invalidiserande skador 
på cirka 1,5 procent per år kommer inte att vara tillräcklig för att nå målet om en 
minskning på 25 procent 2020. 

Analys 
Andelen personbilar i nybilsförsäljningen som har antisladdsystem har under 2009 
ökat med 1 procentenhet från 98 till 99 procent. Andelen personbilar med bältes
påminnare i nyförsäljningen har ökat från 84 till 88 procent. 

Uppgifter från Vägverkets djupstudier av dödolyckor visar att andelen omkomna 
personbilsförare som färdats i en bil med högsta Euro NCAPklass har gått från 2 
procent 2004 till 10 procent 2008, se tabell nedan. För 2009 finns ännu inga 
uppgifter.
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Tabell 3.  Andel omkomna personbilsförare som färdats i bil med högsta Euro NCAP-klass. 
  Källa: Vägverkets djupstudier 

2004 2005 2006 2007 2008

2% 2% 3% 6% 10%

Andelen av nysålda motorcyklar med låsningsfria bromsar ligger i dag uppskatt
ningsvis på knappt 30 procent och av hela motorcykelparken i Sverige har mindre 
än 10 procent låsningsfria bromsar. Detta varierar dock kraftigt mellan olika tillver
kare och importörer. BMW Motorrad Sverige har som enda importör valt att sedan 
1997 enbart importera modeller med låsningsfria bromsar. Det innebär att de har 
haft systemet som standard på i stort sett alla modeller sedan dess, medan vissa 
andra tillverkare fortfarande 2010 inte erbjuder några modeller med låsningsfria 
bromsar. Utvecklingen har dock gått snabbt framåt. Bara under de senaste åren har 
flera importörer, exempelvis Honda och Kawasaki, kraftigt ökat andelen med lås
ningsfria bromsar till att vara en majoritet bland de nysålda motorcyklarna. Det har 
också varit stor skillnad i utbudet av motorcyklar med låsningsfria bromsar bero
ende på typ av motorcykel. På motorcyklar i supersportklassen har det exempelvis 
saknats möjlighet att få låsningsfria bromsar fram till senare år. 

Antalet dödsolyckor med motorcyklar utrustade med låsningsfria bromsar har inte 
varit så stort att det är möjligt att dra några slutsatser av dessa. Under 2009 skedde 
en eller möjligtvis två sådana olyckor och i båda fall var olycksförloppet sådant att 
bromsning inte var en avgörande faktor i olycksförloppet. 

Det finns i dagsläget inga uppgifter om trimning på mopeder inblandade i döds
olyckor under 2009. Under perioden 2005–2008 var dock cirka 50 procent av 
moped erna i dödsolyckor trimmade för förare i åldern 15–17 år. Detta är en minsk
ning med 20 procent från tidigare år, vilket får anses vara positivt.

Krocksäkerheten för personbilar har gått starkt framåt de senaste årtiondena. Det 
gör att man i dagens personbilar löper 25–35 procent lägre risk att omkomma eller 
få invalidiserande skador än i slutet av 1980talet (Folksam, 2010). Detta innebär i 
praktiken en årlig riskminskning för invalidiserande skador med cirka 1,5 procent 
per år. Utöver krocksäkerhet har säkerheten i personbilar även förbättrats genom 
introduktionen av system som bland annat hjälper bilister att använda bilbälte och 
att undvika kollisioner eller lindra konsekvenserna av kollisioner. Klassiska trafik
säkerhetsproblem där det tidigare saknades effektiva åtgärder har därmed till stor 
del fått sin lösning i fordonsteknik. Denna utveckling kommer med all säkerhet att 
fortsätta. Teknikens betydelse kan bli än större då det på bred front införs system 
för att hjälpa förare att hålla rätt hastighet och system för att förhindra bilkörning i 
alkoholpåverkat och sömnigt tillstånd. Förutsättningen är dock att förarna inte an
passar sitt beteende så att säkerhetspotentialen försvinner eller minskar (så kallad 
beteendeadaption)11. 

Andelen personbilar i nybilsförsäljningen med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 
har ökat kraftigt i Sverige. Under 2009 ökade dock inte andelen, men det är svårt att 
se någon direkt avgörande orsak till detta. Möjligtvis kan det vara så att en större 
andel av de sålda bilarna var av mindre modeller. Dessa har i sig ett något lägre 
medel betyg, vilket drar ner den totala andelen nya bilar med högsta säkerhetsklass. 
Det finns dock ingen anledning att tro att detta skulle få något större genomslag på 
lång sikt och förhindra möjligheter till måluppfyllelse med 80 procent 2020. Vad 

11 beteendeadaption: hela eller delar av säkerhetspotentialen försvinner genom ett förändrat beteende 
hos förarna, till exempel ökade hastigheter.
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man ändå kan förvänta är en stagnation eller minskning till följd av mer utmanande 
krav för att få högsta betyg i Euro NCAP. 

Andelen bilar med antisladdsystem och bältespåminnare fortsätter att öka i nybils
försäljningen. Nu är nästan samtliga nya bilar utrustade med antisladdsystem. Då 
dessa system dessutom inkluderas i Euro NCAPs bedömningskriterier och nästan 
är en förutsättning för att få högsta betyg kan denna andel antas vara fortsatt hög i 
framtiden.

Den stigande andelen omkomna personbilsförare som färdats i bil med högsta Euro 
NCAPklass är svår att tolka på annat sätt än att dessa bilar blivit mer vanligt före
kommande i trafiken och därmed också inblandade i fler olyckor. För att förstå sam
banden mer i detalj bör man jämföra ökningen av andelen omkomna i dessa bilar 
med deras andel av trafikarbetet. Det finns dock bättre sätt att göra utvärderingar 
med detta syfte och att andelen omkomna personbilsförare som färdats i bil med 
högsta Euro NCAPklass stiger eller sjunker är inte avgörande i sig. Mer värdefullt 
är att kvalitativt studera vilka omständigheter som ligger bakom dödsfall i nya bilar 
för att kartlägga om och varför nya säkerhetssystem i dessa fall inte har fungerat 
som de är tänkta att göra. 

Åtgärder
Euro NCAP:s betyg har blivit en naturlig och självklar del i marknadsföringen av nya 
bilmodeller i Sverige såväl som i övriga Europa, vilket driver på utvecklingen mot 
ökad personbilssäkerhet. Mer utmanande bedömningskriterier och inkluderandet 
av antisladdsystem och bältespåminnare kommer sannolikt att öka säkerheten i nya 
bilmodeller. Det kan också lösa en allt större del av tidigare trafiksäkerhetsproblem, 
exempelvis bältesanvändning. Det finns likväl en stor potential i att inkludera fler 
stödsystem i fordonen och även inkludera dessa i bedömningskriterierna, om det är 
belagt att de kan öka säkerheten. Exempel på sådant kan vara alkolås och stöd för 
hastighetsanpassning. Sverige bör ta en ledande roll i att driva en sådan utveckling 
framåt.

För att nå målet för antalet allvarligt skadade krävs det åtgärder i bilen som ska för
hindra pisksnärtsskador och andra skador med hög risk för invaliditet. Detta finns i 
vissa nya bilar men långt ifrån alla.

Trots den positiva utvecklingen är det inte alla nya bilar som håller samma höga 
säkerhetsklass. Det är därför avgörande att stimulera konsumenterna att välja de 
säkraste bilarna. Genom samverkan med näringsliv och offentliga myndigheter kan 
aktörerna stimulera till strängare krav på fordonssäkerhet och strängare miljökrav 
vid upphandlingar. Kommande internationella standard för att inkludera trafik
säkerhet i kvalitetsarbetet, ISO39001, bör också kunna bidra till ökade krav på 
egenkontroll vid upphandling av fordon.

