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Förkortningar 
ATK Automatisk trafiksäkerhetskontroll 
OLA Objektiva fynd, lösningar, avsikter. Ett arbetssätt som innebär att samla 
 systemutformare för att tillsammans försöka lösa gemensamma 
 trafiksäkerhetsproblem. 
RANKERS Ranking for European road safety. Ett EU-projekt som hade till syfte att 
 finna kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på motorvägar. 
SMC Sveriges motorcyklister 
VVÄ Vägverket region väst 
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Sammanfattning 
Samtliga dödsolyckor i trafiken som inträffade år 2006 i Vägverkets västra region (Värmlands, 
Västra Götalands och Hallands län) har undersökts för att se i hur stor utsträckning olyckorna 
leder fram till åtgärder och varför åtgärder i vissa fall inte blir genomförda.  
 
Följande resultat har dokumenterats: 
 

• 33 av de 85 inträffade dödsolyckor har resulterat i åtgärder (39 %).  
• Totalt resulterade var fjärde olycka i åtgärder som inte var planerade innan 

olyckstillfället. 
• 19 av åtgärderna var snabba åtgärder. 
• 15 av åtgärderna var av mer omfattande karaktär (en del av dessa ledde inledningsvis 

till snabba åtgärder). 
• Tre strategier har tagits till följd av analyserna av dödsolyckorna. Det gäller två 

strategier hos kommunala väghållare (förändrad belysningsstrategi samt förändrad 
vinterväghållningsstandard vi övergångställen) samt en strategi att fräsa bullerräfflor 
på vägrenarna på samtliga motorvägar i Vägverket Region Väst. 

• En olycka resulterade i en OLA gällande bromsteknik för motorcyklar. OLA 
processen har lett fram till ett informationsblad, en film och att en årlig 
bromsövningsdag anordnas på Kinnekulle ring. 

 
Ovanstående resultat visar att väghållarna tar allvarligt på inträffade dödsolyckor. 
 
Ett antal brister har konstaterats: 
 

• Muntliga löften om åtgärder har inte hållits. 
• Svårigheter att hitta personer som äger frågeställningar. 
• Åtgärdsförslag har hamnat hos fel personer vilket resulterat i att åtgärdsförslag inte 

handlagts. 
• Åtgärdsförslag har i några fall pga brister i kommunikationen från analysgruppen inte 

nått fram till ansvariga nyckelpersoner. 
• Stort ansvar att driva åtgärdsförslag har lagts på utredarna. 

 
Att ha ett fungerande ledningssystem med förbättringslistor kommer att säkerställa att inga 
åtgärder faller mellan stolarna. Ett fungerande ledningssystem kommer också att innebära 
avlastning för utredarna.  
 
Det är viktigt att säkerställa att det finns medel för snabba åtgärder i organisationen. 
 
Vägverket Region Väst har en unik kompetens i analysgruppen med representanter från 
fordonsindustrin, högskola och sjukvård och representanter från kommunala väghållare. 
Analysgruppens möten upplevs av utomstående som mycket seriösa. Det är viktigt att vårda 
den unika arena som byggts upp i Göteborg. 
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Bakgrund och syfte 
Vägverket genomför djupstudier av alla dödsolyckor på vägarna. Syftet är att få en så 
komplett bild som möjligt av vad som har hänt före, under och efter trafikolyckan. Den 
kunskapen använder både Vägverket och andra myndigheter och organisationer som underlag 
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  
  
En djupstudie kan leda till att man omedelbart gör förändringar i vägmiljön. Men 
djupstudierna ingår också i underlaget för det långsiktiga arbetet med vägutformning och 
fordonsutveckling. De är också underlag för polisens trafikövervakning, för övrigt 
trafiksäkerhetsarbete och för samarbete mellan myndigheter, organisationer och företag om 
trafiksäkerhet. 
 
Verksamheten startade 1997 och regleras i regeringens förordning med instruktion för 
Vägverket (1997:652 med ändring 2002:804). 
 
