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Sammanfattning 

Huvudsyftet med rapporten är att sammanställa och analysera statistiken för trafikolyckor vid 

vägarbeten 2003-2011 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som 

trafikant. Speciellt fokus ligger också på olyckor där vägarbetare skadats eller omkommit och 

trafikolyckor där tunga skydd blivit påkörda. 

Den här rapporten bygger på vägtrafikolyckor som rapporterade in av polisen och av 

akutsjukvården i olycksdatabasen STRADA1. Under åren 2003-2011 inträffade det minst 2435 

olyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten. Troligtvis sker 

det betydligt fler olyckor men det är svårt att söka ut dessa specifika olyckor i det statistiska 

underlaget eftersom det saknas information i olycksbeskrivningarna som visar på att olyckan 

inträffade vid ett gatu- eller vägarbete. 

Av de 2435 olyckorna var det 39 dödsolyckor, 412 olyckor med svårt skadade och resten var 

olyckor med lindrigt skadade. Den vanligaste olyckstypen var upphinnandeolyckor (främst 

kökrockar) och olyckor med oskyddade trafikanter (gående, cyklister, mopedister och mc). 

Upphinnandeolyckor skedde oftast på det statliga vägnätet och olyckor med oskyddade 

trafikanter på kommunala vägar och gator. 

Fyra av de omkomna trafikanterna var vägarbetare. Omkring 5 % av de totalt antal skadade, 

både lindrigt och svårt skadade, i olyckorna var vägarbetare. Det betyder att cirka 95 % av de 

skadade var ”vanliga” trafikanter, inte vägarbetare. En majoritet av de vägarbetare som 

skadades var inne i sina fordon. Den vanligaste typen av vägarbeten då vägarbetare skadades var 

arbete med vinterväghållning. Troligtvis skadas många av vägarbetarna i dessa olyckor för att de 

inte använder bälte. De skadade vägarbetarna har ofta kört traktor eller hjullastare. 

I mindre än fyra procent av olyckorna hade tunga skydd, t.ex. TMA eller barriärer, körts på. Av 

dessa 94 olyckor var fyra olyckor dödsolyckor. Att det finns så få trafikolyckor med tunga skydd 

kan bero på att olyckorna är svåra att hitta i det statistiska materialet men det kan också bero på 

att de tunga skydden verkligen fungerar och att de förhindrar att trafikanterna skadas vid 

olyckor. I tre fall har TMA-förare skadats men det finns ingen olycka där en vägarbetare skadats 

efter att en betongbarriär eller däcksbuffert körts på. Det skulle kunna betyda att tunga skydd 

lyckas att hålla trafiken borta från vägarbetarna. 

Det framgår inte i olycksrapporterna om det varit något fel på vägarbetet, på skyltsättning, 

montering av barriärer etc. I några enstaka fall uppger trafikanterna att det var dåligt skyltat 

eller att skyltning saknas. Huruvida detta stämmer eller inte går inte att avgöra av materialet. 

Med andra ord, det går inte utifrån olycksstatistiken i STRADA att se om är det är något fel i 

vägarbetet som orsakat en olycka. 

  

                                                           
1 STRADA = Swedish TRaffic Accident Data Acquisition. 
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Summary  

This report analyses road traffic accidents at road work sites on the entire Swedish road network 

reported both by the police and the hospitals to the accident database, STRADA2. Special focus 

is on accidents involving road workers and traffic accidents where protection such as TMA3 and 

barriers have been involved. 

 

During the years 2003-2011 at least 2 435 road traffic accidents occurred at various types of 

road work were people, roads users and road workers, were injured or killed.  Most likely more 

accidents have occurred but it is hard to find them in the statistical data.  

 

Of the 2 435 accidents, 39 were fatal accidents, 412 accidents with serious injuries and the rest 

were accidents with minor injuries. The most common type of accident was rear end collisions 

and accidents involving vulnerable road users (pedestrians, cyclists, motorcyclists and 

motorcyclists). 

 

In four of the fatal accidents a road worker was killed. Approximately 5% of the total number of 

people injured or killed in road traffic accidents at road worked sites were road workers. This 

means that approximately 95% of the persons injured or killed were “ordinary” road users, not 

road workers. A majority of the road workers who were injured were inside their vehicles. The 

most common type of road works where road workers were injured was winter maintenance 

related work. Probably many of road workers were injured in these accidents because they did 

not use seat belts. These road workers often drove a tractor or loader. 

