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DJUPSTUDIER ÖVER HALKOLYCKOR VINTERSÄSONGERNA 2000-2004  
 

FÖRORD 
 
Denna rapport utgör ett faktaunderlag i ett under 2005 pågående OLA-arbete (Objektiva fynd, 
Lösningar och Avsikter) rörande trafikolyckor på vinterväglag. I rapporten beskrivs omständigheter 
som leder fram till dödliga halkolyckor. Underlag har hämtats från de djupstudier av dödsolyckor som 
utförts av Vägverkets regioner under vinterperioderna 2000-2004.   
 
Rapporten bygger främst på en bildserie med inlagda kommentarer. Denna bildserie ska kunna 
användas av många aktörer i olika sammanhang för att tydliggöra omständigheter kring halkolyckor 
med dödlig utgång. Den första delen av rapporten är en till bildserien kompletterande text indelad i 
områdena allmänna olycksuppgifter, människa, fordon, omgivning samt olycksförlopp. I anslutning till 
varje rubrik i texten hänvisas till den OH-bild som kommenteras. 
 
Rapporten är sammanställd av Johan Strandroth, Vägverket Konsult, i samarbete med Östen 
Johansson och Jörgen Persson, Vägverket. 
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DJUPSTUDIER ÖVER HALKOLYCKOR VINTERSÄSONGERNA 2000-2004  
 

SAMMANFATTNING 
 
Varje år omkommer 50-60 personer i halkolyckor inom följande avgränsningar: 

• Vintrarna (oktober-april) 2000-2004 
• Endast polisrapporterat vinterväglag (is, snö, lössnö/modd)  
• Endast vägar med skyltad hastighet 70, 90 och 110 km/h 
• Endast olyckor med omkomna bilister (förare och passagerare i personbil, lastbil och buss)  
 

Denna rapport är en analys av omständigheter kring 192 dödsolyckor vid vinterväglag 2000-2004 och 
ingår som faktaunderlag i ett projekt i syfte att minska antalet omkomna bilister i halkolyckor. Vid 
analys av olyckorna framkom bland annat följande:  
 
• På vinterväglag är hälften av mötesolyckorna sidokollisioner, samma andel på barmark är 3 %.  
• Fler än 6 av 10 halkolyckor sker i möte eller omkörning, samma andel över hela året är 4 av 10.  
• I nästan 4 fall av 10 är mötande motpart tung trafik. 
• 8 av 10 bilister omkommer i den sladdande bilen. 
• De bredaste vägarna är underrepresenterade i halkolyckorna. 
• Unga och äldre förare är överrepresenterade i dödliga halkolyckor. 
• Manliga och kvinnliga förare löper samma risk att omkomma i halkolyckor. 
• Drygt hälften av halkolyckorna sker i samband med mörker, gryning eller skymning. 
• Minst 3 av 10 bilister omkom utan bälte. 
• Nästan var tionde sladdande förare var alkohol- eller drogpåverkad. 
• Mer än två av tre sladdande förare har bedömts hålla skyltad hastighet. 
• Antalet sladdande förare minskar med ökad tid för körkortsinnehav. 
• Personbilar äldre än tio år är överrepresenterade i halkolyckor. 
• Fyrhjulsdrivna bilar utgör 9 % av alla sladdande personbilar, andel nybilsregistrerade fyrhjuls-

drivna bilar 1988-2004 var 4 %. 
• Endast fyra bilar, varav två lastbilar, var utlandsregistrerade. 
• Var åttonde sladdande personbil var försedd med sommardäck. 
• Var fjärde personbil eller lätt lastbil hade de sämsta däcken bak, vilket minskar stabiliteten och 

strider mot rekomendationen. 
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DJUPSTUDIER ÖVER HALKOLYCKOR VINTERSÄSONGERNA 2000-2004 

INLEDNING  
 

BAKGRUND Viktiga underlag är:  
Varje år omkommer 50-60 bilister i vägtrafik-
olyckor på grund av att de inte lyckats 
bemästra det hala väglaget. Våren 2005 
startade Halk-OLA i syfte att minska antalet 
sådana olyckor. Denna rapport är ett av flera 
faktaunderlag till detta OLA-projekt. 

• Polisens informationsunderlag och trafik-
målsanteckningar  

• Obduktionsrapport från Rättsmedicinal-
verket 

• Fordonsteknisk undersökning 
• Räddningstjänstens insatsrapport  
• Vägverkets haverirapport 

Arbetssättet OLA • Utdrag från körkort- och bilregistret  
Vägverket arbetar med ett aktörs- och 
åtgärdsinriktat arbetssätt som kallas OLA. 
OLA står för Objektiva fynd, Lösningar och 
Avsikter. Arbetssättet innebär att berörda 
aktörer samlas kring ett problem, diskuterar det 
utifrån redovisade fakta och identifierar 
lösningar. Exempel på aktörer är väghållare, 
polis, branschorganisationer m.m. Därefter 
övergår arbetet i att varje aktör tar fram och 
deklarerar sina egna avsikter till förbättringar i 
ett dokument. Fakta och avsikterna dokumen-
teras och offentliggörs. När avsikterna är 
offentliggjorda får Vägtrafikinspektionen 
materialet för att kunna följa upp aktörernas 
avsikter. Denna rapport är en del i fakta-
underlaget i samband med Halk-OLA, men är 
framtagen för att kunna användas även i andra 
sammanhang.  

 
Alla uppgifter inom djupstudieverksamheten 
som kan kopplas till en enskild person är 
sekretessbelagda. 