Studien har haft tre syften: 
 

1. Sammanställa olycksfall där brister i vägmiljön har uppmärksammats och att 
undersöka hur ofta dessa brister har lett fram till åtgärder.  

2. Undersöka de fall där djupstudieprocessen konstaterat en brist i vägmiljön, ett 
åtgärdsförslag har tagits fram men åtgärdsförslaget ej genomförts.  

3. Dokumentera resultatet av genomförda OLA processer till följd av inträffade 
dödsolyckor. 

 

Avgränsning 
För att åtgärder av mer omfattande karaktär skall ha hunnit bli utförda genomfördes studien 
på de dödsolyckor som inträffade år 2006 i Vägverkets västra region. Vägverket Region Väst 
omfattar Värmlands, Västra Götalands och Hallands län. 
 

Genomförande 
Projektet har genomförts i fem steg: 
 

• Analysgruppens åtgärdsförslag för 2006 års olyckor sammanställdes.  
• Personal på Vägverkets lokalkontor kontaktades för att få fram information om 

genomförda åtgärder på det statliga vägnätet. På motsvarande sätt kontaktades 
kommunrepresentanter gällande åtgärder på det kommunala vägnätet. 

• Genomförda åtgärder fotodokumenterades.  
• OLA-samordnaren i Regionen kontaktades och ombads att sammanfatta resultat av 

genomförda OLA-studier.  
• Resultatet av undersökningen ställdes samman i en rapport. 
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Resultat 
SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA ÅTGÄRDER 
År 2006 inträffade 85 dödsolyckor i regionen och 33 av dessa har resulterat i åtgärder (39 %).  
Åtgärderna är indelade i tre typer (tabell 1). Fördelningen av åtgärder per åtgärdstyp ses i 
diagram 1. 
 
Åtgärdstyp Exempel 

Snabba åtgärder Förbättrad vägvisning, snabb uppsättning av räcke, 
siktröjning mm 

Åtgärder av mer omfattande karaktär Ombyggnad av korsning, ombyggnad till mötesfri 
väg mm 

Åtgärder av generell karaktär Strategier 
Tabell 1: Beskrivning av åtgärdstyper 
 

Åtgärder av mer omfattande 
karaktär

Åtgärder av generell 
karaktär

Inga åtgärder

Snabba åtgärder

 
Diagram 1: Genomförda åtgärder fördelat per åtgärdstyp 
 
En och samma olycka kan i vissa fall platsa i flera åtgärdsgrupper. I ett av fallen innebar 
olyckan att snabba åtgärder genomfördes mycket kort efter att olyckan inträffat. Mer 
omfattande åtgärder genomfördes på samma plats senare. En annan olycka resulterade i att 
snabba åtgärder men även att en åtgärd av generell karaktär vidtogs. Diagrammet har justerats 
så att ingen dubbelräkning skett. 
 
Utöver de tre åtgärdsgrupperna har en olycka blivit föremål för en regional OLA (MC 
bromsteknik) och två av olyckorna har i efterhand rapporterats till den nationella 
analysgruppen som startades under hösten 2007 (krav på minst midjebälten i traktorer och 
arbetsfordon). Ytterligare en olycka har använts i ett nationellt skolskjutsprojekt som startades 
upp efter flera svåra olyckor med skolskjutsar i landet. 
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Fördelningen av utförda åtgärder fördelat efter väghållare visas i nedanstående tabell. 
 
Väghållare Antal dödsolyckor Åtgärder Varav redan planerade 
Staten 71 27 11 
Kommunen 13 6 1 
Enskild 1 0 0 
Tabell 2: Åtgärder fördelat efter väghållare 
 
Det är glädjande att se att kommunala väghållare i hög grad vidtagit åtgärder mot brister i 
vägmiljön som uppmärksammats i samband med dödsolyckor. 
 
Var fjärde dödsolycka resulterade i en åtgärd som inte var planerad innan olyckstillfället. Se 
diagram 2. 
 

