
Djupstudier av dödsolyckor räddar liv



ETT REGERINGSUPPDRAG – Djupstudierna startade 1997 på Vägverkets initiativ. Regeringen har förstärkt deras betydelse 
genom att besluta att Vägverket ska göra djupstudier av dödsolyckor i vägtrafiken.



I Sverige accepterar vi inte att vägtrafiken kräver 
människoliv. Därför pågår ett omfattande arbete för 
att förbättra trafiksäkerheten. En del i arbetet är de 
djupstudier som Vägverket gör av alla dödsolyckor 
på vägar och gator. En djupstudie är ett systematiskt 
arbetssätt för att ta reda på vad som orsakat den 
tragedi som en dödsolycka är. Olyckan glöms inte 
bort. Den blir inte bara en siffra i statistiken. 

Händelsekedjan
Djupstudierna ger kunskap om vad som gjorde att 
en olycka blev så svår att den ledde till att någon 
omkom. En viktig grund för djupstudierna är att 

Därför görs djupstudier
kartlägga den kedja av händelser som ledde fram till 
de dödliga skadorna. Var hade kedjan kunnat brytas?
Djupstudierna startade 1997 på Vägverkets initiativ. 
Regeringen har förstärkt deras betydelse genom 
att besluta att Vägverket ska göra djupstudier av  
dödsolyckor i vägtrafiken. Djupstudierna har legat 
till grund för många förbättringar av trafiksäkerheten.

Sekretess
Alla uppgifter som kan kopplas till enskilda per-
soner är sekretessbelagda. Resultaten från djup-
studierna redovisas på ett sådant sätt att personer 
och fordon inte kan identifieras.



Att göra en djupstudie är som att lägga ett pussel. 
Mängder av information ställs samman för att få 
en så komplett bild som möjligt av vad som skedde 
före, under och efter olyckan. Djupstudierna görs 
av utredare på Vägverkets sju regioner. När en 
dödsolycka har hänt får Vägverket meddelande om 
det, oftast från polisen. Vägverkets utredare håller 
sig också ständigt informerade via media och 
andra informationskanaler, t.ex. SOS Alarm.  

Olycksplatsen
Kort efter det att olyckan har inträffat, inleder 
Vägverkets utredare en noggrann granskning av 
olycksplatsen. Viktigt för den fortsatta utredningen 
är dokumentation av olika spår på olycksplatsen 
som visar var fordonen kolliderat med varandra eller 
vilka hinder ett fordon krockat med vid sidan av 
vägen. Bromsspår och spår av vilt kan också vara 
betydelsefulla.

Vägen
Vägverkets utredare dokumenterar också vägens 
eller gatans utformning, eventuella kurvor eller 
backar, vägbredd, beläggning, vägmärken, 
vägmarkeringar, hastighetsbegränsning, om sikten 
är bra och om det finns träd eller stenar nära 
vägen. Olycksplatsen och fordonens färdriktning 
fotograferas. 

Fordonet
Inblandade fordon undersöks noggrant. Vilken 
årsmodell hade fordonet? I vilket skick var det? 
Hade däcken bra kvalitet? Användes bilbälte? 
Fanns krockkuddar och hade de lösts ut? Hade 
fordonet låsningsfria bromsar? Hur hade fordonet 
deformerats? Hur påverkade kollisionskrafterna dem 
som färdades i fordonet och dem som eventuellt 
blev påkörda? 

Så genomförs en djupstudie



Övriga informationskällor
Vägverkets utredare får ytterligare information om 
dödsolyckan och dödsfallen genom samarbete med 
bland andra polis, räddningstjänst, sjukvård och 
bärgningsföretag.

Exempel på frågor som besvaras är: Hur var 
händelseförloppet? När skedde olyckan och när 
larmades räddningstjänsten? Fanns alkohol- och 
drogpåverkan med i bilden?

Internt i Vägverket hämtas information om väder 
och väglag vid olyckstillfället och om det tidigare 
skett olyckor på platsen.

Det är också viktigt att ta reda på vad som hände 
efter kraschen. När larmades SOS Alarm? När var 
polis, ambulans och räddningstjänst på plats? Hur 
genomfördes räddningsarbetet?
 

