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Förord
 
Denna rapport är den tredje uppföljningen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafi-
ken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen un-
der 2010. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt 
för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag vid 2011 års resultat-
konferens i Stockholm den 28 april. 

Rapporten är framtagen av en analysgrupp bestående av analytiker från Transport-
styrelsen, Trafikanalys, VTI och Trafikverket. 
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Sammanfattning 
 
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 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 
redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen och utgör ett underlag till det arbete som 
ska leda fram till måluppfyllelsen 2020. Rapporten kommer att presenteras vid 
2011 års resultatkonferens. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsut-
vecklingen utifrån antalet dödade och skadade samt utpekade indikatorer. Dess-
utom förklaras utvecklingen med utgångspunkt från omvärldsfaktorer och olika 
typer av trafiksäkerhetsåtgärder.

Tabellen visar nuläget år 2010 för indikatorerna och en bedömning av om föränd-
ringen från 2007 har gått i den takt som behövs för att nå målet 2020.

Indikator Utgångs-
läge

2010 Mål år 
2020

Utveckling

Antal dödade i trafiken 440 270 220 I linje med nödvändig 
utveckling

Antal allvarligt skadade  
i trafiken 5 500 4 700 4 125 I linje med nödvändig 

utveckling

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät

43 % - 80 % I linje/ej i linje med 
nödvändig utveckling

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, kommunalt 
vägnät

52 % - 80 % Mäts ej

Andel trafikarbete med 
nyktra förare 99,71 % 99,74 % 99,90 % I linje med nödvändig 

utveckling

Andel bältade i framsätet  
i personbil 96 % 96 % 99 % ej i linje med  

nödvändig utveckling

Andel cyklister med hjälm 27 % 27 % 70 % ej i linje med  
nödvändig utveckling

Andel personbilar i nybils-
försäljningen med högsta 
euroNcAP-klass

66 % 74 % 100 % I linje med nödvändig 
utveckling

Andel nya tunga fordon med 
automatiskt nödbromssystem 0 % 0 % 100 % ej i linje med  

nödvändig utveckling

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

50 % 67 % 75 % I linje med nödvändig 
utveckling

Andel säkra GcM-passager 
på kommunalt vägnät ca 25 % - ej 

definierat
Mäts ej,  

mål saknas

Andel säkra korsningar på 
kommunalt huvudnät för bil ca 50 % - ej 

definierat
Mäts ej,  

mål saknas

Genomsnittlig tid från larm 
till adekvat räddning och vård - 15,7 min ej 

definierat
Mäts ej,  

mål saknas

Andel förare som uppger att 
de somnat eller nästan 
somnat vid bilkörning

11,9 % 13,7 % 6 % ej i linje med  
nödvändig utveckling

värdering av trafiksäkerhet, 
index 67 65 80 ej i linje med  

nödvändig utveckling
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Under 2010 har antalet omkomna minskat ytterligare jämfört med 2009, från 358 
till cirka 270 (290 inklusive självmord). Från och med 2010 särredovisas självmord 
i enlighet med internationell praxis. Oavsett om självmord räknas in eller inte så 
innebär det en kraftig minskning från en historiskt sett redan låg nivå. Antalet all-
varligt skadade har beräknats till 4 700, vilket också det är en minskning jämfört 
med föregående år och utgångsläget från 2007, då antalet allvarligt skadade beräk-
nades till 5 500. 

Minskningen av antalet dödade och skadade beror sannolikt inte bara på indikato-
rernas utveckling. Den utveckling av sjunkande dödstal och skadetal som startade i 
samband med den ekonomiska konjunkturnedgång som inleddes under finanskri-
sen hösten 2008 har fortsatt under 2010. Detta trots att tillväxttalen vänt uppåt igen. 
Vi vet dock att även arbetslösheten har ett samband med dödade och skadade i trafi-
ken. Eftersom arbetslösheten fortsatte att öka under 2010 kan det vara en förklaring 
till att vi inte sett någon vändning i döds- och skadetalen. När nu arbetslösheten 
sjunker och tillväxten fortsätter att vara hög talar tidigare erfarenhet för att dödsta-
len kan komma att vända upp igen. Övriga viktiga förklaringar till minskningen av 
antalet dödade och skadade är den successiva förbättringen av vägar och fordon 
samt lägre genomsnittlig reshastighet.

De indikatorer som innebär störst potential att spara liv i trafiken är hastighetsef-
terlevnad, säkra fordon och säkra statliga vägar. Dessa indikatorer har också utveck-
lats i positiv riktning hittills. Hastigheten är den mest centrala faktorn för trafiksä-
kerheten, och enligt mätningar tycks den genomsnittliga reshastigheten förändras 
i rätt riktning. En del av minskningen 2010 beror dock sannolikt på den snörika 
vintern med vinterväglag i hela landet. Målet om att nå 80 procents hastighetsefter-
levnad till år 2020 är dock fortfarande den största utmaningen. Hittills bedöms inte 
indikatorn förändras i tillräckligt snabb takt. 

Den indikator som tveklöst ligger längst fram i utvecklingen mot målet 2020 är 
säkra statliga vägar. Där har mötesseparering av vägar och sänkning av hastighets-
gränser gjort att hela 67 procent av trafiken går på säkra statliga vägar. Detta läge ga-
ranterar dock inte att målet 75 procent år 2020 kommer att nås, eftersom gällande 
åtgärdsplanering för Trafikverket inte inkluderar satsningar i den storleksordning 
som krävs. 

Utvecklingen av säkra fordon är i nivå med önskvärd utveckling. Rapporten visar 
att även en liten ökning av säkra fordon i nyförsäljningen har stor effekt på den to-
tala andelen trafikarbete med säkra bilar. Detsamma gäller för motorcyklar där ABS 
förhoppningsvis slår igenom snabbt, inte bara i nyförsäljningen utan också i trafik. 
Generellt gäller att den fordonsburna tekniken löser flera problem som funnits i tra-
fiken länge. Men problemen löses inte per automatik. Det krävs att bilparken byts 
ut i tillräckligt snabb takt och att mer teknik som förhindrar höga hastigheter och 
alkohol initieras. Annars får vi ändå inte se de goda effekterna av den nya tekniken 
slå igenom innan år 2020. 
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1 Bakgrund
 
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i vägtrafiken halv-
eras mellan år 2007 och år 2020. Det innebär att antalet dödade år 2020 får vara 
högt 220. Riksdagen har också beslutat att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken 
ska reduceras med en fjärdedel. 

En del av underlaget för detta riksdagsbeslut var den rapport som Vägverket skrev 
på uppdrag av regeringen, med syfte att föreslå ett nytt etappmål för trafiksäker-
hetsutvecklingen (Vägverket, publikation 2008:31). I uppdraget ingick att ta fram 
underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen. Förslaget byg-
ger på målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, mer åtgärdsnära etappmål och årliga 
resultatkonferenser där trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärde-
ras. Syftet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Försla-
get är framtaget efter samverkan med andra organisationer. 

Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp resultatet för olika indikato-
rer mot uppsatta mål. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksä-
kerhetsutvecklingen. Mål för indikatorer gör uppföljningen mer verksamhetsnära. 

Följande indikatorer följs upp i rapporten med de målnivåer som återges i avsnitt 4: 

•	 Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

•	 Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 

•	 Nykter trafik

•	 Bältesanvändning

•	 Hjälmanvändning

•	 Säkra fordon

 › Säkra personbilar

 › Säkra tunga fordon

 › Säkra motorcyklar och mopeder

•	 Säkra statliga vägar

•	 Säkra kommunala gator

 › Säkra GCM-passager i tätort

 › Säkra korsningar i tätort

•	 Snabb och kvalitativ räddning

•	 Utvilade förare

•	 Hög värdering av trafiksäkerhet
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1.1 Syfte

Denna analysrapport ska utgöra ett underlag vid 2011 års resultatkonferens samt för 
den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 

Analysrapporten ska beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen. Den ska 
också ge svar på vilka indikatorer som är viktigast att förändra för att öka trafiksä-
kerheten och halvera antalet trafikdödade till år 2020. Trafiksäkerhetsutvecklingen 
beskrivs utifrån dels utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels de utpe-
kade indikatorerna. Analysen söker en förklaring till i vilken utsträckning trafiksä-
kerhetsläget kan ha påverkats av åtgärder som vidtagits samt vilka omvärldsfaktorer 
som kan ha påverkat utfallet (till exempel demografiska och samhällsekonomiska 
förändringar). 

Analyserna under perioden till och med 2020 ska också kunna användas som un-
derlag för att välja nya indikatorer eller ändra sammansättningen av dagens indi-
katorer. Det blir också viktigt att kunna beskriva vilka trafiksäkerhetsåtgärder som 
varit mest effektiva respektive vilka åtgärder och åtgärdsvolymer som behöver ge-
nomföras framöver. 

1.2 Utgångspunkter

Utgångspunkten för analysen är de indikatorer samt de effektsamband som ligger 
till grund för målnivåerna. Dessa är framtagna av före detta Vägverket i samverkan 
med en rad nationella organisationer. Se rapporten Målstyrning av trafiksäkerhets-
arbetet (Vägverket, publikation 2008:31). De data som analysen bygger på kommer 
främst från Trafikverkets och Transportstyrelsens mätningar. 

Enligt planerna ska målnivåerna och sammansättningen av indikatorer ses över på 
en övergripande nivå år 2012. Syftet med översynen är att valet av indikatorer och 
mål ska vara så relevanta och ändamålsenliga som möjligt under hela etappmålspe-
rioden. År 2012 finns alltså en möjlighet att göra större revideringar i utgångspunk-
terna för detta arbete. I rapporten anges om analysgruppen anser att motivet eller 
mätningarna för en viss indikator bör ses över. Analysgruppen föreslår då att denna 
indikator bör ingå i översynen under 2012. 
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2 Antalet dödade och allvarligt skadade 

Antalet omkomna och skadade i vägtrafiken beror på en rad olika faktorer, såsom 
trafikarbetet, omvärldsfaktorer och trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns även en 
slumpmässig variation i utfallet av antalet omkomna och skadade mellan åren. För 
antal skadade är den relativa förändringen av mindre betydelse, men för antal om-
komna kan den betyda så mycket som ± 10 procent.

2.1 Dödade

Det finns ännu (mars 2011) inte någon officiell uppgift om antalet omkomna för 
2010. Antalet har därför skattats för att bli jämförbart med tidigare år. Utöver den 
skattningen har 8 fotgängare avlidit av skador de fått efter att ha fallit omkull i väg-
miljön och 4 personer har omkommit efter att ha blivit påkörda av spårvagn. Dessa 
olyckstyper ingår inte i officiell statistik och inte heller i nedanstående analys. 

Självmord har definitionsmässigt ingått i Sveriges officiella statistik över omkomna 
inom vägtrafiken. I Trafikanalys1 uppdrag ligger dock att från och med 2010 redo-
visa antal dödade i regelrätta olyckor och antal självmord var för sig. Trafikana-
lys har därför beslutat att anpassa definitionen av dödad i vägtrafikolycka till vad 
som gäller för andra trafikslag och vad som gäller i de flesta länder i övriga Europa. 
Från och med 2010 exkluderas därmed självmorden från den officiella statistiken 
om omkomna i vägtrafikolyckor. Det medför att statistiken från och med 2010 inte 
är fullt jämförbar med tidigare år. Nivån kommer från 2010 att vara cirka 20 färre 
omkomna än tidigare.
 

2006-2008 2010         Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Antal omkomna 440 270* 220 I linje med nödvändig 
utveckling

*2010 skattat, exklusive självmord

För 2010 beräknas antalet omkomna uppgå till cirka 270 personer vilket är 88 färre 
än 2009. Jämfört med medelvärdet2 för 2006–2008 har antalet omkomna minskat 
med 38 procent. För att nå målet om högst 220 omkomna år 2020 krävs en årlig 
minskning av antalet omkomna med 5 procent. Från 2008 till 2010 var den årliga 
minskningen av antalet omkomna i genomsnitt 14 procent. Det betyder att antalet 
omkomna för 2008 till 2010 ligger väl under kurvan för att nå målet till år 2020. 

1 Trafikanalys (tidigare SIKA) svarar för officiell statistik inom kommunikationsområdet.
2 för att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde för 2006–2008 som basår. Se mer under kapitel 3 
Omvärldsfaktorer.
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Figur 1. Antal omkomna i vägtrafikolyckor 1996-2010 (2010 skattat och exkl./inkl. suicid) samt 
nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa: STRADA

Under 2010 minskade antalet omkomna för samtliga trafikantkategorier utom för 
cyklister där antalet omkomna ökade något. Den relativa minskningen var störst för 
antalet omkomna bilpassagerare, som minskade med 32 procent jämfört med 2009.

Figur 2. Antal omkomna fördelade efter trafikantkategori. 1996-2010 (2010 skattat och exklusive 
självmord). Källa: STRADA

Under perioden 1996–2010 minskade det totala antalet omkomna med 47 procent. 
Antalet motorcyklister som omkom minskade med 12 procent från 1996 till 2010. 
Övriga trafikantkategorier minskade med mellan 42 och 59 procent under sam-
ma period. En anledning till att antalet omkomna motorcyklister inte minskade i 
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samma omfattning som övriga trafikantkategorier kan vara att trafikarbetet med 
motorcykel ökade till mer än det dubbla under denna period.

Under 2010 omkom cirka 20 barn, 0–17 år, vilket innebär en minskning med 60 pro-
cent jämfört med 1996.

2.2 Allvarligt skadade

Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka erhållit 
en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett 
begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar 
oberoende av orsak. Metoden för att beräkna antalet allvarligt skadade är dock ännu 
inte färdigutvecklad, och därför kan nivåerna för antalet allvarligt skadade komma 
att förändras.

2007 2010  Mål år 
2020   

Bedömd utveckling  
mot mål

Antal allvarligt skadade 5 500 4 700 4 100 I linje med nödvändig 
utveckling

Antalet allvarligt skadade 2007 beräknades vara cirka 5 500 personer och 2010 cir-
ka 4 700.

Gående som blir allvarligt skadade sedan de har fallit omkull i vägmiljön ingår inte 
i officiell statistik. Om denna olyckstyp hade ingått i beräkningarna skulle antalet 
allvarligt skadade uppgå till drygt 8 600 år 2010. Eftersom nästan varannan allvar-
ligt skadad i vägtransportsystemet år 2010 var en gångtrafikant som fallit omkull 
är detta dock ett så betydande problem att det måste omnämnas. I figur 3 kan man 
se en ökning av fallolyckorna bland gående, som får tillskrivas den snörika vintern 
2009/2010 samt det snörika slutet av år 2010.

