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Förord 

Rapporten har skrivits av Eva Liljegren, Trafikverket. Den har granskats av Jan Backman, Ulf 

Danielsson, Pär Englund och Gunnar Vikström, samtliga från Trafikverket. 
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Sammanfattning 

Det inträffar drygt 300 trafikolyckor vid vägarbeten varje år där någon person omkommer eller 

skadas. I omkring 4 % av olyckorna har ett lastbilsmonterat energiupptagande skydd (TMA) eller 

något annan typ av tungt skydd blivit påkört. Syftet med den här rapporten är att sammanställa 

uppgifter kring tio trafikolyckor med TMA-påkörningar och studera hur de inblandade trafikanterna 

och fordonen klarade sig i dessa olyckor. Olyckorna inträffade mellan 2006 och 2012. 

I två av de tio olyckorna blev det svåra personskador. I den ena olyckan var det en vägarbetare som 

skadades och den andra en lastbilschaufför. I ytterligare två olyckor var det inga personskador och i de 

resterande sex olyckorna var skadorna lindriga. Det vanligaste var skador i huvud, nacke och axlar. 

Sammanlagt skadades tio personer i dessa tio olyckor, varav fyra var vägarbetare. 

Troligtvis hade skadeutfallet blivit värre i olyckorna om vägarbetsfordonen inte hade haft TMA. Flera 

av olyckorna hade mycket väl kunnat bli dödsolyckor och såväl vägarbetare som påkörande trafikant 

hade kunnat avlida. 

I alla fall utom ett verkar TMA-skydden ha fungerat utan anmärkningar. I flera av olyckorna, då tunga 

lastbilar kört på, har kollisionskrafterna varit så stora att TMA-skydden helt demolerats. Trots det 

uppenbara övervåldet har TMA sannolikt ändå haft en lindrande effekt och minskat personskadorna 

även i dessa olyckor. 

I rapporten följs inte de långsiktiga effekterna från olyckorna upp. Det framkommer därför inte om 

någon, trafikant eller vägarbetare, har fått permanenta skador eller andra fysiska men efter olyckorna. 

Ett exempel skulle kunna vara pisksnärtsskador som uppkommit senare eller där problemen förvärrats 

med tiden. Det finns heller inga uppgifter på i vilken omfattning som vägarbetarna som var med i 

olyckorna har fått psykiska problem efter olyckorna eller om de har bytt arbetsuppgifter efter olyckan.  

Bortsett från den här studien finns det inga systematiska och detaljerade utredningar gjorda av 

trafikolyckor vid vägarbeten som inte är dödsolyckor. För att få mer kunskap om trafikolyckor vid 

vägarbeten och kunna därmed förhindra olyckor behövs mer systematik kring sammanställning av 

material om olyckor och även utredningar av olyckorna.  
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Inledning 

Bakgrund 

Sedan 1999 har Trafikverket (dåvarande Vägverket) undersökt dödsolyckor i vägtrafik på ett mycket 

detaljerat och systematiskt sätt. Olyckor som inte är dödsolyckor utreds endast i undantagsfall men 

omfattade analys av statistik från alla typer av vägtrafikolyckor finns sammanställda och analyserade. 

Statistiken är ofta på övergripande nivå och det finns därför inga mer detaljerade uppgifter om t.ex. 

fordonstyper och orsaker till att olyckorna inträffade. 

Sedan 2007 har Trafikverket publicerat flera rapporter om trafikolyckor som inträffat i anslutning till 

vägarbeten. Rapporterna har bl.a. handlat om upphinnandeolyckor, olyckor med vinterväghållnings-

fordon, dödsolyckor vid vägarbeten och olyckor med tunga skydd. Med tungt skydd menas här betong- 

och stålbarriärer, däckbuffertar och TMA. Även dessa rapporter har varit ganska övergripande.  

Lastbilsmonterade krockdämpare (Truck Mounted Attenuator = TMA) är ett energiabsorberande 

skydd. Det monteras bakom ett fordon, en lastbil eller en traktor, som ett skydd mot påkörningar 

bakifrån. Krockdämparen skyddar såväl vägarbetarna som befinner sig i vägarbetsfordonet eller 

framför det som trafikanterna som kör in i TMA:t. Att i hög hastighet köra in i ett TMA-skydd istället 

för att köra in i bakdelen av en stillastående lastbil kan vara skillnaden mellan liv och död. 

