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Förord
Intresset för fyrhjulingar ökar och som en följd av det
ökar även antalet omkomna och skadade på fyrhjulingar. Fyrhjulingar är ett relativt nytt inslag i transportsystemet, även om de har använts i begränsad
omfattning i jord- och skogsbruk och inom kraft- och
skogsbolag sedan mitten av 1980-talet. Vi behöver
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i transportsystemet och som ett nytt inslag i trafiksäkerhetsarbetet. De som färdas på en fyrhjuling är
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Vad är en fyrhjuling?
Fyrhjulingar är ett brett samlingsnamn på många
olika typer av fordon
De fordon som ingår i begreppet har väldigt olika
användningsområden. De används allt från yrkesmässigt i jord- och skogsbruk och inom kraftföretag till
som hobby och som transportmedel på allmän väg. I
detta sammanhang är ”fyrhjuling” avgränsat till dessa
fordon som har gemensamma grunddrag:
• terränghjulingar
•

fyrhjuliga motorcyklar

•

fyrhjulingar registrerad som traktor (med tjänstevikt upp till 600 kg)

•

fyrhjuliga motorredskap (med tjänstevikt upp
till 600 kg)

•

oregistrerade ”fyrhjulingar”

•

fyrhjulingar mopeder

6

Bakgrund till strategiarbetet

Intresset för fyrhjulingar ökar. År 2012 såldes för
första gången fler fyrhjulingar än tvåhjuliga motorcyklar. Det säljs i dag cirka 11 000 registrerade fyrhjulingar per år. Vid årsskiftet 2012–2013 fanns över
90 000 fyrhjulingar registrerade som terränghjuling
eller som motorcykel i trafik. Till det kommer sådana
som är registrerade som traktor eller motorredskap
samt ett okänt antal oregistrerade fyrhjulingar. Det
har tidigare gjorts enskilda insatser på området men
också gemensamma. En gemensam insats är det samarbetsprojekt som genomfördes under 2008 i form av
en ”fyrhjulings-OLA” (OLA: objektiva fynd, lösningar
och avsikter). Syftet med den var att samla aktörer
inom området för att öka säkerheten för den som
valde att åka på en fyrhjuling. Den har bland annat
lett till ökad kunskap inom området och utgjort ett
underlag inför detta strategisamarbete. Därefter har

Utveckling döda och svårt skadade på väg 2000-2011

Omkomna på ”fyrhjulingar” 2001-2012 (Källa RMV)
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Källa: STRADA Polisrapporterade på väg 1043 skadade personer på ”fyrhjulingar” 2000-2011
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möjligheten att arbeta vidare med fyrhjulingssäkerhet inom snöskotersamarbetet prövats. Vi har också
prövat om fyrhjulingar kan ingå i den gemensamma
mc- och mopedstrategin, som i dag är avgränsad till
att endast gälla tvåhjuliga motorcyklar och mopeder
som används på väg. Resultatet av den prövningen
är att säkerhetsarbetet med fyrhjulingar inte på ett
naturligt sätt kan passas in inom dessa befintliga
samarbetsområden utan att det bör utgöra ett eget
samarbetsområde.

Huvudinriktning

Syfte

Avgränsningar
Avgränsningar har gjorts till att följande fordonsgrupper inte ingår:
• A- och epa-traktorer

Syftet med strategin är att öka säkerheten för de som
åker fyrhjuling. Strategin syftar också till att systematisera säkerhetsarbetet och öka samverkan inom
området.

Mål

Målet är att i samverkan med viktiga aktörer ta fram
en gemensam strategi för ökad säkerhet på fyrhjulingar för åren 2014–2020. Arbetet med mc- och
mopedstrategin är en förebild. Strategin ska visa hur
antalet omkomna på fyrhjulingar kan halveras och
hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till
2020 från 2011 års nivå och därmed bidra till arbetet med etappmålet till 2020. Under 2011 omkom 9
personer på fyrhjulingar enligt Rättsmedicinalverket,
varav 7 (Trafikverket 9) när de körde på väg.

Efter genomgång av tillgängligt underlag har strategin begränsats till att i huvudsak omfatta:
• säkerhet både på och utanför väg
•

terränghjulingar

•

fyrhjuliga motorcyklar

•

fyrhjulingar registrerad som traktor
(med tjänstevikt upp till 600 kg)

•

oregistrerade fyrhjulingar

•

trehjuliga motorcyklar och mopeder

•

golfbilar

Motorredskap samt fyrhjuliga motorcyklar och mopeder med kaross tas endast med i begränsad omfattning eftersom de inte är vanligt förekommande i vare
sig register eller olyckssammanhang. Fyrhjulingar
har en miljöpåverkan främst när de används i naturen
både i laglig och i olaglig verksamhet. I denna första
version av strategi tas inte miljöpåverkan med, utan
den begränsas till säkerhet.
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Ökat intresse för fyrhjulingar
Registeringar
För att man ska få använda en fyrhjuling utanför
inhägnat område krävs att den är registrerad. Under
perioden 2000–2003 tillfördes marknaden i storleksordningen 3000 fyrhjulingar per år i form av terränghjulingar. Under perioden 2011–2012 tillfördes
marknaden cirka 11 000 fyrhjulingar per år. Försäljningen domineras fortfarande av terränghjulingar,
men nu utgör andelen fyrhjuliga motorcyklar nästan
40 procent av andelen nyregistreringar. Totalt fanns
drygt 91 000 fyrhjulingar i form av terränghjulingar
eller fyrhjuliga motorcyklar i trafik vid årsskiftet
2012–2013. Av dessa var 80 procent terränghjulingar.
Antalet traktorregistrerade fyrhjulingar är litet, men
det ökar.
Trafikförsäkringar
Samtliga fyrhjulingar är trafikförsäkringspliktiga oavsett om de är registrerade eller inte, även om de används inom inhägnat område. Trafikförsäkring krävs
dock inte om fyrhjulingen används vid tävling eller
träning inför tävling på inhägnat tävlingsområde. För
mer information om regler och förutsättningar för
de olika fordonstyperna, se bilaga 2. Uppgifter från
Länsförsäkringar visar att antalet personskador har
ökat på terränghjulingar under perioden 2009-2012
och prognosen är att de även ökar under 2013.
Antalet försäkringar följer utvecklingen för nyförsäljningen av registrerade fyrhjulingar. De oregistrerade
fyrhjulingarna är svårast att följa upp, men en misstanke finns om att de inte trafikförsäkras i samma ut-

sträckning som de säljs. Terränghjulingar har under
en lång period varit stöldbegärliga och det är de fortfarande. Till skillnad från andra fordon som stjäls blir
stulna terränghjulingar väldigt sällan återfunna. Av
stulna terränghjulingar 2012 var det 73 procent som
inte blev återfunna, att jämföra med mopeder där
antal som inte blev återfunna var 39 procent. Andelen
återfunna mc-registrerade fyrhjulingar var ungefär
densamma som för terränghjulingar. Fordon av märket BRP blev till exempel 88 procent inte återfunna
under 2012 (42 st stulna totalt). Källa: Larmtjänst.