Säkerheten i den svenska bilparken påverkas inte bara av vilka nya bilar som till
kommer utan även i hög grad av i vilken takt gamla bilar försvinner och vilka bilar 
det är som försvinner. Skrotningspremier eller likande åtgärder kan ha goda effek
ter på fordonssäkerheten, men de bör då samtidigt kopplas till krav vid nybilsköp 
som gäller miljöpåverkan och säkerhet. Annars riskerar gamla relativt säkra bilar 
att bytas ut mot nya bilar som är sämre med hänsyn till säkerhet och miljö. 

Andra föreslagna åtgärder som kan ge goda effekter är differentierade försäkrings
system, beskattning till förmån för säkerhetsutrustning och eventuellt lagstiftning. 
EUkommissionen beslutade under 2009 att lagstifta om att alla nya personbilar 
från och med 2012 ska vara utrustade med antisladdsystem. I Sverige har en stor 
andel av de nya bilarna redan antisladdsystem, och därför har en sådan lag ingen 
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direkt större inverkan på trafiksäkerheten. Något som däremot blir mer viktigt för 
framtiden är att de nya tekniska stödsystemen fungerar som de ska under bilens 
hela livslängd. En sådan kontroll behöver alltså genomföras i samband med den 
återkommande kontrollbesiktningen. Detta sker inte i dag.

Låsningsfria bromsar för motorcyklar har funnits på marknaden sedan slutet av 
1980talet men trots det har systemet fått genomslag bara i begränsad omfattning, 
med undantag för hos enstaka tillverkare. Under senare år har flera studier visat på 
systemets goda olycksreducerande effekter. Därmed har utbudet av motorcyklar 
med låsningsfria bromsar ökat markant på den svenska marknaden. I fall där en 
modell finns att tillgå med och utan låsningsfria bromsar väljer nu flera importörer 
att enbart importera varianten med systemet som standard. Det finns också numera 
ABSförsedda motorcyklar som alternativ inom varje klass även om utbudet kan bli 
bättre. 

Utskrotningen av gamla motorcyklar är mycket liten eftersom ägarna i första hand 
behåller dem utifrån fritidsintresse och för nöjesåkning. Detta innebär att möjlig
heterna att förnya fordonsparken främst ligger i nytillskottet av nya motorcyklar 
med hög säkerhetsnivå. Därför är det extra angeläget att tillverkare och importörer 
fortsätter att arbeta för att fler och fler modeller utrustas med låsningsfria bromsar 
som standard och att motorcykelorganisationerna tydliggör säkerhetsvinsten hos 
dessa system för sina medlemmar. På samma sätt som för personbilar eller tunga 
fordon är det även viktigt att myndigheter och andra forskningsfinansiärer stödjer 
utveckling och utvärdering av säkerhetssystem med god potential att öka säkerhe
ten på motorcyklar.

Säkra tunga fordon4.7 

Nödbromssystem som ska förhindra upphinnandeolyckor börjar finnas på markna
den. Om samtliga lastbilar skulle utrustas med detta skulle cirka 2 liv räddas per år. 
Den stora potentialen finns dock hos system som kan förhindra eller lindra mötes
kollisioner och kollisioner mellan fordon i korsningar. I rapporten Målstyrning av 
trafiksäkerhetsarbetet sattes därför målet till att 100 procent av nya tunga fordon 
2020 ska vara utrustade med automatiskt nödbromssystem. En grov uppskattning 
var då att potentialen vid den målnivån är omkring 25 färre dödade per år. Det finns 
dock indikationer på att för att få säkerhetseffekter av denna storlek krävs inte bara 
automatisk nödbroms utan även att tunga fordon i större utsträckning än i dag har 
deformerbara fronter (Vägverket 2008:136) . Under 2009 har måttet ifrågasatts dels 
eftersom det är otydligt definierat, dels därför att det kan dröja ett antal år innan 
tekniken finns framtagen och kan börja installeras i fordonen. Med tanke på att 
auto matiska nödbromssystem för möteskollisioner ännu inte finns på marknaden 
är det inget bra mått att använda för att mäta aktörers framsteg inom tunga fordons 
säkerhet. Det är dock viktigt att understryka att om inte dessa eller liknande system 
med samma funktion utvecklas och sprids på marknaden så kommer inte målet för 
indikatorn säkra tunga fordon att nås. Det är också viktigt att poängtera att poten
tialen för automatiska nödbromssystem ökar betydligt om det skulle kombineras 
med andra åtgärder. Sådana åtgärder är deformerbara främre underkörningsskydd 

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel nya tunga fordon 
med automatiskt 
nödbromssystem12

0 % - 100 % Mäts ej

12 systemet är inte definierat, utan måttet syftar mer åt att vara ett funktionskrav där någon form utav 
lösning på frontalkollisioner mellan tunga fordon och övriga fordon måste åstadkommas.
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på tunga fordon eller ökad friktion vid inbromsning före en kollision för att därmed 
minska kollisionshastigheten. I grunden ska alltså måttet ses som ett funktionskrav 
för att minska krockvåldsnivåer vid kollisioner mellan tunga fordon och andra 
trafik anter, inte i huvudsak som ett teknikkrav.  

Under utvecklingen av alternativa mål och mått för denna indikator används måttet 
andelen nya tunga fordon eller fordonsekipage utrustade med antisladdsystem. 
Poten tialen av detta system bedöms vara cirka 3–5 liv per år beräknat med utgångs
punkt från antalet dödsolyckor där friktionsförlust eller vältning med tunga last
bilar har varit en avgörande faktor. Andelen dödade trafikanter som omkommer i 
kollisioner med tunga fordon följs upp årligen. Detta mått anger dock inte enbart 
hur säkerheten för de tunga fordonen utvecklas, utan det påverkas även av säker
hetsutvecklingen hos andra fordonskategorier, säkerhetsnivån på vägarna och så 
vidare. Måttet syftar i första hand till att generera kunskaper om tillstånd och om 
utfall i form av olyckor med tunga fordon.

Även för tunga fordon vore det önskvärt att i framtiden följa säkerhetsutvecklingen 
inte bara för nya fordon utan även för fordonsparken som helhet. För tunga fordon 
finns det dock naturligt en relativt snabb förnyelse av fordonsparken, och därför är 
det inte lika nödvändigt att följa den utvecklingen som för personbilar.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Fordon utrustade enligt indikatorns huvudmått finns ännu inte i trafik. Därför går 
det inte att bedöma någon utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå för 
detta område. De uppgifter som finns i dagsläget är att cirka 1–5 procent av nya 
tunga lastbilar i Sverige från de svenska fordonstillverkarna är utrustade med antis
laddsystem. De svenska fordonstillverkarna har cirka 85–90 procent av den svenska 
marknaden.

Analys
Antalet omkomna i tunga fordon och i kollisioner med tunga fordon har minskat 
från drygt 100 i början av 2000talet till knappt 50 år 2009. I viss mån kan minsk
ningen bero på säkrare tunga fordon, eftersom nya lastbilar är underrepresenterade 
i dödsolyckor jämfört med äldre lastbilar (Vägverket 2008:136). Möjligtvis kan detta 
bero på att tunga lastbilar tillverkade 2003 och senare måste ha underkörnings
skydd. Det är dock svårt att särskilja underkörningsskyddens bidrag till den totala 
säkerhetsökningen. 