Det är viktigt att studera trafikolyckor för att kunna ge förslag på åtgärder som kan förhindra olyckor. 

Trafikverket utvecklar sitt byggherreansvar och regelverk utifrån denna och liknande rapporter som 

ger ökad kunskap av faktiska olyckor som inträffat i samband med vägarbeten. 

Syfte 

Syftet med den här rapporten är att sammanställa uppgifter kring tio olyckor med TMA-påkörningar 

och studera hur de inblandade trafikanterna och fordonen klarade sig i dessa olyckor.  

Metod och material 

Eftersom endast en dödsolycka har inträffat i samband vid en påkörning av ett TMA-skydd, finns det 

inga sammanställda uppgifter kring andra olyckor med TMA-påkörningar. (Trafikverket utreder bara 

dödsolyckor). Bakgrundsmaterialet i den här rapporten består därför av olika typer av material som 

funnits tillgängliga, t.ex. Räddningstjänst insatsrapporter, polisens informationsunderlag, STRADA1-

statistik och material från de entreprenörer som varit med i olyckorna i form av tillbudsrapporter, 

skadeanmälan och foton. Vid ett par tillfällen har rapportens författare även gjort intervjuer med 

vägarbetare som varit med i olyckorna. I flera fall finns inte alla uppgifter med för alla olyckor utan det 

som funnits tillgängligt är det som presenterats. Av sekretessäl redovisas inte personskadorna för varje 

olycka men en sammanfattning finns i slutdiskussionen. 
                                                             

 

1 STRADA = Swedish TRaffic Accident Data Acquisition. 
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Olyckorna är inte valda för att vara representativa utan för att det har varit möjligt att få fram extra 

material kring just dessa olyckor. Nio av olyckorna har inträffat i västra Sverige och har valts för att 

rapportens författare tidigare arbetade som olycksutredare i Göteborg med omnejd och därför har 

lättare att få tillgång till material i den här regionen. Olyckorna inträffade mellan år 2006 och 2012. 

Olycksstatistik 

År 2012 publicerade Trafikverket en rapport om trafikolyckor vid vägarbeten mellan 2003 och 2011. I 

rapporten specialstuderades även olyckor där tunga skydd hade blivit påkörda och vilken skadegrad 

olyckorna hade fått. Diagrammet nedan är från den rapporten. Statistiken i diagrammet gäller för 

samtliga trafikanter, inte bara vägarbetare. 

Diagram 1: Antal trafikolyckor vid vägarbeten med personskador per skyddstyp och svårighetsgrad 

2003-2011. (Källa: STRADA) 

 

Det har inträffat en dödsolycka med en personbil där ett TMA blivit påkört. I den olyckan fanns det 

dock flera olika faktorer som ledde till att förare avled. Bland annat var personbilens hastighet 

betydligt högre än den hastighet som används vid krocktester av TMA. Hastigheten var dessutom inte 

anpassad till den hastighetsgräns som gällde för det pågående vägarbetet. 

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 trafikolyckorna vid vägarbeten skadades en trafikant i samband med en 

påkörning på ett tungt skydd. Detta kan tyckas mycket lågt men eftersom den vanligaste olyckstypen 

vid vägarbeten är en upphinnandeolycka mellan personbilar eller en olycka med oskyddade trafikanter 

sker det många trafikolyckor vid vägarbeten där tunga skydd inte är inblandande.  

En annan möjlig förklaring till det låga antalet olyckor med tunga skydd är att det i verkligenheten 

sker fler påkörningar på barriärer och TMA men eftersom varken trafikanterna eller vägarbetarna 

skadas rapporteras inte olyckan i STRADA. Med andra ord, om de tunga skydden verkligen fungerar 

som skydd så lindras många kollisioner och inga personskador uppstår. 
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Troligtvis finns det dessutom ett ganska stort mörkertal i de här uppgifterna eftersom polisens och 

sjukvårdens beskrivningar av olyckorna i olycksrapporteringen är för kortfattad. Det står t.ex. ibland 

bara 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. 