METOD 

Utifrån genomförda djupstudier har uppgifter 
sammanställts i en excelmatris. Data i matrisen 
är uppdelat på allmänna olycksuppgifter, 
människa, omgivning, fordon samt olycks-
förlopp. Data om fordon och olycksförlopp är 
koncentrerade kring det ”sladdande” fordonet 
då ett sådant finns. Ur denna har statistik 
hämtats och använts till att framställa OH-
bilderna i rapporten. På bilderna finns även 
kommentarer som hjälper läsaren att tolka 
bilden. 

AVGRÄNSNINGAR (BILD 2-4) 
SYFTE Rapporten omfattar 192 dödsolyckor under 

vinterperioderna (oktober-april) 2000-2004, i  
dessa olyckor omkom 236 bilister. Med bilister 
menas i denna rapport förare och passagerare 
av personbil, lastbil och buss. Studien är 
nationell och utgår ifrån olyckor över hela 
Sverige. Endast olyckor på vinterväglag (is, 
snö, modd) på vägar med skyltad hastighet 70, 
90 och 110 km/tim har tagits med i studien. I 
ett inledande skede analyserades samtliga 
olyckor.  I 16 olyckor var orsaken konstaterade 
självmord eller dödsfall till följd av naturligt 
död och i 21 olyckor fanns inte tillräckligt 
underlag för att göra analyser. Vidare analy-

Studien ska ge en bild om när, var och på 
vilket sätt bilister omkommer i vägtrafik-
olyckor med vinterväglag. 

MATERIAL 

Rapporten bygger på de djupstudier som görs 
av varje vägtrafikolycka med dödlig utgång.  

Vad är en djupstudie? 
Djupstudierna ger kunskap om vad som gjorde 
att en olycka blev så svår att någon omkom. 
När en dödsolycka har inträffat börjar 
Vägverkets utredare samla in uppgifter som 
kan ha haft betydelse för olyckan och döds-
fallet.  

serat material efter bortfall blev alltså på 155 
olyckor med 199 omkomna bilister.  
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DJUPSTUDIER ÖVER HALKOLYCKOR VINTERSÄSONGERNA 2000-2004 

 
RESULTAT  

ALLMÄNT 

Omfattning (bild 3-4) 

ng i Sverige sker, enligt 

Tidpunkt (bild 5) 

75 %) av halk-

Väglag (bild 6) 

öma vilket väglag som 

de olyckor som studien bygger på har drygt 

högst olycksrisk 1.  

                                             

 

 

 
 
Varje vintersäso
tidigare avgränsningar, mellan 40 och 50 
halkolyckor med dödlig utgång, i vilka det 
omkommer ca 50 till 60 personer. Detta antal 
varierar till viss del över perioden från vilka 
olyckorna i studien är hämtade, men anses i 
stort sett vara konstant över tiden. 

 
 
Den allra största delen (
olyckorna sker under perioden december till 
februari. Därefter kommer de angränsande 
månaderna november och mars som vardera 
står för ca en tiondel av olyckorna. Oktober 
och mars, som markerar början och slutet av 
vinterperioden, står för en andel av tre procent 
var, som tillsammans utgör åtta olyckor. 

 
 
Till underlag för att bed
rådde vid olyckstillfället används polisens 
informationsunderlag. Vinterväglag delas där 
in i kategorierna tunn is, packad snö eller tjock 
is samt lös snö eller snömodd.  
 
I 
hälften (53 %) skett på tunn is, en tredjedel (34 
%) på lös snö eller snömodd och 13 % på 
packad snö eller tjock is. Tidigare studier visar 
också på att just tunn is är det väglag med 

 
1 Bergström, 2003, Tema Vintermodell: Olycks-
risker under för-, hög- och senvintern, VTI. 

els för att  denna typ av halka är svårare (ger 
n) än övriga vinterväglag men 

ckså för att föraren ofta har svårare att 

 
interväglagen ser lite olika ut beroende på var 
landet man befinner sig. Region Mälardalen 

 
 

D
lägre friktio

Varje år omkommer 50-60 bilister i 
halkolyckor. 

o
upptäcka den tunna isen jämfört med 
exempelvis packad snö och därmed överraskas 
av den svåra halkan då våt barmark övergår i 
tunn is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flest halkolyckor sker under perioden 
december till februari. 

Hälften av halkolyckorna skedde på 
vägar med tunn is. 

Fördelningen av antalet olyckor över de olika
v
i 
och Region Väst skiljer sig från övriga riket 
genom att majoriteten av olyckorna sker på lös 
snö eller modd medan de andra regionerna i 
stort sett följer rikets fördelning. 
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DJUPSTUDIER ÖVER HALKOLYCKOR VINTERSÄSONGERNA 2000-2004  
 

OLYCKSFÖRLOPP 

Olyckorna har i studien grupperats i 
lyckstyperna möte (59 %), omkörning (6 %), 
ingel (23 %), korsning (6 %), upphinnande (3 
), vilt (1 %) och varia (1 %).  

Mötesolyckor (bild 8-11) 

 

ötes- och omkörningsolyckor står till-
r. 

amma andel över hela året är 40 procent2 
ller 
 att 

solyckor är strörre medan 
ndelen singel- och korsningsolyckor är 

rk2. 
idokollisioner ger en ogynnsammare krock-

                                             

o
s
%

 
 
 
 
 
 

 
M
sammans för 65 procent av samtliga olycko
S
vilket alltså är en avsevärd skillnad. Vad gä
halkolyckor kan man sammanfatta det som
ndelen dödliga mötea

a
mindre, övriga olyckor är andelsmässigt lika, 
jämfört med dödsolyckorna över hela året. 
 