Åtgärder efter dödsolyckor 
redan planerade innan 

olyckan

Inga åtgärder

Åtgärder efter dödsolyckor 
ej planerade innan olyckan

 
Diagram 2: Åtgärder planerade/ej planerade innan olyckstillfället 
 

GENOMFÖRDA SNABBA ÅTGÄRDER 
19 av åtgärderna var snabba åtgärder. Åtgärderna beskrivs i nedanstående tabell. Siffrorna 
inom parentes är hänvisningar till olyckornas regionala löpnummer: 
 

1. Förändring av räckesutformning (2∗) 
2. Variabel gultid i trafikljus borttagen (7) 
3. Förbättrad vägvisning och övrig skyltning (13) 
4. Utbyte av siktskymmande stolpmarkeringsskärmar (15) 
5. Borttagning av träd i ytterkurva samt uppsättning av markeringspil (18) 
6. Tätning av viltstaket mot bropelare (22) 
7. Justering av gångfälla vid järnvägsövergång (32) 
8. Målning av mittlinje på cykelbana under viadukt (37) 
9. Uppsättning av räcke i ytterkurva samt markeringspil (40) 
10. Sänkning av uppstickande brunn samt avfasning av trumände (58) 

                                                 
∗ Siffrorna inom parentes är hänvisningar till olyckornas regionala löpnummer. 
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11. Borttagning av gamla väganslutningar (63) 
12. Uppsättning av betongräcke i ytterkurva (67) 
13. Uppsättning av vägräcke vid järnvägsviadukt (69) 
14. Utbyte av siktskymmande stolpmarkeringsskärmar samt ny vägmålning (84) 
15. Hastighetssänkning till 30 km/h (87) 
16. Avstängning av ut/infart. (47 - se även åtgärd 3 under rubriken ”Genomförda 

åtgärder av omfattande karaktär som inte varit planerade innan olyckstillfället”) 
17. Borttagning av siktskymmande buskage (61 - se även åtgärd 2 under 

rubriken ”Genomförda åtgärder av omfattande karaktär som inte varit planerade 
innan olyckstillfället”) 

18. Målning av mittlinje (48 - se även åtgärd 1 under rubriken ”Genomförda åtgärder av 
generell karaktär”) 

19. Bortsprängning av klippblock samt stopplikt (57 - se även rubriken ”Resultat av 
genomförd OLA”) 

 
Bilder på genomförda åtgärderna finns i bilaga 1. 
 

ÅTGÄRDER AV MER OMFATTANDE KARAKTÄR 
15 av åtgärderna var av mer omfattande karaktär men i 12 fall var åtgärden redan planerad 
innan olyckan inträffade. I vissa av fallen har dödsolyckan snabbat upp processen. Det har 
också förekommit att den redan planerade åtgärden har kompletterats i linje med 
analysgruppens åtgärdsförslag. 
 

Åtgärder av omfattande karaktär som inte var planerade innan olyckstillfället 
Åtgärderna beskrivs i nedanstående tabell. Siffrorna inom parentes är hänvisningar till 
olyckornas regionala löpnummer: 
 

1. Vägsträcka har försetts med ATK (55) 
2. Utbyte av trafiksignaler (61 - se även åtgärd 17 under rubriken ”Genomförda snabba 

 åtgärder”) 
3. Refuger, västersvängfält, samt förbud att stanna (47 - se även åtgärd 16 

 under ”Genomförda snabba åtgärder”) 
 

 Åtgärder av omfattande karaktär som var planerade innan olyckstillfället 
Åtgärderna beskrivs i nedanstående tabell. Siffrorna inom parentes är hänvisningar till 
olyckornas regionala löpnummer: 
 

1, 2 Vägsträckor har försetts med ATK (1 och 56) 
3. Hastighetsdämpande åtgärder (refuger i vägmitt och avsmalningar) och borttagande 

av övergångsställen (20) 
4. Målad 2+1 väg (23) 
5. Parallell gång- och cykelväg samt tvärförbindelser (28) 
6. Parallell gång- och cykelväg (33) 
7. Frästa bullerräfflor i vägmitt (44) 
8. Oeftergivliga belysningsstolpar utbytta (52) 
9. Justering av påfartsramp samt cirkulationsplats (53) 
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10. Stenar och klippblock i vägslänt täckta med matjord och uppstickande brunnar 
 borttagna (64) 