De som kör fyrhjulingar kan grovt delas in i
följade grupper:
Fritidsbönder och markägare
I denna grupp är ägarna cirka 40–65 år. De använder
mestadels terrängregistrerade maskiner, men även
vägregistrerade förekommer beroende på geografiskt
läge.
Nöjesåkare
I denna grupp är ägarna cirka 30–55 år. De använder
mestadels vägregistrerade maskiner, men även terrängregistrerade förekommer.
Professionella
Denna grupp utgörs av personer som kör terränghjuling i yrket. Det är en relativt liten grupp och maskinen ägs av företaget.

I trafik vid årsskiftet Källa: SCB

Nyregistrering av fyrhjulingar 1998-2012 Källa: SCB
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Olycksfakta
Flera olika källor

Följande underlag har använts för att beskriva skadeutvecklingen, analysera skadeorsakerna och ringa
in åtgärdsområden där det finns potential att minska
antalet dödade och skadade:
• Trafikverkets djupstudier av 42 dödsolyckor
med fyrhjulingar på väg 2001–2012
•

Rättsmedicinska databasen, totalt 74 omkomna varav 27 som omkommit utanför vägområdet 2001–2012

•

STRADA*, Transportstyrelsen, 558 polisrapporterade olyckor med fyrhjulingar med skadade personer på väg 2001–2012

•

Injury Database, IDB, Socialstyrelsen, ca 7 000
sjukhusrapporterade icke dödliga skador vid
olyckor med fyrhjulingar på och utanför väg
2007–2010

•

SCB, antal registrerade fordon

Resultatet redovisas i powerpoint-bilder på Trafikverkets webbplats. Utifrån detta underlag har en
inledande effektbedömning gjorts där det har varit
möjligt. Med det som grund har prioriterade insatsområden valts ut. Tyvärr har det inte funnits möjlighet att ange potentialen i minskat antal omkomna
och mycket allvarligt skadade nedbrutet på alla insatsområdena. Nedan sammanfattas skadeläget enligt
de olika underlagen.
Dataunderlag omkomna och skadade på ”fyrhjulingar”
(mc, terränghjuling, oregistrerad)
Omkomna
Rättmedicinalverket
ca 74 st (2001-2012)

Väg

Inte väg

9

Skadade
Socialstyrelsen, besökt akutsjukhus
ca 7 000 st (2007-2010)

Trv:s
djupstudier
TR
42 st

44st

RMV:s
rättsmed.
databas
27 st

30st

Polisrapporterade från
STRADA, TR
558 skadade
2001-2012

TR

20% (ca 1400)

80% (ca 5600)

2013-10-23

* STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) är Transportstyrelsens informationssystem om skadade och olyckor i vägtransportsystemet.
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Singel- och alkoholrelateradeolyckor dominerar

Omkomna på ”fyrhjulingar” 2001-2012 (Källa RMV)

Rättmedicinalverkets och Trafikverkets underlag
visar att antalet omkomna på fyrhjulingar i vägtrafik
har ökat. Rättmedicinalverkets underlag visar att
61 procent av dödsolyckorna på och utanför väg är
alkoholrelaterade. Detta bekräftas av Folksams sammanställning av omkomna på väg.

12

10

8

Väg

Dödsfall på och utanför väg Källa:
Rättmedicinalverket: 74 omkomna 2001–2012
– 58 procent i trafikområdet
–

medelålder 44 år

–

93 procent män

–

96 procent singelolyckor

–

61 procent alkoholrelaterade och hög promillehalt (2007–2012, Eriksson, 2013)
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Alkohol förare

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
60%
48%

50%
40%

33%
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okänt

Mer än 60 % av förarna i dödsolyckor med fyrhjuling var alkoholpåverkade
Medelvärdet av de alkoholpåverkade var ca 2,0‰
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Olyckstyp

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
100%

90%

80%
60%
40%
20%
0%

5%

2%

Korsning

Möte

2%
Singel

Upphinnande

9 av 10 dödsolyckorna var singelolyckor
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

10

Omkomna på terränghjuling är vanligast

7 av 10 av fordonen inblandade i dödsolyckor på väg
var terränghjulingar. 1 av 5 fordon var registrerade
som motorcyklar. 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte. I samband med vältning har många
fått fordonet över sig vid något tillfälle, och 1 av 5
återfanns under fordonet. Medelåldern i dödsolyckor
var 38 år, vilket är jämförbart med dödsolyckor på
tvåhjuliga motorcyklar på väg.

Fordonstyp

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
70%

50%
40%
30%
20%

Dödsfall på väg Källa: Trafikverkets djupstudier av
omkomna på väg: 42 omkomna 2001–2012
– 7 av 10 av fordonen som var inblandade i
dödsolyckor var terränghjulingar.
–

Mer än 6 av 10 förarare i dödsolyckor med
fyrhjuling var alkoholpåverkade.

–

Medelvärdet för alkoholhalten bland de alkoholpåverkade var ca 2,0 promille.

–

Huvudskador står för mer än hälften av de
dödliga skadorna.

–

60%

60%

21%
10%

10%
0%

7%

2%
mc reg

moped reg

tgsk reg

tgsk oreg

Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Vältning

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012

29%

7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen
välte.

–

Minst 1 av 3 omkomna har fått fordonet över
sig någon gång under olycksförloppet.

–

Minst 1 av 5 omkomna återfanns under
fordonet.

okänt oreg

7 av 10 av fordonen inblandade i dödsolyckor var terränghjulingar

vältning
nej
71%

7 av 10 omkom i olycka där fyrhjulingen välte
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Ålder omkomna

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
35%
29%
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11-17
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35-44
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65+

Medelåldern i dödsolyckor på väg är 38
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
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Flest omkommer i samband med
vältningsolyckor

Omkomna på fyrhjuling utanför vägområde fördelat på inledande händelse
18

6 av 10 av de som omkom utanför vägområdet omkom
i samband med vältning. Flera har också omkommit i
samband med att de kört igenom isen.