Att mötesolyckorna får allvarligare konsek-
venser på vinterväglag ges delvis av att 
kollsionsförloppet ser annorlunda ut än vid 
mötesolyckor på barmark. Bild 9 visar att 
hälften av mötesolyckorna var sidokollisioner, 
att jämföra med tre procent vid barma
S
vinkel till mötande fordon än frontalkollisioner 
då man vid sidokollisioner har en betydligt 
mindre deformationszon med syfte att 
absorbera krockvåldet. Man utsätts alltså för 
ett större krockvåld med större skadegrad som 
följd. Den höga andelen mötesolyckor, i 
statistiken för dödliga halkolyckor, kan alltså 
delvis förklaras av att krockvåldet som de 
inblandade personer utsätts för är större än vid 
samma typ av olyckor på barmark.  

 

att halkan, 
mindre friktion mellan däck och underlag 

m följd, ger längre bromssträckor och 

ndelen singelolyckor på vinterväglag, 23 
rocent, är alltså mindre än andelen över hela 

m är 36 procent3. Tidigare studier visar 
 under vintrar med 

m 4

på 
interväglag är lägre5 och dels på att snö i 

                                             

 

Att personer i sladdande fordon utsätts för 
större krockvåld bekräftas även av bild 11 som 
visar att åtta av tio personer som omkom i 
mötesolyckor på vinterväglag omkom i den 
sladdande bilen. En annan faktor är 
med 
so

2 Johansson, 2003, Något om förlopp och krock-
vinklar vid mötesolyckor med dödlig utgång.  

därmed också större kollisionshastigheter med 
större krockvåld. I övrigt visar bild 8 att 
mötesolyckorna är jämnt fördelade mellan 
raksträckor och kurvor och bild 10 att fyra av 
tio sker i möte med tung trafik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hälften av halkolyckorna skedde på 
vägar med tunn is. 

• Fler än 6 av 10 dödliga halkolyckor 
sker i möte eller omkörning. 

• Hälften av mötesolyckorna är sido-

mmer i den 
kollisioner. 
• 8 av 10 bilister omko
sladdande bilen. 

Singelolyckor (bild 13) 

 
 

I singelolyckor omkommer de flesta 
vid islag av träd. 

A
p
året so
också att singelolyckor

ycket snö blir lindrigare . Man kan anta att 
et beror på dels att hastigheten d

v
sidoområdet skyddar från krockobjekt som träd 
och stenar etc. Just träd är även i halkolyckor 
det vanligaste krockobjektet i sidoområdet, på 
samma sätt som resten av året3. 
 

 
3 VV-publikation 2003:136, Djupstudie över döds-
olyckor i södra Sverige. 

depth. 
4 Ifver, Rydgren, Brorsson. Injuries from single 
vehicle crashes and snow
5 Wallman, 2003, Koncept VTI - Tema vinter: 
Framkomlighetsmodell. 
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Korsningsolyckor (bild 12) 

 
 
 

en vanligaste orsaken (åtta aD
till korsningsoly

f ll av totalt tio) 
ckor på vinterväglag är att 

e väg inte kunnat 
s t i 

). I 
essa fall har den omkomne suttit i fordonet 
ån den anslutande vägen. I de två andra 

 
 krockvåldet kommit 

rakt bakifrån 

        

fordon kommit från anslutand
tanna för väjningsplikt och därmed glidit u
orsningen med kollision som följd (bild 12k

d
fr
korsningsolyckorna har fordon på primärvägen 
av någon anledning fått sladd och kolliderat 
med andra fordon i korsningen. Man bör dock 
observera att det låga antalet olyckor inte 
medför några säkra slutsatser.  

Kraftriktning (bild 14) 

 
 
Hälften av alla olyckor, exklusive volt- och 
vältolyckor6, är sidokollisioner medan nästan 
hälften är frontalkollisioner. I endast fem
olyckor har det dödliga

fordonet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

MGIVNING 

ägkategori (bild 15) 

tifrån de avgränsningar som är gjorda, alltså 
ägar med skyltad hastighet 50 km/tim eller 

 sker mindre än fem procent 
av halkolyckorna på det kommunala och 

rande olyckor fördelar 
sig på europ  

arbetet fördelat över vägkategorierna visar 

bredare vägarna, troligt-
vis på grund troller 

e.  

ed 
0. På de allra högst 

trafikerade v
 

är kan troligtvis den relativt låga andelen 

O

I 8 av totalt 10 korsningsolyckor har 
olyckan orsakats av att bil från 
anslutande väg inte kunnat stanna. 

V

6 I volt- och vältolyckor orsakas det dödliga krock-
våldet inte av inträngande objekt.  

 
 

Europavägarna är underrepresenterade 
i halkolyckorna. 

U
v
lägre exkluderade,

enskilda vägnätet. Reste
avägar (21 %), riksvägar (36 %)

ch länsvägar (39 %). En jämförelse med traf-o
ik
att europavägarna, med en andel av trafik-
arbetet på 36 procent, är underrepresenterade i 
halkolyckorna. Något som kan ha att göra med 
att europavägarna ofta utgörs av mitt-
separerade vägar med bättre sidoområde och 
högre driftstandard. 

Vägbredd (bild 16) 

 
 
Antalet olyckor fördelade över vägbredderna 
visar ingen speciell överrepresentation på 
någon specifik vägbredd, med hänsyn taget till 
trafikarbetet. Däremot ses en kraftig under-

Hälften av alla dödliga halkolyckor är 
sidokollisioner. 