 

In less than four percent of the accidents a heavy protection, such as TMA or different types of 

barriers, had been hit. Of these 94 accidents, four were fatal accidents. The fact that there are so 

few accidents with heavy protection reported may be due to that these accidents are hard to find 

in the statistics.  It can also be because TMA and barrier really work and that they prevent both 

road users and road workers to become injured in accidents. In three cases, TMA drivers were 

injured but there was no accident recorded where a road worker became injured after a road 

user hit a barrier. This probably means that TMA and barriers are good at preventing road users 

as well as road workers from being injured or killed in traffic accidents. 

 

By using the data from the accidents in the database STRADA it is not possible to say if 

something in the road work, such as lack of road signs or problems with TMA and barriers, 

caused the accidents.  

 

 

                                                           
2 STRADA = Swedish TRaffic Accident Data Acquisition. 
3 Truck Mounted Attenuator 



7 
 

Inledning  

Bakgrund 
Varje år sker det troligtvis minst 300 trafikolyckor4 vid vägarbeten5 i Sverige där någon person, 

trafikant eller vägarbetare, skadas eller omkommer. Sedan 2008 har Trafikverket studerat 

trafikolyckor vid vägarbeten i flera olika rapporter6. Hittills har ingen större undersökning dock 

gjorts av i vilken omfattning som vägarbetarna skadas i dessa trafikolyckor. I en 

Trafikverksrapport7 från 2010 som handlade om trafikolyckor med vinterväghållningsfordon 

visades att 22 % av personerna som skadades i vinterväghållningsolyckorna var vägarbetare, att 

en majoritet av de vägarbetarna hade kört traktor/hjullastare och att de troligtvis varit obältade. 

Någon liknande undersökning över andelen skadade vägarbetare vid andra typer av vägarbeten 

har inte gjorts. 

Sedan flera år tillbaks används olika typer av tunga skydd, t.ex. TMA-skydd8 som är 

energiupptagande och barriärer, det vill säga längsgående skyddsanordningar som är tillåtna av 

Trafikverket. Skydden används för att skydda såväl vägarbetare som trafikanter från 

trafikolyckor vid vägarbeten. Det finns hittills ingen studie gjord på hur bra dessa skydd 

verkligen är när olyckor inträffar, om skydden skyddar vägarbetare samt hur det går för de 

trafikanter som kör på skydden och för vägarbetarna som befinner sig i TMA-fordon.  

Syfte 
Huvudsyftet med rapporten är att sammanställa och analysera statistiken för trafikolyckor vid 

vägarbeten 2003-2011 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som 

trafikant. Speciellt fokus ligger på olyckor där vägarbetare skadats eller omkommit och 

trafikolyckor där tunga skydd blivit påkörda.   

Metod och källmaterial 
Det finns inget enkelt sätt att hitta trafikolyckor vid vägarbeten eftersom det inte finns något 

enhetligt sätt att registrera dessa olyckor. I den här rapporten används trafikolyckor med 

personskador som registrerats av polis och sjukvård i olycksdatabasen STRADA.9 Om det inte 

uppstår personskador vid olyckorna rapporteras normalt sett inte dessa trafikolyckor in i 

STRADA.  

                                                           
4 Olyckor med enbart fotgängare och inget fordon räknas inte som en vägtrafikolycka men har ändå tagits 
med i den här rapporten eftersom det saknas kunskap om olyckor med fotgängare vid vägarbeten. 
5 Med vägarbete menas arbeten för byggande av vägar och gator och dess behov av drift och underhåll. Hit 
hör även arbeten som bedrivs med tillstånd av väghållningsmyndigheten som ledningsarbeten och andra 
liknade arbeten som skötsel av grönytor m.m. Vägarbeten delas in i fasta, intermittenta och rörliga 
arbeten.  
6
 Se t.ex. Trafikverket (2010:007) och (2010:116) 

7 Trafikverket (2010:102) 
8 Truck Mounted Attenuator 
9 STRADA står för Swedish Traffic Accident Data Acquisition och är en databas med data om skador och 
olyckor inom hela vägtransportsystemet och bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården om 
trafikolyckor med personskada respektive trafikolyckor där inblandade personer skadats. Samtliga 
polismyndigheter rapporterar sedan 2003 till STRADA och de flesta av akutsjukhusen är också anslutna 
till STRADA. 
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En studie från VTI visar att av det sker många incidenter vid t.ex. vinterväghållningsarbete där 

det inte blir några personskador.10 Dessa incidenter kan ändå bli kostsamma på grund av 

egendomsskador och långa stopp i trafiken. 