Det finns ingen olycka där en vägarbetare skadats efter att en barriär eller däckbuffert körts på. Det 

skulle kunna betyda att dessa tunga skydd lyckas bra med att hålla trafiken borta från vägarbetarna. 
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Resultat 

Olycka 1: Personbil i lastbil 

Bakgrund: I samband med vägmarkeringsarbete blir ett TMA, ett Alfa 60 MD, påkört av en personbil, 

en Volvo V70 årsmodell 2010. TMA-skyddet var monterat på en VOLVO FM9 6X2, tjänstevikt 11,8 ton. 

TMA-föraren var på plats i sitt fordon vid kollisionen och fick lindriga skador. Personbilsföraren 

klassades av polisen på plats som svårt skadad men hans skador bedömdes som lindriga av 

sjukvården. TMA-skyddet demolerades och personbilen fick stora skador i fronten. Däremot var kupén 

på personbilen intakt.  

Efter olyckan hade personbilens hastighetsmätare fastnat på 135 km/h. Eftersom olyckan inträffade på 

en motorväg och personbilsföraren inte hann väja för TMA-skyddet innan olyckan troligtvis var 

personbilens hastighet vid kollisionsögonblicket mycket hög. Det är anmärkningsvärt att det är möjligt 

att köra i en så pass hög hastighet in i bakdelen på en lastbil och ändå inte skadas värre. Den främsta 

anledningen är naturligtvis att lastbilen hade ett TMA-skydd men det spelar också roll att personbilen 

var en modern bil med många säkerhetssystem och att personbilsföraren använde bilbälte.  

  

Olycka 1: Personbilens front och kupé. Foto: Eva Liljegren, Trafikverket. 

  

Olycka 1: TMA-skyddet efter kollisionen samt ett oskadat liknande typ av skydd. Foto: Svevia och 

ATA. 
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Olycka 2: Lastbil i lastbil 

Bakgrund: I samband med öppningen av en totalavstängd motortrafikled började 

avstängningspersonalen med sin översyn inför öppning. Vägarbetaren arbetade med 

informationstavlor i vägområdet då hans TMA, som står i högerkörfältet med nedfälld kudde och 

infotavlan blinkandes, blev påkörd av en lastbil, en lastbil som utförde ett vägarbete (sopning).  TMA-

föraren var inte i sitt fordon vid kollisionen och blev därför inte fysiskt skadad. Föraren i den 

påkörande lastbilen var också en vägarbetare. Han klassades av polisen på plats som svårt skadad men 

sjukvårdens skadeklassning visar på lindriga skador. 

TMA-skyddet var monterat på en Volvo FH 480 av årsmodell 2009 med en tjänstevikt på 12,4 ton och 

den påkörande lastbilen var en Mercedes-Benz 2646, årsmodell 2005 med en tjänstevikt på 12,2 ton.  

Det påkörda TMA-skyddet var ett Alpha 60 MD.   

   

Olycka 2: Lastbilens front efter påkörning och det påkörda TMA-skyddet. Foto: Söderortspolisen. 

Olycka 3: Personbil i lastbil 

Bakgrund: En vägarbetare befann sig utanför sin lastbil och höll på att sätta upp skyltar inför 

reparation av mitträcke. Fordonet stod still i högra körfältet när det kördes på av en Saab 9-5, 

årsmodell 2002. TMA-skyddet var ett TMA Skorpionen och var kopplat till en lätt lastbil, en Volvo FL 

618, årsmodell 2006 med en tjänstevikt på 7,4 ton. Vägarbetaren blev inte skadad i olyckan. Olyckan 

finns inte rapporterad i STRADA vilket troligtvis innebär att ingen person i personbilen skadades. 

Ordinarie tillåten hastighet på sträckan är 100 km/h vilket kan tyda på en hög påkörningshastighet. 