De bredaste vägarna är under-
representerade i halkolyckorna. 

representation på de 
 av automatiska trafikkon

mt mittseparering och bättre sidoområdsa

Trafikflöde (bild 17) 

 
 
Med trafikflöde menas i denna rapport 
årsdygnstrafik (ÅDT) i form av antal axelpar 
eller antal fordon över en viss tid. Hälften av 
olyckorna på vinterväglag sker vägar m

Antalet halkolyckor minskar med ökat 
trafikflöde. 

ÅDT mindre än 400
ägarna sker lite drygt tio procent 

v alla halkolyckor med dödlig utgång. Ävena
h
kopplas till att dessa vägar hör till samma 
kategori som de bredare vägarna (se ovan).  
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Driftstandard (bild 18) 

 
 
På de vägar med den högsta driftstandarden 
(A1 och A2) sker minst antal olyckor och 
minst även med hänsyn till trafikarbetet. Att 
A1-vägarna blir underrepresenterat är dock 

MÄNNISKA 

Analyserna i studien är gjorda på de förare som 
körde det sladdande fordonet, förutom då det 
gäller dödsorsak och bältesanvändning där 
samtliga omkomna ingår.   

Ålder (bild 21) 

 

Vägar med driftstandardklass B1 är 
överrepresenterade i halkolyckor. 

delvis en följd av metodvalet, då trafikarbetet 
ä  del 
v  vägar 
ed driftstandard B1, alltså på vägar där 

t ligger i att 
tgärden för att förhindra att dessa våta vägar 

ning. 
Denna förhållandevis hög

r 
r del av dagen. Siktförhållande 

id 
äderlek. 

örenklat kan man säga att det är förarens sikt-

                                             

r mätt totalt över året och endast en liten
 trafikarbetet sker på vinterväglag. Påa

m
vinterväglag tillåts i alla temperaturer, sker det 
flest olyckor (34 %). Även om klass A3 har ett 
lika högt olyckstal åker man betydligt mer bil 
på vägar med driftstandard B1.  
 
En fristående studie har gjorts som beskriver 
väderförhållanden under olyckstillfället7. Där 
framkom att av 158 halkolyckor så finns 
misstanke om att åtgärd för halkbekämpning 
misslyckats i 14 fall. I dessa fall har vädret 
varit någon form av blöt nederbörd med våta 
vägbanor som följd. Misstage
å
fryser till is inte blivit utförd vid rätt tidpunkt. 

Ljus- och siktförhållande (bild 19-20) 

 
 
 
 
 
Drygt hälften av halkolyckorna (54 %) sker i 
samband med mörker, gryning eller skym

a andel kan delvis 
rklaras av att det ju på vinterhalvåret råde
örker en sto

fö
m
har bedömts dels utifrån vägmiljön v

lyckplatsen och dels utifrån rådande vo
F
möjligheter genom framrutan som bedömts. I 
fyra av tio fall skedde halkolyckan i samband 
med mindre god eller dålig sikt.  

 

 
v trafikarbetet8. Det omvända 

förhållandet råder i åldersg  
 

rupper 14 respektive sex procent medan 

komma i halk-
 totalt över hela året 

då män löper högre risk att 

 
Den vanligaste döds-

orsaken är skallskador (42 %) följt av bröst-

                                             7 Eriksson, 2005. HalkOLA väderbeskrivningar för 
191 dödsolyckor 2000-2004. 

 

Unga och äldre förare är överrepresen-

Förare inom åldersgrupperna under 19 år, 20-
29 år samt förare över 70 år är över-
representerade i halkolyckorna. Exempelvis 
utgör gruppen 20-29 år 25 procent av förarna 
av de sladdande fordonen medan de endast står
för 13 procent a

rupperna 40-49 och
0-69 år. Andel sladdande förare är i dessa6

g
trafikarbetet är 23 respektive 13 procent, alltså 
en klar underrepresentation. 

Kön (bild 22) 

 
 
 
Mer än sju av tio av de sladdande förarna än 
män. Samtidigt står män för samma andel av 
trafikarbetet. Ur det perspektivet löper män 
och kvinnor samma risk att om
olyckor, vilket inte är fallet

omkomma. 

ödsorsak (bild 23) D

 
 
På samtliga omkomna i halkolyckorna, utom 
sju personer, har man kunnat fastställa 
dödsorsaken. I flera fall har det inte funnits 
endast en primär dödsorsak utan flera, varför 
det finns antalsmässigt fler dödsorsaker än
omkomna bilister. 

skador (28 %). 

 
8 Thulin Hans, 2005. TSU92-, VTI. 

• Drygt hälften av halkolyckorna sker i 
samband med mörker, gryning eller 
skymning. 

• 4 av 10 halkolyckor sker i samband 
med mindre god eller dålig sikt. 

terade i dödliga halkolyckor. 

Manliga och kvinnliga förare löper 
samma risk att omkomma i halk-
olyckor. 

Skallskador är den vanligaste 
dödsorsaken i halkolyckor. 
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Bältesanvändning (bild 24) 

yckor över hela året. En 
 vara den större 

a  

lkohol och droger (bild 25) 

8, 
interhalvåret.  

 över skyltad 
hastighet), över  

ver skyltad hastighet). I halkolyckorna 

                                             

 
 
Andelen bilister som omkommer obältade över 
hela året är runt 40 procent9. I halkolyckorna 
är andelen 32 procent, alltså något lägre. Av de 
som inte använt bälte i halkolyckor skulle 19 
av 63 (30 %) överlevt med bälte, jämfört med 
53 procent för ol
anledning till skillnaden kan
ndelen sidokollisioner i halkolyckorna.    