Polisen kan i inmatningen av trafikolyckorna i STRADA markera att olyckan inträffat vid 

vägarbeten men i många fall görs det inte. Det finns inget sätt för sjukvården att markera att 

olyckan inträffat vid vägarbeten. Det enda sättet att hitta olyckorna inrapporterade av 

sjukvården är därmed genom fritextsökningar. De flesta olyckor som rapporterats in av polisen 

hittas också genom fritextsökningar. I den här rapporten har ett tjugotal fritextsökningar11 gjorts 

för att hitta olyckorna. 

 Trots att antalet olyckor ökar betydligt med fritextsökningar jämfört med de som bara polisen 

rapporterade in som vägarbetsolyckor, finns det troligtvis ett stort mörkertal. I många fall finns 

det så lite information om olyckorna att det heller inte går att få träff genom fritextsökningar. 

Det går därför inte att säga hur många trafikolyckor det egentligen inträffar vid vägarbeten eller 

hur stort mörkertalet är. Troligtvis sker det betydligt fler olyckor än de som redovisas här.  

För att få en enhetlig kodning av skadorna i alla olyckor kodades de personer om som bara 

rapporterats in av sjukvården till polisens kodningssystem. Kodningen görs enligt skade-

graderingarna lindrigt skadad, svårt skadad eller död.  

 
 

Montering av längsgående barriär. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket.

                                                           
10 VTI (2008:14) Incidenter vid arbete på väg. En sammanställning av olyckstillbud. 
11 Sökorden var: Vägarb, gatuarb, nybygg, ombygg, reperation, reparation, Svevia, SKANSKA, PEAB, NCC, 
Vägverk, Trafikverket, Trafikkontor, plog, sand, salt, snöröj, slåtter, arbetsford, beläggningsarb, asfaltsa, 
vägskrap, hyvel, vägbygg, väghålln och gatukontor. 
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Resultat 

Generellt 

 

Figur 1: Antal trafikolyckor med personskador, vägarbetare och trafikanter, vid 
vägarbeten 2003-2011, inrapporterade av polis och/eller sjukvård. (Källa: STRADA) 

 

Under åren 2003-2011 inträffade 2435 trafikolyckor vid vägarbeten där någon person omkom 

eller skadades. I diagrammet ovan ingår alla typer av trafikanter och inte bara vägarbetare. I 

tabellen ovan syns mycket tydligt att antalet olyckor som rapporterats in av sjukvården har ökat 

kraftigt sedan 2003. Det här beror på att det har blivit allt fler akutsjukhus som rapporterar in 

till STRADA. Viktigt att komma ihåg är att det endast är akutsjukvården som rapporterar in 

trafikolyckor. De personer som sökt vård via vårdcentraler eller företagshälsovård finns alltså 

inte med i den här statistiken såvida inte om olyckan har rapporterats in av polisen. 

Under åren 2003-2011 har polisen uppgett i inrapporteringen att det inträffade 726 

trafikolyckor vid vägarbeten. Det utgör cirka 30 % av det totala antalet olyckor som hittats om 

man även använder fritextsökningar i polisens inrapportering och om man använder 

sjukvårdens inrapportering. För att få en så heltäckande bild som möjligt av olyckorna måste 

både polisens och sjukvårdens olyckor användas och omfattande fritextsökningar göras. 

Det framgår inte i olyckrapporterna om det varit något fel på vägarbetet, på skyltsättning, 

montering av barriärer etc. I några enstaka fall uppger trafikanterna att det var dåligt skyltat 

eller att skyltning saknas. Huruvida detta stämmer eller inte går inte att avgöra av materialet. 

Med andra ord, det går inte utifrån olycksstatistiken i STRADA att se om är det är något fel i 

vägarbetet som orsakat en olycka. 
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Figur 2: Antal trafikolyckor med personskador vid vägarbeten 2003-2011, uppdelat på 
väghållare. (Källa: STRADA) 

 

Den stora ”ökningen” av olyckor på kommunala vägar beror troligtvis på att sjukvårdens 

inrapportering i STRADA har ökat, inte på att det faktiskt har blivit fler olyckor. Många av de 

olyckor som inträffade på det kommunala vägnätet skedde med oskyddade trafikanter och dessa 

olyckor rapporteras främst in av sjukvården, inte polisen.   