Den större delen av den ökade säkerheten beror sannolikt på utbyggnaden av mötes
fri landsväg, eftersom mötesolyckor mellan tunga fordon och andra trafikanter står 
för den största delen av olyckorna med dödliga och allvarliga personskador. Dess
utom sker mycket trafikarbete med tunga fordon på sådana vägar. I takt med fortsatt 
utbyggnad av mötesfria vägar kommer troligtvis de allvarliga möteskollisionerna att 
minska. Säkerhetshöjningen kopplat till utbyggnad kommer dock att stagnera när 
de flesta landsvägar med hastighetsgräns över 80 km/tim med mycket trafik blir 
mötesseparerade. 

Kvar finns då de allvarliga olyckorna på det mindre vägnätet på vägar där det går 
mycket tung trafik men som inte kan byggas om till mötesfria inom överskådlig tid. 
För att minska risken för och mildra konsekvenserna av möteskollisioner på dessa 
vägar krävs att fordonen bidrar mer till säkerheten. Personbilar har haft en mycket 
positiv säkerhetsutveckling från 1990talet och framåt, och denna utveckling för
väntas fortsätta. Därmed kommer den att minska dödstalen även i kollisioner med 
tunga fordon, särskilt genom system som bidrar till att undvika olyckor, till exempel 
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filhållningssystem och antisladdsystem. Det är dock helt klart att för att detta ska få 
någon större effekt måste det krockvåld de tunga fordonen orsakar sina medtrafi
kanter minska. De behöver utvecklas för att antingen automatbromsa kraftigt före 
en kollision eller få mer krockvänliga fordonsfronter. Det ideala är givetvis en kom
bination av båda dessa egenskaper.  

Andra aktuella aktiva säkerhetssystem på tunga fordon är filhållningssystem, auto
matisk nödbroms för upphinnandekollisioner och antisladdsystem. Andelen tunga 
lastbilar som är utrustade med antisladdsystem ligger under 5 procent av nyförsälj
ningen. De svenska lastbilstillverkarna räknar med en snabb ökning av denna andel 
när försäljningen ökar jämfört med bottenåret 2009 samtidigt som antisladdsystem 
kommer att erbjudas i fler fordonskombinationer. Detta gäller speciellt kombina
tionen tung lastbil med släp som är den mest förekommande i Sverige och övriga 
Norden. Än så länge har antisladdsystem enbart erbjudits på dragbilar som säljs i 
stora volymer i övriga Europa. 

Åtgärder
Det pågår en snabb utveckling när det gäller aktiva säkerhetssystem även för tunga 
fordon. Denna utveckling kommer sannolikt ha en positiv inverkan på trafiksäker
het även om potentialen än så länge är relativt okänd. Bland annat finns det risk för 
att förarna ändrar sitt beteende så att förbättringen av säkerheten försvinner, så 
kallad beteendeadaption. Det är viktigt att potentialen för dessa system utvärderas 
för att om möjligt utveckla ytterligare mått. Forskning och utveckling måste också 
till större del inriktas på att utveckla och utvärdera system som förväntas ha stor 
effekt. För tunga fordon innebär det sannolikt automatiska nödbromssystem för 
möteskollisioner samt mer krockvänliga fronter. Detta bör beaktas bland annat vid 
forskningsfinansiering. 

Man bör också påbörja arbetet med att undersöka möjligheten och förutsättning
arna för att införa differentierade hastighetsgränser och differentiering av försäk
ringspremier kopplat till ny teknik med dokumenterad trafiksäkerhetspotential.

EUkommissionen har under 2009 lagstiftat om att filhållningssystem och anti
sladdsystem ska vara obligatoriska på nya tunga fordon från och med 2012. Detta 
kommer naturligtvis att ge effekt på vilket genomslag dessa system får på markna
den, vilket är positivt. Man kan dock ifrågasätta om lagstiftning är rätt väg att införa 
säkerhetssystem som ännu inte har någon vetenskapligt bevisad olycksreducerande 
effekt. En sådan lagstiftning tvingar tillverkare att fokusera på vissa utpekade sys
tem, vilket kan göra att utvecklingen av andra mer effektiva system får stå tillbaka. 
Sverige bör därför intensifiera sina ansträngningar att inom EU utveckla lagstift
ning för teknik med dokumenterad trafiksäkerhetspotential. Även för tunga fordon 
kan det ändå vara positivt med lagstiftning som driver på en utveckling av säker
hetssystem som kan generera kunskap och teknik till att utveckla andra system med 
större potential. 

Det är av avgörande betydelse att det utvecklas system som minskar krockvåldsni
våerna i möteskollisioner mellan tunga fordon och andra trafikanter. Om det inte 
sker kommer inte målet 2020 för indikatorn säkra tunga fordon att nås. 
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Säkra statliga vägar4.8 

2007      2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andelen trafikarbete på vägar 
med över 80 km/tim och 
fysisk mötesseparering13

50% 65% 75% i linje med önskvärd 
utveckling

Mötesfria vägar med skyltad hastighet 100–120 km/tim utgör i trafiksäkerhets
hänseende en helt annan vägklass än vägar med 90 km/tim och mötande trafik. 
Mötes separationen innebär att man eliminerar inte bara mötesolyckor utan också 
många omkörnings och singelolyckor.

 Målet är att andelen av trafikarbetet som sker på vägar som har en hastighetsgräns 
över 80 km/tim och som är mötesseparerad med mitträcke ska öka från 52 till 75 
procent. Den årliga effekten beräknas då bli 50 färre dödade. Detta mål kan nås  
antingen genom att man sänker fartgränsen till 80 km/tim på vägar med 90 km/tim 
eller genom att man bygger om dem till mötesseparerade. Övriga åtgärder på det 
statliga vägnätet, främst sidoräcken, räfflad mittremsa och gles omkörningsmöjlig
het, förväntas medföra en minskning med ytterligare 12 dödade. Sammantaget ska 
alltså åtgärder på det statliga vägnätet genomföras för att spara 62 liv.   

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Under 2009 sänktes fartgränsen från 90 till 80 km/tim på 1 200 mil väg. Dessa sänk
ningar motsvarar 11 procent av all trafik på det statliga vägnätet. Dessutom öppna
des cirka 20 mil mötesseparerad väg, varav 2 mil motorväg.  Dessa har mindre trafik 
än de mötesfria vägar som öppnats tidigare och därför ger de mindre effekter på 
såväl indikatorn som på skattad påverkan av antalet döda (2 färre).  

Genom dessa förändringar blev resultatet för indikatorn 65 procent vid utgången av 
2009. Det ligger då långt över önskvärd utveckling mot målet på 75 procent (figur 
23).  Andelen väg enligt indikatorn ökar på ett år med 13 procentenheter.

För att nå målnivån 75 procent för indikatorn krävs att Trafikverket årligen mötes
separerar cirka 15 mil väg. Totalt behöver 135 mil väg göras mötesfri, till en kostnad 
av cirka 6 miljarder. Det innebär ungefär samma utbyggnadstakt som hittills. I den 
nationella planeringen redovisas att 60 mil mötesseparering ska uppnås till en kost
nad av 2 miljarder genom vägprojekt som vardera har en kostnad av över 50 miljo
ner kronor. Utöver detta kommer att man kan mötesseparera i samband med min
dre vägprojekt. Trafikverket bedömer att målet är möjligt att nå. Analysgruppen vill 
dock poängtera att planerade åtgärder fortfarande inte är helt fastlagda. 