A

 
 
Av de sladdande förarna i halkolyckorna var 
13 personer (8 %) alkohol- eller drog-
påverkade. Två av dessa var påverkade av 
andra droger än alkohol och en person av både 
alkohol och andra droger. Över hela året är en 
av fyra olyckor alkohol- eller drogrelaterade
alltså en markant skillnad från v

Bedömd hastighet (bild 26) 

 
 
Bedömd hastighet utgår ifrån att haveriutredare 
försökt uppskatta hastigheten hos inblandade 
fordon vid olyckstillfället utifrån tillgängligt 
underlag. Eftersom det är mycket svårt att i 
efterhand bedöma den exakta hastigheten görs 
den relativt grova indelningen skyltad 
hastighet (max 10 km/h

 (max 30 km/h över skyltad
astighet) och mycket över (mer än 30 km/h h

ö
bedöms två tredjedelar (67 %) av alla slad-
dande förare ha hållit skyltad hastighet vid tid 
för olyckan. Tio procent bedömts ha hållit en 
hastighet över den tillåtna och  fyra procent en 
hastighet mycket över. I 19 procent av olyckor-
na har man inte kunna bedöma hastigheten. 

 

 

körkort i mindre än tio 
å t 

blandade förare i halkolyckor minskar sedan 

ken) samt BMW 3-
ell 1985-99 (åtta stycken). 

 

 

Körkort (bild 27-28) 

 
 
Av de sladdande förarna saknade var tionde 
förare (15 stycken) giltigt körkort. Av dessa 
var två fall övningskörning, fem förare hade 
återkallat körkort och åtta förare saknade helt 
körkort. I de 135 fall där förare haft giltigt 
körkort har innehavstid för körkortet
undersökts. Den sladdande föraren har i 30 

Minst 3 av 10 bilister omkom utan 
bälte. 

Antalet sladdande förare minskar med 
ökad tid för körkortsinnehav. 

procent av fallen haft 
r, 16 procent i mindre än fem år och knapp
o procent i mindre än ett år. Andelen ti

inNästan var tionde sladdande förare var 
alkohol- eller drogpåverkad. med ökat antal körkortsår.  

FORDON 

Fabrikat och nationalitet (bild 29, 31) 

 
 
Av de 155 sladdande fordonen var 142 
personbilar, 4 lätta lastbilar, 6 tunga lastbilar 
och 3 bussar. De vanligast förekommande 
modellerna av personbilar var Volvo 740 
årsmodell 1985-92 (nio styc

Endast fyra bilar, varav två lastbilar, 
var utlandsregistrerade. 

Mer än två av tre sladdande förare har 
bedömts hålla skyltad hastighet. 

serien årsmod

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 VV-publikation 2003:136, Djupstudie över döds-

olyckor i södra Sverige. 
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Endast fyra av de 155 fordonen var utlands-
gistrerade, varav två var tunga lastbilar och 
å personbilar. Visserligen kan misstänkas att 

ågot av de fem fordonen där känd nationalitet 
aknas var utlandsregistrerat. 

rsmodell (bild 30) 

nblandningen i 
trots att de nyare bilarna 

törre del av trafik-
alltså över-

ligtvis 

ra procent av antalet 
bilar i Sverige under 

 var fyrhjuldrivna. 
n 

ör 
 

ock ej tagit hänsyn till de nyare bakhjuls-

re
tv
n
s

Å

 
 
Antalet sladdande fordon har indelats i 
femårsintervall efter årsmodell. Bilar av 
årsmodell 1985-89 utgör den största gruppen 
och står för en tredjedel av antalet sladdande 
fordon i halkolyckorna. Ju nyare fordonen blir 
desto mindre är sedan i
halkolyckorna. Detta 
står för en betydligt s
arbetet10. Bilar äldre än tio år är 

presenterade i dödliga halkolyckor, trore
beroende på en förbättrad aktiv och passiv 
säkerhet under senare år.  

Drivning (bild 32) 

 
 
 
 
Av de 146 sladdande personbilarna och lätta 
lastbilarna, var drygt hälften (56 %) framhjuls-
drivna, 32 procent bakhjulsdrivna och nio 
procent fyrhjulsdrivna. Fy
nybilsregistrerade 
perioden 1988-2004
Tidigare studier visar att det med e

akhjulsdriven bil är större risk att råka ut f
n allvarlig halkolycka

b
e 11. Denna studie har
d
drivna bilarna med antisladdsystem, som 
betydligt minskar risken för sladd jämfört med 
de äldre bakhjulsdrivna bilarna. 
 
                                              
10 Körsträckor år 2004, 2005. SIKA, SCB, Bilprov-
ningen. 

Däck (bild 33-35) 

 
 
 
 
 

11 Johansson, Fornander, 2005. Är framhjulsdriven 

er över hela 
t Däck-

68 
k 29 procent och sommar-

de 
ter-

6 procent och sommardäck 12 procent. Två 
bilar var utrustade med både sommar- och 

utsatser angående skillnader i risker mellan 
ubbdäck och friktionsdäck. För det första är 
illnaderna mellan representationen i halk-

lyckor och användningen i trafik relativt små, 
procent. För det 

ndra ändras förutsättningarna för olika däck 
eroende på vilka däck som används övrigt i 
afiken. Exempelvis rivs ett isigt väglag upp 

av dubbdäck till fördel för friktionsdäcken. 
Något som inte skulle ske då samtliga bilar var 

d friktionsdäck. 