Figur 3: Antal trafikolyckor med personskador vid vägarbeten 2003-2011, uppdelat på 
vinterväghållning och övriga vägarbeten. (Källa: STRADA) 

 

314 av olyckorna skedde i samband med vinterväghållning. En anledning till att antalet 

trafikolyckor med vinterväghållningsfordon var så pass stort år 2010 är för att det var 

vinterväglag i stora delar av Sverige under ovanligt många månader.  Troligtvis är mörkertalet 

för olyckor relaterade till vinterväghållning mycket stort. Det finns till exempel många 

trafikolyckor inrapporterade i STRADA med traktor på vintern där det inte framgår om dessa 

höll på med vinterväghållning eller något annat arbete. Troligtvis är en betydande del av dessa 
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olyckor också kopplade till vinterväghållning men eftersom det är inte är helt säkert har 

olyckorna inte tagits med i statistiken. 

Inte en enda av olyckorna med vinterväghållningsfordon var rapporterade som vägarbetsolycka 

av polisen utan samtliga hittades genom fritextsökningar i polisens och sjukvårdens 

inrapporterade olyckor. 

Figur 4. Antal trafikolyckor per olyckstyp 2003-2011. (Källa: STRADA) 

 

Som framgår i figuren ovan är den vanligaste typen av trafikolycka vid ett vägarbete en 

upphinnandeolycka. I de flesta fall innebär detta en kökrock där ett fordon, oftast en personbil, 

har stannat eller saktat ner p.g.a. vägarbete men fordonet bakom, oftast också en personbil, inte 

uppmärksammar detta utan kör på bakifrån. Drygt 82 % av alla upphinnandeolyckor skedde på 

det statliga vägnätet, ofta på vägar med mycket trafik. 

Ett vanligt problem vid upphinnandeolyckor är att köerna vid vägarbetet blir många kilometer 

långa och börjar långt innan varningsskyltarna för vägarbetet kommer. Det har inträffat mycket 

svåra upphinnandeolyckor, bl.a. dödsolyckor, där köerna varit upp emot en mil långa. 

Varningen för vägarbete sätts sällan längre bort än två kilometer från vägarbetet vilket innebär 

att trafikanterna inte är medvetna om att det sker ett vägarbete framför dem på vägen och inte 

är beredda på att det kan finnas köer. 

Den näst vanligaste typen av olycka är den som omfattar en oskyddad trafikant. I den här 

sammanställningen har flera olika typer av olyckor, t.ex. olyckor med cykel, fotgängare, 

mopedister och motorcyklister lagts ihop till gruppen ”Oskyddade trafikanter”. Många av 

trafikolyckorna med oskyddade trafikanter blir aldrig polisrapporterade utan rapporteras bara 

av sjukvården. Mer än 75 % av olyckor med oskyddade trafikanter skedde på det kommunala 

vägnätet. I gruppen ”övrigt” ingår de olyckor som är svåra att klassificera. En del av olyckorna i 

den gruppen är olyckor med t.ex. traktorer i vinterväghållningsarbeten. 
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Mötesolyckorna sker på de flesta typer av vägar men är framför allt förekommande på vägar 

med högre vägnummer, det vill säga mindre vägar. Detta beror troligtvis på att dessa vägar i 

större utsträckning saknar mitträcke.  

Figur 5. Svårighetsgrad på olyckor 2003-2011 per väghållare. (Källa: STRADA) 

 

Den främsta förklaringen till att det skedde ungefär lika många svåra olyckor på det kommunala 

vägnätet som på det statliga är den stora gruppen oskyddade trafikanter. Dessa skadas främst på 

kommunernas gator och vägar och eftersom de är oskyddade får de ofta svårare skador. 

Medelåldern bland de oskyddade trafikanterna är dessutom betydligt högre än i t.ex. 

upphinnandeolyckor vilket också kan vara en förklaring till att skadorna blir svårare. 

Många av dödsolyckorna har inträffat på vägar med relativt höga hastigheter och mycket trafik 

vilket kan vara en förklaring till att trafikanterna har omkommit. 