Analys
All information om händelsekedjan före, under 
och efter kraschen sammanställs och analyseras av 
experter i Vägverket med kompetens inom for-
donsteknik, vägutformning, trafikteknik och 
beteendevetenskap. I utredningsarbetet kan också 
experter från exempelvis sjukvården, polisen, 
räddningstjänsten och kommunen delta.

Djupstudien redovisas
Sammanställningar och analyser av djupstudier 
används som underlag för trafiksäkerhetsåtgärder 
inom Vägverket både regionalt och centralt. Djup-
studier ger information och kunskap som även 
nyttjas av andra myndigheter och organisationer.
Dödsolyckorna presenteras i regionens lednings-
grupp. Det ger medvetenhet, ansvar och engage-
mang hos ansvariga chefer och utgör en viktig 
förutsättning för ett aktivt trafiksäkerhetsarbete.

ETT PUSSEL – Att göra en djupstudie kan 
liknas vid att lägga pussel. Information 
från många olika källor ställs samman 
för att ge en bild av händelsekedjan. Vad 
hände före, under och efter olyckan? 



RESULTAT – Djupstudierna har ökat kunskapen om det skydd som bälten och annan skyddsutrustning ger. Andra resultat 
är fler insatser för att minska rattfylleriet, exempelvis alkolås. Dessutom har vägmiljöerna blivit säkrare tack vare 
djupstudierna. Mittseparering och skyddsräcken vid farliga sidoområden är vanliga och effektiva lösningar.



Många gånger leder en djupstudie till omedelbara 
förändringar av vägmiljön. Skyddsräcken sätts upp 
vid farliga sidoområden. Skogen glesas ut längs en 
sträcka med dålig sikt. Stenar och träd nära vägen 
tas bort. Mitträcken sätts upp. Vägmärken som 
skymmer flyttas. Hastigheten sänks i korsningar. 

Djupstudierna är också en del av underlaget 
för det långsiktiga arbetet med vägutformning 
och fordonsutveckling liksom för inriktningen 
av polisens trafikövervakning och övrigt 
trafiksäkerhetsarbete.

Men djupstudierna ger inte bara förbättringar av 
vägar och gator. En viktig följd av djupstudierna 
har varit att alkoholens och drogernas inverkan 
har dokumenterats. Tidigare fanns bara misstankar 
om att många förare var påverkade. I och med 
djupstudierna fick man svart på vitt att ungefär en 
fjärdedel av de inblandade förarna var påverkade. 
I singelolyckorna är andelen nära hälften. Det 
har resulterat i ökade insatser för att förhindra 
rattfylleri och för att öka användningen av 
alkolås. Djupstudierna har också ökat kunskapen 
om vilka skyddseffekter som bälten och annan 
säkerhetsutrustning i fordonen har.

Djupstudierna har gjort att kommunerna börjat 
ställa större krav på säkerhet i de transporter de upp-
handlar. Flera kommuner kräver numera att det ska 
finnas bälten på alla platser i skolbussar.

I informationsprojekt till skolor används utdrag 
av djupstudier som underlag. Det ökar elevernas 
förståelse för vilka tragiska konsekvenser en olycka 
kan få. Samtidigt finns möjlighet att diskutera 
ungdomarnas attityd till trafiksäkerhet.

Djupstudierna ingår också som underlag för ett 
systematiskt samarbete mellan myndigheter, 
företag och organisationer som kan påverka 
trafiksäkerheten. Arbetssättet innebär att var och en 
tar ansvar för att göra förbättringar. Detta arbetssätt 
kallas OLA, som är en förkortning för objektiva 
fakta, lösningar och avsikter.

Exemplen på hur djupstudier gör trafiken säkrare 
är många. Läs mer på Vägverkets webbplats, 
www.vv.se, klicka på trafiksäkerhet. Regionernas 
djupstudiesamordnare nås på Vägverkets telefon-
nummer 0771-119 119. Den här broschyren kan 
beställas från Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge, 
fax 0243-755 50, e-post vagverket.butiken@vv.se. 

Förbättringar tack vare djupstudier



781 87 Borlänge 
Telefon 0771-119 119, telefax 0243-758 25. Texttelefon 0243-750 90. 
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