Figur 3. Antal allvarligt skadade 2007-2010 samt nödvändig utveckling fram till år 2020  
(inkl./exkl. gående som fallit i vägmiljön). Källa: STRADA
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Etappmålet innebär att antalet allvarligt skadade får uppgå till högst 4 100 år 2020, 
vilket motsvarar en årlig minskningstakt på nästan 3 procent. Från 2007 har antalet 
allvarligt skadade minskat med 15 procent, vilket är väl under den nödvändiga ut-
vecklingen. Cirka 700 barn i åldern 0–17 år skadades allvarligt under 2010, vilket är 
36 procent färre än 2007.

Många personer med en låg grad av medicinsk invaliditet uppfattar sig inte som 
allvarligt skadade. Därför redovisas också antalet mycket allvarligt skadade. Med 
mycket allvarligt skadad menas en person som har fått en medicinsk invaliditet på 
minst 10 procent. Under 2010 blev ungefär 700 personer så allvarligt skadade att de 
fick en medicinsk invaliditet på 10 procent eller mer.

Skillnaden mellan personer med olika grad av medicinsk invaliditet är att de med 
högre grad oftare erhållit hjärnskador. Av alla skador som medfört en medicinsk 
invaliditet på minst 1 procent hos personbilister svarade hjärnskador för 5 procent, 
medan hjärnskador svarade för 21 procent hos bilister med en medicinsk invaliditet 
på 10 procent eller mer. Motsvarande uppgifter för skadade cyklister var 7 respek-
tive 33 procent.

Figur 4. Andelen allvarligt skadade (≥1 %) samt andelen mycket allvarligt skadade (≥10 %) 
fördelade efter färdsätt 2010. Källa: STRADA

Personbilister är den grupp trafikanter som utgör störst andel av de mycket allvar-
ligt skadade, 43 procent. Den absolut vanligaste skadan som medför en medicinsk 
invaliditet på 10 procent eller mer hos personbilister är den så kallade pisksnärts-
skadan i nacken. Under 2010 har drygt 40 procent av de mycket allvarligt skadade 
personbilister fått pisksnärtsskador. Den näst vanligaste skadan är olika typer av 
skador på hjärnan, som 22 procent drabbades av. Även cyklister utgör en betydande 
andel av de som skadats mycket allvarligt. Var tredje person som skadades mycket 
allvarligt under 2010 var cyklist. Cyklisterna skadas ofta i huvudet (48 procent). An-
dra vanliga skador som ger bestående men är handleds- och nyckelbensfrakturer. 

Fler mopedister än motorcyklister har skadats mycket allvarligt, trots att person-
transportarbetet med motorcykel är mer än dubbelt så stort. Hos båda grupperna är 
det skador på hjärnan som oftast gett bestående men. Andelen fotgängare som blivit 
mycket allvarligt skadade efter att ha blivit påkörda är mycket högre än deras andel 
av persontransportarbetet. Även hos dem är det skador på hjärnan som oftast gett 
bestående men. 
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2.2.1 Svårt skadade enligt PAR3 

Förändringar inom trafikantgrupperna över en längre tid går att visa med hjälp av 
uppgifter från Socialstyrelsens patientregister, PAR. Där finns uppgifter om antalet 
trafikanter som skadats så svårt att de blivit inskrivna4 på sjukhus i mer än 24 tim-
mar (Trafikanalys 2010).

Figur 5. Antal svårt skadade (inskrivna på sjukhus minst 1 dygn) fördelade efter färdsätt  
1998-2009. Källa: PAR

Fram till 2007 hade fler av de svårt skadade personerna färdats i personbil än med 
något annat färdsätt. Antalet svårt skadade personbilister ökade till och med år 
2003. Därefter har antalet minskat markant. Detta innebär att cyklister numera är 
den trafikantgrupp som står för flest svårt skadade. En tredjedel av de trafikanter 
som skrevs in på sjukhus 2009 var cyklister.

Antalet mopedister och motorcyklister som skadades så svårt att de blev inskrivna 
minst ett dygn på sjukhus ökade med 61 procent från 1998 till 2008. Det är den enda 
kategori trafikanter som haft en negativ utveckling under perioden. Under 2009 
minskade dock antalet med 7 procent. Antalet gångtrafikanter som skadats svårt 
efter att ha blivit påkörda minskade med 32 procent från 1998 till 2009. Antalet ska-
dade trafikanter med andra färdsätt (buss, lastbil eller annat) har under hela perio-
den varit lågt och även minskat något, från sammanlagt 575 till 400.

2.3 Internationell jämförelse

Under 2009 omkom sammanlagt 34 500 personer i vägtrafiken i 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 i 
EU skulle minska med hälften till år 2010. Det skulle innebära en minskning från  
54 000 till 27 000. Till och med 2009 har minskningen varit 36 procent. Sverige 
bedöms ha uppnått målet för 2010, från 531 till 270 dödade5, en minskning med 50 
procent. I juli 2010 fattade Europeiska kommissionen ett beslut om en halvering av 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Antal

Cyklist

Personbil

MC moped

Fotgängare

Lastbil/buss

1996 2000 2004 20081998 2002 2006 2010

3 Socialstyrelsens patientregister
4 Inskriven på sjukhus är den officiella termen för det som i dagligt tal kallas för inlagd på sjukhus.
5 för 2001 respektive 210 har 20 självmord (skattad nivå) räknats bort. Annan dödsorsak än krockvåld exkluderas i officiell 
statistik sedan 2003, och därför har sjukdom exkluderats även för 2001.
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antalet omkomna från 2010 till 2020. De bedömer att antalet omkomna i EU under 
2010 har minskat till cirka 32 000, vilket betyder att antalet omkomna bör minska 
till högst 16 000 år 2020.
 

Figur 6. Antal omkomna i EU 1996-2009 samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa: CARE

Storbritannien, Sverige och Nederländerna har lägst antal omkomna per invånare 
inom EU. Från 2001 till 2009 minskade antalet omkomna per invånare med 35 pro-
cent i dessa länder. I hela unionen minskade antalet omkomna per invånare med 36 
procent. Sverige hade 2009 ett av de lägsta antalen omkomna per invånare med 3,9 
omkomna per 100 000 invånare. För 2010 har den kvoten dessutom minskat till 2,9.
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Figur 7. Antal omkomna per 100 000 invånare för de 27 länderna inom EU, 2001 och 2009. 
Källa: CARE

I Sverige, Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna minskat med 35, 30, 
19 respektive 36 procent under perioden 2001–2009. I Sverige minskade antalet 
omkomna från 2009 till 2010 med 25 procent (20 procent inklusive självmord). I 
Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna enligt preliminära uppgifter 
minskat med 13, 1 respektive 3 procent från 2009 till 2010.
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3 Omvärldsfaktorer
 
Det finns många faktorer i omvärlden som påverkar trafikarbetets storlek och sam-
mansättning och därmed trafiksäkerhetsläget. Omvärldsfaktorer som är viktiga för 
vägtrafiksäkerheten rör främst ekonomi, demografi och väder och klimat. Alla dessa 
tre faktorer påverkar vilka som kör vilka fordon samt när, var, hur och hur mycket 
dessa fordon körs. Trafikarbetets komplexa sammansättning har i sin tur betydelse 
för hur antalet dödade och skadade i vägtrafiken utvecklas.

Figur 8 visar hur trafikarbetet utvecklats sedan 1960 till och med 2010. Personbi-
larna står i dag för ungefär 83 procent av trafikarbetet i fordonskilometer på svenska 
vägar. Buss och motorcykel står för drygt 1  procent vardera, lätta lastbilar för 10 
procent och tunga lastbilar för 5 procent. 

Under 2010 ökade det totala trafikarbetet med 1,6 procent (+ 0,6 procent 2009). För 
personbilar var förändringen + 1,4 (+ 0,5 procent 2009) och för lastbilar + 2,6 pro-
cent (+ 0,8 procent 2009), allt enligt VTI:s modell för trafikarbete. Historiskt har en 
måttlig trafikökning på 0,5–1,5 procent medfört att antalet omkomna minskat med i 
storleksordningen 3 procent. 

Figur 8. Trafikarbete per fordonsslag, åren 1960-2010. Miljoner fordonskilometer.  
Källa: Trafikanalys, utom för år 2010 där uppräkningstal kommer från Trafikverkets årsredovisning.

3.1 Ekonomi

Antalet dödade i trafiken har minskat mycket under de senaste tre åren, med 16 
procent 2008, 10 procent 2009 och nu med hela 25 procent (20 procent inklusive 
självmord) år 2010. BNP i fasta priser minskade samtidigt med 0,6 procent 2008 
och med hela 5,3 procent 2009 och ökade sedan med 6,8 procent under 2010.6 Ti-
digare farhågor att minskningen i dödstalen i trafiken skulle stanna av som en di-
rekt följd vid bättre konjunktur har åtminstone hittills kommit på skam. Erfarenhet 
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från flera länder visar att det finns ett samband mellan antalet dödade i trafiken och 
den ekonomiska utvecklingen, där en ekonomisk nedgång i ekonomin ofta följs av 
en minskning av antalet dödade i trafiken. Däremot har man inte lyckats klargöra 
mer exakt hur sambandet ser ut. Det går inte att för enskilda år kvantifiera effekten 
av olika faktorer som påverkar trafiksäkerheten. Det beror dels på att många olika 
faktorer samverkar (mätbara och inte mätbara), dels på att det är stor slumpmässig 
variation i utfallet av antal omkomna mellan åren.

Diagrammet i figur 9 visar tillväxten i BNP i fasta priser och den årliga förändringen 
i antalet trafikdödade sedan 1960. Korrelationen mellan serierna är 0,36 (0,41 om år 
2010 exkluderas). Serierna är alltså positivt korrelerade: hög tillväxt är dåligt för 
trafiksäkerheten på väg och lågkonjunktur är bra, förenklat uttryckt. Vi ser att un-
der den extrema lågkonjunkturen i början av 1990-talet minskade antalet dödade 
snabbt. Men även under det senaste decenniet med mestadels hög tillväxt har an-
talet dödade sammantaget minskat kraftigt, även om det har ökat enstaka år. Un-
der 2010 minskade antalet dödade i vägtrafiken mer än något år sedan 1960 och 
samtidigt var tillväxten den högsta under samma period. Nedgångarna i dödstalen 
2008 och 2009 sammanföll med en tillbakagång i ekonomin, medan den ännu större 
nedgången 2010 kom i en betydligt bättre konjunktur. Detta skedde samtidigt som 
fordonsparken ökade i storlek, och det totala trafikarbetet var i princip oförändrat 
från året innan. 

Figur 9. Antal dödade och tillväxt i BNP i fasta priser, årliga förändringar i procent. Åren 1960-2010. 
Källa: Antalet dödade officiell statistik från Trafikanalys, BNP i fasta priser från SCB, Nationalräkenskaperna. 

En variabel som liksom tillväxten visar på aktiviteten i ekonomin är arbetslösheten. 
Nivån på arbetslösheten har en direkt relation till fördelningen mellan olika trafik-
slag i trafiken. Figur 10 visar de årliga förändringarna av den totala arbetslösheten 
(öppen arbetslöshet plus deltagare i program i procent av befolkningen) och den 
årliga förändringen i antal omkomna i vägtrafiken. Båda uttrycks som procentuell 
förändring över åren. Korrelationen mellan serierna är negativ: - 0,53. Detta innebär 
att när arbetslösheten ökar, då faller dödstalen i trafiken. Ett sämre arbetsmark-
nadsläge är alltså bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Det finns en svensk studie som på individnivå visar att de som är inblandade i 
vägtrafikolyckor också har sämre anknytning till arbetsmarknaden. I ett svagare 
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arbetsmarknadsläge har personer med svag anknytning störst risk att stå utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Personer utan sysselsättning rör sig mindre i väg-
trafiken än de sysselsatta. Om de som är utanför den ordinarie arbetsmarknaden 
är mer riskbenägna än andra, innebär det att arbetslöshet till synes är gynnsamt 
för vägtrafiken.7 År 2010 ökade den totala arbetslösheten från 6,0 till 6,9 procent 
av befolkningen, en ökning med 14 procent, samtidigt som antalet omkomna i tra-
fiken minskade med 20 procent. Den relativt höga arbetslösheten kan vara en fak-
tor som har dämpat effekten av den höga tillväxten, som brukar vara menlig för 
trafiksäkerheten. 

Figur 10. Förändring av antal dödade och total arbetslöshet (öppen samt i program, procent av 
befolkningen), årliga förändringar i procent. Åren 1997-2010. Källa: Antalet dödade officiell 
statistik från Trafikanalys, arbetslöshet från www.arbetsformedlingen.se

3.2 Demografi

Befolkningens sammansättning med avseende på kön, ålder och andra egenskaper 
bestämmer till stor del också sammansättningen av trafikanter i trafiken. Antalet 
dödade i förhållande till sträckan man färdas i vägtrafikmiljö är störst för ålders-
grupperna 75 år och äldre och därnäst kommer gruppen ”unga förare”, personer 
18–24 år.8 Storleken på olika åldersgrupper förändras naturligtvis mycket långsamt 
över tiden. Mellan 2009 och 2010 var andelen 75 år och äldre densamma, 8,5 pro-
cent, medan andelen 18–24 år ökade från 9,3 till 9,5 procent (+ 24 000 personer). I fi-
gur 11 nedan har vi definierat högriskgruppen som personer 18–24 år samt 75 år och 
äldre. Mellanriskgruppen är 15–17 år samt 65–74 år medan lågriskgruppen är övriga 
åldrar. Högriskgruppen utgjorde under 2010 ungefär 18  procent av befolkningen 
och lågriskgruppen 68 procent. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer högrisk-
gruppen fram till 2020 att minska sin andel något i befolkningen. Visserligen ökar 
gruppen som är 75 år och äldre, men de som är 18-24 år förväntas minska i antal och 
andel i ett längre perspektiv.

7 Se rapporten vad kostar en vägtrafikolycka? (SIKA rapport 2008:8).
8 Se risker för olika åldersgrupper i vägtrafikskador 2009 (Trafikanalys Statistik 2010:17).
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Figur 11. Procent av befolkningen uppdelat i hög-, mellan- och lågriskgrupper, åren 1968-2020. 
Källa: Befolkning och dess prognoser från SCB.

Anm: Olika åldersgrupper har olika risk att dödas i vägtrafiken. Risk beräknas som antal dödade i vägtrafiken i förhållande till 
resandet enligt resvaneundersökningen 2005/2006 (se vidare Vägtrafikskador 2009, Trafikanalys Statistik 2010:17).