 

Tabell 1. Antal trafikolyckor per län 2003-2011, där flest olyckor inträffat. (Källa:STRADA) 
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Skåne län 520 
Västra Götalands län 435 
Stockholms län 358 
Västerbottens län 148 
Värmlands län 102 
Hallands län 82 
Östergötlands län 82 
Västernorrlands län 
Norrbottens län 

81 
78 
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Tabell 2. Antal trafikolyckor per kommun 2003-2011, där flest olyckor inträffat. (Källa:STRADA) 

Kommun Antal olyckor 
Göteborg 174 
Stockholm 157 
Malmö 153 
Umeå 100 
Helsingborg 84 
Västerås 52 
Karlstad 48 
Jönköping  
Luleå 
Linköping 
Karlskrona 
Ale 

37 
34 
32 
31 
30 

 

Viktigt att komma ihåg när det gäller tabellerna ovan är att akutsjukvårdens inrapportering i 

STRADA har byggts ut successivt sen 2003 i takt med att allt fler sjukhus rapporterar in 

trafikolyckorna. Sjukvården i t.ex. Skåne och Västra Götaland var tidigt med i STRADA och 

detta kan påverka statistiken eftersom en stor del av olyckorna rapporteras in endast av 

sjukvård, inte av polisen. Att till exempel Uppsala kommun inte finns med i statistiken beror 

med stor sannolikhet på att Akademiska sjukhuset inte rapporterar in olyckor i STRADA.  

 

Andra faktorer som påverkar är kommunens storlek, trafikarbetet och mängd vägarbeten. Att en 

så pass liten kommun som Ale finns med i tabellen beror troligtvis på de omfattande vägarbeten 

som utförts på E45 under flera år. 

 

Tabell 3. Antal trafikolyckor per väg 2003-2011, där flest olyckor inträffat. (Källa:STRADA) 

Väg Antal olyckor Väglängd (km)  
E4 225 1590  
E6 183 490  
E18 79 540  
E45 79 1690  
E22 69 560  
E20 56 472  
40 18 321  
73  18 

 
57  

    
Olyckorna på samtliga europavägar står för cirka 30 % av alla olyckor på hela vägnätet. En 

förklaring är att hastigheterna generellt sett är höga på dessa vägar och trafikarbetet större. Att 

det sker så många olyckor på E4 beror rimligtvis på att det är en lång väg med ett stort 

trafikarbete och att den går igenom hela Sverige, inklusive de norra delarna, där flera av 

olyckorna med vinterväghållningsfordon skett.  
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Figur 6. Antal trafikolyckor vid vägarbeten per månad 2003-2011. (Källa:STRADA) 

 

Figuren ovan visar olyckornas fördelning per månad under de undersökta åren. En möjlig 

förklaring till den relativt stora mängden olyckor i november och december kan vara att 

trafikanterna är ovana vid att det finns vinterväghållningsfordon på vägarna eftersom en del av 

dessa trafikolyckor har med plogning och saltning att göra. I örvigt beror fördelningen av 

olyckor till stor del på hur mycket vägarbeten som utförs under varje månad. Att det är relativt 

lite olyckor i juli, trots att det är en månad med många vägarbeten, beror troligtvis på att det är 

en semestermånad och trafiken är mer utspridd under dygnet. Det blir helt enkelt inte lika 

mycket trafiktoppar på morgon och eftermiddag med kökrockar. 

Figur 7. Fördelning av trafikolyckor vid vägarbeten på dygnets timmar 2003-2011, jämfört 
med trafikarbetets fördelning i landet över dygnet. (Källa: STRADA) 

 

 

Figur 7 visar olyckornas fördelning över dygnets 24 timmar. Fördelningen av olyckor följer till 

stor del trafikens intensitet det vill säga en ökad trafikmängd på morgonen, vid lunch och på 

eftermiddagen. Den mest olycksdrabbade timmen är mellan kl. 16 och 17. 
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Tunga skydd 
Ett syfte med den här rapporten var att studera de trafikolyckor som inträffat med tunga skydd. 

Skydden har delats upp i tre grupper: betongbarriärer, däcksbarriärer och TMA samt en grupp 

för de skydd som inte gått att klassificera (se figur nedan). Det framgår inte av olycks-

rapporterna mer i detalj vilken typ av skydd det rör sig om, alltså vilken typ av betongbarriär 

eller vilken typ av TMA.  