16
14

Antal

12

Dödsfall utanför väg Källa: Rättmedicinalverket:
ca 27 omkomna 2001–2012
– 15 procent skallskador, 26 procent bröstkorgsskador, 19 procent drunkning
–

60 procent vältning

–

56 procent klämd under fordon

10
8
6
4
2
0
vältning

kört genom is

fastnat i vinsch

tappat kontroll (ej
vält)

okänt

6 av 10 omkom i samband med vältning
Källa: Rättsmedicinska databasen omkomna på fyrhjuling utanför vägområde 2001-2012
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Hög andel skadade barn

40 procent var barn under 15 år av de som har uppsökt akutsjukvård och där det har framkommit att det
har varit en fyrhjulingsolycka. (Underlaget bygger
på ett antal rapporterande akutsjukhus som sedan
räknas upp till nationella siffror)

Antal personer som uppsökt akutsjukhus, åldersfördelning
3000
2500
2000

–

40 procent barn under 15 år

–

Armfraktur är den vanligaste skadan
(20 procent).
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Antal

Skadefall på och utanför väg Källa: Socialstyrelsen,
ca 7 000 personer 2007–2010
– 21 procent i trafikområdet, 22 procent i skogsområde och 19 procent på infart eller parkering

Kvinnor

1500

Män
1000
500
0
0-14

15-24

25-44

45-64

65+

40% av de skadade var barn upp till 14 år
Källa: IDB, Personer som uppsökt akutsjukhus 2007-2010
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Väghållare

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
60%

55%

50%
40%

33%

30%
20%
12%
10%
0%

enskild

kommunal

statlig

Nästan 6 av 10 omkom på en väg med enskild väghållare
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Väghållare, terränghjuling
29 omkomna på terränghjuling 2001-2012
70%

Flest omkommer på småvägar

62%

60%
50%
40%
31%

30%
20%
7%

10%
0%

enskild

kommunal

statlig

Nästan 6 av 10 omkom på en väg med enskild väghållare. 4 av 10 omkomna på terränghjulingar omkom på
en väg med statlig eller kommunal väghållare. Terränghjulingar får i normalfallet endast köras på enskild väg samt korsa allmän väg, och dämed är detta
en mycket hög andel. Dödsolyckor med fyrhjulingar
skedde främst på det mindre vägnätet: 8 av 10 omkom
på en väg med hastighetsgräns upp till 70 km/tim och
4 av 10 omkom på en väg smalare än 4 meter

4 av 10 omkomna på terränghjulingar omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
Terränghjulingar får i normalfallet endast köras på enskild väg samt korsa allmän väg.
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Hastighetsgräns

Vägbredd

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
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8 av 10 omkom på en väg med hastighetsgräns upp till 70 km/h
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
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4,0-5,7 5,7-6,6 6,7-7,9 8,0-10,0 > 10,0

okänt

4 av 10 omkom på en väg smalare än 4 meter
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
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Skador vanligast under sommaren

Fördelning över året

Polisrapporterade skador på väg är vanligast under
sommarperioden (maj–augusti). Minst 7 av 10 skadade personer är förare.

558 skadade personer på fyrhjuling
120
terränghjul
100

4-hjuling, okänd typ eller oreg
4-hjulig mc

Skadefall på väg Källa: STRADA: 558 polisrapporterade skadade personer i olyckor med fyrhjulingar på
väg 2001–2012
– 8 av 10 skadade personer är män.
–

Minst 7 av 10 skadade personer är förare.

–

6 av 10 skadas i samband med singelolyckor.

–

Minst hälften av de som skadas på terränghjuling gör det på en statlig eller kommunal väg.
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2 av 9 var passagerare.

–

5 av 9 hade inte hjälm, varav 3 skulle
ha överlevt med hjälm.

–

7 av 9 omkom i en singelolycka, 1 i korsningsolycka och 1 i kollision med fotgängar.

–

5 av 9 förare var alkoholpåverkade med i
medeltal 1,82 promille.

–

6 av 7 singelolyckor var avkörning av väg.

-

Minst 4 av 9 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte.

–

Ingen omkom genom att få fyrhjulingen över sig.

Skadefall: STRADA, polisrapporterade: 174 personer
skadade på väg 2004-2012):
–

Medelåldern var 34 år.

–

8 procent var passagerare.

–

68 procent var singelolyckor.
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Förare eller passagerare

558 skadade personer på fyrhjuling
300

Mc-registrerade fyrhjulingar
Dödsfall: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor: 9
omkomna i olyckor på väg 2006–2012:
Medelåldern var 44 år.

mars

Källa: STRADA Polisrapporterade på väg 558 skadade på terränghjuling, oregistrerad/okänd samt mc, 2001-2012
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Dödade och skadade på olika typer av fyrhjulingar

–
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Minst 7 av 10 skadade personer är förare
Källa: STRADA Polisrapporterade på väg 558 skadade på terränghjuling, oregistrerad/okänd samt mc, 2001-2012
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Terränghjuling

Oregistrerad eller okänd registreringstyp

Dödsfall: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor:
29 omkomna i olyckor med terränghjulingar på väg
2001–2012:

Dödsfall: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor:
2 omkomna på väg:

–

Medelåldern var 37 år.

–

1 av 10 var passagerare.

–

7 av 10 hade inte hjälm, varav ca 1/4 skulle ha
överlevt med hjälm.

–

9 av 10 var singelolyckor (1 korsningsolycka, 1
mötesolycka, övriga singelolyckor).

–

7 av 10 var alkoholpåverkade, med i medeltal
2,13 promille.

–

Vältning förekom i 3 av 4 olyckor, varav 2/3 var
enbart vältning.

–

Av de som välte återfanns 1 av 3 under
fyrhjulingen.

–

2 fall av vältning där personen omkom genom
att få fyrhjulingen över sig

Skadefall: STRADA, polisrapporterade: 258 skadade i
olyckor på väg 2001-2012:
–

Medelåldern var 31 år.

–

14 procent var passagerare.

–

57 procent av olyckorna var singelolyckor.

Skadefall: STRADA, polisrapporterade: 144 personer
skadade på väg 2003-2012:
–

Medelåldern var 35 år.

–

20 procent var passagerare.

–

56 procent var singelolyckor.
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Systematik för ökad säkerhet
för fyrhjulingsåkare
Gemensamma prioriteringar och samverkan
Strategin förutsätter att alla aktörer genomför insatser på lokal, regional, nationell och internationell
nivå inom sina egna ansvarsområde, enskilt eller i
samverkan. Aktörerna bidrar främst genom att inrikta sin verksamhet på de prioriterade insatsområdena.
Årlig uppföljning
En årlig avstämning kommer att ske av trender och
utveckling samt av aktörernas verksamheter främst
inom de prioriterade insatsområdena. Syftet är att
följa utvecklingen och stödja aktörerna inom området. Trafikverket avser att inledningsvis bjuda in
till årliga avstämningsmöten med berörda aktörer.
Frågan om att bilda ett fyrhjulingsråd kommer att tas
upp vid dessa avstämningsmöten.
Regelbunden utveckling av strategin
Det händer mycket inom området just nu. Fordonsutveckling pågår och vi ser att andra länder uppmärksammar området allt mer. Strategidokumentet
behöver därför utvecklas utifrån utfallet av antalet
skadade och dödade, de aktiviteter som aktörerna har
genomfört samt ny kunskap. Översynen av strategin
bör följa samma intervall som översynen av etappmålsarbetet, vilket innebär att den påbörjas senast
under 2016. Trafikverket avser att ta initiativ till utvecklingen av strategin som ska ske i samverkan med
viktiga aktörer.
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Systematisk kunskapsökning samt identifiering
av kunskapsbrister
De prioriteringar som görs ska vara baserade på fakta
och vetenskaplig grund så långt det är möjligt. I dag
finns kunskapsbrister inom flera område, till exempel
effektsamband för olika åtgärder. I strategin ingår att
lyfta fram behovet av forskning och innovation både
nationellt och internationellt.
Koppling till övrigt svenskt trafiksäkerhetsarbete
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige utgår från Nollvisionen. Målet är en halvering till 2020, men det långsiktiga målet är eliminering av dödsfall och allvarliga
skador. För att nå dit tillämpas så kallad målstyrning.
Kärnan i målstyrningen är att årligen följa upp trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån ett antal indikatorer,
det vill säga tillstånd som påverkar hur många som
dödas och skadas i trafiken (Trafikverket 2013:089).
Varje indikator har ett mål till 2020. Det är till dessa
indikatorer som åtgärder och aktiviteter sedan kan
knytas. Få indikatorer berör fyrhjulingar specifikt.
Däremot finns indikatorer som gäller förare av fyrhjulingar i lika hög grad som andra trafikanter, såsom
hastighetsefterlevnad och nykter trafik. Även andra
indikatorer går att generalisera till att omfatta även
säkerhet på fyrhjuling, till exempel hjälmanvändning.
Frågorna om säkerhet på fyrhjuling ingår därmed i
målstyrningen av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. I
strategiarbetet ingår aktiviteter för att bättre synliggöra säkerheten på fyrhjuling i målstyrningsarbetet.