11. Vägsträcka har försetts med ATK samt fräsning av bullerräfflor i vägmitt (65) 
12. Mittseparering (76) 

 

ATK och räfflor i vägmitt, exempel på åtgärder av omfattande karaktär som redan var planerade. 
 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER AV GENERELL KARAKTÄR 
Två av olyckorna ledde fram till åtgärder av generell karaktär. Båda dessa olyckor inträffade 
på kommunalt vägnät. Åtgärderna beskrivs i nedanstående tabell. Siffrorna inom parentes är 
hänvisningar till olyckornas regionala löpnummer: 
 

1. Förändrad belysningsstrategi (48 - se även rubriken ” Genomförda snabba åtgärder”) 
2. Förändrad vinterväghållningsstrategi vid övergångställen (12) 

 
Som en del i EU-projektet RANKERS genomfördes hösten 2006 en analys av samtliga 
dödsolyckor som inträffat på motorvägar i Region Väst från år 1997 och framåt. Analysen 
ledde fram till att VVÄ:s ledningsgrupp i februari 2007 fattade beslut om att fräsa 
bullerräfflor på vägrenarna på samtliga motorvägar i regionen.  
 

Fräsning av bullerräfflor, resultatet av en analys av dödsolyckor som inträffat på motorvägar. 
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RESULTAT AV GENOMFÖRD OLA 
En av olyckorna (57) resulterade i en ”MC-OLA”. Olyckan var en i raden av olyckor med MC 
i gamla Skaraborg där bristande bromsteknik kunde konstateras. Bl a bjöds NTF, 
Länsförsäkringar, Polisen, SMC samt några MC-företag in till diskussion. Ett 
informationsblad och en film med tips om hur man kan förbättra sin bromsteknik togs fram. 
Dessutom anordnades en bromsövningsdag för MC, där man hade möjlighet att testa sin 
bromsteknik. En sådan dag anordnas numera årligen en helgdag i maj. 
 

Med rätt bromsteknik kan mc-förare minska risken för olyckor. Bromsteknikövning på 
Kinnekulle ring den 10 maj 2008. 
 

EJ GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
I de 85 dödsolyckorna föreslog analysgruppen i 46 fall konkreta åtgärdsförslag. I ytterligare 
23 fall föreslogs generella åtgärdsförslag. Övriga fall har inte genererat åtgärdsförslag. 
 
Ett antal föreslagna åtgärder har inte blivit genomförda. I många fall har det rört sig om 
generella åtgärdsförslag, exempelvis att fräsa räfflor i vägmitt eller mittseparering när det 
inträffat en mötesolycka. Att fräsa i vägmitt är en standardåtgärd i samband med 
nybeläggning. I fall där analysgruppen ansett att vägens standard inte harmoniserar med den 
valda hastighetsbegränsningen har förslag om hastighetsnedsättning ofta skjutits på framtiden 
med hänvisning till den pågående hastighetsöversynen. I ett fall visade sig ett föreslaget 
upphöjt övergångställe vara omöjligt att genomföra på grund av geotekniska problem. Mer 
kostsamma åtgärdsförslag, exempelvis anläggande av cirkulationsplats, flytta skymd utfart, 
mittseparering mm, finns redan med i planer och kommer troligen att genomföras i framtiden. 
I vissa fall har ansvariga planerare och trafikingenjörer på lokalkontoren kommit fram till en 
annan slutsats än analysgruppen. 
 
Ett antal brister i hanteringen av åtgärdsförslag har dock uppmärksammats i denna analys: 
 

• En snabb och billig åtgärd utfördes troligen på fel plats (synliggöra en refug). 
• En garantiåtgärd blev inte genomförd trots påpekande från utredare (felaktigt utförd 

linjemålning). 
• Åtgärdsförslag hamnade hos fel person hos en kommun och åtgärd blev inte utförd. 