Figur 8: Antal trafikolyckor med personskador per skyddstyp och svårighetsgrad 2003-
2011. (Källa: STRADA) 

 

Statistiken i figuren ovan gäller för samtliga trafikanter, inte bara vägarbetare. Enligt den här 

studien är den vanligaste typen av påkörning en påkörning av en betongbarriär.  Ofta sker dessa 

påkörningar när betongblocken används för att förflytta trafiken i sidled, t.ex. vid filbyten eller 

när fler körfält slås ihop. I de 2435 olyckor som den här statistiken bygger på skedde 

påkörningar av tunga skydd i 94 fall. Det innebär att i cirka 4 % av det totala antalet 

trafikolyckor vid vägarbeten skadas en trafikant i samband med tungt skydd. Detta kan tyckas 

mycket lågt men de vanligaste olyckstyperna är en upphinnandeolycka mellan personbilar eller 

en olycka med oskyddade trafikanter. I dessa olyckor är sällan tunga skydd inblandande.  

 

Längsgående barriär påkörd av personbil. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket. 
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En annan möjlig förklaring till det låga antalet olyckor med tunga skydd är att det i 

verkligenheten sker fler påkörningar på barriärerna men eftersom varken trafikanterna eller 

vägarbetarna skadas rapporteras inte olyckorna in i STRADA. Endast olyckor med personskador 

redovisas där. Med andra ord, om de tunga skydden verkligen fungerar som skydd så lindras 

många kollisioner och inga personskador uppstår. 

Troligtvis finns det ett ganska stort mörkertal i de här uppgifterna eftersom beskrivningen av 

olyckorna i olycksrapporteringen är för dålig. Det står t.ex. ibland att trafikanten kört in i 

mitträcket eller i skyddsräcke och då går det inte att avgöra om det rör sig om ett tungt skydd 

eller ett permanent räcke. I dessa fall har olyckan inte tagits med i statistiken. Samma gäller för 

de olyckor där det står att en personbil kört in i en lastbil vid ett vägarbete. Om det inte framgår 

att det är ett TMA har inte olyckan klassats som en olycka med tungt skydd. 

 

TMA-skydd påkört i mycket hög hastighet av en personbil. Foto: Svevia. 

Värt att notera är att i de sju olyckor där trafikanterna skadades svårt när de körde in i ett TMA-

fordon hade troligtvis de flesta omkommit om det varit en lastbil utan TMA som de kört in i. I 

den här statistiken finns t.ex. en olycka där en personbil körde in i ett stillastående TMA-fordon 

i cirka 135 km/h.12 I tre fall har TMA-förare skadats men det finns ingen olycka där en 

vägarbetare skadats efter att en betongbarriär eller däcksbuffert körts på. Det skulle kunna 

betyda att tunga skydd i form av barriärer oftast lyckas att hålla trafiken borta från 

vägarbetarna. 

 

                                                           
12 Den här olyckan har specialstuderats och rapportens författare har gjort en teknisk undersökning av 
personbilen. 
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Skadade vägarbetare 
Ett av syftena med den här rapporten var att studera i vilken omfattning som vägarbetare 

skadades i trafikolyckor vid vägarbeten och vid vilken typ av vägarbete. 

Figur 9: Antal omkomna och skadade vägarbetare i trafikolyckor vid vägarbeten uppdelat 
per typ av vägarbete, 2003-2011. (Källa:STRADA) 

 

 

I de totalt 2435 olyckorna var någon vägarbetare fysiskt inblandad i 303 olyckor. I de flesta fall 

var de inblandade genom att befinna sig i fordon som blev påkörda eller genom att köra på 

något annat fordon. Cirka 69 % av dessa 303 olyckor var olyckor kopplade till vinterväghållning. 

I 115 olyckor skadades eller omkom en vägarbetare. I omkring 60 % av olyckor med skadade 

eller omkomna vägarbetare hade vägarbetaren utfört någon form av vinterväghållningsarbete.  I 

34 olyckor hade en vägarbetare i form av en fotgängare varit med i olyckan. I 31 av dessa 34 

olyckor skadades vägarbetaren.  