Prioriterade insatsområden
Den som färdas på en fyrhjuling är i normalfallet en oskyddad trafikant, det vill säga är inte skyddad av
en kaross. Även i lagliga hastigheter blir konsekvenserna därför stora vid en olycka. Det är viktigt att
jobba både för att förebygga olyckor och för att minska skaderisken om en olycka inträffar. Analysgruppen har visat att den sammanlagda potentialen inom de prioriterade områdena är tillräcklig för att nå en
halvering av antalet omkomna. Tyvärr finns inte möjlighet att i dagsläget bryta ner potentialen vad gäller
omkomna och mycket allvarligt skadade efter insatsområdena. De åtgärder som beskrivs är framtagna i
samverkan under arbetet med strategin. Aktörerna beskriver dels avsikter att vidta åtgärder enskilt eller
i samverkan, dels några ställningstaganden utifrån nuvarande kunskap.
till företag och personer på landsbygden. LRF är
Sveriges största företagarorganisation med mer
än 90 000 företag och över 170 000 medlemmar.

Information

Bakgrund:
Reglerna kring fyrhjulingar är komplicerade, mycket
beroende på att gruppen består av många skilda
kategorier fordon. Det finns stor okunskap om vad
som gäller och om konsekvenserna av att inte följa
reglerna. Komplexiteten bidrar till okunnigheten. I
dag förekommer vilseledande marknadsföring främst
via internet men även via andra medier särskilt riktad
mot till barn. De som använder fyrhjuling i sin yrkesverksamhet har bättre förutsättningar att få information och tillgodogöra sig den än de som använder
fyrhjuling på fritiden.
Åtgärder:
• Transportstyrelsen avser att under 2014 uppdatera och förnya sin broschyr om fyrhjulingar.
Detta kommer att göras i samverkan med branschen och berörda myndigheter.
•

ATV-leverantörernas förening avser att under
2014 uppgradera sin skrift ”Fakta om fyrhjulingar”. Arbetet kommer att göras i samarbete
med Transportstyrelsen.

•

ATV-leverantörernas förening avser att
uppmana medlemsföretagen att informera
sina återförsäljare om vikten av att informera
konsumenterna om de regler som gäller.

•

Trafikförsäkringsföreningen avser att tillsammans med ATV-leverantörernas förening
förbättra informationen om att fordonen är
trafikförsäkringspliktiga.

•

•

Säker skog avser att under 2014 skapa ett nytt
utbildningssystem om terrängkörning som omfattar regler, riskmedvetande, körteknik samt
kunskap om fordon och mark.
LRF avser att sprida fakta och informationsmaterial om ökad säkerhet vid användning av
fyrhjulingar genom sitt omfattande kontaktnät

•

Dealy Sweden AB och ATV Sweden avser att
medverka till informationsspridning till konsumenter genom att till alla som köper en maskin
sprida den informationsskrift som Transportstyrelsen avser att ta fram i samverkan.

•

Sveriges terrängutbildares riksförbund avser att
informerar och lära ut vad som gäller i samband
med utbildningarna.

•

Svenska ATV-föreningen avser att i samverkan
med MHF Ungdom i samband med tävlingsverksamhet nå ut till ungdomar och föräldrar med
säkerhetsinformation och kraven på utbildning.

•

Trafikverket avser att stödja framtagande av
informationsmaterial genom att bidra med underlag i form av forskningsresultat och olycksanalyser.

•

Konsumentverket avser att sprida information
till konsumenter via sina informationskanaler.
Verket ställer sig även positiva att på branschens
initiativ utreda möjligheten till en gemensam
branschöverenskommelse, exempelvis ”leveransvillkor för ATV och fyrhjulingar”. I övrigt
avser verket att hjälpa till med information om
produktsäkerhet och marknadsföring.

•

Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) avser
att bidra med kunskapsspridning och engagemang i säkerhetsfrågor gällande användning av
fyrhjulingar inom lantbrukssektorn.

•

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp kommer att
fortsätta sitt engagemang i forskning gällande
risker och skadeprevention vid användning av
fyrhjulingar på landsbygden, barn och ungdomars nyttjande av fyrhjulingar är av speciellt
intresse
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Personlig skyddsutrustning

•

9 av 10 som omkommit på terränghjuling har
inte använt hjälm

Bakgrund:
Den som färdas på en fyrhjuling, oavsett kategori, är
en oskyddad trafikant. Det är därför särskilt viktigt
att bära en personlig skyddsutrustning i form av
hjälm, klädsel och kängor. Det bästa underlaget vi
har i dag om hjälmanvändning är de djupstudier av
omkomna på väg som Trafikverket har genomfört
och Folksam sammanställt 2013.

•

minst 1 av 4 omkomna på fyrhjuling skulle ha
överlevt med hjälm (av de som saknade hjälm)

•

7 av 10 dödade förare som inte använt hjälm
var alkoholpåverkade.