När kommunen blev kontaktad på nytt hösten 2008 beslöt de genast att genomföra de 
åtgärder som analysgruppen föreslagit. 
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• Muntliga löften om att utföra billiga åtgärder (siktröjning och uppsättning av 
markeringsskyltar i kurva) har inte hållits. 

• Åtgärdsförslag har i några fall pga brister i kommunikationen från analysgruppen inte 
nått fram till ansvariga nyckelpersoner. 

• Resultat av kompletterande beställningar av hastighetsmätningar har inte tagits om 
hand och lett fram till beslut om huruvida åtgärdsförslag skall genomföras eller ej.  

• Svårt att finna ansvariga personer inom Vägverket som känt att de ägt frågan om 
kriterier för variabel hastighet på motorvägar. 

 

Diskussion och förbättringsförslag 
Att så många olyckor lett fram till åtgärder visar att väghållarna tar allvarligt på inträffade 
olyckor.  
 
För att få till stånd åtgärder har det varit nödvändigt med ett stort engagemang från utredarnas 
sida. Analysgruppens åtgärdsförslag har ofta landat på utredarens bord att driva vidare i 
organisationen. För att avlasta utredarna är det viktigt med engagerade representanter i 
analysgruppen som kan ta över frågställningar. Det är framförallt nödvändigt att den regionala 
avvikelsehanteringen med förbättringslistor kommer igång. Förutom att detta bör medföra en 
avsevärd avlastning för utredarna säkerställer detta arbetssätt att inget åtgärdsförslag ramlar 
mellan stolarna vilket förekommit i flera fall. 
 
Behovet av den nationella analysgruppen som kan ta hand om systemövergripande avsikter 
har blivit tydligt i denna analys. 
 
Systemet med de så kallade ”vägingenjörspengarna”, medel för åtgärder till följd av olyckor 
eller andra akuta händelser, har medfört att många åtgärder snabbt har kunnat genomföras. 
Det är viktigt att det finns medel för snabba åtgärder i organisationen. 
 
I vissa delar av regionen har utredarna anordnat informationsmöten för att informera 
Vägverkets lokalkontor om olyckorna och de åtgärdsförslag som analysgruppen kommit fram 
till. Dessa möten har varit uppskattade och har tydligt bidragit till en bättre förståelse för 
åtgärdsförslagen och skyndat på förverkligat av desamma. Det är viktigt med en fortsatt riktad 
information om svåra olyckor och åtgärder. 
 
Vägverket Region Väst har en unik kompetens i analysgruppen med representanter från 
fordonsindustrin, högskola, sjukvård och kommunala väghållare. Analysgruppens möten 
upplevs av utomstående som mycket seriösa. Det är viktigt att vårda den unika arena som 
byggts upp i Göteborg. 
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Bilaga 1: Bilder före och efter åtgärd 

Olycka 02: Fordon får sladd och kolliderar med en 
räckesände av äldre konstruktion. 

 
Nytt räcke har satt upp. Räckesänden har dragits ut i 
bakslänt. 
 

 
Olycka 13: Felaktig skyltning som lurar trafikanter att köra i 
fel körriktning. 

 
Den felaktiga skyltningen har korrigerats och skyltning och 
vägmålning har kompletterats. 
 

 
Olycka 15: Siktskymmande stolpmarkeringsskärm. Stolpmarkeringsskärm har bytts ut. 
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Olycka 18: Fordon får sladd och kör in i träd i en ytterkurva. Träden har tagits bort och skyltningen har förbättrats. 
 

 
Olycka 20: Bred vägsektion som inbjuder till höga 
hastigheter 

Övergångställe flyttat. Avsmalning av vägsektion med hjälp 
av refug. Detta är en av flera trafikåtgärder som har 
genomförts i samhället. 
 

 
Olycka 22: Lucka i viltstängsel för serviceväg till 
pumpstation. Fotgängare och vilt kan ta sig ut på 
motorvägen denna väg. 
 

 
Viltstängsel och grind har satts upp. 
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Olycka 22: Viltstängsel sluter inte tätt vid bron. Fotgängare 
och vilt kan ta sig ut på motorvägen denna väg. 
 