13 Dessutom ska åtgärder som sparar ytterligare 12 liv genomföras för att målet för indikatorn ska uppnås.
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Figur 23.  Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/h som är mötesseparerad.  
  Källa: Vägverket

Analys   
Ett väsentligt bidrag till etappmålet 2020 bedöms komma från säkerhetshöjande 
fysiska åtgärder, som nybyggnad av mötesfria vägar, mitträcken på befintliga vägar, 
sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder med mera. Med de planeringsramar och 
förslag som förelåg i slutet av 2009 bedöms dessa åtgärder ge cirka 28 färre om
komna. Lägger man till effekten av fysiska åtgärder utförda 2008 och 2009 blir den 
totala effekten av fysiska åtgärder ungefär 40 sparade liv. De förändringar av hastig
hetsgränser som utförts 2008 och 2009 bedöms medföra cirka 15 sparade liv. Med 
övriga planerade smärre åtgärder, till exempel variabel hastighetsgräns, blir den 
totala effekten cirka 55 sparade liv år 2020.

Det behövs således ytterligare åtgärder för att nå etappmålet för statliga vägar, det 
vill säga 62 sparade liv. Detta borde kunna åstadkommas genom ytterligare hastig
hetsöversyner, ytterligare satsningar på sidoområdesåtgärder samt nya typer av åt
gärder för säkrare vägar exempelvis inom drift och underhåll samt effektivare me
toder för att förhindra allvarliga mötes och singelolyckor.

När det gäller att reducera antalet dödade kan man se av figuren nedan att den störs
ta potentialen finns bland åtgärder som minskar antalet singelolyckor och möteso
lyckor. Av de dödade under 2009 omkom preliminärt 40 procent i singelolyckor och 
28 procent i möteskollisioner på det statliga vägnätet. 
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Figur 24.  Andelen omkomna på statligt vägnät fördelat efter olyckstyp, 2005–2009. Källa: Vägverket

Sammantaget beräknas de förändringar av hastighetsgräns som genomfördes under 
2009 årligen medföra 11 färre omkomna. De övriga åtgärder som Vägverket har ge
nomfört för att öka trafiksäkerheten på det statliga vägnätet gäller främst räffling av 
mittlinje och trafiksäkerhetskameror för automatisk hastighetsövervakning (ATK). 
Drygt 90 mil har försetts med mitträffling och 25 mil väg har försetts med trafik
säkerhetskameror. Utöver detta har vissa korsningar och sidoområden åtgärdats. 
Dessa åtgärder beräknas ge en årlig effekt på 3 färre omkomna. 

Vägverkets mål för 2009 enligt regleringsbrev var 20 färre omkomna på det statliga 
vägnätet. Slutresultatet blev 16. Det finns flera förklaringar till att man inte nådde 
upp till 20. De 2+1vägar som har öppnats för trafik har haft lägre trafikflöden än de 
tidigare åtgärdade vägarna och dessutom sätts hastighetsgränsen till 100 km/tim på 
dessa vägar. Dödskvoten på befintliga vägar faller som en följd av att fysiska åtgär
der genomförs i vägtransportsystemet och genom åtgärder inom sektorn, exempel
vis effektivare polisövervakning och en säkrare bilpark. Det innebär att de åtgärder 
som genomförs nu och framöver kommer att ge ett allt mindre bidrag till trafik
säkerhetsutfallet beräknat i minskat antal dödade. En förväntad minskning är cirka 
2 procent per år. 

Nya effektsamband mellan genomförda åtgärder och utfallet av dessa åtgärder har 
dessutom utvecklats. Som ett exempel har nya uppföljningar visat att räffling av 
mittlinjer endast sänker dödskvoten med hälften av vad Vägverket räknade med för 
ett år sedan.  Effekterna av genomförda åtgärder för gång och cykeltrafik har räk
nats ner medan effekterna av sidoområdesåtgärder har räknats upp något.

Analysgruppens bedömning är att det framstår som lättare att nå målet om 75 pro
cent av trafikarbetet på mötesfria vägar än den beräknade effekten om 62 färre 
dödade.
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Åtgärder
Verksamma åtgärder mot singelolyckor är sidoräcken, förlåtande sidoområden 
och vägräfflor i vägrenen. Tänkbara åtgärder för att minska antalet mötesolyckor 
är mitträcken samt lösningar med mötesfria mindre vägar (2+1 gles), där längre 
sträckor med 1+1 används. Mitträfflor med eller utan spärrlinje och särskilda om
körningsfält är mera tveksamt med tanke på att effektsambandet är lägre än vad 
som förutsetts.

Åtgärder som behöver övervägas är främst 

ytterligare en hastighetsöversyn under planperioden fram till 2020•	

mer systematiska satsningar på sidoområdesåtgärder•	

fortsatt utbyggnad med mittseparering•	

Säkra kommunala gator – gång-, cykel- och  4.9 
mopedpassager och korsningar

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel säkra gCM-
passager på kommu-
nalt huvudnät för bil

Ca 25 % – ej definierat Mäts ej, mål saknas

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel säkra korsningar 
på kommunalt 
huvudnät för bil

Ca 50 % – ej definierat Mäts ej, mål saknas

Stora delar av det kommunala vägnätet ligger i tätorter där fordonstrafik och oskyd
dade trafikanter delar utrymme. För att skapa en trafiksäkrare miljö i tätorter krävs 
särskilt att de punkter där oskyddade passerar över gator och vägar samt korsnings
punkter för motorfordon görs säkra. Viktiga mått blir då andelen säkra gång, cy
kel och mopedpassager (GCMpassager) och andelen säkra korsningar i tätort. En 
GCMpassage klassificeras som säker om den är planskild eller om 85percen tilen 
av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. En korsning klassificeras som säker om den 
är fysiskt hastighetssäkrad genom en rondell eller liknande, eller om 85percentilen 
av bilisterna kör maximalt 50 km/tim. Klassificeringarna kommer från kommuner
nas trafiksäkerhetsrevisioner. 

För att följa utvecklingen på nationell nivå måste samtliga GCMpassager och kors
ningar på huvudvägnätet i tätorter inventeras och föras in i den nationella vägdata
basen NVDB, i likhet med andra egenskaper på det kommunala vägnätet. Därefter 
uppdateras uppgifterna löpande. Uppgifterna innehåller information så att det går 
att avgöra om passagen eller korsningen är säker eller inte. 

En analys av Vägverkets djupstudier av dödsolyckor visar att drygt 30 personer om
kommer varje år på GCMpassager i tätort. Av dessa omkommer de allra flesta –drygt 
25 – på en passage som inte är hastighetssäkrad. Sannolikt skulle alltså en stor del av 
dessa ha överlevt om passagen hade varit hastighetssäkrad. Drygt 40 personer om
kommer årligen i korsningar i tätorter, av dessa omkommer ungefär 30 personer i 
korsningar som inte kan klassas som säkra. Observera att definitionerna av vad som är 
en korsning och GCMpassage överlappar varandra, vilket gör att potentialerna i an
tal räddade liv inte kan adderas utan man måste ta hänsyn till kraftig dubbelräkning.
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Inventering och inrapportering till NVDB kan ske från april 2010, då även en skrift
lig handledning finns tillgänglig för att beskriva hur det enklast går till. Detta gör att 
det i dag inte finns några sammantagna data för dessa indikatorer, och därmed går 
det inte att avgöra om utvecklingen är tillräcklig för att nå målet för indikatorerna. 
Vidare är det viktigt att det fattas ett beslut om målnivå för dessa indikatorer, så att 
utvecklingen kan jämföras mot något. I dagsläget saknas mål. 