De visar bland annat att:
• huvudskador står för mer än hälften av de
dödliga skadorna

Hjälmanvändning

42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012

7 av 10 dödade
förare som ej använt
hjälm var
alkoholpåverkade

10%
17%
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ja mc/moped
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ja tgsk
nej mc
nej oreg

7%

nej tgsk
okänt

50%

9 av 10 som omkommit på terränghjuling har ej använt hjälm
Hälften av de som omkom på mc saknade hjälm
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Förklarande händelse till dödsfall
42 omkomna på fyrhjuling 2001-2012
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Minst 1 av 4 omkomna skulle ha överlevt med hjälm (Ej hjälm)
Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg
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Analysgruppens inledande beräkningar visar att ett
hjälmkrav på terränghjulingar har en potential av att
minska antalet omkomna på väg med 28 procent (8
av 29 omkomna). Av de 8 (av totalt 9) som omkom på
väg på en terränghjuling och som skulle ha överlevt
med hjälm var 6 alkoholpåverkade, med ett medelvärde på 1,9 promille. Enligt underlag från Socialstyrelsen så är en armfraktur den vanligaste skadan
(38 procent) hos dem som skadats svårt, men även
ben- och skallskador är vanliga med cirka 20 procent
vardera.
Transportstyrelsen har under 2013 föreslagit regeringen att krav på skyddshjälm bör gälla för förare och
passagerare vid färd på terränghjuling och snöskoter.
Åtgärder:
• ATV-leverantörernas förening, Dealy Sweden AB, LRF, Säker skog, Rikspolisstyrelsen,
Sveriges terrängutbildares riksförbund, ATV
Sweden, Trafikverket, Trafikförsäkringsföreningen och Sveriges lantbruksuniversitet ställer
sig bakom kravet på hjälm för den som kör
terränghjuling. Kravet på hjälm bör även gälla
traktorregistrerade terränghjulingar, dock bör
lagstiftningen utformas så att kravet inte gäller
traditionella och betydligt större traktorer med
tjänstevikt över 600 kg eftersom de i stort sett
alltid har hytt. LRF och Säker skog ställer sig i
princip bakom ett generellt krav på hjälm vid
framförandet av en terränghjuling men dock
under förutsättning att det i regelverket kommer finnas vissa undantag för till exempel visst
arbete och för kortare sträckor samt att olika
typer av hjälmar ska kunna användas.
•

Sveriges terrängutbildares riksförbund och
Svenska ATV-föreningen ställer krav på hjälmanvändning i samband med utbildning.

Nödlarmssystemet ecall

Skyddssystem

Bakgrund:
Fyrhjulingar används ofta på det mindre vägnätet
men under vissa förutsättningar också i terräng. Även
mindre olyckor som sker på ödsliga platser riskerar
att bli allvarliga eftersom räddning och vård inte sätts
in i tid. I dag öppnar sig marknaden för flera olika
typer av nödlarmssystem, så kallad ecall, vilka kan
korta insatstiderna för vård. Inledande beräkningar
som analysgruppen har gjort visar att ecall har en
potential av att minska antalet omkomna på väg med
10-25 procent. Sannolikt är potentialen ännu större i
olyckor i terräng. Ökad efterfrågan och användning
av dessa system är därför av värde.

Bakgrund:
Exempel på skyddssystem för fyrhjulingar:
• alkolås

Åtgärder:
• Sveriges terrängutbildares riksförbund avser att
informerar om dessa system i samband med
utbildningar och samarbetar gärna med leverantörer av sådana system för att få en ökad
användning till stånd.
•

Trafikverket avser att bidra genom utvärderingar av effekterna av olika ecall-system genom
att under 2014 lyfta fram detta inom forsknings- och innovationsområdet.

•

Trafikförsäkringsföreningen avser att informera
om dessa system i samband med möten inom
trafikförsäkringsbolagen.

•

ATV-leverantörernas förening är positiv till
ecall-system med SOS-funktion.

•

stegringsförhindrande elektronik

•

antisladdsystem

•

fysiskt vältskydd

•

vältvarnare.

De djupstudier av omkomna på väg som Trafikverket
har genomfört och Folksam sammanställt 2013 visar
bland annat att:
• nästan 3 av 4 omkomna på fyrhjuling dog i en
olycka där fyrhjulingen välte
•

minst 1 av 3 av det totala antalet omkomna på
fyrhjuling har fått fordonet över sig någon gång
under olycksförloppet

•

minst 1 av 5 av det totala antalet omkomna på
fyrhjuling återfanns under fordonet

•

mer än 60 procent av förarna i dödsolyckor
med fyrhjuling var alkoholpåverkade. Medelvärdet var 2,0 promille.

Underlag från Rättmedicinalverket visar
bland annat att:
• 6 av 10 omkom i samband med vältning utanför vägområdet
•

61 procent av olyckorna med omkomna var
alkoholrelaterade och promillehalten var hög
(2007-2012, Eriksson, 2013).

Analysgruppens inledande beräkningar visar att
ett vältskydd har en potential av att minska antalet
omkomna med upp till 70 procent (på väg). Antisladdsystem på mc med fyra hjul har en potential att
minska antalet omkomna med 35 procent (på väg).
Fysiskt vältskydd har en potential att minska antalet
omkomna med 33 procent (på väg). Det är viktigt att
fortsatt forskning sker på området.
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Har de åkande fått fordonet över sig
någon gång under olycksförloppet?

Skademekanism bland omkomna på fyrhjuling i olyckor utanför vägområde
16
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6 av 10 omkom i samband klämning under fordon
Källa: Rättsmedicinska databasen omkomna på fyrhjuling utanför vägområde 2001-2012

Minst 1 av 3 av det totala antalet omkomna har fått fordonet över sig
någon gång under olycksförloppet
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Källa: Trafikverkets djupstudiedata av omkomna på väg

Det finns ett starkt samband mellan att vara alkoholpåverkad och att inte använda hjälm. 7 av 10
omkomna förare som inte använt hjälm var alkoholpåverkade.
Alkolås på fyrhjulingar skulle starkt bidra till att
minska andelen alkoholrelaterade olyckor. Att på
olika sätt verka för frivilliga installationer av alkolås
skulle kunna vara ett första steg att nå ut med ett
teknikstöd med stor potential. Ett av Trafikverkets
skyltfondsprojekt testade under vintersäsongerna
2007/2008 och 2008/2009 ett antal alkolås (olika
tillverkare) på ett antal snöskotermodeller. Projektet
visar att alkolåsinstallationer på snöskoter fungerar.
I dag installeras alkolås på snöskotrar frivilligt även
om det finns få installationer. Vad gäller alkolås eller
nykterhetsstödjande teknik i alla fordon påtalade
alkolåsutredningen (2010) att det är svårt att nationellt införa sådan teknik utan att övriga Europa
har samma intresse. Även om vissa röster höjs inom
EU för mer långtgående förutsättningar för legala
förändringar skulle det troligen innebära ett stegvis
införande med ett första fokus på andra typer av
motorfordon. Därför blir frivilliga överenskommelser
och satsningar på alkolås och annan nykterhetsstödjande teknik på vissa typer av fordon eller inom vissa
områden inom strategin av betydelse för ökad nykterhet. Möjligheter finns numera att ansöka om körkort
med villkor efter rattfylleribrott avseende samtliga
behörighetstyper, även MC och AM. Dock omfattas
ännu inte förarbevis eller traktorkort.
Arbetsmiljöverkets tolkning av maskinföreskrifterna
om skyddsbåge till terränghjuling är att en skyddsbåge som eftermonteras på en CE-märkt fyrhjuling är
en säkerhetskomponent. En sådan ska genomgå proceduren som gäller för säkerhetskomponenter innan
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de sätts på marknaden. Proceduren är samma som
för en maskin och innebär bland annat att man säkerställer att produkten uppfyller tillämpliga hälso- och
säkerhetskrav, att man tar fram teknisk tillverkardokumentation, att man skriver en försäkran om överensstämmelse och att skyddsbågen CE-märks.
Åtgärder:
• LRF menar att ett fysiskt vältskydd är det effektivaste sättet att minska dödsolyckor och allvarliga olyckor med fyrhjulingar. Bedömningen
är gjord utifrån de fakta som framkommit från
svensk och utländsk forskning, tillsammans
med medicinska rapporter och olika samställningar av olycksorsaker och konsekvenser. LRF
har dock inte tagit ställning till något lagkrav
utan ser i stället skyddsbågen som ett naturligt
tillbehör i framtiden för den som vill åka säkert
med sin fyrhjuling.
•