Av de 15–17-åringar i högriskgruppen som omkommer i vägtrafiken färdas 25 pro-
cent på moped, antingen som förare eller passagerare. I alla övriga åldrar är det 
ungefär 2 procent som omkommer som mopedister. Det krävs körkort för att köra 
så kallad EU-moped (moped klass I, konstruerad för att köras i högst 45 km/timme) 
från och med den 1 oktober 2009, medan det tidigare var tillräckligt med ett förar-
bevis. Antal EU-mopeder har ökat mycket snabbt. För bara tio år sedan fanns några 
få tusen i trafik. I juni 2010 var 127 000 EU-mopeder i trafik, en minskning från 
135  000 år 2009. Antalet nyregistrerade EU-mopeder minskade med 39 procent. 
Åldersgruppen med 15–17-åringar minskade 2009–2010 med 5 procent (eller 17 000 
personer). Detta har tillsammans med körkortskraven troligen minskat antalet EU-
mopeder på vägarna.9

3.3 Väder och klimat

Årstiderna och vädret har stor betydelse för trafiksäkerheten i det korta perspekti-
vet. Under sommarhalvåret är det mer trafik, hastigheterna är högre och det är fler 
motorcyklister och mopedister i trafiken, vilket leder till fler trafikolyckor. Vinter-
väglag och många minusgrader medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar 
med riklig nederbörd medför mycket snö i sidoområdet vilket leder till färre svåra 
singelolyckor. Dessutom är det under sådana förhållanden som effekten är störst av 
mötesseparerade vägar och bilar utrustade med antisladd.

Vintern i början av 2010 var historiskt sträng och februari 2010 var förmodligen 
den första månaden sedan 1920-talet med ensiffrigt antal omkomna i vägtrafiken, 
åtta personer. Förklaring till den låga dödssiffran som Vägverket då gav i sitt press-
meddelande var lägre hastigheter på grund av vinterväglaget samt mjuka snövallar 
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längs vägarna. Dessutom innebär en svårare vinter färre mopedister och cyklister 
på vägarna, vilket minskar dödstalen.

Ungefär 45 procent av vårt resande i vägtrafikmiljö10 mätt i resta kilometrar sker un-
der vinterhalvåret (oktober–mars) enligt resvaneundersökningen 2005–2006. Följ-
aktligen sker 55 procent under sommarhalvåret (april–september). Denna andel 
har varit stabil under en lång rad av år.11 I genomsnitt för hela perioden 1985–2009 
dödades 46 procent under vinterhalvåret, det vill säga ungefär lika stor andel som 
andelen av resandet vintertid (45 procent). Under de strängare vintrar de senare 
åren har andelen av de dödade på vinterhalvåret minskat ned mot 40 procent, vilket 
också var andelen 2010. Det vill säga en mindre andel av dödsfallen än av trafik-
arbetet sker på vintern. Risken ökar alltså numera inte på vinterhalvåret trots det 
generellt sämre väglaget, utan den minskar jämfört med sommaren.

10 Det vill säga resta kilometrar med personbil, lastbil, buss, Mc, moped, cykel eller som gångtrafikant.
11 vi har undersökt andel trafikarbete i vägtrafikmiljö i årliga rvU från och med 1995 till och med 2001 samt resvaneunder-
sökningen 2005–2006. SIKA/Trafikanalys har ansvarat för dessa undersökningar.
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4 Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer

4.1 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät

2004 2010 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

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.

Att genomföra riksrepresentativa mätningar av hastighetsnivåer är väldigt resurs-
krävande. Den senaste mätningen genomfördes 2004. Trafikverket planerar att ge-
nomföra tre mätningar av hastighetsnivåer under perioden fram till år 2020. Den 
första mätningen genomförs år 2012.

För att årligen kunna följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet har ett 
hastighetsindex tagits fram som endast mäter förändring av hastighet vid ett an-
tal mätpunkter (Vectura: Hastighetsindex). Indexet är utformat för att spegla den 
generella hastighetsutvecklingen och inte direkta förändringar i vägmiljön, exem-
pelvis ändring av gällande hastighetsgräns eller automatisk hastighetsövervakning.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
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 (TÖI 230/2007). 

Enligt en grov skattning av andelen av trafikarbetet som sker inom hastighetsgrän-
serna 2010 är det högst cirka 50 procent som håller gällande hastighetsgränser. 
Skattningen utgår från en förbättring av hastighetsindex med 17 procent. Det skulle 
betyda en förbättring med cirka 7 procentenheter på sex år och är inte i linje med 
önskvärd utveckling. För att nå målet om 80 procent 2020 krävs årligen en förbätt-
ring med cirka 3 procentenheter under återstående tid. Ytterligare en aspekt som 
pekar mot att vi ligger under önskvärd utveckling är att indexmätningen inte tar 
hänsyn till ändringar av gällande hastighetsgräns. Drygt 10 procent av trafiken går 
på vägar som fått sänkt hastighetsgräns under 2008–2009. Mätningar visar att an-
delen trafik över gällande hastighetsgräns ökar med drygt 20 procent på dessa vägar. 
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Figur 12. Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät 1996-2004, samt önskvärd 
utveckling till 2020. Källa: Vägverket

Hastighetsnivåerna kommer att mätas vid endast tre tillfällen till 2020. Därför har 
en framskrivning av önskvärd utveckling i hastighetsindex använts (se fig 13), i en-
lighet med målet en minskning med 5 km/tim eller 6 procent till 2020. Syftet är att 
få en indikation på om hastighetsnivåerna minskar i tillräckligt snabb takt.  

Med reservation för att medelhastigheten kan ha minskat något mer än vad index 
speglar genom ändrade hastighetsgränser och ATK, så är det ändå tydligt att utfal-
let ligger i linje med den takt som krävs för att uppnå målet 2020. Under 2010 har 
medelhastigheten minskat med 2,1 procent, och under barmarksperioden när has-
tigheterna inte påverkas av vinterväglag var minskningen 0,6 procent. 
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Figur 13. Relativ utveckling av medelhastighet och önskvärd utveckling till 2020, statligt vägnät 
1996-2008 (Index 1996=1) Källa: Trafikverket

Analysgruppens samlade bedömning är 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 nödvändig utveckling.

Analys och diskussion
Den kraftiga minskningen av medelhastigheten under 2010 är till stor del en följd 
av den stränga vintern som medfört vinterväglag i hela landet. Men även under må-
naderna med barmark har mätningarna visat på en tydlig minskning, vilket indike-
rar att minskningen inte enbart kan förklaras av den stränga vintern utan sannolikt 
även beror på förbättrat beteende. 

Enligt hastighetsindex beräknas andelen personbilar som kört fortare än skyltad 
hastighet ha minskat med 10,7 procent 2010 jämfört med 2009. På barmark var 
minskningen 2,2 procent. De som kör mer än 5 km/tim över gällande hastighets-
gräns har minskat överskridandet i större utsträckning än övriga.  

Medelhastigheten för personbilar har minskat med 2,2 procentenheter och med 0,6 
procent på barmark. Den tunga trafiken har inte minskat sina hastigheter i samma 
utsträckning som personbilar. Medelhastigheten för övrig trafik (80 procent lastbi-
lar) minskade med 1,4 procent jämfört med 2009. 
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Figur 14. Relativ utveckling av andel trafikarbete över hastighetsgräns samt medelhastighet, statligt 
vägnät 1996-2010 (Index 1996=1) Källa: Trafikverket

Även mätningar som gjorts av olika åkeriers hastigheter indikerar att efterlevna-
den är dålig. Resultatet visar att endast cirka 40 procent av lastbilar med släp håller 
lagstadgade 80 km/tim på vägar med hastighetsbegränsning 90 km/tim. På 110-vä-
gar är motsvarande andel cirka 20 procent. För lastbilar med släp finns inga tydliga 
trender i utvecklingen över tid, mer än en ökande trend för andelen som håller skyl-
tad hastighetsbegränsning till 50 km/tim. De åkerier som har ingått samarbete med 
Trafikverket för förbättrad trafiksäkerhet håller generellt något lägre hastighet än 
övriga. 

Motorcyklars hastigheter mäts inte i nuvarande hastighetsindex. Sedan 2007 har 
Vectura genomfört stickprovsmätningar och jämfört hastighetsnivåer mellan mo-
torcyklar och personbilar på 50- och 70-vägar. Mätningarna 2010 visar att motor-
cyklars medelhastighet ligger 3-4 km/tim över personbilar och att 35 procent kör 
inom gällande hastighetsgräns. Bland bilisterna körde 40 procent inom hastighets-
gränsen. Det är ungefär samma förhållande mellan bilar och motorcyklar som vid 
senaste mätningen 2008.  

Som framgår av figur 15 så har polisens hastighetsövervakade verksamhet ökat mar-
kant, främst genom införandet av ATK. Andelen inrapporterade överträdelser har 
ökat från 138 000 år 2001 till 405 000 (delvis endast registrerade av kamera) år 
2010, det vill säga nästan tredubblats. Antalet rapporterade överträdelser genom 
manuell övervakning är mer eller mindre oförändrat sedan 2004.  
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Figur 15.  Antalet rapporterade hastighetsöverträdelser, 2001-2010. Källa: RPS

Under 2010 har det inte tillkommit hastighetskameror i någon större utsträckning. 
Fortsatt etablering av ATK planeras dock. Försöksverksamhet pågår med så kallad 
flyttbar ATK, där övervakningen på redan etablerade sträckor förstärks genom att 
kameraskåp kan flyttas mellan fasta punkter. Under 2011 planeras ytterligare cirka 
50 kameraskåp att tas i bruk.  

Vägverket och Transportstyrelsen planerade 2010 att ta fram en gemensam hand-
lingsplan för ökad hastighetsefterlevnad. Analysgruppen kan konstatera att den 
har uteblivit. Planen skulle ta upp övervakning, sanktionssystem, stödjande system 
och tunga transporter. Trafikverket planerar dock att under 2011 initiera ett arbe-
te med aktörssamverkan för ökad hastighetsefterlevnad, där fokus ska vara tunga 
transporter. 

4.2 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät

2003 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns 
kommunalt vägnät

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 på det kommunala vägnätet har i princip enbart inkluderat hu-
vudleder i tätort. Det som främst behöver utvecklas inom denna indikator är därför 
mätmetoder som speglar hela det kommunala vägnätet. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Den senaste riksrepresentativa mätningen av fordonshastigheter på icke statliga 
vägar (huvudleder) i tätort genomfördes år 2003. Den visade att 52 procent av 
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trafikarbetet genomfördes inom hastighetsgränserna. Eftersom det inte har gjorts 
några riksrepresentativa mätningar av hastigheter på kommunalt vägnät efter det 
går det inte att uttala sig om huruvida utvecklingen går i rätt takt. 

 
Figur 16.  Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät 1996-2003, samt 
önskvärd utveckling till 2020. Källa: Vägverket

Analys och diskussion
Enligt de mätningar som genomförts till och med 2003 är det stora skillnader i has-
tighetsefterlevnad mellan olika hastighetsgränser, på vägar med 70 km/tim är regel-
efterlevnaden i det närmaste dubbelt så hög som genomsnittet. Sämst är efterlevna-
den på vägar med hastighetsgräns 30 km/tim. 

Om samtliga kommuner inför ändrade hastighetsgränser beräknas det innebära 15–
20 färre dödade. Vid utgången av 2010 hade 10 procent av landets kommuner infört 
ändrade hastighetsgränser. Målet i det hastighetsprojekt som Trafikverket driver är 
att 60 procent ska ha genomfört en översyn under 2011. 

Kommunerna måste också anta utmaningen att hastighetssäkra de punkter i sin 
vägmiljö där oskyddade trafikanter är utsatta för risk, liksom de korsningar där mo-
torfordon möts. Detta beskrivs i avsnitt 4.9 Säkra kommunala gator – GCM-passa-
ger12 och korsningar.

I avsnitt 4.1 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät omnämns en handlingsplan som 
hittills uteblivit. Denna handlingsplan var tänkt att även omfatta förslag på åtgärder 
som påverkar hastighetsefterlevnaden i hela vägtrafiken, oavsett väghållare. 

Analysgruppen bedömer att denna indikator ska uteslutas vid översynen av indika-
torer 2012, om den inte kommer att målsättas eller följas upp tillfredsställande inom 
en snar framtid.  
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4.3 Nykter trafik

2007 2010 Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete 
med nyktra förare 99,71 % 99,74 % 99,90 % I linje med nödvändig 

utveckling

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 un-
der 0,2 promille. 

Som underlag för att följa utvecklingen används en mätserie som bygger på data från 
polisens kontrollverksamhet (Forsman, 2011).  Den mätserie som har tagits fram ska 
ses som ett mått på rattfylleriets utveckling och inte på den faktiska nivån. Indika-
torns utgångsläge har anpassats till mätseriens värde, som år 2007 var 99,71 procent. 
Det gamla utgångsvärdet som angavs i Vägverkets rapport om målstyrning av tra-
fiksäkerhetsarbetet var 99,76 procent. Eftersom det inte är så stor skillnad mellan 
det nya och gamla utgångsvärdet så föreslår vi att målet på 99,9 procent inte ändras.

Polisens sätt att övervaka påverkar hur stor andel av kontroller som blir positiva. 
Därför bygger mätserien på data från så kallade fasta kontroller, där polisen kontrol-
lerar förare som passerar en viss mätplats och där mätplatsen inte är vald utifrån 
att man förväntar sig en hög andel rattfulla förare just där. Även vid fasta kontroller 
sker dock ett val, både av mätplats och av vilka förare som stoppas, så man kan inte 
utesluta en viss inverkan. När man tolkar resultaten bör man därför även väga in om 
polisen har gjort större förändringar i sin strategi vad gäller rattfyllerikontroller. 

I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket 2008:31) anges att de-
finitionen av en nykter förare även inbegriper att man är fri från andra droger än 
alkohol. I de data som ligger till grund för mätserien ingår dock inte påverkan av 
droger, utan det är endast nykterhet med avseende på alkohol som avses.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Resultat från mätserien baserad på polisens kontroller visar att det har skett en po-
sitiv utveckling sedan 2007. Andel nykter trafik har under perioden ökat från 99,71 
procent år 2007 till 99,74 procent år 2010. Under perioden 2007 till 2010 har det inte 
skett några större förändringar i polisens övervakningsstrategi på nationell nivå, så 
resultaten bör spegla faktiska förhållanden. Den uppåtgående trenden från 2007 
följer väl den nödvändiga utvecklingen för att målet ska uppnås. 
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Figur 17.  Andel nykter trafik. Mätserie baserad på data från polisens kontroller. Källa: RPS, VTI.

Analys och diskussion
Indikatorns positiva utveckling de senaste åren stöds av resultat från Trafikverkets 
djupstudier av dödsolyckor. I figur 18 visas andel och antal alkoholpåverkade om-
komna personbilsförare under perioden 1997–2010 (alkoholkoncentration ≥ 0,2 ‰). 
Med undantag av ett par enskilda år har andelen alkoholpåverkade minskat varje år 
sedan 2003. Under 2010 var andelen 16 procent, vilket är den lägsta andelen under 
perioden. Mellan år 2009 och 2010 har det skett en kraftig minskning, men 2009 var 
andelen alkoholpåverkade omkomna personbilsförare ovanligt hög. Eftersom det 
handlar om relativt få dödade personer finns det också en ganska stor slumpmässig 
variation. För 2010 har data tagits ut på ett annorlunda sätt än tidigare. Tidigare har 
uppgifterna samlats in via Trafikverkets regioner, men nu finns möjligheter att få ut 
dem från djupstudierna direkt på nationell nivå. En kontroll bakåt i tiden visar dock 
att skillnaden i resultat mellan de två insamlingssätten är relativt liten.  
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* Data för 2010 har samlats in på ett annat sätt än tidigare och resultaten är därför inte helt jämförbara med tidigare värden. 
Skillnaden bedöms dock vara liten. För år 2010 är uppgiften om antal omkomna preliminär.