  

Olycka 3: Påkörning av personbilen och detaljbild av påkört TMA. Foto: Skanska. 
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Olycka 4: Lastbil i lastbil 

Bakgrund: En vägarbetare befann sig inne i sitt TMA-fordon som fungerande som skyddsfordon för 

en grävare som höll på med kantstolpssättning framför TMA-fordonet. TMA-fordonet stod stilla när 

det blev påkört bakifrån av en tung lastbil, en utlandsregistrerad Scania. Vägarbetsfordonet var en 

Volvo FL 614 av årsmodell 1992 (tjänstevikt 5,96 ton) och med ett TMA-skydd av typen Alpha 60 MD. 

I kollisionen åkte vägarbetsfordonet framåt, roterade och välte i slänten. TMA-föraren klassades av 

polis och sjukvård som lindrigt skadad. Föraren i den påkörande lastbilen fick inga fysiska skador.  

Olyckan inträffade på en motorväg. Eftersom det finns tydliga bromsspår från lastbilen innan 

kollisionen har den hunnit börja bromsa och hastigheten troligtvis gått ner något men var troligtvis 

ändå rätt hög. TMA-skyddet och bakramen blev helt demolerade vid kollisionen. 

    

Olycka 4: Påkörande lastbil och vägarbetsbilens slutposition. Foto: Svevia 

 

 

Olycka 4: Påkört TMA-skydd av typen Alpha 60 MD. Foto: Svevia 
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Olycka 5: Personbil i lastbil 

Bakgrund: En lastbil står som TMA-fordon i samband med arbete med mitträcke. Det finns ytterligare 

ett TMA-fordon längre bak och även flera TMA-fordon i motsatta färdriktningen på andra sidan 

mitträcket. En personbil kör förbi första TMA-fordonet och kör in i det andra. Hastigheten är vid 

tillfället nedsatt till 50 km/h. Det påkörda TMA-fordonet är en Volvo FL 614, årsmodell 1990 med en 

tjänstevikt på 5,96 ton. Lastbilen var stillastående vid olyckstillfället. TMA-skyddet var Blinkfyrar U-

Mäd 1000 k. Den påkörande personbilen var en WV Golf av årsmodell 1993. 

Enligt polisen skadades tre personer lindrigt och enligt akutsjukvårdens uppgifter var en person, 

passagerarens fram, lindrigt skadad.  

    

Olycka 5: Påkört TMA, med påkörande fordon och utan. Foto: Skanska. 

 

 

Olycka 5: Oskadat liknande skydd. Foto: Blinkfyrar. 
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Olycka 6: Personbil i lastbil 

Bakgrund: En vägvakt står stilla på vägrenen på en motorväg. Då blir han påkörd bakifrån av en Volvo 

XC70, årsmodell 2009 med en tjänstevikt på cirka 1,8 ton. Krockdämparen var en TMA Skorpionen.  

Vid olyckan flyttas TMA-fordonet framåt cirka 1, 5 meter. Olyckan finns inte registrerad i STRADA 

vilket troligtvis innebär att ingen fått några personskador. TMA-föraren undersöktes av läkare men 

hade inga skador. Enligt Räddningstjänst som var på plats var både personbilsföraren och hunden i 

bilen oskadade. 

   

Olycka 6: Personbilens front och kupé efter påkörning. Foto: Bengt Lökensgård, Volvo PV 

haverikommission. 

 

   

Olycka 6: TMA-skydd efter påkörning och ett oskadat liknande skydd. Foto: Räddningstjänst 

Storgöteborg och Berlex. 
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Olycka 7: Personbil i lastbil 

Bakgrund: En personbilsförare i en Volvo S40 (2006-års modell) med en tjänstevikt på 1,38 ton kör 

på en motorväg när hon kommer fram till ett vägarbete. En entreprenör håller på att fräsa ner givare 

till Vvis (vinterväghållningsinformationssystem). Personbilsföraren kör in i sidan på TMA-skyddet, ett 

Alpha 60 MD och kör sedan även in i sidan på lastbilen som är TMA-bärare. Det finns ingen 

vägarbetare inne i TMA-fordonet. Personbilsföraren skadas lindrigt enligt både polisen och 

sjukvården. 

    

Olycka 7: Personbilens slutposition och närbild på påkört TMA. Foto: Svevia. 