Analys
Antalet dödade på det kommunala vägnätet har minskat med drygt 40 procent de 
senaste tio åren, vilket procentuellt är en något större reduktion än den på det statli
ga vägnätet. Orsaken till detta är att många kommuner har bedrivit ett systematiskt 
arbete för att skapa en säkrare vägutformning i sina tätorter. Det finns dock inte 
någon fullständig sammantagen bild av de åtgärder som har genomförts. 
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Figur 25. Omkomna i vägtrafik fördelat efter väghållare.

Åtgärder
En förutsättning för att kunna följa dessa indikatorer och därmed kunna se kom
munernas del i trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020 är att kommunerna 
genomför inventeringen och inrapporteringen till NVDB enligt Handledning för in
ventering av gcmpassager och korsningar i tätorter (Vägverket/Trafikverket 2010). 

Vidare måste givetvis kommunerna anta utmaningen att säkra de punkter i vägmil
jön där oskyddade trafikanter är utsatta för risk, liksom de korsningar där motor
fordon möts. Att hastighetssäkra passager för oskyddade trafikanter på det kommu
nala vägnätet och att hastighetssäkra korsningar på samma vägnät har dokumenterat 
olycksreducerande effekter. Detta kan göras genom att man bygger planskilda pas
sager eller inför hastighetsreducerande åtgärder framför GCMpassager, bygger om 
korsningar till rondeller eller arbetar för en bättre hastighetsanpassning och lägre 
hastighetsnivåer i tätorten. Ett av de främsta verktygen för det senare är att genom
föra en hastighetsöversyn i tätorten.  Enligt en enkätstudie genomförd av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL, 2009) planerar fyra av tio kommuner att införa nya 
hastighetsgränser – helt eller delvis – i sin huvudort under 2009 och 2010.
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Snabb och adekvat räddning och vård4.10 
 

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

genomsnittlig tid från 
larm till ambulans är 
på plats

– 15,2 
minuter

ej definierat Mål saknas

genomsnittlig tid från 
olycka till ankomst vid 
akutmottagning

- - ej definierat Mäts ej, mål saknas

Av de personer som avlider till följd av trafikskador dör två tredjedelar på olycks
platsen och en tredjedel på sjukhus. Ett fåtal dör under ambulanstransporten. Det 
råder ingen tvekan om att räddningens snabbhet och kvalitet har betydelse för hur 
många som överlever trafikolyckor. Det pågår dock en ständig diskussion om hur 
viktig räddningsinsatsen är under olika typer av omständigheter. Enligt studier på 
senare tid är räddningsinsatser inom 25–30 minuter ofta avgörande för utgången av 
en olycka (SánchesMangas, R. m.fl., 2010). 

För att följa utvecklingen av tiden till räddning är det viktigt att följa tiden mellan 
olyckan och när ambulans är på plats. Vid vissa diagnoser kan adekvat sjukvård inte 
ges direkt i ambulans, men den kan ges på alla akutsjukhus. Därför bör man även 
mäta tiden från olyckan till att den skadade har kommit till akutmottagning på nå
got sjukhus. Dessa uppgifter kommer från SOS Alarm respektive STRADA Sjukvård. 
Båda har brister: SOS Alarm mäter enbart tiden mellan inkommet larm och att am
bulans är på plats, vilket inte tar hänsyn till när själva olyckan faktiskt inträffade. 
STRADA Sjukvårds uppgifter om när olyckan inträffade bygger på en uppskattning, 
ofta av patienten själv. 

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå 
Det saknas i dag ett definierat mål vad gäller tiden från en trafikolycka till att en ska
dad person får adekvat akutsjukvård. Därför kan ingen beskrivning av utvecklingen 
mot önskvärd nivå göras.  

Analys 
SOS Alarm har data för 21 669 utryckningar i Sverige under 2009. Utifrån drygt tre 
fjärdedelar av detta material kan man redovisa den tid som gått mellan inkommet 
larm och att ambulans är på plats vid olycksplatsen. I diagrammet nedan syns för
delningen mellan olika tidsintervall och man kan konstatera att 59 procent av alla 
utryckningar leder till en insats där ambulansen är på olycksplatsen inom en kvart 
och hela 93 procent inom en halvtimme. Till dessa tider måste läggas den tid som 
det tar mellan att olyckan äger rum och larm kommer in till SOS Alarm, vilket man 
kan anta varierar kraftigt. 

Den genomsnittliga tiden mellan inkommet larm och att ambulans är på olycksplat
sen är 15 minuter och 24 sekunder. Mediantiden är strax över 13 minuter. 



51
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

Utvilade förare4.11 

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

andel förare som uppger 
att de somnat/nästan 
somnat vid bilkörning

11,9% 16,2% 6% ej i linje med önskvärd 
utveckling

Målet för indikatorn ”utvilade förare” är att andelen bilförare som i Vägverkets (nu
varande Trafikverkets) trafiksäkerhetsenkät uppger att de ”somnat eller nästan 
somnat någon gång under de senaste 12 månaderna” ska halveras mellan åren 2007 
och 2020.  För att målet ska nås krävs en sänkning med cirka 6 procentenheter till 6 
procent år 2020.

Enligt studier som specifikt är inriktade på körning i sömnigt tillstånd har sömnig
het hos föraren varit en bidragande orsak till mellan 10 och 30 procent av inträffade 
olyckor (Horne and Reyner 1995a, Horne and Reyner 1995b, Maycock 1997, Radon 
et al. 1974, Radun and Summala 2004). Problemet anses vara av ungefär samma 
storleksordning som rattfylleri. En svårighet kopplad till trötthet i trafiken och 
trötthetsrelaterade olyckor är hur man ska mäta detta. För närvarande används 
uppgifter om självrapporterad sömnighet från Vägverkets årliga trafiksäkerhetsen
kät. Detta mått behöver dock valideras mot problemet i verklig trafik.
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Figur 26.  Tid från inkommet larm till ambulans på olycksplats, hela landet 2009. Källa: SOS Alarm

Variationerna beror delvis på var i landet olyckorna har inträffat, men de kan san
nolikt också bero på olika effektivitet i hanteringen. 

Genom att i framtiden använda bearbetade uppgifter från STRADA Sjukvård kan 
insatstiden sättas i relation till typen av skada och skadans allvarlighetsgrad. Detta 
förutsätter dock en djupare kunskap kring vilka typer utav diagnoser som är i störst 
behov av en snabb räddningsinsats.

Åtgärder
En del arbete återstår vad gäller mätningar och databearbetning innan man kan 
uttala sig om vad som måste genomföras inom detta område. Men på en generell 
nivå är det viktigt att minimera tiden som det tar mellan att olyckan inträffar och 
att ambulans är på plats, samt att kartlägga vid vilka diagnoser det är särskilt viktigt 
med snabb räddningsinsats. 
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Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I figur 27 redovisas utvecklingen av självrapporterad trötthet från Vägverkets trafik
säkerhetsenkät mellan åren 2006 och 2009. År 2007 svarade knappt 12 procent av de 
tillfrågade bilförarna att de under de senaste 12 månaderna har somnat eller nästa 
somnat under bilkörning. Andelen har därefter successivt ökat. I figuren visas även 
hur indikatorn behöver förändras mellan 2007 och 2020 för att målnivån 6 procent 
ska uppnås. År 2009 var nivån på indikatorn drygt 16 procent, vilket innebär att 
indikatorn har utvecklats i fel riktning de senaste åren.
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Figur 27. Andel som anger att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning de senaste  
  12 månaderna för åren 2006, 2007, 2008 och 2009 samt önskvärd utveckling.  
  Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät

Analys 
Fler personer har uppgett att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning. Skill
naderna mellan år 2006, 2007 och 2008 är relativt små, men mellan 2008 och 2009 
kan man se en ökning på 3,5 procentenheter. En förklaring kan vara att människor i 
allmänhet är tröttare under senare år, vilket kan ses i SCB:s levnadsvaneundersök
ningar, men ökad uppmärksamhet om problemet kan även göra att man tenderar 
att svara på ett annorlunda sätt. Om  körningen i sömnigt tillstånd minskar kom
mer  antalet trötthetsrelaterade olyckor i trafiken att minska. För att det ska ske 
måste trafikanterna dock bli medvetna om problemet, veta vad som är en varaktig 
åtgärd och dessutom kunna vidta rätt motåtgärd. Det finns sannolikt en nytta med 
att tänka holistiskt så att man inkluderar såväl planering av resan som stöd under 
resan och insatser kopplade till möjligheten att vidta effektiv åtgärd om man blir 
sömnig under körningen.