Figur 18.  Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna samt antal 
alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997–2010. 
Källa: Trafikverkets djupstudier

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har stadigt minskat sedan 2004, då den 
var som högst efter en kraftig ökning i början på 2000-talet. Den minskar dock re-
lativt långsamt, och konsumtionen är fortfarande högre än vad den var i slutet på 
1990-talet och början på 2000-talet. År 2010 var konsumtionen 9,2 liter per invå-
nare (15 år eller äldre) enligt preliminära siffror, att jämföras med 8,4 liter år 2000 
och 10,5 år 2004. Även om minskningstakten är relativt låg kan den ha bidragit till 
att  rattfylleriet har minskat de senaste åren.

Antalet alkoholutandningsprov som polisen utför har ökat kraftigt. År 2001 utför-
des 1,1 miljoner prov, och 2007 utfördes 2,7 miljoner prov. Den höga nivån har i stort 
sett bibehållits sedan dess, och 2010 utfördes ungefär 2,5 miljoner prov. Vi vet sedan 
tidigare att det generellt finns ett positivt samband mellan övervakning av rattfyl-
leri och trafiksäkerhet (Elvik m.fl., 2009). Det är förmodligen svårt att nå den kvar-
varande gruppen som bryter mot lagen genom att öka övervakningen ytterligare 
(Svensson, M. 2005). Övervakningen bör dock även i fortsättningen ligga på en hög 
nivå för att säkerställa den sociala kontrollen.

Det krävs alltså ytterligare åtgärder utöver polisens övervakning för att öka den re-
dan höga regelefterlevnaden i Sverige. En viktig åtgärd är att öka användningen av 
alkolås. Sedan början på 2000-talet har också användningen ökat kraftigt. År 2000 
fanns cirka 2000 alkolås i bruk i Sverige, och år 2010 hade det ökat till ungefär 
65 000. Jämfört med fordonsflottan i sin helhet är det ändå en mycket blygsam an-
vändning. På grund av gemensamma bestämmelser inom EU är det inte möjligt för 
Sverige att som enskilt land införa alkolås som utrustningskrav i nya fordon. Man 
får i stället försöka öka alkolåsanvändningen på annat sätt. Nyligen har det tagits 
flera initiativ som kan stimulera en sådan ökning, som beskrivs nedan.

I december 2010 beslutade riksdagen att införa en lag om alkolås för dem som 
dömts för rattfylleri. Lagen innebär att personer som får körkortet återkallat på 
grund av rattfylleri kan ansöka om att få behålla körkortet mot att man i stället in-
stallerar alkolås. Det kommer att finnas två program: ett tvåårigt program för hög-
riskgrupper och ett ettårigt för normalriskgrupper. Den nya lagen ska börja gälla 
den 1 januari 2012 och innebär att den försöksverksamhet som tidigare pågått nu 
blir permanent. Försöksverksamheten har visat goda effekter för de som varit med 
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i alkolåsprogrammet, men deltagandet har varit relativt lågt (Bjerre, 2005). Cirka 
11 procent av de som dömts för rattfylleri har valt att delta. För att öka deltagandet 
kommer återkallelsetiden för körkortet att öka för de som inte deltar i alkolåspro-
grammet. Dessutom ska kostnaderna för deltagande sänkas, bland annat genom att 
de medicinska kontrollerna blir färre och att serviceintervallen för låsen blir längre.

I början av 2011 kom en proposition om skattefrihet för alkolås i förmånsbilar (prop. 
2010/11:58). Det föreslås att de nya bestämmelserna ska börjar gälla den 1 juli 2011 
men beslut är ännu inte fattat i ärendet. Dessutom finns en förordning från 2009 
(SFS 2009:1) där det framgår att de bilar som en myndighet köper in eller ingår lea-
singavtal om, i största möjliga utsträckning ska vara utrustade med alkolås. Förslag 
finns också om att det ska krävas alkolås i fordon som används för att transportera 
skolelever.

Dessa lagar och förordningar kommer inte direkt att leda till någon kraftig ökning 
av antal alkolås i Sverige. Men de medverkar förhoppningsvis till en ökning på sikt, 
inte minst genom att bidra till utvecklingen av billigare och mer användarvänliga 
alkolås. Detta kan i sin tur stimulera en ökad användning bland privatbilisterna, som 
är den viktigaste målgruppen.

För att minska återfallen i rattfylleribrott pågår arbete enligt metoden Smadit (sam-
verkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen). Smadit fungerar så 
att alla som misstänks för rattfylleri snabbt ska erbjudas kontakt med socialtjänst 
eller beroendevård för att få hjälp med eventuella alkohol- eller drogproblem. Än så 
länge är denna kontakt frivillig, men det finns ett förslag från Rikspolisstyrelsen att 
polisen ska vara skyldig att rapportera alla som misstänks för rattfylleri till social-
tjänsten. Detta skulle förbättra modellens effektivitet.

När det gäller rattfylleri med avseende på andra droger än alkohol följs omfattning-
en av detta inte upp över tid. Man kan dock konstatera att drograttfylleribrott ut-
gjorde cirka 42 procent av alla anmälda rattfylleribrott år 2010 (preliminära siffror 
från BRÅ). Vi har i dagsläget ingen klar bild av hur stort trafiksäkerhetsproblem 
detta är i förhållande till alkoholrattfylleri. I höst slutrapporteras dock ett stort EU-
projekt (DRUID) där man bland annat beräknar risker för olika typer av droger. 
Med hjälp av dessa resultat kan vi få en bättre bild av problemets omfattning.

4.4 Bältesanvändning

2007 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel bältade i framsätet  
i personbil 96 % 96 % 99 % ej i linje med önskvärd 

utveckling

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassage-
rare i personbil ska använda bilbälte år 2020. Som underlag för att följa utveckling-
en används resultat från VTI:s observationsmätningar. Indikatorn definieras som 
andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna (för en beskriv-
ning av mätningarna, se Larsson m.fl., 2011). 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 passagerare 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 
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(kommuner), 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:s och VTI:s mätningar gäller olika grupper av barn.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Resultaten från VTI:s mätningar visar att 96 procent av de observerade personerna i 
framsätet var bältade år 2010 (figur 19). Detta är samma nivå som år 2007 och 2009 
och något högre än 2008. Bältesanvändningen har alltså stagnerat de senaste fyra 
åren. Analysgruppen bedömer därför att utvecklingen inte är tillfredsställande för 
indikatorn. 

Enligt VTI:s och NTF:s sammanslagna observationer var det 94 procent av de vuxna 
i framsätet som använde bälte år 2010. Det är samma andel som år 2009, så inte hel-
ler här kan man se någon förändring i bältesanvändningen. Att andelen bältade är 
lägre i NTF:s mätningar beror åtminstone delvis på att man mäter i många relativt 
små tätorter, där bältesanvändning har visat sig vara låg (Henriksson, 2010). 

Figur 19.  Andelen personer som vid observationstillfället var bältade i personbilars framsäte.  
Källa: VTI:s observationsmätningar.

Analys och diskussion
Andelen bältade personer i framsätet är hög, men den långsiktigt uppåtgående tren-
den har åtminstone tillfälligt stannat av. I figur 20 framgår också att bältesanvänd-
ningen för olika grupper av trafikanter är i stort sett oförändrad mellan 2009 och 
2010. Bältesanvändningen för vuxna i baksätet uppmäts dock till över 80 procent 
för första gången. För barn i baksäte är nivån nästan lika hög som för framsätespas-
sagerare, men den tidigare positiva trenden verkar ha avstannat. 
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*Observationer av tunga lastbilar från 2007 och framåt är inte helt jämförbara med tidigare observationer.

Figur 20. Bältesanvändning i personbil och tung lastbil. Källa: VTI:s observationsmätningar.

Andelen nya bilar som har bältespåminnare fortsätter att öka. Under 2010 var an-
delen bilar med bältespåminnare på förarplatsen i nybilsförsäljningen 95 procent, 
att jämföra med 88 procent år 2009. Andelen av trafikarbetet som utförs av bilar 
med bältespåminnare var cirka 48 procent år 2010 och 41 procent år 2009. (Den typ 
av bältespåminnare som avses i det här avsnittet är sådana som uppfyller kraven i 
Euro NCAP:s specifikation.) Det är därför svårt att förklara varför användningen 
har stagnerat enligt bältesmätningarna. En orsak kan vara osäkerhet i mätningarna 
som gör att förändringar i den verkliga användningen inte har fångats upp. En an-
nan orsak skulle kunna vara att de som har låg bältesanvändning kör något äldre 
bilar där andelen bältespåminnare fortfarande är låg. 

Resultat från Trafikverkets djupstudier visar en mer positiv bild av utvecklingen de 
senaste åren än vad den generella bältesanvändningen gör. Andelen dödade person-
bilsförare som varit obältade vid olyckstillfället har fortsatt att minska; år 2010 var 
andelen 34 procent (figur 21). Liksom för mätningarna av andelen nyktra förare har 
data från 2010 tagits ut på ett annorlunda sätt än tidigare. En kontroll bakåt i tiden 
visar dock att skillnaden i resultat mellan de två insamlingssätten är relativt liten 
och inte påverkar tolkningen av diagrammet.

I en nyligen utkommen rapport redovisas bältesanvändningen i dödsolyckor un-
der perioden 2005-01-01 till 2009-06-30 (Svensson, 2010). Här har både förare och 
passagerare i personbil, buss och lastbil studerats. Genomgången visar bland an-
nat att bland de män som omkommit i vägtrafiken var 48 procent obältade, medan 
motsvarande andel bland kvinnor var 24 procent. När det gäller ålder var andel 
obältade omkomna högst i åldersgruppen 30-39 år, följt av gruppen 40-49 år (drygt 
50 procent i båda grupperna). Av de omkomna i åldersgruppen 18-24 år var cirka 48 
procent obältade. Man kan också konstatera att det var betydligt högre andel obäl-
tade bland omkomna onyktra förare och passagerare (69 procent) än bland nyktra 
(31 procent).
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* Data för 2010 har samlats in på ett annat sätt än tidigare och resultaten är därför inte helt jämförbara med tidigare värden. 
Skillnaden bedöms dock vara liten. För år 2010 är antal omkomna preliminärt.

Figur 21. Andel omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället av alla omkomna 
med känd bältesanvändning, samt antal omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstill-
fället. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Även om det de senaste åren har skett en stagnation av bältesanvändningen så finns 
en långsiktigt uppåtgående trend. Den trenden kommer troligen att fortsätta tack 
vare att andelen av trafikarbetet som utförs i bilar med bältespåminnare kommer att 
öka. En prognos visar att andelen kommer att öka från dagens cirka 48 procent till 
cirka 95 procent år 2020 (se avsnittet 4.6.1 Säkra personbilar). 

Att bältespåminnare är en effektiv åtgärd vet vi från tidigare studier. I Krafft m.fl. 
(2006) och Folksam (2009) konstateras att bältesanvändningen i bilar med bälte-
spåminnare är ca 99 procent. I de fall där personer omkommit utan bälte i bilar 
där det funnits bältespåminnare har antingen påminnarna varit av äldre, mindre 
effektiv, typ eller också har olyckan sannolikt varit ett självmord (Svensson 2010). 

Trots att bältespåminnare är en så effektiv åtgärd och trots den höga andelen trafik-
arbete med bältespåminnare som förväntas år 2020 är det osäkert om målet på 99 
procent kommer att uppnås utan ytterligare åtgärder. Det beror dels på att progno-
serna avser bältespåminnare på förarplatsen och målet är satt för alla framsätespas-
sagerare. Dels är det inte säkert att resultaten från de tidigare studierna fortfarande 
är giltiga när de användargrupper som i dag kör äldre bilar utan bältespåminnare 
börjar köra bilar med påminnare. För att nå målet skulle dessutom bältesanvänd-
ningen behöva vara 99 procent även i de återstående fordonen som inte har bälte-
spåminnare, vilket inte är sannolikt. 

Man bör inte heller glömma andra grupper, såsom vuxna i baksätet och lastbils-
chaufförer, som i dag har relativt låg användning. Det finns bältespåminnare i per-
sonbilars baksäte och i nya lastbilar, men i mycket mindre utsträckning än för fram-
sätet i personbilar. Andelen bilar med bältespåminnare i baksätet var 38 procent i 
nybilsförsäljningen år 2010.
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4.5 Hjälmanvändning

2007 2010 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. Som mått på cykelhjälmsanvändningen används andel 
observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt VTI:s årliga mätningar (Lars-
son, 2011). Mätningarna avser inte att skatta den totala cykelhjälmsanvändningen i 
Sverige på ett representativt sätt men är tillräckligt bra för att ge en bild av föränd-
ringen över tid och den ungefärliga nivån.

Förutom cykelhjälmsanvändning studeras även hjälmanvändning hos mopedister. 
För motorcyklister ligger potentialen att rädda liv främst i andra saker än åtgärder 
för ökad hjälmanvändning. Därför analyseras inte hjälmanvändningen för motor-
cyklister vidare i denna rapport. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
I figur 22 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen år 
1996–2010. År 2010 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 27 procent, vil-
ket är mindre än nivån 2008 och samma nivå som år 2007 och 2009. I figuren visas 
även hur cykelhjälmsanvändningen behöver förändras mellan 2007 och 2020 för 
att målnivån 70 procent (med ny hjälmlag för alla) respektive 35 procent (med nu-
varande hjälmlag endast för barn) ska uppnås. Detta innebär en årlig ökning på 7,6 
procent respektive 2,0 procent. Cykelhjälmsanvändningen har inte ökat tillräckligt 
mycket de senaste åren. Analysgruppen bedömer att utan åtgärder finns det stor 
risk att nivån stabiliseras kring dagens nivå. 

Figur 22.  Andel observerade cyklister med cykelhjälm, samt nödvändig utveckling med respektive 
utan en lag om cykelhjälmsanvändning för alla.  Källa: VTI:s observationsmätningar.
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Analys och diskussion
Eftersom cykelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en ganska blygsam nivå, spe-
ciellt för vuxna, finns stor potential att öka andelen cykelhjälmsanvändare.