                                

bil att föredra framför bakhjulsdriven på vinter-
väglag? 

 
 
 

Användningen av olika däcktyp
riket på vintern var år 2002, enlig

ranschens Informationsråd, dubbdäck 
rocent, friktionsdäc

b
p
däck 3 procent12. Samma andel på sladdan

rdon inblandade i dödsolyckor på vin
äglag var dubbdäck 56 procent, friktionsdäck 

fo
v
2

vinterdäck.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

• Var åttonde sladdande personbil var 
försedd med sommardäck. 

• Olyckor med sommardäck på 
vinterväglag är jämnt spridda över 
vinterperioden. 

• Var fjärde personbil eller lätt lastbil 
hade de sämsta däcken bak, vilket 
minskar stabiliteten och strider mot 

n. 

Bilmodeller äldre än tio år är 
överrepresenterade i halkolyckor. 

rekomendatione

Fyrhjulsdrivna bilar utgör 9 % av alla 
sladdande personbilar, andel nybils-
registrerade fyrhjulsdrivna bilar 1988-
2004 var 4 %. 

Det är utifrån dessa siffror svårt att dra några 
sl
d
sk
o
på friktionsdäck endast tre 
a
b
tr

utrustade me
 
              
12 Johansson, 2003. Dödsolyckor vintertid och på 
vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen 
av däckval på lätta fordon. 
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Vad gäller sommardäck är skillnaden ändå så 
stor att man med säkerhet kan se en riskökning 
vid användandet av sådana däck på vinter-
väglag. Tre procent av bilar i trafik använder 
sommardäck medan de alltså sitter på 13 
procent av de sladdande fordonen i halk-
olyckorna. Att sommardäck är överrepresen-
terade i halkolyckor på vinterväglag stöds även 
av tidigare gjorda analyser på Vägverkets 
djupstudiematerial12.    
 
Från första december 1999 gäller krav på vin-

rdäck vid vinterväglag på personbil, lätt 

onet är relativt jämnt 
pridda över vinterperioden.  

ägverket och däckspecialister rekom-
enderar sedan tidigare att placera de bästa 

äcken på bakhjulen13. Detta på grund av den 
gre risken för förlorad stabilitet och därmed 
dokollisioner som medför stort krockvåld och 
llvarliga skador. I halkolyckorna som ingår i 
udien hade 45 procent jämnt slitage över alla 
ra däck, 26 procent hade de sämsta däcken 

ak och 18 procent hade dem fram. 

 VTI-utlåtande rörande information om vinter-
äcks trafiksäkerhetsegenskaper (VTI, 2005) 

V
m
d
lä
si
a
st
fy
b
 
 
 
 te
 
    
 
 
 
 
 
 
 

lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 
ton under perioden 1 december till och med 31 
mars. Detta krav har senare följts av en 
föreskrift som reglerar den tid som dubbdäck 
inte får användas, 1 maj till och med 30 
september. Dessutom gäller krav på ett minsta 
mönsterdjup på tre mm vid vinterväglag under 
perioden 1 december till 31 mars.  Diagrammet 
på bild 34 visar att olyckor med sommardäck 
på det sladdande ford  

13
s

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 Mer information finns på Vägverkets webbplats: www.vv.se/ola
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Halkolyckor med 
dödlig utgång 

Analys av Vägverkets djupstudiematerial 2000-2004,
192 halkolyckor med 236 omkomna bilister

2

Avgränsningar
Halkolyckor med dödlig utgång

• Vintrarna (oktober-april) 2000-2004

• Endast vinterväglag (is, snö, lössnö/modd)

• Endast vägar med skyltad hastighet 70, 90 och 110 km/h

• Endast olyckor med omkomna bilister (förare och 
passagerare i personbil, lastbil och buss)

• Konstaterade självmord och naturligt döda borttagna

13



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 3

Omfattning
Antalet olyckor och omkomna

Varje år omkommen 50-60 bilister i halkolyckor.
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70

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

olyckor
dödade

4

Omfattning
236 omkomna bilister i 192 halkolyckor

Vidare analyserat material: 199 omkomna bilister i 155 halkolyckor.

Naturligt döda/självmord, 16 olyckor

Bortfall, 21 olyckor

199 omkomna i 155 halkolyckor
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 5

Flest halkolyckor sker under perioden december till februari.

TIDPUNKT - MÅNAD
155 halkolyckor

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

okt nov dec jan feb mar apr

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 6

VÄGLAG
155 halkolyckor

Hälften av halkolyckorna skedde på vägar med tunn is.

Tjock is/snö, 13 %
Antal

Tunn is 82
Tjock is/snö 20
Lössnö/modd 53

Tunn is, 53 %

Lössnö/modd, 34 %

15



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 7

OLYCKSTYP
155 halkolyckor

Fler än 6 av 10 dödliga halkolyckor sker i möte eller omkörning,
samma andel över hela året är 4 av 10.

10 10
2 2

92

4
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möte omkörning singel korsning upphinnande vilt varia

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 8

MÖTE - platstyp

92 mötesolyckor

Mötesolyckorna är jämnt fördelade mellan raksträckor och kurvor.

46 %

54 %

Raksträckor

Kurvor

16



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 9

MÖTE - kollisionsriktning

92 mötesolyckor

På vinterväglag är hälften av mötesolyckorna sidokollisioner,   
samma andel på barmark är 3 %.