Nationella studier av trötthetsrelaterade olyckor (Larsson and Anund, 2002) visar 
att sådana olyckor sker på dygnets alla timmar och årets alla dagar, att risken för 
dessa olyckor är störst sent på natten (klockan 0305) samt att de flesta förare har 
erfarenhet av att köra trötta. Insomning går dessutom inte att förutsäga. De risk
grupper som identifieras är unga förare, yrkesförare samt skiftarbetare (Anund et al. 
2008, Lowden et al. 2009, Åkerstedt et al. 2005). Fysiologiskt sett finns stora skillna
der vad gäller ålder: yngre har större behov av sömn samt svårare att ”stå emot” då 
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de känner sig sömniga. De kör även på nätterna i större utsträckning än äldre. I figur 
28 redovisas andel som ”uppger att de somnat eller nästan somnat någon gång un
der de senaste 12 månaderna”, uppdelat efter ålder.
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Figur 28. Andel som anger att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning de senaste  
  12 månaderna.  Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät, 2009

Det är stora skillnader på svaren för olika åldersgrupper: i gruppen 20–24 år svarar 
30 procent att de somnat eller nästan somnat, medan det i gruppen 65–74 år är 9 
procent som svarar att de somnat eller nästan somnat. Det är inte lika intressant att 
studera skillnader mellan kön, eftersom det inte finns några fysiologiska skillnader 
mellan könen vad gäller sömnighet och förmåga att motstå sömnighetskänslan. 

Flera forskningsprojekt pågår för att kartlägga omfattningen och för att få en bättre 
förståelse för i vilka situationer trötthetsrelaterade olyckor inträffar. Dessutom ut
nyttjas Vägverkets djupstudier av dödsolyckor för att ta fram den information om 
trötthet som i dagsläget finns tillgänglig. Informationen i djupstudierna är dock för 
närvarande bristfällig. Därför pågår ett utvecklingsarbete som ska leda till att trött
het kan beaktas på ett mer noggrant och systematiskt sätt nationellt. Tanken är att 
djupstudieutredarna ska kunna komplettera sina utredningar med frågor eller 
checklistor som beaktar trötthet specifikt.

Det pågår även en casecontrolstudie inom forskningsprogrammet ERANET  
inriktad på trötthet. I Kristiansstad och Umeå intervjuas personer som har varit 
inblandade i trafikolyckor och blivit skadade så svårt att de har blivit inlagda på 
sjukhus minst 24 timmar. Dessa personer jämförs med andra förare som har kört på 
samma väg men inte råkat ut för olyckor. Frågorna rör bland annat sömn, vakenhet, 
arbetstid, hälsa och körtid.

Åtgärder
Åtgärder som man jobbat med i Sverige de senaste åren är bland annat frästa räff
lor i vägbanan. Räfflorna är tänkta som en uppmärksamhetshöjande åtgärd för att 
minska antalet olyckor som orsakas av trötthet och ouppmärksamhet. Resultat från 
andra länder pekar på en minskning av antalet olyckor med 15 procent efter infö
randet av räfflor mitt i vägen (Mahoney m.fl. 2003 och Persuad m.fl.2005). I Sverige 
har drygt 300 mil räfflats i mitten av vägbanan under åren 2005–2008 och under 
2009 räfflades ytterligare cirka 100 mil. En olycksanalys är påbörjad, men de första 
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preliminära utvärderingsresultaten visar inte på några tydliga positiva effekter 
(Carlsson m.fl. 2010). Olycksmaterialet är dock fortfarande litet och utvärderingen 
fortsätter.

Den obligatoriska riskutbildningen för Bkörkort är sedan den 1 april 2009 utökad 
med en del om trötthet, alkohol och droger. Inom trötthetsområdet syftar utbild
ningen till att ge blivande körkortstagare kunskap och insikt om hur trötthet påver
kar körförmågan, vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur 
de kan undvikas. En utvärdering pågår.

På fordonssidan utrustas fler och fler bilar med stödsystem som ska varna när en 
förare verkar brista i uppmärksamhet. Det finns i dagsläget ingen information om i 
vilken omfattning nya bilar utrustas med dessa typer av stödsystem. Det finns heller 
ännu inga utvärderingar som visar vilken effekt dessa system har för att förhindra 
och mildra konsekvensen av verkliga trafikolyckor.

För att kunna minska antalet trötthetsrelaterade olyckor är det holistiska perspekti
vet som nämnts ovan viktigt. Man bör beakta såväl planering och stöd under resan 
som insatser kopplade till möjligheten att vidta effektiva åtgärder om man blir söm
nig under körningen. Arbetet med kartläggning i olycksdatabaser bör fortsätta. 
Samarbetet med polisen bör utökas så att man får in bättre uppgifter till djupstu
dierna om förarens historia före själva olyckan. Information om hur många timmar 
en förare har varit vaken och sovit de senaste 24 timmarna är värdefull för att av
göra förarens vakenhetsnivå vid olyckan.

I dag finns inget objektivt sätt att mäta trötthet hos dem som har varit med i trafik
olyckor, vilket gör att polisen har en väldigt svår bevisföring. I England och Austra
lien har man striktare lagstiftning om detta. För yrkesförare är kör och vilotider 
strikt reglerade. Körtidens betydelse för utvecklandet är trötthet är dock okänd, 
framför allt när det gäller dagtid.  I andra trafikslag, till exempel flyget, går man mot 
så kallad safety management, där en lösning är utbildning och kontrollverktyg för 
efterlevnad av ställda regler i kombination med optimering av körscheman. Flyget 
har kommit långt i denna fråga och kanske kan vissa erfarenheter appliceras på 
vägtrafiken.
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Hög värdering av trafiksäkerhet4.12 

2007       2009         Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

värdering av trafiksäkerhet, 
index

67 65 80 ej i linje med önskvärd 
utveckling

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrågor 
och hur de uppträder i trafiken (Vägverket 2008). Det kan dock vara svårt att få svar 
på en individs värderingar genom en enkel fråga. Ett sätt att angripa detta problem 
är att bilda ett index utifrån ett antal frågor. Dessa frågor ska då beröra olika aspek
ter på det begrepp man vill undersöka. Vilka frågor som slutligen definierar indexet 
bestäms av att de ska ha hög korrelation med övriga frågor i indexet. Det kan tolkas 
som att om en fråga som man tror speglar en aspekt på begreppet korrelerar med 
indexet, då speglar också indexet begreppet och vice versa. Korrelationen mäts med 
hjälp av en korrelationskoefficient (Cronbach’s Alpha).

I arbetet med att skapa ett index som speglar värderingar till trafiksäkerhetsfrågor 
har vi utgått från Vägverkets trafiksäkerhetsenkät14 (Vägverket 2009). I den har man 
följt allmänhetens attityder och beteende i trafiken. I indexet ingår sju frågor som 
har funnits med sedan år 2000 och som speglar attityden till effektiva 
trafiksäkerhetsåtgärder:

Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim på gator där det  1. 
finns många fotgängare och cyklister. 

Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra 2. 
möteskollisioner.

Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser (rondeller).3. 

Alla bilar borde utrustas med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje 4. 
gång bilen ska startas. 

Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla  5. 
hastighetsgränserna.

Alla bilar borde ha ett tekniskt system, som påminner bilförare och  6. 
passagerare att sätta på sig bilbältet (bältespåminnare).

Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling.7. 

Dessa frågor har vägts ihop till ett index med hjälp av vikter som motsvarar åtgär
dernas potential att minska antalet omkomna i trafiken. Potentialen för respektive 
åtgärd är enligt den internationella expertpanelens rapport (Elvik m.fl. 2009): 30, 
62, 30, 50, 150, 40 respektive 10 färre omkomna. Cronbach’s Alpha för indexet är 
beräknat till 0,66, vilket anses som tillfredsställande.

Indexet är konstruerat så att om alla ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” i 
samtliga sju påståenden erhålls värdet 100. Om däremot ingen gör det erhålls värdet 
0. Ett rimligt mål till år 2020 kan vara att indexet ska öka till 80 år 2020.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
År 2007 var indexet 67 och år 2009 hade det minskat till 65. För att målet år 2020 
ska nås ska indexet öka med minst 1 enhet per år. Detta innebär att indexet skulle ha 

14 genom vägverkets trafiksäkerhetsenkät erhålls allmänhetens attityder i ett stort antal trafiksäkerhets-
frågor. enkäten har genomförts årligen sedan 1981 och ställs till cirka 10 000 slumpmässigt utvalda 
personer.
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varit minst 69 år 2009. Analysgruppens bedömning är att för att kunna nå målet år 
2020 krävs det framförallt en förbättring av attityden till tekniska hjälpmedel som 
gör att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna.
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Figur 29. Allmänhetens värdering av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från  
  Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 2000–2009 samt önskvärd utveckling till 2020.  
  Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät

Analys
Den fråga som påverkar trafiksäkerhetsindexet mest är fråga 5 ”Alla bilar borde ha 
ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna”. Den 
bidrar med nästan en tredjedel av indexets storlek. Hälften av den ökning som 
skett från 2000 till 2007 kan hänföras till en förbättring i denna fråga. Övriga frågor 
som bidragit till ökningen av indexet är fråga 2 ”Alla större vägar borde förses med 
mitträcken för att förhindra möteskollisioner” och fråga 4 ”Alla bilar borde utrustas 
med ett alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen ska startas”.
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Figur 30. Allmänhetens värdering av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från  
  Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 2000–2009 fördelad efter 7 trafiksäkerhetsfrågor och  
  deras vikt i indexet. Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät
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Från 2007 till 2009 minskade andelen som instämde i frågan 2 ”Alla större vägar 
borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner” med 6 procent
enheter. Detta är den viktigaste orsaken till att indexet minskade under denna  
period. Fortfarande instämmer dock 79 procent av befolkningen i att alla större vä
gar borde förses med mitträcken.

Åtgärder
Enligt Ajzen & Fishbeins teori Theory of Integreated Planned Behaviour (Ajzen & 
Fishbein 1980) formerar människan sina intentioner utifrån rationella resonemang 
(omdömen) och känslomässiga inställningar (attityder). En individs beteende styrs 
vidare till stor del av de intentioner han eller hon har. För att erhålla ett önskat 
beteende gäller det att påverka både omdöme och attityd. De påverkas båda av de 
förväntningar som en individ uppfattar att andra människor har på deras beteende 
(socialt reproducerade handlingsanvisningar). Det är således viktigt att påverka 
den sociala normen. Måns Svensson (Svensson 2005) tar som ett exempel en trafik
säkerhetskamera (ATK). Den skapar debatt och uppmärksamhet, förändrar beteen
det lokalt och bidrar till att straffa de som kör för fort. Om man sätter upp tillräckligt 
många kameror kommer de så småningom att bidra till en ny social norm där has
tighetsöverträdelser inte ses som acceptabla.

För att höja indexet för värdering av trafiksäkerhet krävs således åtgärder inom de 
sju områden som bildar indexet. Det betyder att införa många zoner med hastig
hetsgräns 30 km/tim där oskyddade trafikanter förekommer, förse fler större vägar 
med mitträcke, ersätta fler korsningar med cirkulationsplatser och så vidare. En 
viktig del i samband med införandet av åtgärder är att genom information och ut
bildning förklara nyttan och nödvändigheten med åtgärderna. 

Utifrån ovanstående resonemang kan man hävda att exempelvis de samordnade in
satserna för bältes och cykelhjälmsanvändning samt nykterhets och hastighets
kontroller har betydelse för att höja allmänhetens värdering av trafiksäkerheten.
Det är Trafikverket (tidigare Vägverket), Polisen och NTF som samarbetar om dessa 
insatser.

Ytterligare exempel på åtgärder som kan förbättra trafiksäkerhetsvärderingen är en 
förbättrad förarutbildning, tydligare sanktioner, införande av en trafikansvarslag
stiftning samt ett ISOledningssystem för trafiksäkerhet.

Hög värderingen av trafiksäkerhetsfrågor är viktigt för att kunna införa nya åtgär
der och för att införda åtgärder ska respekteras. Hög värdering erhålls efter infö
rande av åtgärder (de bildar efter hand en ny norm) och efter information och ut
bildning. Detta oavsett i vilken ordning de genomförs.
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Slutsatser och diskussion5 
Under 2009 har antalet omkomna minskat med ungefär 11 procent jämfört med 
2008, vilket är en kraftig minskning från en historiskt sett redan låg nivå. För att 
nå målet 2020 krävs en minskning med drygt 5 procent per år. Minskningen ses 
genomgående för alla olyckstyper och åldrar. Antalet allvarligt skadade har beräk
nats till 5 200, vilket är en liten minskning jämfört med 2008 då antalet allvarligt 
skadade beräknades vara 5 300. Det bedöms inte vara inom önskvärd utveckling för 
att målet på maximalt 4 000 år 2020 ska uppnås.

Varför har vi då detta låga utfall av antal omkomna precis efter misslyckandet med 
tidigare etappmål 2007 och nästan innan målstyrningsarbetet hunnit komma igång? 
Det finns många faktorer som gör det mycket svårt att uttala sig om varför antalet 
dödade och skadas i trafiken förändras ett enskilt år. Olika förklaringsfaktorer sam
verkar, och dessutom finns en stor slumpmässig variation i utfallet av antal omkom
na mellan åren. Vi vet dock att vi just nu befinner vi oss i en period med mycket låga 
dödstal. Det är en utveckling som startade i samband med den ekonomiska kon
junkturnedgång som inleddes under finanskrisen hösten 2008. Från såväl historien 
som från omvärlden visar det sig att det finns ett samband mellan antalet dödade i 
trafiken och den ekonomiska utvecklingen. En ekonomisk nedgång i ekonomin följs 
ofta av en minskning av antalet dödade i trafiken, men exakt hur detta samband ser 
ut och hur starkt sambandet är har man dock inte lyckats klargöra.  

Olika prognosmodeller indikerar att konjunkturnedgången under 2008 och 2009 
inte kan förklara hela nedgången i antal dödade, utan att det också är en effekt av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Den samlade bedömningen på kort sikt är dock att 
reduktionen av antalet dödade kommer att avta när den ekonomiska konjunkturen 
vänder. 