Av figur 23 framgår att den observerade cykelhjälmsanvändningen år 2010 var 61 
procent för barn upp till 10 år i bostadsområden och 52 procent för barn 6–15 år 
som cyklar till och från skolan. För äldre grundskoleelever som går i högstadiet är 
hjälmanvändningen cirka 30 procent och för barn på låg- och mellanstadiet cirka 73 
procent. För vuxna är cykelhjälmsanvändningen betydligt lägre: år 2010 var den 22 
procent vid resor till och från arbetet och 21 procent på allmänna cykelstråk. Det är 
främst bland barn upp till 10 år som det har skett en minskning: från 73 procent år 
2008 till 69 procent 2009 och 61 procent 2010. För barn 6–15 år som cyklar till och 
från skolan har hjälmanvändningen ökat något, från 47 procent 2009 till 52 procent 
2010. Det är främst på högstadiet som man har sett en ökning, från 24 procent år 
2009 till 30 procent 2010, och där är det framför allt pojkarna som ökat sin hjälman-
vändning (Larsson, 2011). På låg- och mellanstadiet är hjälmanvändningen högre 
bland flickor än bland pojkar, men på högstadiet har pojkarna något högre hjälman-
vändning än flickorna.

Figur 23.  Cykelhjälmsanvändning för olika grupper. Källa: VTI:s observationsmätningar.

Enligt Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät år 2010 uppger ca 18 procent av cyklis-
terna (över 15 år) att de nästan alltid eller alltid använder cykelhjälm när de cyklar. 
Nivån har legat relativt stabilt sedan 2007.

Studerar man olycksutvecklingen och skadeutfallet hos cyklister kan man konsta-
tera att år 2010 dog drygt 20 cyklister i trafiken, cirka 1 740 blev allvarligt skadade 
med mer än 1 procents medicinsk invaliditet och 230 med mer än 10 procents medi-
cinsk invaliditet. Årligen skadas cirka 3 000 cyklister så allvarligt att de blir inskriv-
na på sjukhus minst ett dygn. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle framför allt 
kunna minska antalet skadade cyklister.

I figur 24 illustreras skillnader i hjälmanvändning bland allvarligt skadade cyklis-
ter med mer än 10 procents medicinsk invaliditet i olyckor där huvudet varit den 
kroppsdel som skadats svårast. Bland de som inte använt hjälm är huvudet den 
kroppsdel som skadats svårast i 45–50 procent av fallen, medan motsvarande an-
del bland hjälmanvändarna är drygt 30 procent. Under 2010 har skillnaden mellan 
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hjälmanvändare och icke hjälmanvändare minskat. Vad den förändringen kan bero 
på bör utredas ytterligare. Uppgifterna om hjälmanvändning kommer från STRADA 
sjukvård. Fall där hjälmanvändningen inte är känd redovisas inte i figuren. Uppgift 
om hjälmanvändning saknas i cirka 30 procent av fallen.

Figur 24:  Skillnader i hjälmanvändning bland allvarligt skadade cyklister (≥ 10 % - medicinsk 
invaliditet) i olyckor där huvudet varit den kroppsdel som skadats svårast. Källa: Transportstyrelsen. 
Preliminär statistik 2007-2010 (uttag 15 mars resp. år)

Ökad hjälmanvändning leder till att risken för skallskador vid en cykelolycka mins-
kar. Enligt Nolén (1998) visar forskning att användning av cykelhjälm kan reducera 
antalet icke dödliga skallskador med 50 procent.
 
Hjälmanvändningen för mopedister har inte studerats i några aktuella observa-
tionsmätningar. Under åren 1999–2003 uppskattades dock hjälmanvändningen för 
mopedister till knappt 90 procent (Gustafsson, 2004). År 2010 dog 8 mopedister i 
trafiken. Antalet allvarligt skadade mopedister har det senaste året minskat med 
36 procent, från cirka 500 år 2009 till cirka 320 år 2010. En liknande minskning 
kan enligt polisen ses även bland de svårt skadade. I figur 25 redovisas data över 
hjälmanvändningen hos mopedister som omkommit i olyckor. Data kommer från 
djupstudierna av dödsolyckor för åren 2004–2010. Under dessa år omkom 81 mo-
pedister. Drygt 50 procent av dessa saknade hjälm eller hade tappat hjälmen vid 
olyckstillfället. Det finns således en stor potential i att öka andelen förare med rätt 
använd hjälm.
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Figur 25: Hjälmanvändning bland dödade mopedister under åren 2004–2010. 
Källa: Trafikverkets djupstudier. Preliminär statistik för 2010

I figur 26 illustreras skillnader i hjälmanvändning i olyckor där mopedister har 
blivit allvarligt skadade med mer än 10 procents invaliditet och där huvudet varit 
den kroppsdel som skadats svårast.  Bland de som inte använt hjälm är huvudet 
den kroppsdel som skadats svårast i 60–70 procent av fallen, medan motsvarande 
andel bland hjälmanvändarna är cirka 30 procent. Till skillnad mot i djupstudierna 
finns inga uppgifter om felanvändning av hjälm för allvarligt skadade. Det är dock 
rimligt att anta att andelen som använt hjälm är något överskattad och att detta 
kan leda till en underskattning av hjälmens effekt.

Figur 26:  Skillnader i hjälmanvändning bland allvarligt skadade mopedister (≥ 10 % - medicinsk 
invaliditet) i olyckor där huvudet har varit den kroppsdel som skadats svårast. Källa: Transportsty-
relsen. Preliminär statistik 2007-2010 (uttag 15 mars resp. år)

I strategin för moped och motorcykel lyfts ökad och korrekt hjälmanvändning 
bland mopedister fram som ett prioriterat insatsområde. Man föreslår åtgärder så-
som traditionellt opinionsbildningsarbete, där föräldrar, skola, sjukvårdspersonal, 
polis med flera kan samverka att för att öka hjälmanvändningen bland mopedister. 
Man lyfter även fram att det kan finnas behov av att utveckla arbetssätt och metoder 
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för övervakning. Om till exempel förarbevis och mopedkörkort kan återkallas efter 
brott mot hjälmbestämmelserna kan regelefterlevnaden förväntas öka.

I oktober 2009 infördes ett obligatoriskt mopedkörkort för EU-moped. Utbildning-
en innehåller en praktisk och en teoretisk del, och den ska vara sammanlagt minst 
12 timmar. Förhoppningsvis kan utbildningen innebära en ökad medvetenhet om 
vikten av att använda hjälmen rätt och därmed också leda till att fler mopedister 
använder hjälmen på rätt sätt. Under 2010 minskade antalet allvarligt skadade mo-
pedister med 36 procent och antalet svårt skadade mopedister (enligt polisens rap-
portering) med nästan 50 procent. Minskningen bland de svårt skadade var störst i 
åldersgrupperna 15–17 år. Det är rimligt att anta att en del av minskningen kan bero 
på minskat mopedåkande på grund av införandet av mopedkörkort. 

För cykelhjälmsanvändningen gjordes bedömningen i målstyrningsarbetet att en 
generell hjälmlag som omfattar alla cyklister skulle vara den effektivaste åtgärden 
för att öka användningen till betydligt högre nivåer än dagens. Regeringen har dock 
beslutat att inte föra fram något sådant förslag. Analysgruppens bedömning är att då 
kommer inte målet om 70-procentig hjälmanvändning att kunna nås. Inom reger-
ingsuppdraget ”Ökad och säker cykling” lämnades en delredovisning till Närings-
departementet i mars 2011 (Olofsson, 2011). Där föreslås som ett första steg för att 
öka cykelhjälmsanvändningen att man undersöker vilka bakomliggande faktorer 
som påverkar cykelhjälmanvändningen. Enligt VTI:s observationsmätningar varie-
rar cykelhjälmsanvändningen kraftigt mellan olika orter. I Stockholm använder till 
exempel knappt 70 procent av cyklisterna hjälm, i Göteborg knappt 50 procent och i 
Malmö, Linköping och Norrköping bara drygt 20 procent (Larsson, 2011). Det finns 
även skillnad beroende på kön, ålder och miljö. 

Utan en allmän cykelhjälmslag för alla är Trafikverkets målsättning att cykel-
hjälmsanvändningen år 2020 ska ligga på 35 procent. Användningen tenderar att 
ha stagnerat på dagens nivå, 27 procent, och därför bedömer analysgruppen att 
det krävs konkreta åtgärder för att öka cykelhjälmsanvändningen till 35 procent år 
2020. I Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät (2010) instämmer 54 procent i att det 
borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling, vilket visar att det 
finns ett relativt gott stöd för ökad hjälmanvändning.

4.6 Säkra fordon

4.6.1 Säkra personbilar

2007 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel personbilar i nybilsför-
säljningen med högsta euro 
NcAP-klass

66 % 74 % 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. Den beräknade potentialen vid denna nivå är omkring 
90 färre dödade per år genom förbättrad aktiv och passiv säkerhet. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020 
De första bilarna som nått högsta säkerhetsbetyg, fem stjärnor i Euro NCAP, tes-
tades och kom ut på marknaden 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 procentenhet per år. Detta 
uppnåddes med marginal 2007–2008, då andelen ökade med 5 procentenheter. 
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Under 2009 och 2010 har ökningen stagnerat och andelen ligger 2010 på 74 pro-
cent. Fortfarande ligger dock indikatorn i nivå med det som krävs för att nå målet 
om 100 procent 2020.

Figur 27. Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP. Källa: Bil Sweden, Trafikverket.

Analys och diskussion
Andelen personbilar i nybilsförsäljningen med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 
har tidigare ökat kraftigt. Denna utveckling har stannat av de senaste tre åren. An-
delen ökar fortfarande, men bara med en procentenhet från 2009 till 2010. Stagna-
tionen kan ha sin förklaring i att det har införts mer utmanande krav för att få högsta 
betyg i Euro NCAP. Detta innebär att den faktiska säkerhetsnivån i nya bilar skulle 
öka även om andelen personbilar i nyförsäljningen med högsta betyg i Euro NCAP 
skulle ligga på en konstant nivå. En sådan utveckling gör att målnivån 100 procent 
inte är relevant, utan att den borde revideras till en lägre nivå eller utgå från de 
underliggande poängnivåerna i Euro NCAP:s betygssystem. En sådan revidering är 
lämplig att göra i samband med översynen av indikatorerna 2012, förutsatt att man 
kan visa att även den reviderade målnivån kommer att bidra till 90 färre dödade. 

Ett bättre mått på hela personbilsfordonsflottans säkerhetsnivå skulle vara andelen 
av det totala trafikarbetet med personbilar som utförs av bilar med högsta betyg i 
Euro NCAP. En möjlighet att följa den utvecklingen kan vara att koppla andelen 
personbilar med vissa säkerhetssystem i nyförsäljning till nya bilars andel av det 
totala trafikarbetet. Antagandet om att detta är möjligt bygger på att körsträckan 
inte skiljer sig nämnvärt mellan nya bilar med olika säkerhetsstandard. I fig 28 vi-
sas utvecklingen av trafikarbetet för bilar med antisladdsystem (ESC), bilar med 
bältespåminnare på förarplats (SBR) samt bilar med högsta säkerhetsklass i Euro 
NCAP. År 2010 sker alltså 35 procent av trafikarbetet med bilar som har högsta sä-
kerhetsklass i Euro NCAP samt 53 respektive 48 procent med bilar utrustade med 
antisladdsystem respektive bältespåminnare.
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Figur 28. Andel trafikarbete med bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP, antisladdsystem 
(ESC) samt bältespåminnare (SBR). Källa: Trafikanalys, Trafikverket.

Den tidigare snabba ökningen av personbilar med högsta betyg i Euro NCAP till-
sammans med att nya personbilar står för en större andel av det totala trafikarbetet 
har lett till att andelen trafikarbete med säkra bilar ökar i snabb takt. De kommande 
nya kraven för högsta betyg i Euro NCAP gör det dock svårt att uppskatta den fort-
satta utvecklingstakten. 

Men givet att andelen personbilar i nyförsäljningen med högsta säkerhetsbetyg i 
Euro NCAP ligger på nödvändig nivå kan man se i diagrammet ovan att nivån även 
för trafikarbetet kommer att följa önskvärd nivå. Kommande EU-lagstiftning gör 
att ökningen av bilar med antisladdsystem är lätt att förutse. Den gör det troligt att 
andelen bilar med dessa säkerhetssystem i trafikarbetet och inte bara i nyförsäljning 
kommer att närma sig 100 procent år 2020. Bältespåminnare på förarplatsen finns 
redan i nära 100 procent av personbilarna i nyförsäljningen. De väntas därför följa 
samma utveckling som antisladdsystem i trafikarbetet.

Av dem som omkom i personbilar 2010 var det cirka 15  procent som åkte i bilar 
med högsta betyg i Euro NCAP. Det är den högsta andelen hittills. Detta är dock 
naturligt eftersom andelen trafikarbete med dessa bilar ökar. Eftersom de står för 35 
procent av trafikarbetet är de klart underrepresenterade i dödsolyckorna. I de få fall 
där någon omkommer i en bil med högsta betyg är det oftast i olyckor med kraftigt 
krockvåld, exempelvis mötesolyckor med tunga fordon. 

Trots den positiva utvecklingen är det inte alla nya personbilar som uppnår samma 
höga säkerhetsklass. Det är därför avgörande att stimulera konsumenterna att välja 
de säkraste bilarmodellerna. Genom samverkan med näringsliv och offentliga myn-
digheter kan aktörerna stimulera till strängare krav på fordonssäkerhet och sträng-
are miljökrav vid upphandling. Kommande internationella standard för att inklu-
dera trafiksäkerhet i kvalitetsarbetet, ISO 39001, bör också kunna bidra till ökade 
krav på egenkontroll vid upphandling av fordon. Det är även viktigt att det finns bra 
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och lättillgänglig konsumentinformation som kan stödja privatpersoner att välja en 
bil med hög säkerhetsstandard.

Det är inte enbart ökad krocksäkerhet som har gjort nya personbilar säkrare. Säker-
heten har även förbättrats genom system som hjälper personbilsförare att undvika 
kollisioner eller som lindrar konsekvenserna av kollisioner. Ett sådant system med 
god säkerhetspotential är så kallad autobroms13, som reagerar när bilen hastigt när-
mar sig andra fordon eller fotgängare. 

Tekniken kan få ännu större betydelse om det på bred front införs system för att 
hjälpa förare att hålla rätt hastighet och system för att hindra alkoholpåverkat och 
sömnigt tillstånd. Klassiska trafiksäkerhetsproblem som det tidigare saknades ef-
fektiva åtgärder mot kan därmed till stor del få sin lösning i fordonsteknik. Detta 
gäller dock endast under förutsättning att förarna inte anpassar sitt beteende så att 
säkerhetspotentialen försvinner eller minskar (så kallad beteendeadaption14). Det 
vore önskvärt att bilindustrin tar huvudansvaret för att visa att de stödsystem som 
utvecklas och introduceras påverkar säkerheten positivt. 

En åtgärd som kan ge goda effekter är differentierade försäkringssystem. Exem-
pelvis har Folksam under 2010 infört premierabatt på bilar med autobroms. An-
dra åtgärder kan vara beskattning som gynnar säkerhetsutrustning samt eventuellt 
lagstiftning. Transportstyrelsen har lämnat ett förslag om supermiljöbilspremie till 
regeringen i början av 2011. Där ingår även säkerhetskrav, vilket är första gången 
sådana kombineras med miljökrav. 