1

2

Sidokollisioner, tot 50 %

1
2

Frontalkollisioner, tot 46 %

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 10

MÖTE - motpart

92 mötesolyckor

I nästan 4 fall av 10 är mötande motpart tung trafik.

37 %

63 % Pb

Tlb/Buss

17



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 11

MÖTE
120 omkomna i 92 mötesolyckor

8 av 10 bilister omkommer i den sladdande bilen.

Antal
Sladdande bil 94
Motpart 26

Sladdande bil, 78 %
Motpart, 22 %

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 12

KORSNING
10 korsningsolyckor

I 8 av 10 korsningsolyckor har olyckan orsakats av att bil från anslutande väg           
inte kunnat stanna vid väjningsplikt.

8 fall2 fall

18



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 13

SINGELOLYCKOR
Krockobjekt, 35 singelolyckor

I singelolyckor omkommer de flesta vid islag av träd.
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6

8
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12

träd dike volt/vält räcke stolpe slänt jordvall berg stubbe sten snövall hus

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 14

KRAFTRIKTNING
136 halkolyckor*

Hälften av alla dödliga halkolyckor är sidokollisioner.

5          4          3            2            1

7          8          9           10         11

6                                                12 47 %4 %

32 %

18 %

* Exklusive volt- och 
vältolyckor där det 
dödliga krockvåldet inte 
orsakas av inträngande 
objekt. 

19



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 15

VÄGKATEGORI
155 halkolyckor

Europavägarna är underrepresenterade i halkolyckorna.
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 16

VÄGBREDD
155 halkolyckor

De bredaste vägarna är underrepresenterade i halkolyckorna.
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20%
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40%

50%

<5,7 5,7-6,6 6,7-7,9 8,0-10,0 10,1-11,5 >11,5
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 17

TRAFIKFLÖDE
155 halkolyckor

Antalet halkolyckor minskar med ökat trafikflöde.
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 18

DRIFTSTANDARD
155 halkolyckor

Vägar med driftstandardklass B1 är överrepresenterade i halkolyckor.

A: Alltid ”rena” 
vägar. Snö och 
halkfria inom viss 
tid efter snöfall.

B: Får vara 
vinterväglag. 

A1: Högsta 
driftstandard.
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30%

35%

40%

A1 A2 A3 A4 B1 B2 okänt

Andel dödade i halkolyckor Andel trafikarbete
Källa: Vägverket, VTI, 2005
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 19

Okänt, 1 %

LJUSFÖRHÅLLANDEN
155 halkolyckor

Mörker, 44 %

Antal
Dagsljus 71
Mörker 68
Gryning/Skymning 15
Okänt 1

Drygt hälften av halkolyckorna sker i samband med mörker, gryning eller skymning.

Dagsljus, 45 %

Gryning/Skymning, 10 %

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 20

SIKTFÖRHÅLLANDEN
155 halkolyckor

Mindre god, 
21 %

Antal
God 95
Mindre god 32
Dålig 26
Okänt 2

4 av 10 halkolyckor sker i samband med mindre god eller dålig sikt.

Okänt, 3 %

God, 61 %
Dålig, 17 %

Siktförhållande har 
bedömts utifrån vägmiljö 
och väderlek.

22



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 21

ÅLDER 
155 ”sladdande” förare

Unga och äldre förare är överrepresenterade i dödliga halkolyckor.
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Andel dödade i dödliga halkolyckor Andel trafikarbete
Källa: Vägverket, VTI, 2005

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 22

KÖN
155 ”sladdande” förare

Manliga och kvinnliga förare löper samma risk att omkomma i halkolyckor.
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Andel förare i dödliga halkolyckor Andel trafikarbete
Källa: Vägverket, SIKA, 2005
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DÖDSORSAK
222 dödliga skador på 199 bilister

Skallskador är den vanligaste dödsorsaken i halkolyckor.
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 24

BÄLTESANVÄNDNING
199 omkomna bilister

Bältade, 59 %

Obältade, 32 %

Överlevt med bälte, 
19 av 63 obältade

Okänt, 9 %

Antal
Bältade 117
Obältade 62
   Varav 19 överlevt med bälte
Okänt 20

Minst 3 av 10 bilister omkom utan bälte.

Andel obältade för hela året är  
4 av 10, enligt ”Djupstudier över 
dödsolyckor i södra Sverige 1997-2002”.
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ALKOHOL och DROGER
155 ”sladdande” förare

Alkohol, 6 %

Övriga, 90 %

Antal
Alkohol 10
Alkohol och droger 1
Droger 2
Övriga 139
Okänt 3

Alkohol och droger, 2 %
Okänt, 2 %

Över hela året är en av fyra 
olyckor alkohol- eller 
drogrelaterade, enligt ”Djupstudier 
över dödsolyckor i södra Sverige 1997-
2002”.

Nästan var tionde sladdande förare var alkohol- eller drogpåverkad.

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 26

BEDÖMD HASTIGHET
155 halkolyckor

Skyltad, 67 %

Mycket över, 4 %

Antal
Skyltad 104
Över 15
Mycket över 6
Okänt 30

Mer än två av tre sladdande förare har bedömts hålla skyltad hastighet.

Över, 10 %

Okänt, 19 %

Skyltad = max 10 km/h över 
skyltad hastighet

Över = max 30 km/h över 
skyltad hastighet

Mycket över = mer än 30 km/h 
över skyltad hastighet

25



Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 27

KÖRKORT
155 ”sladdande” förare

Övningskörning, 1 %

Giltigt, 88 %

Antal
Saknas 8
Återkallat 5
Övningskörning 2
Giltigt 135
Okänt 5

Var tionde sladdande förare saknade giltigt körkort.