Det har tyvärr inte varit möjligt att utifrån olycksrapporterna avgöra vilken typ av vägarbete 

som gruppen fotgängare har utfört. I något enstaka fall har det funnits en förklaring, t.ex. 

beläggningsarbete men för det mesta står det bara ospecificerat vägarbete och/eller 

vägarbetare. I gruppen Övriga fordon ingår de olyckor där det inte helt tydligt framgår vilken 

typ av fordon det är eller om det är ett specialfordon som en vält eller fyrhjuling. 
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Tabell 4: Antal trafikolyckor med vägarbetare uppdelat på trafikanttyp och skadegrad 
2003-2011. (Källa: STRADA) 

Trafikanttyp Dödsolycka Svår olycka Lindrig olycka Totalt 

Traktor  12 32 44 

Lastbil 1 5 16 22 

Fotgängare 1 6 25 32 

Annat fordon 1 3 4 8 

Flaggvakt  3 2 5 

TMA   3 3 

Personbil 1   1 

Totalt 4 29 81 115 

 

Antalet omkomna är för litet för att det ska gå att dra några generella slutsatser men det som 

framgår tydligt i tabellen ovan är det vanligaste att skadas för en vägarbetare är att köra 

traktor13. I de flesta av dessa olyckor handlar det om vinterväghållning. Traktorföraren har fått 

stopp med plogen genom att köra in i ett brunnslock, ett träd, en kant eller något dylikt. I 

samband med det oväntade stoppet kastas föraren framåt, ofta in i rutan. Det har också hänt vid 

några olyckor att föraren trillat ur traktorn. Med stor sannolikhet har traktorförarna inte använt 

bälte vid dessa olyckor. 

 
Figur 10: Antal trafikolyckor med vägarbetare uppdelat på trafikanttyp och väghållare 
2003-2011. (Källa:STRADA)     
 

             

I figuren ovan redovisas antalet skadade och omkomna vägarbetare i förhållande till typen av 

trafikanttyp och väghållare. Anledningen till att fler vägarbetare skadas i lastbilar på statliga 

lastbilar är för att lastbilar i större omfattning används på statliga vägar inom 

vinterväghållningen och som TMA-fordon. Att det är fler vägarbetare i form av fotgängare på det 

kommunala vägnätet kan beror på att vägarbetarna där inte har samma typ av skydd som de 

måste ha på det statliga vägnätet eftersom hastigheterna är lägre och trafikarbetet mindre. 

                                                           
13  Till gruppen Traktor räknas även hjullastare i den här rapporten. 
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Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis framgår det av den här studien att i 115 av de 2435 olyckorna omkommer 

eller skadas en vägarbetare. Dessa utgör cirka 5 % av det totala antalet olyckor. Resterande 95 % 

som skadas är trafikanter. Majoriteten av vägarbetarna har skadats när de utfört 

vinterväghållningsarbete och ofta är dessa olyckor singelolyckor. Troligtvis använde många av 

dessa vägarbetare inte bilbälte. För att minska antalet skadade vägarbetare är det därför viktigt 

med insatser riktade för att öka säkerheten vid vinterväghållningsarbete. 

Av statistiken framgår det att det är sällan som en vägarbetare skadas svårt i samband med 

påkörningar av tunga skydd. Barriärer verkar skydda vägarbetarna så att trafikanterna inte 

kommer in i vägarbetsområdet. TMA-skydd har också en tydlig skyddseffekt, för både 

vägarbetare och trafikanter. Det har inträffat få olyckor där någon skadats svårt vid påkörning 

av TMA. Troligtvis finns det ett ganska stort mörkertal när det gäller antalet olyckor med 

påkörningar av TMA. Om ingen person skadats, vilket säkert är fallet i många påkörningar, 

rapporteras olyckan inte in i STRADA. Sannolikt är tunga skydd, såväl barriärer som TMA, 

mycket viktiga för trafikanterna men framför allt för vägarbetarnas säkerhet. 

Utifrån materialet i STRADA går det inte att avgöra om något fel i samband med vägarbetet 

orsakade olyckan eller dess konsekvenser. För att veta om det är något i vägarbetet, t.ex. felaktig 

skyltning eller felmontering av skyddsbarriärer, behövs särskilda utredningar av trafikolyckor 

vid vägarbeten göras. Det är viktigt att utredningarna påbörjas direkt efter olyckan för att få en 

bild över skyltning, vägarbetsmaterial, fordon etc. I dagsläget utförs inga speciella utredningar 

av olyckor vid vägarbeten, förutom vid dödsolyckor.  
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