Regeringen föreslog 2010 att alkolås från och med juli 2011 inte ska inkluderas vid 
beräkning av förmånsbeskattning. Vare sig detta förslag eller den lag om alkolås för 
dem som dömts för rattfylleri som beslutades 2010 bedöms dock ha tillräckligt stor 
effekt på införandegraden av alkolås fram till 2020. 

Nyare personbilar står för den stora andelen av trafikarbetet. Trots det påverkas 
säkerheten i den svenska bilparken inte bara av vilka nya bilar som tillkommer utan 
även av i vilken takt äldre bilar försvinner och även vilka bilar det är som försvinner. 
Skrotningspremier eller liknande åtgärder kan ha goda effekter på fordonssäkerhe-
ten, men de bör då samtidigt kopplas till krav vid nybilsköp som gäller säkerhet och 
miljöpåverkan. Annars riskerar äldre, relativt säkra bilar att bytas ut mot nya bilar 
som kan ha en lägre säkerhetsnivå.

Det är viktigt att nya tekniska stödsystemen som inte är obligatoriska fung-
erar som de ska under bilens hela livslängd. En sådan kontroll behöver allt-
så genomföras i samband med den återkommande kontrollbesiktningen. 
Från årsskiftet kommer vissa system att börja kontrolleras, men det är vik-
tigt att detta arbete intensifieras med tanke på den snabba teknikutvecklingen. 

13 Autobroms kan minska risken för personskador över 40 procent om kollisionshastigheten minskar med 20 km/h enligt 
folksam
14 Beteendeadaption: hela eller delar av säkerhetspotentialen försvinner genom ett förändrat beteende hos förarna, till 
exempel ökade hastigheter.
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4.6.2 Säkra tunga fordon

2007 2010 Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Andel nya tunga fordon 
med automatiskt nöd-
bromssystem15

0 % 0 % 100 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

Det pågår en snabb utveckling när det gäller aktiva säkerhetssystem även för tunga 
fordon. Denna utveckling kommer sannolikt att ha positiv inverkan på trafiksäker-
heten, även om potentialen än så länge är okänd och sannolikt även varierar mellan 
olika system. Det står dock klart att den teknik som har störst trafiksäkerhetspoten-
tial är sådan som skulle förhindra eller lindra konsekvenserna av möteskollisioner 
mellan tunga och lätta fordon, exempelvis automatiskt nödbromssystem. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
I dagsläget finns ingen teknik på marknaden med stor potential att förhindra mö-
teskollisioner mellan tunga och lätta fordon. 

Analys och diskussion
Det kommer sannolikt att dröja innan teknik som förhindrar möteskollisioner el-
ler lindrar konsekvenserna av dessa börjar införas på bred front i tunga fordon. I 
dagsläget införs främst teknik i tunga fordon som inriktar sig på upphinnandeo-
lyckor, teknik som stödjer föraren att hålla sig inom sitt körfält (filhållningssystem) 
och antisladdsystem. Sådana system har endast begränsad trafiksäkerhetspotential, 
åtminstone när det gäller dödliga och allvarliga skador. Den marginella potentialen 
beror på att majoriteten av de svåra olyckorna med tunga fordon inblandade är mö-
tesolyckor med lätta fordon. I upphinnandeolyckor blir skadorna sällan allvarliga 
eftersom fordonen oftast rör sig åt samma håll. Vidare visar djupstudier av dödso-
lyckor att det sällan är det tunga fordonet kommer över i motsatt körfält. Därför har 
antisladdsystem och filhållningssystem begränsad potential att minska allvarliga 
olyckor. Men även om potentialen är begränsad så kan man se dessa system som 
viktiga utvecklingssteg mot teknik som förhindrar möteskollisioner eller lindrar 
konsekvenserna av dessa. 

Under 2010 var andelen nya tunga lastbilar med antisladdsystem cirka 5 procent, 
alltså i stort sett densamma som 2009. Andelen förväntas dock öka under 2011, då 
exempelvis Volvo Lastvagnar inför antisladd som standard på de lastbilsmodeller 
som står för cirka 80 procent av nybilsförsäljningen. Från och med 2012 blir filhåll-
ningssystem och antisladdsystem obligatoriska på nya tunga fordon inom EU. Det 
kommer dock att dröja ett antal år innan fordon med dessa system står för en större 
del av trafikarbetet. Som tidigare nämnts har dessutom dessa system endast begrän-
sad trafiksäkerhetspotential. 

4.6.3 Säkra motorcyklar och mopeder

År 2009 infördes måttet ”andel av motorcyklar i nyförsäljning som är utrustade med 
låsningsfria bromsar”. Måttet är anpassat för att mäta fordonssäkerhetsutveckling-
en på motorcyklar och är kopplat till andelen låsningsfria bromsar (ABS). Studier av 
verkliga olyckor har visat att ABS-bromsar på motorcyklar har stor olycksreduce-
rande effekt (Rizzi et al., 2009). Det finns inget mål för hur stor andel av försäljning-
en av motorcyklar som ska var utrustade med denna typ av bromsar 2020. McRF 
har dock satt ett mål att 75 procent av nya motorcyklar ska vara utrustade med 
låsningsfria bromsar 2015. McRF ingår i Mc-rådet vilket består av viktiga aktörer 

15 Systemet är inte definierat, utan måttet syftar mer på att vara ett funktionskrav där någon form av lösning på frontalkol-
lisioner mellan tunga fordon och övriga fordon måste åstadkommas.



45
ANAlYS Av TrAfIKSäKerheTSUTvecKlINGeN 2010

i motorcykelbranschen, och målet är satt med utgångspunkt från bland annat ett 
strategiarbete om motorcykel- och mopedsäkerhet (Trafikverket 2010:039). Detta 
mål bör därför kunna vara styrande tills vidare. För mopedsäkerhet pekades lägre 
hastigheter genom minskad trimning ut som prioriterat insatsområde inom områ-
det säkra fordon, även om det inte finns några uttalade mål till 2020. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen av nysålda motorcyklar med låsningsfria bromsar var under 2010 upp-
skattningsvis knappt 60 procent, jämfört med cirka 30 procent 2009. 

En uppskattning av hur stor andel av det totala trafikarbetet för motorcyklar som 
motorcyklar med låsningsfria bromsar står för ger en bättre bild av vilket genomslag 
systemet får i verklig trafik. Generellt är det så att nyare motorcyklar körs längre 
sträckor än äldre vilket gör att en hög andel motorcyklar med ABS i nyförsäljning 
kommer att få stort genomslag även i trafikarbetet. I dag står motorcyklar utrustade 
med ABS uppskattningsvis för cirka 20 procent av trafikarbetet.

Analys och diskussion
Utvecklingen av ABS-bromar som standardutrustning på motorcyklar har gått 
snabbt de senaste två åren. Från att vara standard hos enbart en tillverkare och dyrt 
tillval hos andra har ABS blivit en självklar standardutrustning på majoriteten av de 
större motorcykelmodellerna. Även andra typer av motorcyklar, exempelvis motor-
cyklar i supersportklassen, utrustas med ABS som standard bland många tillverkare.

Utskrotningen av gamla motorcyklar är mycket liten, eftersom ägarna oftast behål-
ler dessa som fritidsintresse och för nöjesåkning. Detta innebär att möjligheter att 
förnya fordonsparken ligger främst i tillskottet av nya motorcyklar med hög säker-
hetsnivå. Moped- och motorcykelbranchens riksförbund (McRF) har varit mycket 
framgångrikt i att förmå sina medlemmar att som regel enbart importera varianter 
med ABS-bromsar som standard i de fall där en modell finns att tillgå både med och 
utan låsningsfria bromsar. Men det är angeläget att tillverkare och importörer fort-
sätter utvecklingen mot att fler och fler modeller utrustas med låsningsfria brom-
sar som standard. Det är också viktigt att motorcykelorganisationerna fortsätter att 
tydliggöra säkerhetsvinsten hos dessa system för sina medlemmar. Enligt en under-
sökning16 utförd av Sveriges motorcyklister (SMC) och NTF kommer 80 procent av 
SMC:s medlemmar att efterfråga ABS-bromsar nästa gång de köper en motorcykel. 
En förklaring till den stora efterfrågan kan vara det stora genomslag som studierna 
kring ABS-bromsars positiva effekt har fått i medierna. Medieintresset kring ABS-
bromsar förväntas vara fortsatt högt även framöver.  

Bland övriga specifika åtgärder för att öka införandet av ABS-bromsar kan nämnas 
att EU under 2010 har lagt fram ett lagförslag som innebär att vissa typer av motor-
cyklar ska vara utrustade med Advanced Brake Systems från 2017. I denna process 
är det viktigt att fokus ligger på just låsningsfria bromsar eftersom det är dessa som 
visat sig ha olycksreducerande effekter. Folksam har infört en premierabatt på 15 
procent på motorcyklar med ABS-bromsar och Länsförsäkringar har inkluderat 
maskinskada i motorcykelförsäkringen, med tanke på reparationer av bland annat 
ABS-bromsar, som kan vara kostsamma.

Under 2009 skedde en eller möjligtvis två dödsolyckor och under 2010 omkom två 
personer med motorcyklar utrustade med ABS. I samtliga fall var olycksförloppet 
sådant att bromsning inte var en avgörande faktor i olycksförloppet. 

Under perioden före 2005 var andelen trimmade mopeder i dödsolyckor cirka 70 
procent för förare i åldern 15-17 år. Under 2005–2008 var andelen cirka 50 procent 

16 Undersökning om motorcyklisters beteende och inställning till trafiksäkerhet, 2010. www.svmc.se
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och under 2009–2010 är samma andel nu nere på cirka 30 procent. Under 2009–
2010 kan man alltså se en minskning på ytterligare 20  procentenheter från tidi-
gare år, vilket är positivt. Antalet omkomna mopedister är dock relativt få vilket 
gör beräkningarna något osäkra. I strategiarbetet för ökad mc- och mopedsäkerhet 
nämns att det redan i dag pågår arbete med att reducera antalet handlare som säljer 
trimdelar till mopeder. Detta arbete bör fortsätta och om möjligt utvärderas och 
effektiviseras. 

4.7 Säkra statliga vägar    

2007 2010 Mål år 
2020

Andelen av trafikarbetet på 
vägar med över 80 km/h 
som är fysiskt möteseparerat

50 % 67 % 75 %

Målet är att andelen trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som 
är mötesseparerat med mitträcke ska vara minst 75 procent år 2020. Detta mål kan 
nås antingen genom att man sänker fartgränser till 80 km/tim på vägar med 90 km/
tim eller genom att man bygger om dem till vägar med mitträcke. Den årliga effek-
ten mellan 2007 och 2020 beräknas till 50 färre dödade. Övriga åtgärder på det stat-
liga vägnätet är främst sidoräcken, räfflad mittremsa och gles omkörningsmöjlighet. 
Dessa förväntas medföra en minskning med ytterligare 12 dödade.  

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Efter de förändringar som genomfördes under 2010 uppgick andelen trafikarbete 
som går på vägar över 80 km/tim som är mötesseparerade till 67 procent vid ut-
gången av 2010. Det är långt över önskvärd utveckling mot målet på 75 procent (fi-
gur 29). Detta beror främst på de mycket omfattande hastighetsgränsändringar som 
genomfördes under 2009.

Figur 29.  Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötessepa-
rerade. Källa: Trafikverket
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Analys och diskussion
Drygt 25 mil mötesseparerad väg har tillkommit under 2010, varav 6 mil motorväg. 
Ingen omfattande hastighetssänkning har genomförts. Det medför att utfallet för 
indikatorn ökade med två procentenheter till 67 procent under 2010. Andra åtgär-
der som har genomförts på det statliga vägnätet utöver de som direkt påverkar in-
dikatorn är mitträffling på drygt 65 mil väg och en del smärre åtgärder i korsningar 
och sidoområden. Totalt är cirka 445 mil väg mötesseparerad och på cirka 300 mil 
finns automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera. 53 procent av trafikarbetet på 
det statliga vägnätet sker på dessa vägar. 

Den största potentialen att reducera antalet dödade finns bland åtgärder som med-
för minskat antalet singelolyckor och antalet mötesolyckor (se figur 30). I genom-
snitt har nästan 70 procent omkommit i singelolyckor och mötesolyckor under de 
senaste fem åren. Bättre utfall för denna indikator ger effekter på såväl mötes- som 
singelolyckor. 

Figur 30. Andelen omkomna på statligt vägnät fördelat efter olyckstyp, 2006-2010. 
Källa: Trafikverket

Det finns 1 000 mil 90-väg som fortfarande inte är mötesseparerad. På dessa vägar 
omkommer lika många som på de 4 000 mil belagda statliga 70-vägarna. Totalt är 
det 5 400 mil vägar på landsbygd som har 70 eller 80 km/tim. Att bygga om en stor 
del av dessa till år 2020 anses orealistiskt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Men redan i dessa hastigheter kan en kollision med en tung lastbil innebära död-
ligt krockvåld. Det är därför avgörande att så kallade nödbromssystem som minskar 
kollisionshastigheten blir standard i nya bilar och lastbilar. Krockvåldet kan bli död-
ligt även vid påkörning av fasta föremål på vägar med 70 eller 80 km/tim. Driftåt-
gärder för att förstärka kant- och mittlinjer kan tillsammans med system i fordonen 
påtagligt minska riskerna för dödsolyckor. Det är viktigt att bilindustri och väghål-
lare samarbetar så att det blir möjligt att använda de redan befintliga systemen som 
läser vägmarkering.  

Satsningar på trafiksäkerhet på det statliga vägnätet läggs fast i den långsiktiga åt-
gärdsplaneringen. Denna justerades under hösten 2010 så att resurserna för trafik-
säkerhet omfördelades under planeringsperioden. I stället för att vara jämnt förde-
lade tas dessa resurser i princip bort under början av planperioden. Kompensation 
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för detta kommer först under 2021. De resurser som är fördelade till den anslags-
post som kallas Säkert transportsystem är numera fördelade enligt den blå stapeln 
i figur 31. Det är från denna anslagspost som man ska ta resurser till exempelvis 
mötesseparering av vägar.

Figur 31. Resurser (miljon SEK) avsatta i åtgärdsplanen 2010–2021 för anslagsområdet Säkert 
transportsystem, tidigare anslagsfördelning jämfört med nuvarande anslagsfördelning.

Figur 32. Ackumulerat antal sparade liv vid bibehållen sammansättning av åtgärder och olika 
fördelningar av anslag.
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Det framgår alltså av åtgärdsplanen för perioden 2010–2021 att mittseparering 
kommer att genomföras på en väsentligt lägre nivå än vad som krävs för att uppnå 
målnivån med den sortens lösningar till år 2020. Att sänka hastighetsgränserna bör 
vara den omedelbara lösningen om liv ska kunna sparas i enlighet med takten i den 
ursprungliga planen. Det är den möjlighet som finns för att kompensera för den 
uteblivna höjningen av säkerhetsstandarden i infrastrukturen. Inom Trafikverkets 
arbete med anpassning av hastighetsgränser efter vägens säkerhetsstandard plane-
ras nästa stora steg att tas vid 2015 års planeringsomgång. Utan omfördelning av 
resurserna i planen eller kompenserande hastighetssänkningar kommer inte målet 
för indikatorn att uppnås till 2020, och inte heller det övergripande etappmålet om 
en halvering av antalet dödade till samma år. 