Saknas, 5 %

Återkallat, 3 %Okänt, 3 %

Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 28
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INNEHAVSTID körkort
135 ”sladdande” förare med körkort

Antalet sladdande förare minskar med ökad tid för körkortsinnehav.

1-4

<1
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Djupstudier av halkolyckor med dödlig utgång i Sverige 2000-2004. Bilister på vinterväglag på vägar med skyltad hastighet 70-110 km/h. 29

BILMODELL 
155 ”sladdande” fordon - 142 pb, 4 llb, 6 tlb och 3 buss 

Personbil Antal Årsmodell
Audi 80 4 85, 89, 93,94
Audi 100 1 89
Audi S2 1 93
BMW 3-serie 8 85, 87, 89, 93, 

94, 97, 99
BMW 7-serie 2 90
Chevrolet 1 0
Citroén BX 1 89
Citroén XM 2 92
Citroén Xantia 1 97
Fiat Croma 1 89
Ford Escort 4 87, 95, 96, 97
Ford Fiesta 1 90
Ford Focus 1 0
Ford Scorpio 1 86
Ford Sierra 3 85, 88, 90
Honda Civic 1 88
Honda Legend 1 92
JEEP Cherokee 2 89, 94
KIA Sportage 1 99
Mazda 626 5 84, 89, 95, 97, 

00
Mercedes 180 1 94
Mercedes 190 2 87, 92
Mercedes 230 2 84, 87

Mercedes 240 2 79, 82
Mercedes 270 1 0
Mercedes 290 1 97
Mitsubishi Galant 1 99
Nissan Micra 1 88
Nissan Sunny 1 90
Opel Ascona 3 84, 86, 

87
Opel Astra 4 93, 94, 

00, 02
Opel Cailbra 1 94
Opel Kadett 2 87, 88
Opel Omega 2 88, 90
Opel Record 1 82
Opel Vectra 3 89, 90, 

97
Peugeot 306 1 97
Peugeot 405 2 93
Renault 1 86
Renault Laguna 1 96
Renault Megane 1 1
Rover 620 SI 1 96
Saab 90 2 85, 86
Saab 900 1 84
Saab 9000 2 88, 92
Saab 9-3 3 98, 99, 

00

Scoda Octavia 1 0
SEAT Arosa 1 98
Seat Corda 1 0
Ssangyoung Musso 1 96
Subaro L18 Coupé Turbo 1 88
Suzuki Vitara 3 89, 91, 

98
Toyota Camry 3 98
Toyota Corolla 2 88, 93
Toyota Landcruiser 1 okänt
Volvo 240 5 82, 86, 

88, 87, 
90

Volvo 440 1 89
Volvo 740 9 85, 86, 

87, 88, 
90, 92

Volvo 850 2 93, 94
Volvo 940 1 93
Volvo V40 1 98
Volvo V70 3 1
VW Golf 6 84, 87, 

88, 90, 
97

VW Jetta 2 84, 86
VW Passat 6 88, 93, 

94, 00
VW Polo 1 90
VW Taro 1 90

Lätt lastbil
Chevrolet Suburban 1 92
Izusu 1 88
Mercedes 212 1 98
VW LT 35 1 0

Tung lastbil
DAF XF380 1 okänt
Renault AE 390 1 98
Scania ? 2 okänt
Scania 122 1 86
Volvo FH12 med släp 1 96

Buss
Scania ? 1 okänt
Volvo B12 2 98
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ÅRSMODELL
155 ”sladdande” fordon

Årsmodeller äldre än tio år är överrepresenterade i halkolyckor.
Källa: Vägverket, SCB, 2005
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BILENS NATIONALITET
155 ”sladdande” fordon

Endast fyra bilar, varav två lastbilar, var utlandsregistrerade.

146

4 5

Svenska:
135 pb, 4 llb, 3 
buss och 4 tlb.

Utländska:
2 pb och 2 tlb.

Okända: 5 pb.
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DRIVNING
146 ”sladdande” pb och llb

Fyrhjulsdrivna bilar utgör 9 % av alla sladdande personbilar,   
andel nybilsregistrerade fyrhjulsdrivna bilar 1988-2004 var 4 %.

Antal
Framhjulsdrift 82
Bakhjulsdrift 46
Fyrhjulsdrift 13
Okänt 5

Fram, 56 %

Bak, 32 %

Fyrhjulsdrift, 9 %
Okänt, 3 %
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DÄCKTYP
146 ”sladdande” pb och llb

Var åttonde sladdande personbil var försedd med sommardäck.

Antal
Vinterdäck, dubbade 80
Vinterdäck, odubbade 38
Sommardäck 18
Sommar- och vinterdäck 2
Okänt 8

Okänt, 5 %

Vinterdäck, dubbade, 
56 %

Vinterdäck, 
odubbade, 26 %

Sommardäck, 12 %

Sommar och 
vinter, 1 %
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DÄCKSTANDARD
31 ”sladdande” pb och llb
Sommardäck eller vinterdäck med mönsterdjup < 3 mm

Olyckor med sommardäck på vinterväglag är jämnt spridda över vinterperioden.

Tillåtet med dubbdäck

Krav på vinterdäck om vinterväglag råder
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Sämsta däckens placering
146 sladdande pb och llb

Var fjärde personbil eller lätt lastbil hade de sämsta däcken bak,                      
vilket minskar stabiliteten och strider mot rekomendationen.
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