De åtgärder som bedöms ha störst betydelse för att spara flest liv är sänkta hastig
hetsnivåer, fortsatt tillväxt av andel mötesseparerat trafikarbete samt ökad takt av 
andelen säkra fordon i fordonsparken. Indikatorn nyktra förare bedöms också vara 
särskilt viktig, då alkoholpåverkade förare som dödats i en olycka många gånger 
dessutom kört både för fort och utan bälte. 

Analysgruppens samlade bedömning utifrån de enklare hastighetsmätningarna som 
genomförs årligen är att andelen som kör över hastighetsgräns på det statliga väg
nätet inte minskar i den takt som är nödvändig för att nå målet. Medelhastigheten 
för trafiken totalt tenderar dock att ligga mer i fas med den önskvärda utvecklingen. 
Hastighetsefterlevnaden bedöms alltså vara den största utmaningen, på såväl det 
statliga som det kommunala vägnätet. Efterlevnaden på det statliga vägnätet har 
hittills förbättrats i storleksordningen 4 procentenheter de senaste fem åren. För att 
efterlevnaden ska bli 80 procent krävs årligen en förbättring med 3 procentenheter 
mellan år 2009 och målåret 2020. En ordentlig utvärdering av hur indikatorn has
tighetsefterlevnad rör sig kan inte göras förrän efter den riksrepresentativa mät
ningen som ska genomföras under 2011. Tills dess bygger alla bedömningar på grova 
uppskattningar. Utmaningen att öka hastighetsefterlevnaden blir ännu större när 
nu de nya, lägre hastighetsgränserna börjar gälla. 

Den indikator som tveklöst förändrats mest under 2009 är säkra statliga vägar. Såväl 
utbyggnad av mötesseparerade vägar som den omfattande sänkningen av hastig
hetsgränserna gör att man får en kraftig ökning av andelen trafikarbete på vägar 
med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötesseparerade. Ett problem är dock 
att Vägverkets/Trafikverkets åtgärdsplan 2010–2021 inte fullt ger utrymme för den 
utbyggnad av mötesfria vägar som krävs. I dagsläget utgör singelolyckorna den 
största olyckstypen på statligt vägnät, vilket pekar på vikten av att på ett mer syste
matiskt sätt än tidigare genomföra åtgärder som minskar antalet omkomna i 
singelolyckor. 
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Utvecklingen av indikatorn säkra fordon har visserligen stagnerat men är ändå i 
nivå med önskvärd utveckling för att målnivån ska uppnås och antalet dödade un
der ett år ska kunna reduceras med 90. För allvarligt skadade bedöms dock inte ut
vecklingen för indikatorn att vara tillräcklig. Till stor del beror detta på de många 
pisksnärtsskador som uppstår i krockar med personbil. Detta räknas numera som 
en allvarlig skada på grund av den höga risken för invaliditet. Den tidigare säker
hetsutvecklingen för personbilar med en riskminskning för invalidiserande skador 
på cirka 1,5 procent per år kommer inte att vara tillräcklig för att bidra till målet på 
en reduktion av allvarligt skadade med 25 procent till år 2020.

Trots att utvecklingen ser god ut inom flera indikatorer enskilt så finns det en rad 
problem som uppstår om utvecklingen fram till år 2020 ska vara hållbar. Det krävs 
att indikatorernas trafiksäkerhetseffekter samspelar på rätt sätt.  Bältesanvändning
en är fortfarande låg i dödsolyckorna, vilket visar att det finns stor potential i fort
satt ökad bältesanvändning, trots redan höga nivåer. Den långsiktigt positiva tren
den i bältesanvändningen kommer troligen att fortsätta tack vare ökningen av antal 
bilar med bältespåminnare. Dock är det inte troligt att målet kommer att uppnås 
enbart på grund av detta, eftersom bilparken med nuvarande omsättning inte kom
mer att hinna bytas ut i den takten att alla bilar har bältespåminnare år 2020. Detta 
är ett problem som gäller för alla tekniska system i bilar. Om bilparken inte byts ut i 
tillräckligt snabb takt kommer de goda effekter som den nya tekniken har inte att slå 
igenom före år 2020. 

I takt med fortsatt utbyggnad av mötesfria vägar kommer troligtvis allvarliga mötes
kollisioner att minska. Denna säkerhetshöjning kopplat till utbyggnad kommer 
dock att stagnera när de flesta landsvägar med hastighetsgräns över 80 km/tim med 
mycket trafik har blivit mötesfria. Kvar finns då de allvarliga olyckorna på det min
dre vägnätet på vägar där det går mycket tung trafik men som inte  kommer att byg
gas om till mötesfria inom överskådlig tid. På dessa vägar krävs att såväl förarnas 
beteende som själva fordonen kompenserar för den höga risken. Ur ett krockvålds
perspektiv blir det då särskilt viktigt för måluppfyllelsen 2020 att den tunga trafi
ken sänker sina hastigheter. Detsamma gäller för motorcykeltrafiken som sannolikt 
kommer att märkas mer i olycksstatistiken om övrig trafik blir allt säkrare. Det blir 
då extra viktigt att vidta åtgärder mot de indikatorer som har klara effektsamband i 
att minska omkomna motorcyklister. I dagsläget gäller det framför allt hastighetsef
terlevnad och låsningsfria bromsar.

Ett annat problemområde är alkoholrelaterade olyckor. En bedömning utifrån före
komsten av alkohol bland dödade personbilsförare och enkätsvar pekar visser ligen 
på en positiv utveckling. Generellt är dock omfattningen av alkohol i trafiken myck
et svår att mäta, och i dag vi vet inte hur stort problemet är eller om takten är till
räcklig för att målet 2020 ska uppnås. Människor som kör rattfulla är dessutom en 
grupp som är svår att påverka, eftersom det i många fall handlar om situationsbun
den problematik eller personer med alkoholproblem. Utvecklingen i form av alkolås 
i bilar går också trögt och ligger långt efter annan trafiksäkerhetshöjande teknisk 
utrustning, såsom bältespåminnare och antisladdsystem. 

Cykelhjälmsanvändningen har uppenbarligen stagnerat och ligger under den nivå 
som krävs för att nå målet 2020, både vad gäller målet som förutsätter en allmän 
cykelhjälmslag och målet utifrån befintlig lagstiftning. Det är allvarligt eftersom 
cyk listerna utgör över en tredjedel av samtliga som blir allvarligt skadade i trafiken 
varje år. I ljuset av detta är det oroväckande att ett sammanhållet och systematiskt 
arbete för att driva cykelhjälmsfrågan lyser med sin frånvaro. Det verkar inte pågå 
vare sig något arbete  för att åstadkomma en allmän cykelhjälmslag eller något 
arbete gentemot trafikanter och aktörer i samhället i allmänhet.
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Det finns en rad relevanta indikatorer i målstyrningsarbetet som inte går att följa på 
grund av bristande mätningar och dataunderlag. Till dessa hör hastighetsefterlev
nad på kommunalt vägnät, nyktra förare, säkra kommunala gator och säkra tunga 
fordon. Vidare finns det mätningar som genomförs men där utfallet ännu inte kan 
kopplas samman med effekter på dödade och skadade. Detta gäller för indikatorer
na utvilade förare, snabb och adekvat räddning samt värdering av trafiksäkerhet. En 
konsekvens av detta bristfälliga underlag är att vissa områden inte har kunnat be
handlas i den utsträckning som vore önskvärt. En grundläggande förutsättning för 
att kunna ge en så komplett bild som möjligt av de utmaningar som vi står inför i 
arbetet mot etappmålen 2020 är att ovan nämnda indikatorer börjar mätas och föl
jas upp på ett tillfredsställande sätt.
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