4.8 Säkra kommunala gator

Antalet dödade på det kommunala vägnätet har minskat med hälften de senaste tio 
åren, vilket är i samma storleksordning som reduktionen på det statliga vägnätet. 
Minskningen på det kommunala vägnätet förklaras främst med att många kommu-
ner har arbetat systematiskt med att skapa en säkrare vägutformning i sina tätorter. 
Någon sammantagen bild av de åtgärder som har genomförts finns dock inte. 

 

Figur 33. Omkomna i vägtrafik fördelat efter väghållare. Källa: Trafikverket.

4.8.1 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort

2007 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel säkra GcM-passager 
på kommunalt vägnät ca 25 % - ej definierat Mäts ej

En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) klassificeras som säker om den 
är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 km/tim.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Enbart 6 kommuner rapporterar fullständigt in andelen säkra GCM-passager i den 
nationella vägdatabasen NVDB. I dessa kommuner är 36,3 procent av passagerna 
säkra.   
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Analys och diskussion
Enligt en analys av Trafikverkets djupstudier vid dödsolyckor omkommer drygt 30 
personer varje år på GCM-passager i tätort. Av dessa omkommer de flesta – drygt 
25 – på en passage som inte är hastighetssäkrad. Sannolikt skulle alltså en stor del 
av dessa överleva om passagen varit hastighetssäkrad. 

Att kommunerna inventerar sina passager och rapporterar till NVDB är en förut-
sättning för att det ska gå att följa denna indikator och därmed se kommunernas del 
i trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. Detta bör göras enligt ”Handledning 
för inventering av gcm-passager och korsningar i tätorter” (Trafikverket 2010). 

Vidare måste givetvis kommunerna anta utmaningen att säkra de punkter i sin väg-
miljö där oskyddade trafikanter är utsatta för risk. Att hastighetssäkra passager 
över bilvägnätet på kommunala vägar har dokumenterat olycksreducerande effekt. 
Detta kan göras genom att man bygger en planskild passage eller inför hastighets-
reducerande åtgärder framför GCM-passager. Man kan också arbeta för en bättre 
hastighetsanpassning och lägre hastighetsnivåer i tätorten, i första hand genom att 
genomföra en hastighetsöversyn i tätorten. Detta har ungefär 10 procent av kom-
munerna gjort hittills.   

Om inte denna indikator kommer målsättas eller följas upp tillfredsställande inom 
snar framtid så är analysgruppens bedömning att den ska uteslutas vid översynen 
av indikatorer 2012. 
 
4.8.2 Säkra korsningar i tätort

2007 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel säkra korsningar 
på kommunalt vägnät ca 50 % - ej 

definierat Mäts ej

 
En korsning klassificeras som säker om den är fysiskt hastighetssäkrad genom en 
rondell eller liknande, eller där 85-percentialen av bilister kör maximalt 50 km/tim.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen säkra korsningar kan inte beräknas i dag.

Analys och diskussion
Drygt 40 personer omkommer årligen i korsningar i tätort. Av dessa har ungefär 
30 personer omkommit i korsningar som inte kan klassas som säkra. Observera att 
definitionen av vad som är en korsning överlappar vad som är en GCM-passage, 
eftersom en korsning ofta har en eller flera GCM-passager i nära anslutning. Detta 
gör att potentialerna i antal räddade liv inte kan adderas, utan man måste ta hänsyn 
till en kraftig dubbelräkning.

Att kommunerna registrerar sina korsningar i den nationella vägdatabasen NVDB 
är en förutsättning för att det ska går att följa denna indikator och därmed kunna se 
kommunernas del i trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.

Vidare måste givetvis kommunerna anta utmaningen att säkra korsningar där mo-
torfordon möts. Att hastighetssäkra korsningar har dokumenterat olycksreduce-
rande effekter. Detta kan exempelvis göras genom att man bygger om korsningar 
till rondeller. Man kan också arbeta för bättre hastighetsanpassning och lägre has-
tighetsnivåer i tätorten. Ett av de främsta verktygen för detta är att genomföra en 
hastighetsöversyn i tätorten, vilket ungefär 10 procent av kommunerna gjort hittills.   
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Om inte denna indikator kommer målsättas eller följas upp tillfredsställande inom 
snar framtid så är analysgruppens bedömning att den ska uteslutas vid översynen 
av indikatorer 2012.  

4.9 Utvilade förare

2007 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

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

11,9 % 13,7 % 6 % ej i linje med önskvärd 
utveckling

Målet för indikatorn ”utvilade förare” är att andelen bilförare som i 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.

Det finns ett antal studier som specifikt är inriktade på körning i sömnigt tillstånd. 
Där uppskattar man att sömnighet hos föraren har varit en bidragande orsak i mel-
lan 10 och 30 procent av alla olyckor (Horne and Reyner, 1995a, Horne and Reyner, 
1995b, Maycock, 1997, Radon et al., 1974, Radun and Summala, 2004). Antalet olyck-
or som orsakats av trötta förare anses vara av ungefär samma storleksordning som 
antalet olyckor som orsakats av onyktra förare. En svårighet är dock hur detta ska 
mätas. För närvarande används uppgifter som förare själva har lämnat i Trafikver-
kets årliga trafiksäkerhetsenkät. Detta mått behöver dock valideras mot problemet 
i verklig trafik. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
I figur 34 redovisas utvecklingen av självrapporterad trötthet från Trafikverkets tra-
fiksäkerhetsenkät mellan åren 2006 och 2010. År 2007 svarade knappt 12 procent av 
de tillfrågade bilförarna att de under de senaste 12 månaderna somnat eller nästan 
somnat under bilkörning. Andelen har därefter successivt ökat fram till 2009, då 
nivån låg på 16,2 procent för att sedan avta till 13,7 procent 2010. I figuren visas även 
hur utfallet för indikatorn behöver förändras mellan 2007 och 2020 för att målni-
vån 6 procent ska uppnås. År 2010 var andelen knappt 14 procent, vilket innebär att 
resultatet för indikatorn inte har utvecklats tillräckligt i positiv riktning sedan 2007. 
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Figur 34. Andel som anger att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning de senaste 12 månaderna 
åren 2006–2010 samt önskvärd utveckling. Källa: Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät

Analys och diskussion
Utfallet för indikatorn utvilade förare har under flera år utvecklats i fel riktning. 
Men år 2010 minskade andelen personer som anger att de somnat eller nästan som-
nat med 2,5 procentenheter, från 16,2 procent år 2009 till 13,7 procent år 2010. 

Nationella studier om trötthetsrelaterade olyckor (Larsson and Anund, 2002) visar 
att trötthetsrelaterade olyckor sker under dygnets alla timmar och årets alla dagar. 
Risken för en trötthetsrelaterad olycka är störst sent på natten (klockan 03-05) och 
de flesta förare har erfarenhet av att köra trötta. Insomning går dessutom inte att 
förutsäga. De riskgrupper som identifieras är unga förare, yrkesförare samt skiftar-
betare (Anund et al., 2008, Lowden et al., 2009, Åkerstedt et al., 2005). Fysiologiskt 
sett finns stora skillnader vad gäller ålder: yngre har större behov av sömn samt 
svårare att ”stå emot” då de känner sig sömniga. De kör även på nätterna i större 
utsträckning än äldre. I Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 2010 redovisas andelen 
som uppger att de ”somnat eller nästan somnat någon gång under de senaste 12 
månaderna”, uppdelat efter ålder. Det är stora skillnader på svaren för olika ålders-
grupper: i gruppen 20–24 år svarar 23 procent att de somnat eller nästan somnat, 
medan endast 6 procent i åldern 65–74 svarar att de somnat eller nästan somnat. 

I Sverige har vi använt frästa räfflor i vägbanan som en åtgärd för att höja uppmärk-
samheten och därmed minska antalet olyckor som orsakas av trötthet och oupp-
märksamhet. Resultat från andra länder pekar på att antalet olyckor minskar med 
15 procent efter införandet av räfflor mitt i vägen (Mahoney m.fl., 2003 och Persuad 
m.fl., 2005). I Sverige har drygt 400 mil väg räfflats i mitten av vägbanan under åren 
2005–2009.  En olycksanalys pågår men utvärderingsresultaten visar inte på några 
tydliga positiva effekter (Carlsson m.fl., 2010). Olycksmaterialet är dock fortfarande 
litet och utvärderingen fortsätter. 

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort 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. Utvärderingen visar att deltagarna blivit mer medvetna om vilken 
effekt trötthet har på bilkörning, men de är inte lika medvetna om vad som krävs för 
att motverka detta (Forward m.fl., 2010). 
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Fler och fler tillverkare utrustar vissa av sina bilmodeller med stödsystem som ska 
varna när en förare verkar brista i uppmärksamhet. På sikt förväntas detta leda till 
att förarna blir mer medvetna om riskerna. Det finns idag ingen samlad information 
om i vilken omfattning dessa typer av stödsystem införts i nya bilar. Det finns heller 
ännu inga utvärderingar baserat på utfall i verkliga olyckor som visar vilken effekt 
dessa system har för att förhindra och mildra konsekvensen av olyckor.

Det är oklart hur indikatorn kan kopplas samman med effekter på antalet dödade 
och skadade i trafiken. Om inte denna indikator kan följas upp tillfredsställande 
inom snar framtid så är analysgruppens bedömning att den ska uteslutas vid över-
synen av indikatorer 2012.  

4.10 Snabb och adekvat räddning

2009 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Genomsnittlig tid från 
larm till adekvat 
räddning och vård

15,2 min 15,7 min ej  
definierat 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 omständigheter. Enligt studier på senare tid 
är det ofta avgörande för konsekvenserna av skador vid en olycka att räddningsin-
satser kommer igång inom 25–30 minuter (Sánches-Mangas, R. m.fl. 2010). 

Det som är viktigt att följa är utvecklingen av tiden mellan en olycka och när ambu-
lans är på plats. Dessa uppgifter kommer från SOS Alarm. Det bör dock poängteras 
att SOS Alarm enbart mäter tiden mellan inkommet larm och att ambulans är på 
plats, vilket inte tar hänsyn till när själva olyckan faktiskt inträffade. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020 
Det saknas i dag ett definierat mål för tiden från en trafikolycka till att en skadad 
person får adekvat akutsjukvård. Därför går det inte att beskriva utvecklingen mot 
önskvärd nivå. Utifrån de data som analyserats 2009 och 2010 framgår dock att den 
genomsnittliga tiden från larm till att ambulans är på plats har ökat något. Det går 
ännu inte att avgöra om detta är en trend eller om det bara rör sig om viss variation 
i utfallen år från år.

Analys och diskussion
SOS Alarm har data om 23 000 utryckningar i Sverige under 2010. För knappt tre 
fjärdedelar av detta material finns uppgifter om den tid som gått mellan inkommet 
larm och att ambulans är på plats vid olycksplatsen. I figur 35 visas fördelningen mel-
lan olika tidsintervall. Man kan konstatera att 62,6 procent av alla utryckningar leder 
till en insats där ambulansen är på olycksplatsen inom en kvart och hela 92,8 procent 
inom en halvtimme. Till dessa tider måste läggas den tid 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 olycks-
platsen är 15 minuter och 42 sekunder. Mediantiden är knappt 13 minuter och 30 
sekunder. Båda dessa värden är något högre än motsvarande värden för 2009, då 
genomsnittlig tid var 15 minuter och 24 sekunder och mediantiden bara några sek-
under mer än 13 minuter. Det går dock ännu inte att avgöra om detta är en trend 
eller om det bara rör sig om viss variation i utfallen år från år. 
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Figur 35. Tid från inkommet larm till ambulans på olycksplats, hela landet 2010. 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. 

Om inte denna indikator kommer målsättas eller följas upp tillfredsställande inom 
snar framtid så är analysgruppens bedömning att den ska uteslutas vid översynen 
av indikatorer 2012.  

4.11 Hög värdering av trafiksäkerhet

2007  2010 Mål år 
2020  

Bedömd utveckling  
mot mål

värdering av 
trafiksäkerhet, index 67 65 80 ej i linje med nödvändig 

utveckling

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrå-
gor och det sätt man sedan uppträder på i trafiken (Vägverket 2008). Det kan dock 
vara svårt att få svar på en individs värdering genom en enkel fråga. Man kan i stäl-
let bilda ett index utifrån ett antal frågor som berör olika aspekter på begreppet 
trafiksäkerhetsvärdering.

Det index som används här har hämtas från Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät17 
(Trafikverket 2010). I den följer man allmänhetens attityder och beteende i trafi-
ken. I indexet ingår sju frågor som har funnits med sedan år 2000 och som speglar 
attityden till effektiva trafiksäkerhetsåtgärder.

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

2. Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisio-
ner. (Mitträcken) 

17 Genom Trafikverkets (tidigare vägverket) trafiksäkerhetsenkät får vi fram allmänhetens attityder i ett stort antal trafik-
säkerhetsfrågor. enkäten har genomförts årligen (dock ej 2004) sedan 1981 och ställs till cirka 10 000 slumpmässigt 
utvalda personer.
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3. Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. (Cirkulationsplatser)

4. Alla bilar borde utrustas med alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång 
bilen skall startas. (Alkolås i alla bilar) 

5. Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastig-
hetsgränserna. (ISA-system)  

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

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

Dessa har vägts ihop till ett index med hjälp av vikter som motsvarar åtgärdernas 
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. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
År 2007 var indexet 67, men år 2010 hade det minskat till 65. För att nå målet år 
2020 ska indexet öka med minst 1 enhet per år. Detta innebär att indexet skulle ha 
varit minst 70 år 2010. Analysgruppens bedömning är att det som behövs för att 
kunna nå målet år 2020 framför allt att attityden måste förbättras till tekniska hjälp-
medel som hjälper föraren att hålla hastighetsgränserna.