Sveriges lantbruksuniversitet säger följande:
”För att öka säkerheten vid användning av
terränghjulingar så är det viktigt att generella
säkerhetsföreskrifter följs, det vill säga att
hjälm används, att man inte har passagerare
på fordonet, att man inte har lastat för tungt
på maskinens pakethållare och att man kör
omdömesgillt i största allmänhet, och att man
tillägnat sig utbildning i ett säkert körsätt. Detta undanröjer dock inte nyttan med att förse
maskinen med en ändamålsenlig skyddsbåge.
Vi anser det vara bortom alla tvivel klarlagt att
säkerhetsnyttan med en skyddsbåge är större
än de nackdelar den i vissa fall säkert kan medföra.”

•

Trafikverket är för vältskydd och kommer att
följa utvecklingen av de konsumenttester av
olika egenskaper hos fyrhjulingar som pågår i
Australien och se över möjligheten att införa
motsvarande anpassat för svenska förhållanden.

•

Säker skog anser att fysiska vältskydd är ett intressant alternativ som bör utredas vidare: ”För
vissa kategorier brukare, till exempel handikappade eller äldre med funktionsnedsättningar är
vi övertygade att skyddet kan göra nytta, men
vi är inte övertygade att det alltid är till mer
nytta än skada.” Säker Skog är intresserade att
följa utvecklingen och eventuellt medverka vid
brukarprovningar etc.

•

Dealy Sweden AB säger följande: ”Vi ställer
oss försiktigt positiva till rekommendation att
använda någon form av vältskydd då vi tror,
utan att ha vetenskapliga belägg för detta, att
vältskydd i de flesta fall gör mer nytta än skada.
Vi uppmuntrar till att det görs en svensk vetenskaplig studie.”

•

ATV Sweden är ytterst tveksamma till en positiv inverkan av ett vältskydd. Som tillval är det
helt ok, men som lagkrav säger de i nuläget nej.

•

ATV-leverantörernas förening åtar sig att med
hjälp av kompetens och tillgängliga resurser
bidra till att utveckla olika typer av elektroniska
skyddssystem för fyrhjulingar.

•

ATV-leverantörernas förening ifrågasätter att
fysiska vältskydd är en bra säkerhetslösning för
alla typer av fyrhjulingar och användningsområden. De anser samtidigt att utvecklingen av
elektroniska hjälpmedel kan vara en framkomlig väg att minska olyckorna.

•

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå kommer
tillsammans med Maskinprovningarna att genomföra en enkätundersökning där i stort sett
alla i Sverige som har monterat en skyddsbåge
på sin fyrhjuling tillfrågas. Syftet är att sammanställa erfarenheter av att använda fyrhjulingar utrustade med olika former av skyddsbågar.

•

Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå kommer
att vara medarrangör på seminarier i Sverige
där internationellt erkända forskare från Australien rörande fyrhjulingar och olycksfall kom-

mer att närvara. Syftet är att överföra kunskap
från världsledande forskare till oss i Sverige
rörande hur skadeeffekterna av olycksfall med
fyrhjulingar kan minskas, samt att: Överföra
kunskap från Sverige till samma grupp av
världsledande forskare beträffande specifika
körsituationer som oftare förekommer i Sverige
än internationellt, för att utvärdera om befintliga och testade simuleringsmodeller för
olycksutvärdering kan utnyttjas även för dessa
situationer, eller om nya modeller måste utarbetas.
•

Sveriges terrängutbildares riksförbund säger
följande: ”Vi känner oss inte mogna att rekommendera fysiska vältskydd då det inte finns
forskning som visar att det har avsedd effekt
vid vältning. Skall fysiska vältskydd användas
måste de levereras av fordonstillverkarna
som kan garantera att skyddsanordningar och
infästningar i fordonet håller för de påfrestningar som sker vid en vältning. Vi skulle gärna
medverka i ett forskningsprojekt där man gör
vältningar med olika fyrhjulingar och olika
bågmodeller om dessa tester görs med senaste
teknik och provdockor. Vi tror också att införande av olika elektroniska säkerhetssystem
kan göra körningen säkrare och är beredda att
bidra med våra erfarenheter.”

•

Svenska ATV-föreningen säger: ”Skyddsbåge
är inget som vi stöder utan att man har gjort
lite mer forskning, då vi nog får se oss som en
organisation som främst har ”nöjesanvändare”.

•

Trafikförsäkringsföreningen har inte tagit ställning till något lagkrav på skyddsbåge. Däremot
ses skyddsbågen som ett naturligt tillbehör för
den som vill åka säkert med sin fyrhjuling.

•

RPS kommer under 2014 att se över vilka krav
som är tillämpliga för den polisiära verksamheten. Polismyndigheten i Stockholm har bl.a. satt
krav på en säker startspärr för att omöjliggöra
start med växel ilagd. Krav på användning av
godkänd mc klädsel finns sedan tidigare inom
Polisen.

•

SLU Alnarp deltar i ett internationellt forskarnätverk om säkerhetsfrågor kring fyrhjulingar
och bidrar gärna med uppdaterad information
om utvecklingen i andra länder.
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Hastighet
Bakgrund:
De olika typerna av fyrhjulingar har olika hastighetsförutsättningar. Några exempel:
• Traktorn har en konstruktiv maxhastighet på
40km/tim
•

Mopeden har en konstruktiv maxhastighet på
45km/tim

•

Mc:n har en effektbegränsning på 15kw.

•

Terränghjulingen får i normalfallet endast köra
20km/tim på enskilda vägar. (De får normalt
inte trafikera allmänna vägar se bilaga 2)

Enligt medverkande aktörer så står det tämligen
klart att framför allt många motorcykelregistrerade
fyrhjulingar är trimmade. Användaren manipulerar
den effektbegränsning som lagen föreskriver och som
fordonen är utrustade med vid leveransen, alternativt
tar bort den. Det är dagsläget också svårt att till exempel vid kontrollbesiktning eller vid kontroll efter
föreläggande om registreringsbesiktning avgöra om
fordonet är trimmat.
Nyregistreringen av traktorregistrerade fyrhjulingar
ökar, och dessa fordon är konstruerade för en hastig-
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het av högst 40 kilometer i timmen. Det är av stor
vikt för säkerheten att även de traktorregistrerade
fyrhjulingarna inte manipuleras utan behåller den
begränsning av hastigheten de är utrustade med från
fabrik. Det bästa underlaget vi har om hastighet är de
av djupstudier av omkomna på väg som Trafikverket
har genomfört och Folksam sammanställt av 2013.
De visar bland annat att få fall av trimning av mc
har kunnat konstateras. Det beror mest sannolikt på
att få kontroller görs av polismyndigheterna i samband med dödsolyckorna. Inledande beräkningar
av analysgruppen visar på en potential att minska
antalet omkomna med 7 procent på väg om hastighetsgränserna efterföljs. Till det kommer effekten av
att för terränghjulingar hålla i många fall hastighetsbegränsningen 20km/h på väg.
En terränghjuling får framföras på enskild väg.
På andra vägar får de köra för att korsa vägen eller
köra kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskild väg får terränghjulingen i normalfallet inte köras fortare än 20km/tim. Det finns
ett undantag: på enskilda vägar som endast i mindre
omfattning används av allmänheten för trafik gäller
vägens hastighetsgräns.