 

Olycka nr 8: Personbil i lastbil 

Bakgrund: En vägarbetare befinner sig i sitt TMA-fordon. Fordonet är stillastående och TMA-skyddet 

nerfällt då en personbil, en Volvo V70 kör på bakifrån. Det finns ingen polisrapport och därför inga 

uppgifter om fordonen men olyckan har rapporterats av sjukvården i STRADA. TMA-föraren och 

personbilsföraren fick bägge två lindriga skador. TMA-skyddet var ett Alpha 60 MD och på bilderna 

syns det att skyddet har träffat högt upp på bilen. Eventuellt var TMA-skyddet inte helt nerfällt eller 

var det kanske fel monterat. 

         

Olycka 8: Personbil som kört på ett TMA-skydd. Skyddet har träffat förhållandevis högt upp på 

bilens front. Foto: Räddningstjänst Storgöteborg. 
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Olycka 9: Lastbil i lastbil 

Bakgrund: Två vägarbetare håller på att äta lunch och sitter i ett arbetsfordon på vägrenen. De håller 

på med dikningsarbete och arbetet utförs på en lång raksträcka på en motorväg. Cirka 70 m bakom 

dem finns ett TMA-fordon i högra körfältet men det finns ingen vägarbetare i det. Ytterligare en bit 

bakom står ett annat TMA-fordon, i det vänstra körfältet. En tung lastbil kommer körande i högerfilen 

och kör in i det tomma TMA-fordonet. I kollisionen slungas TMA-fordonet snett framåt, roterar och 

hamnar i mitträcket mot färdriktningen cirka 25 meter bort. Lastbilen väjde åt höger i kollisionen och 

körde därmed på vägrenen, mot det fordon där vägarbetarna sitter i. Lastbilen stannar dock en bit 

innan vägarbetarnas fordon. 

Enligt polisens rapportering blev lastbilschauffören svårt skadad medan passageraren blev lindrigt 

skadad. (Enligt sjukvårdens rapportering skadades bägge svårt). En möjlig orsak till detta kan ha varit 

att de inte använde bälte. Eftersom ingen vägarbetare var i fordonet eller i närheten blev heller ingen 

vägarbetare skadad.  

TMA-fordonet som kördes på var en Volvo FL6 med ett TMA av typen Alpha 60 MD. Lastbilen var en 

Volvo FH12 årsmodell 2005 med en trailer. Troligtvis var hastigheten relativt hög i 

kollisionsögonblicket eftersom olyckan inträffade på en motorväg och lastbilen inte hann väja. 

 

    

Olycka 9: Slutposition på TMA-bärare med TMA, i motsatta färdriktningen och foto på TMA-

bärarens skadade flak. De foton som finns på lastbilen är tagna efter att chauffören har klippts loss 

och Räddningstjänst fick göra stora åtgärder på lastbilens front för att få ut honom. Det finns därför 

inga foton på de skador som lastbilen fick i kollisionen. Foto: Svevia  
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Olycka 10: Lastbil i traktor 

Bakgrund: En traktorförare slåttrar slänten på en lång raksträcka sent en kväll. Traktorn har ett eget 

TMA-skydd kopplat bakom sig men det finns inga andra TMA-fordon på vägen. En tung lastbil med 

släp kör av okänd anledning rakt in i TMA-skyddet, vilket helt demoleras. Traktorn förflyttas i 

kollisionen cirka 40 meter framåt och traktorförarens skador rapporterades av både polis och sjukvård 

som svåra. Eftersom han använde bälte fick han ändå förhållandevis lindriga skador och förväntas inte 

få några framtida men. Lastbilschauffören, som efter kollisionen körde in i mitträcket, klassades av 

polisen som oskadad. 

Traktorn var en John Deere 7720 (2005-års modell) och hade en tjänstevikt på 7,8 ton. Dragbilen var 

en Volvo FH12 460 med en tjänstevikt på 9,1 ton. Släpet var ett Krone DS med en tjänstevikt på 6,8 

ton. TMA-skyddet som kördes på var en Scorpion TMA Trailer med en vikt på 720 kg. Det finns inga 

uppgifter om hur mycket lasten vägde men lastbilen var fullastad och totalvikten på ekipaget var 

troligtvis minst 40 ton. Hastigheten vid kollision uppskattas till cirka 80 km/h. Det här kan jämföras 

med att TMA-skyddet är krocktestat i 100 km/h med ett fordon som vägde två ton. 