Figur 36. Allmänhetens värdering av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 2000–2010 samt nödvändig utveckling till 2020. 
Källa: Trafikverket 

Analys och diskussion
De frågor som påverkar trafiksäkerhetsindexet mest är fråga 5: ”Alla bilar borde ha 
ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna” och 
fråga 2: ”Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskol-
lisioner”. De bidrar med mer än hälften av indexets storlek, men trots att dessa 
båda frågor utvecklades positivt under 2010 ökade inte indexets värde. Det beror 
på en negativ utveckling av övriga frågor som ingår i indexet.
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Figur 37. Andelen respondenter som instämmer i 7 av frågorna i Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 
2000–2010. Källa: Trafikverket

För att höja indexet för värdering av trafiksäkerhet krävs åtgärder inom de sju om-
råden som bildar indexet. Exempel på åtgärder är att införa många zoner med has-
tighetsgräns 30 km/tim där oskyddade trafikanter förekommer, förse fler större vä-
gar med mitträcke och ersätta fler korsningar med cirkulationsplatser. En viktig del 
när sådana åtgärder genomförs är information och utbildning för att förklara nyttan 
och nödvändigheten med åtgärderna. De samordnade insatserna för bältes- och cy-
kelhjälmsanvändning samt nykterhets- och hastighetskontroller, som Trafikverket, 
polisen och NTF gör, är exempel på åtgärder för att höja allmänhetens värdering av 
trafiksäkerheten.

Att höja värderingen av trafiksäkerhetsfrågor är viktigt för att kunna införa nya 
åtgärder och för att införda åtgärder ska respekteras. Hög värdering erhålls efter 
införande av åtgärder (de bildar efter hand en ny norm) och efter information och 
utbildning. Detta oavsett i vilken ordning de genomförs.
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5 Slutsatser och diskussion
 
Under 2010 har antalet omkomna minskat ytterligare jämfört med 2009, från 358 
till cirka 270 (290 inkl. självmord). Oavsett om självmorden räknas in eller inte så 
innebär det en kraftig minskning från en historiskt sett redan låg nivå. Jämfört med 
medelvärdet18 för 2006–2008 har antalet omkomna till och med 2010 minskat med 
38 procent. För att nå målet 2020 krävs en minskning med drygt 5 procent per år. 
Det betyder att antalet omkomna för 2008 till 2010 ligger väl under kurvan för att 
nå målet till år 2020. Minskningen ses genomgående för alla olyckstyper och åldrar. 
Antalet allvarligt skadade har beräknats till 4 700, vilket också det är en minskning 
jämfört med föregående år och utgångsläget från 2007, då antalet allvarligt skadade 
beräknades till 5 500.  

5.1 Slutsatser

Hur kan denna historiskt kraftiga minskning i dödstalen och skadetalen förklaras?  
Det finns givetvis en slumpmässig variation i utfallet av antal omkomna mellan 
åren som gör det svårt att härleda utvecklingen från ett år till ett annat. Dessutom 
samverkar olika faktorer, vilket ytterligare försvårar härledningen. Men det är ändå 
rimligt att försöka utkristallisera de viktigaste förklaringarna. 

I samband med den ekonomiska konjunkturnedgång som inleddes under finanskri-
sen hösten 2008 startade en utveckling av sjunkande dödstal och skadetal. Denna 
har fortsatt under 2010 trots att tillväxttalen har vänt uppåt igen. Vi vet dock att 
även arbetslösheten har ett samband med antalet dödade och skadade i trafiken. 
Eftersom arbetslösheten fortsatte att öka under 2010 kan det vara en förklaring till 
att vi inte sett någon ökning av antalet dödade och skadade. När nu arbetslösheten 
sjunker och tillväxten fortsätter vara hög talar tidigare erfarenhet för att dödstalen 
kan komma att vända uppåt igen. 

Förutom en successiv förbättring av vägar och fordon bedöms lägre hastigheter vara 
en av de viktigaste förklaringsfaktorerna. Den kraftiga minskningen av medelhas-
tigheten under 2010 är till stor del en följd av den stränga vintern, som medfört 
vinterväglag i hela landet. Men även under månaderna utan vinterväglag har mät-
ningarna visat på en tydlig minskning av medelhastigheten. Det indikerar att minsk-
ningen inte enbart kan förklaras av den stränga vintern utan att den sannolikt även 
beror på ändrat beteende.

De åtgärder som bedöms ha potential för att spara flest liv är sänkta hastighetsnivå-
er, fortsatt tillväxt av andelen trafikarbete som sker på mötesseparerade vägar samt 
ökad takt i höjningen av andelen säkra fordon i fordonsflottan. Indikatorn Nykter 
trafik bedöms också vara särskilt viktig, eftersom alkoholpåverkade förare som dö-
das i en olycka många gånger dessutom kört både för fort och utan bälte. 

Trots minskade hastigheter är analysgruppens samlade bedömning att andelen som 
kör över hastighetsgräns på statligt vägnät inte minskar i den takt som är nödvändig 
för att nå målet. Bedömningen är gjord utifrån de enklare hastighetsmätningarna 
som genomförs årligen. Medelhastigheten för totaltrafiken tenderar dock att ligga 
mer i fas med önskvärd utveckling. Hastighetsefterlevnaden bedöms alltså vara 
den största utmaningen, på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. Efter-
levnaden på den statliga vägnätet har hittills förbättrats med i storleksordningen 7 
procentenheter de senaste sex åren. För att efterlevnaden ska bli 80 procent krävs 

18 för att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde för 2006-2008 som basår. Se mer i kapitel 3 Omvärldsfak-
torer.
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årligen en förbättring med 3 procentenheter mellan år 2009 och målåret 2020. En 
ordentlig utvärdering av hur utfallet för indikatorn Hastighetsefterlevnad rör sig 
kan inte göras förrän efter den riksrepresentativa mätningen, som ska genomföras 
under 2012. Till dess bygger alla bedömningar på grova uppskattningar. Utmaning-
en att öka hastighetsefterlevnaden blir ännu större när nu de nya, lägre hastighets-
gränserna börjat gälla. 

Såväl utbyggnad av mötesseparerade vägar som den omfattande sänkningen av has-
tighetsgränserna har hittills gjort att andelen trafikarbete på vägar med hastighets-
gräns över 80 km/tim som är mötesseparerade befinner sig på en nivå långt över 
nödvändig utveckling. För att nå målet 2020 krävs dock fortsatta satsningar på tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet under målperioden. I gällande 
åtgärdsplan för Trafikverket 2010–2021 finns dock inte tillräckligt med resurser av-
satta för att leva upp till detta. 

Utvecklingen för indikatorn säkra fordon är i nivå med önskvärd utveckling för att 
målnivån ska uppnås och antalet dödade kunna reduceras. Det är till och med så 
att fordonsburen teknik har potential att rädda liv inom områden som traditionellt 
betraktats som enbart trafikantens ansvar, såsom nykterhet till exempel. 

Rattfylleriets omfattning verkar ha utvecklats åt rätt håll från 2007 till 2010. Be-
dömningen utifrån polisens data är att utvecklingen går tillräcklig snabbt och att 
förekomsten av alkohol bland dödade personbilsförare har minskat sedan 2003. 
Indikatorn spelar ändå en nyckelroll i arbetet fram till 2020 eftersom onykterhet 
samspelar med andra förseelser i trafiken. Exempelvis är ungefär hälften av de om-
komna som inte har använt bälte i personbil alkoholpåverkade. Det går trögt med 
införande av alkolås i någon större omfattning i bilar, och ökningen ligger långt 
efter annan trafiksäkerhetshöjande teknisk utrustning, som bältespåminnare och 
antisladdsystem. 

Cykelhjälmsanvändningen har inte ökat sedan etappmålsperioden startade. Den 
ligger klart under den nivå som krävs för att nå målet 2020, både vad gäller målet 
som förutsätter en allmän cykelhjälmslag och målet utifrån befintlig lagstiftning. 
Vidare verkar det inte finnas någon avsikt att införa en allmän cykelhjälmslag. Det 
är allvarligt eftersom cyklisterna utgör över en tredjedel av samtliga som blir allvar-
ligt skadade i trafiken varje år. Den strategi för ökad och säker cykling initierad av 
regeringen under 2010 har därmed en stor uppgift i att formulera förslag på åtgär-
der som kan öka säkerheten för cyklister. Det är viktigt att en fråga som cykelhjälm 
inte glöms bort i arbetet med att skapa en säker och tillgänglig cykeltrafik. 

5.2 Diskussion

Indikatorernas utveckling bör gå i takt med varandra för att tillsammans kunna 
uppnå mesta möjliga trafiksäkerhetseffekt. Nedan görs ett försök att analyseras in-
dikatorernas utveckling samlat, även om modeller och metoder för detta inte finns 
framme (se avsnitt 5.3).

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.  Bältesanvänd-
ningen är fortfarande låg i dödsolyckorna, vilket visar att det finns stor potential 
i fortsatt ökad bältesanvändning, trots redan höga nivåer. 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 upp-
nås enbart på grund av detta eftersom bilparken med nuvarande omsättning inte 
kommer att hinna bytas ut i den takten att alla bilar har bältespåminnare år 2020. 
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Detta är en utmaning som gäller för all teknik i bilar, exempelvis bedöms ny teknik 
inte att kunna hantera hastigheter och alkohol till 2020. Det bör alltså finnas en 
strategi för hur man ska arbeta fram tills förväntad teknik introduceras och slår 
igenom på marknaden. 

I takt med den fortsatta utbyggnaden av mötesfria vägar kommer troligtvis antalet all-
varliga möteskollisioner att minska. Denna säkerhetshöjning kommer dock att stag-
nera när de flesta landsvägar med hastighetsgräns över 80 km/tim med mycket trafik 
blir mötesfria. Kvar finns då de allvarliga olyckorna på det mindre vägnätet, på vägar 
där det går mycket tung trafik och som inte kommer att byggas om med mitträcke 
inom överskådlig tid. På dessa vägar krävs att såväl förarnas beteende som själva for-
donen kompenserar för den höga risken. Ur ett krockvåldsperspektiv blir det då sär-
skilt viktigt för måluppfyllelsen 2020 att den tunga trafiken 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 åt-
gärder inom de indikatorer som har klara effekter på antalet omkomna motorcyklis-
ter. I dagsläget gäller det framför allt hastighetsefterlevnad och låsningsfria bromsar.

5.3 Utveckling av analysarbetet till 2020

Det finns en par relevanta indikatorer i målstyrningsarbetet som inte kan följas 
på grund av bristande mätningar och dataunderlag. Till dessa hör hastighetsefter-
levnad på det kommunala vägnätet och säkra kommunala gator. Vidare finns det 
mätningar som genomförs men där utfallet ännu inte kan kopplas samman med ef-
fekter på antalet dödade och skadade. Detta gäller för indikatorerna utvilade fö-
rare, snabb och adekvat räddning samt värdering av trafiksäkerhet. En konsekvens 
av detta bristfälliga underlag är att vissa områden inte har kunnat behandlas i den 
utsträckning som vore önskvärt. Att dessa indikatorer börjar mätas och följas upp 
på ett tillfredsställande sätt är en grundläggande förutsättning för att kunna ge en 
så komplett bild som möjligt av de utmaningar som vi står inför i arbetet mot etapp-
målen 2020. Om så inte sker är analysgruppen bedömning att de ska uteslutas vid 
översynen av indikatorer 2012.  

Utöver att det behövs bättre mätningar som underlag måste även analysen av indi-
katorernas samspel fördjupas. Trafiksäkerheten har förbättrats i stor utsträckning 
de senaste åren. Flera av indikatorerna har utvecklats betydande och det finns an-
ledning att tro att vissa indikatorer har uppnått en nivå där det blir allt tydligare att 
det är avgörande att de samspelar om dödstalen ska kunna minska ytterligare. Ex-
empelvis gör utvecklingen av utfallet för indikatorn säkra statliga vägar att arbetet 
med hastighetsefterlevnad måste prioriteras än mer än tidigare. Olika tekniska sys-
tem i fordon måste kompensera för krockvåld på de vägar där det inte är realistiskt 
med vägåtgärder inom överskådlig tid. 

Ett systemteoretiskt angreppssätt anses som en effektiv väg för att bättre förstå och 
hantera risker inom ett flertal säkerhetskritiska system där människor samverkar 
med teknik i ett socialt och organisatoriskt sammanhang (så kallade socio-tekniska 
system). Exempel på sådana system är luftfart och kärnkraft, men angreppssättet 
bör också kunna tillämpas i vägtrafiksystemet (Larsson et al., 2010).

Från säkerhetssynpunkt innebär det bl.a. att en olycka sällan kan förklaras av att 
en enskild komponent i det komplexa systemet ”havererar”. Varje komponent i ett 
sådant system (även människor) har oftast en föreskriven eller tillåten prestanda-
variabilitet. Även om alla ingående komponenter håller sig inom dessa gränser kan 
komplexa och oförutsedda interaktioner mellan dessa leda till olyckor och skador 
i systemet (se bl.a. Leveson, 2011 och Hollnagel, 2004). En vidare konsekvens av 
detta är att säkerheten hos ett komplext system inte kan optimeras genom att opti-
mera prestanda hos de ingående komponenterna (Leveson, 2002).
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Etappmålsarbetet utgår från ett antal utpekade huvudindikatorer som avspeglar 
en viss egenskap hos en komponent i vägtrafiksystemet (trafikant, fordon och väg/
vägmiljö). Det finns dock en komponent som är mer systemövergripande, nämligen 
hastigheten. Denna är i förlängningen avgörande för vilket krockvåld människo-
kroppen utsätts för och hur olika åtgärder samverkar.

Om vi studerar till exempel indikatorn för säkra personbilar isolerat finns det gi-
vetvis en potential i att förändra den i positiv riktning. Men sannolikt är den be-
tydligt större om vi samtidigt förändrar vägmiljöns säkerhet, till exempel genom 
ökad mittseparering och krockvänligare sidoområden. Anledningen till detta är att 
många kollisioner med dödlig utgång sker långt ut till höger på den så kallade risk-
kurvan, se figur 38. 

Figur 38.  Schematiskt samband mellan krockvåld och dödsrisk.

 
Det innebär att en liten förändring av krocksäkerhetsnivån inte innebär någon 
större riskminskning. Först när krocksäkerhetsnivån ökat så mycket att krockvål-
det ligger på den branta delen av riskkurvan uppnås väsentliga effekter av små för-
ändringar. Om däremot vägmiljöns säkerhet samtidigt förbättras nås den branta 
delen av riskkurvan snabbare, vilket innebär att även en liten förändring av person-
bilarnas krocksäkerhet får ökad betydelse för riskminskningen. Detta kan givetvis 
också uppnås med lägre hastigheter eller automatisk inbromsning av bilen innan 
kollisionsögonblicket. 

Ett annat, mer hypotetiskt exempel, är indikatorn för cykelhjälmsanvändning. Det 
skulle kunna vara så att en förändring av indikatorn i positiv riktning inte skulle 
få den teoretiska effekt som sambanden i dagsläget pekar på eftersom till exempel 
separeringen mellan oskyddade och skyddade trafikanter har ökat. 

Det går således inte att optimera säkerhetsarbetet genom att arbeta med indikato-
rerna isolerade från varandra. Det finns interaktioner mellan de olika indikatorerna 
som vi måste bli bättre på att förstå och analysera för att kunna få ut så mycket som 
möjligt av våra trafiksäkerhetsinsatser. Därför bör ett arbete påbörjas med att ut-
veckla modeller och konkreta metoder för att kunna arbeta systemorienterat.

Dödsrisk 
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