Åtgärder:
• ATV-leverantörernas förening avser att via
medlemsföretagens återförsäljarnät informera
konsumenterna om vikten av att inte manipulera det inköpta fordonet för att öka effekten
eller dess högsta hastighet. För nyttoanvändning inom jord- och skogsbruket behövs inte
hastigheter över 40 km/tim. Föreningen stöder
ett regelverk och annat som på olika sätt
stimulerar till långsamma eller på andra sätt
mindre farliga arbetsfordon eller säkrare förare.
•

Säker skog anser att för nyttoanvändning inom
jord- och skogsbruket behövs inte hastigheter
över 40 km/tim. De stöder ett regelverk och
annat som på olika sätt stimulerar till långsamma eller på andra sätt mindre farliga arbetsfordon eller säkrare förare via lägre avgifter med
mera.

•

Sveriges lantbruksuniversitet avser att bidra till
ökad andel traktorer genom att vid rådgivning
förespråka traktorregistrerade fordon.

•

Dealy Sweden AB avser att medverka till
informationsspridning gällande att inte trimma
eller ta bort effektspärrar i fordon genom att
upplysa om detta vid utbildningstillfällen och
träffar för mekaniker och butikschefer.

•

ATV Sweden ställer sig bakom nolltolerans mot
trimning. Det gör man genom att garanti och
liknande inte gäller om maskinen är modifierad
med delar som inte är original.

•

Arbetsmiljöverket bedriver så kallad marknadskontroll utifrån maskindirektivet och motsvarande svenska föreskrifter. Det innebär bland
annat att verket hanterar ärenden om tekniska
brister för terränghjulingar.

•

RPS kommer under 2014 att på olika sätt öka
kompetensen inom polisen för fordonskategorin fyrhjulingar som helhet samt det specifika
problemet med de trimmade fordonen. Under
förutsättning att tekniska specifikationer finns

tillgängliga som jämförelse kommer polisen att
förbättra tekniska undersökningarna av fyrhjulingar inblandade allvarliga olyckor
•

Trafikförsäkringsföreningen anser att om ett
fordon är strypt för att bli godkänd som en
fyrhjulig motorcykel (15kW) ska strypningen
vara gjord på ett sådant sätt att det inte går
att ta bort eller ändra. Om det bedöms att en
strypning är enkel/lätt att ta bort ska fordonet
inte godkännas som en fyrhjulig motorcykel.
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Utbildning
Bakgrund:
De olika typerna av fyrhjulingar har olika förarbehörighetskrav. Se bilaga 2. Utbildningen för mc- och
mopedkörkort och förarbevis har nyligen setts över.
Den utbildning som finns i dag för terränghjulingar
är dels utbildning för förarbevis, dels en yrkesmässig
och frivillig yrkesmässig utbildning på 20 timmar.
Detta är ett system med flera brister, exempelvis
finns ingen utbildning som är anpassad till formatet för exempelvis enskilda jord- och skogsbrukare.
Inom Säker skog pågår ett arbete med att skapa ett
helt nytt utbildningssystem som bygger på ett stort
antal olika utbildningsmoduler.
Åtgärder:
• Transportstyrelsen kommer under 2014 att ta
initiativ till att se över föreskrifterna och utreda
i vilken utsträckning innehållet i dagens utbildning behöver utvecklas.
•

Säker skog avser att utveckla ett nytt målstyrt
utbildningssystem med olika kompetensmo-
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duler (utifrån erfarenheter från utbildning för
motorsåg) anpassade till olika kategorier av
förare av terränghjulingar inklusive ett möjligt
nytt och enhetligt prov för förarbevis. En arbetsgrupp med bland annat Transportstyrelsen,
Trafikverket, Arbetsmiljöverket, brukarrepresentanter, Sveriges terrängutbildares riksförbund
och Säker skog bildas för att se över utbildningar
för terränghjuling för olika målgrupper inom och
utanför arbetslivet. Erfarenheter från utbildning
för motorsåg visar att intresset ökar och utbildningsresultaten förbättras om utbildningen är
målstyrd med relativt krävande prov men har ett
friare upplägg.
•

ATV-leverantörernas förening avser att fortsätta
stödja utvecklingen av ett nytt utbildningssystem för terränghjulingar genom att delta med
branschkunskap och vid behov hjälpa till med
tillgång till fordon och annan utrustning.

•

Sveriges lantbruksuniversitet avser att bidra
genom att sammanfatta tidigare forskning.

•

LRF anser att det behövs en bättre breddutbildning för ATV-användare. LRF har därför medverkat till att ett nytt utbildningskoncept som nu tas
fram genom Säker skog. När den utbildningen
är klar och har fått accept från myndigheterna
kommer LRF att marknadsföra utbildningen
inom sin omfattande organisation och sitt kontaktnät.

•

Arbetsmiljöverket. Användarnas (arbetstagarnas) kunskaper om en säker användning av fyrhjulingar kommer att ingå i Arbetsmiljöverkets
tillsyn gentemot företag och organisationer som
använder fyrhjulingar i verksamheten, på samma
sätt som annan arbetsutrustning. Tillsynen
görs utifrån regler om användning av arbetsutrustning där det anges att arbetsgivare ska ha
dokumentation över arbetstagarnas praktiska
och teoretiska kunskaper om säker användning
av utrustning med särskilda risker.

Systematisk uppföljning och
ständiga förbättringar

Det händer mycket inom området fyrhjulingar just
nu. Fordonsutveckling pågår och vi ser att andra
länder uppmärksammar området allt mer. Strategidokumentet behöver därför utvecklas vidare utifrån
utfallet av antalet skadade och dödade, de aktiviteter
som aktörerna har genomfört samt ny kunskap. Dokumentet kommer att ses över med samma intervall
som översynen av etappmålsarbetet, vilket innebär
att en översyn av strategin påbörjas senast under
2016. Trafikverket avser att ta initiativ till utvecklingen av strategin, som ska göras i samverkan med
viktiga aktörer. En grupp som bör bjudas in till det
fortsatta arbetet är de som använder fyrhjulingen i
samband med djurskötsel, till exempel renskötsel.
Det är en grupp av brukare som använder fyrhjulingen på speciella sätt och de kan därmed ha egna behov.
För att effektivt kunna följa och påverka utvecklingen
inom fyrhjulingsområdet krävs också att våra datasystem gör det enklare att söka efter önskat underlag.
Det behövs i samband med analyser av fordonsutveckling och antal skadade och dödade. Sedan 2012
är terrängskoter uppdelade på terränghjuling och
snöskoter med en karosserikod i Vägtrafikregistret så
att STRADA kan skilja fordonstyperna åt. Anledningen till att vi har många fyrhjulingar av okänd klass
i våra olycksdata är att den del av vägtrafikregistret
som innehåller fordonskategorierna (L1, L2, etc) inte
finns med i STRADA.