 
Viltstängslet har kompletterats och "tätar" mot bron. 

 
Olycka 23: Möteskollision på bred 13 m väg. 

 
Målad 2+1 väg. 
 

 
Olycka 28: Fotgängare blir påkörd under promenad längs 
länsväg på väg mot vandrarhem. 

 
Parallell gång och cykelväg har anlagts. Dessutom har refug 
byggts på länsvägen för att underlätta fotgängares passage 
till vandrarhem. 
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Olycka 32: Gångfällan står för brett isär och det går att cykla 
över spåren. 

 
Den högra delen av gångfällan i båda riktningarna har fått 
längre "armar". Det är inte längre möjligt att cykla över 
spåren. 
 

 
Olycka 33: Cyklist blir påkörd på landsväg. 

 
Parallell gång och cykelbana har byggts. 
 

 
Olycka 40: Fordon kör av vägen och kolliderar med träd i 
ytterkurva. 

 
Räcke och markeringspilar har satts upp. Räcket hade blivit 
påkört vid inspektionen i oktober 2008. 
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Olycka 47: Ett fordon svänger ut på huvudvägen från en 
serviceanläggning som använts som parkeringsyta till 
badplats och kolliderar med ett fordon på huvud-vägen. 
Dagen efter olyckan stängdes in-/utfarten. 
 

 
Refuger och vänstersvängfält har anlagts. Det råder även 
stoppförbud på sträckan förbi in-/och utfarten. 

 
Olycka 48: En möteskollision inträffar nattetid på en väg utan 
mittlinje.  

 
Mittlinje har målats. Kommunen har även sett över sin 
belysningspolicy och beslutat att inte släcka ner 
belysningen nattetid. 
 

Olycka 52: I samband med analysen av olyckan 
konstaterades en brist i vägmiljön i form av oeftergivliga 
belysningsstolpar.  

 
Ett stort antal av de oeftergivliga belysningsstolparna är 
utbytta. Bilden är tagen ett par hundra meter söder om den 
plats där olyckan inträffade. 
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Olycka 57: Motorcyklist kör in i bergsklack efter att ha 
kolliderat med ett fordon som kört ut från en korsning. 

 
Delar av bergsklack bortsprängd och resterade delar täckt 
med jord. Stopplikt har införts i samtliga utfarter från det 
närliggande bostadsområdet. Olyckan resulterade i en MC-
OLA. 
 

Olycka 58: Påkörd trumma och brunn som orsakat ett 
plötsligt stopp. 
 

Brunnen täckt med jord och trumman avfasad. 

Olycka 63: Fotgängare går över vägen på gamla anslutningar 
som inte längre används av fordon. 

Anslutningarna har grävts bort och försetts med jord och 
växtlighet. Alla gamla anslutningar på sträckan har 
åtgärdats. 
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Olycka 64: I sidoområde finns stubbar, stenar och 
uppstickande brunnar som har orsakat voltning. 
 

 
I samband med vägombyggnad ser man över sidoområdet. 

 
Olycka 67: Personbil kör av vägen till höger och kör in i en 
oeftergivlig "Göteborgsstolpe". 

Betongräcke skyddar trafikanterna från stolparna. 
Trafiksignalerna har kompletterats. 
 

 
Olycka 69: Personbil kör av vägen till höger och in i en 
oskyddad järnvägsviadukt. 

 
Räcke har satts upp på höger sida i båda körriktningarna 
som skydd mot betongkonstruktionen. 
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Olycka 76: Bil som gör u-sväng blir påkörd bakifrån. Vägen har blivit mötesseparerad. 
 

Olycka 84: Fotgängare som stått på refugen går ut på 
övergångställe och blir påkörd av bilist. Hon har varit dold 
bakom stolpmarkeringsskärmar. 
 

Siktskymmande stolpmarkeringsskärmar har bytts ut. 

Olycka 87: Fotgängare blir påkörd på Tingvallabron. Hastighetssänkning som gäller hela Karlstad innerstad har 
införts. 
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