   

Olycka 10: Traktorn sett framifrån och bakifrån.  Foto: Eva Liljegren, Trafikverket. 

   

Olycka 10: Traktorns TMA-skydd och den påkörande lastbilens front. Foto: Eva Liljegren och 

Morgan Wester, Trafikverket. 
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Sammanfattande diskussion 

I den här rapporten studeras tio trafikolyckor vid vägarbeten där TMA blivit påkörda. Fyra av dessa 

olyckor har klassats som svåra av polisen men enligt sjukvårdens rapporter är det bara i två av 

olyckorna som skadorna har blivit svåra. I en av de två olyckorna skadades en vägarbetare svårt och i 

den andra var det en lastbilschaufför. I två av de tio olyckorna var det inga personskador och i 

resterande olyckorna var skadorna lindriga. Det vanligaste var skador i huvud, nacke och axlar. I de 

två olyckor där sjukvården har klassat skadorna som svåra har det även rört sig om frakturer och 

skador på inre organ. Sammanlagt skadades tio personer i olyckorna, varav fyra var vägarbetare. 

Troligtvis hade skadeutfallet blivit värre i olyckorna om vägarbetsfordonen inte hade haft TMA. Flera 

av olyckorna hade kunnat bli dödsolyckor om de påkörande fordonen hade kört in i bakdelen av 

vägarbetsfordon, t.ex. lastbilar, som inte hade haft TMA. Även vägarbetarna, i de fall då de befunnit sig 

i sina fordon vid kollisionen, hade troligtvis fått svårare skador utan TMA. I alla fall utom ett verkar 

TMA-skydden ha fungerat utan anmärkningar. I en olycka kom en personbil långt in under TMA:t och 

det är möjligt att skyddet inte var helt nerfällt eller fel monterat i det här fallet. I flera av olyckorna, då 

tunga lastbilar kört på, har kollisionskrafterna varit så stora att TMA-skydden helt demolerats. Trots 

det uppenbara övervåldet har TMA sannolikt ändå haft en lindrande effekt och minskat 

personskadorna även i dessa olyckor.  

Olyckorna har inträffat vid olika typer av vägarbeten och i de flesta fall har TMA-fordonen varit 

stillastående vid kollisionen. Två av olyckorna handlade om etablerings- och avetableringsarbete som 

räknas till ett av det farligast jobb som vägarbetare utför. I fyra av olyckorna har TMA-föraren inte 

befunnit sig i sitt fordon vid kollisionen. 

I rapporten har uppgifter från tio olika olyckor sammanställts men de långsiktiga effekterna från 

olyckorna har inte följts upp. Det framkommer därför inte om någon, trafikant eller vägarbetare, har 

fått permanenta skador eller andra fysiska men efter olyckorna. Ett exempel skulle kunna vara 

pisksnärtsskador som uppkommit senare eller där problemen förvärrats med tiden. Whiplashskador 

är den vanligaste typen av skada vid olyckor vid vägarbeten och whiplashskador är också de skadetyper 

som leder till flest invaliditetsfall i trafikolyckor.  

Det finns heller inga uppgifter på i vilken omfattning som vägarbetarna som var med i olyckorna har 

fått psykiska problem efter olyckorna eller om de har bytt arbetsuppgifter efter olyckan. Även om 

vägarbetarna själva inte blir skadade eller är inblandade fysiskt i olyckorna kan det vara påfrestande 

att vara i närheten när olyckorna sker och troligtvis vara de personer som är först på olycksplatsen och 

får ta hand om de skadade. Enligt en undersökning som fackförbundet SEKO gjorde 2011 uppger drygt 

70 % av vägarbetarna att de oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet.  

Bortsett från den här studien finns det inga systematiska och detaljerade utredningar gjorda av 

trafikolyckor vid vägarbeten som inte är dödsolyckor. För att få mer kunskap om trafikolyckor vid 

vägarbeten och kunna därmed förhindra olyckor behövs mer systematik kring sammanställning av 

material om olyckor och även mer omfattande utredningar av olyckorna. 
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