Åtgärder:
• Trafikverket avser att inledningsvis bjuda in till
årliga avstämningsmöten med berörda aktörer.
Avstämningarna syftar till att följa trender och
utvecklingen samt aktörernas verksamheter
främst inom de prioriterade insatsområdena.
•

Trafikverket avser att ta initiativ till utveckling
av strategin under 2016. Detta ska ske i samverkan med viktiga aktörer.

•

ATV-leverantörernas förening åtar sig att aktivt
och med höga ambitioner delta i framtida uppföljningar och förbättringar och ställer sig även
bakom förslaget att bilda ett fyrhjulingsråd.

•

Säker skog är intresserade av att delta i fortsatta samarbeten, uppföljningar och utvecklingsprojekt.

•

Transportstyrelsen avser att under 2014 analysera utvecklingsbehovet och förslå åtgärder för
de register verket ansvarar för.

•

LRF: Säkrare fyrhjulingsanvändning är en viktig
fråga för LRF. De flesta lantbrukare har i dag en
fyrhjuling på gården och upplever den som ett
utmärkt arbetsredskap. Allt som kan medverka
till att minska olyckorna på landsbygden är en
viktigt fråga för LRF. Ett fyrhjulingsråd kan vara
ett sätt att återkommande diskutera och följa
upp åtgärderna för ett säkrare ATV-användande. Sammansättningen måste dock vara
rätt balanserad mellan användare, branschen,
myndigheter och organisationer.

•

Trafikförsäkringsföreningen avser att medverka
vid årliga avstämningsmöten med berörda
aktörer.
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Fyrhjuliga motorcyklar, mopeder och
motorredskap med kaross
Fyrhjuliga motorcyklar, mopeder och motorredskap
med kaross är idag inte vanligt förekommande i
vare sig register eller olyckssammanhang. Fler och
fler aktörer erbjuder nu fyrhjuliga motorcyklar och
mopeder med kaross. Side by side (SBS) med bredare
hjulbas skyddande bur och bälte blir också vanligare.
Det innebär att vi i behöver följa utvecklingen för
dessa fordon och påverka efterfrågan på säkerhetssystem, främst aktiva men också passiva. Vi behöver
också säkerställa att gruppen kan följas via våra datasystem. Så att vi vid kommande strategiöversyn har
bättre underlag att analysera.
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Behov av forskning och innovation
De prioriteringar som görs ska vara baserade på
fakta och vetenskaplig grund. Som nämnts i dokumentet saknas i många fall kunskaper om åtgärder
och deras samband med trafiksäkerheten.
Några viktiga forsknings och
innovationsområden är:
• olyckor med oregistrerade fyrhjulingar
•

effektsamband av ett utvecklat och
moderniserat utbildningssystem

•

effektsamband av olika vältskydd

•

utvärderingar av effekterna av
olika ecall-system

Åtgärder:
• Trafikverket avser att under 2014 initiera och
finansiera tre forsknings och innovationsprojekt
inom området.
•

•

LRF har tidigare initierat projekt för provning
av skyddsbågar och andra mindre forskningsprojekt om fyrhjulingsanvändning. Men
mer forskning behövs, speciellt om de olika
skyddsbågarnas skyddseffekt i våra nordiska
terrängförhållanden. LRF avser att medverka till
att behovet av denna forskning belyses i olika
sammanhang.
Trafikförsäkringsföreningen: Länsförsäkringar
avser att bidra med forskning i något av de
FOI-områden som redovisas som viktiga.
Forskningen kommer ske i samverkan med en
högskola eller annan institution.

Olyckor med oregistrerade fyrhjulingar

Olyckor med registrerade fyrhjulingar analyseras i
dag, men olyckor med oregisterade fyrhjulingar eller
sådana med okänd registrering är inte analyserade
på samma sätt. Inledande uppgifter visar att andelen
skadade barn är hög i denna grupp (40 procent), men
det finns stor okunskap om omständigheterna.

Effektsamband av ett utvecklat och moderniserat
utbildningssystem
Den utbildning som finns för terränghjulingar är dels
utbildning för förarbevis, dels yrkesmässig och frivillig yrkesmässig utbildning. Inom Säker skog pågår ett
arbete med att skapa ett helt nytt utbildningssystem
som bygger på ett stort antal olika utbildningsmoduler. Effekterna av kommande utbildningar är av värde
att följa.

Effektsamband av olika vältskydd

Flera källor visar att andelen vältningar är mycket
stor i samband med olyckor med fyrhjulingar (60–70
procent). De djupstudier av omkomna på väg som
Trafikverket har genomfört och Folksam sammanställt 2013 visar bland annat att nästan 3 av 4 omkomna på fyrhjuling dog i en olycka där fyrhjulingen välte
samt att minst 1 av 3 av det totala antalet omkomna
på fyrhjuling har fått fordonet över sig någon gång
under olycksförloppet. Det framgår dessutom att
minst 1 av 5 av det totala antalet omkomna på fyrhjuling återfanns under fordonet. Det finns ett behov av
att tydliggöra effektsamband för olika skyddssystem
som till exempel fysiskt vältskydd, antisladdsystem,
stegringsförhindrande elektronik och vältvarnare.

Utvärderingar av effekterna av olika ecall-system

Fyrhjulingar används ofta på det mindre vägnätet
men också i terräng under vissa förutsättningar. Även
mindre olyckor som sker på ödsliga platser riskerar
att bli allvarliga eftersom räddning och vård inte sätts
in i tid. I dag öppnar sig marknaden för flera olika av
ecall-system som skulle kunna korta insatstiderna för
vård. Inledande beräkningar som analysgruppen har
gjort visar att ecall har en potential att minska antalet
omkomna i olyckor på väg med 10–25 procent. Det
finns ett behov av att tydliggöra effektsambanden
för att se vilka ecall-system som är lämpliga i fyrhjulingssammanhang.
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Bilaga 1
Arbetssätt för utvecklandet av en
gemensam strategi
Arbetet med att utveckla en gemensam strategi har
genomförts i projektform med en arbetsgrupp och
en styrgrupp. Arbetsgruppen innehöll många kompetenser och roller. Både leverantörer, marknad,
myndigheter och utbildningsorganisationer var
representerade. En särskild analysgrupp har använts.
Trafikverket har stått för projektledningen.

Arbetet har skett i tre huvudsteg under 2013.
1. Steg 1 innebar samling kring syfte och målsättning.
Objektiva fakta började bearbetas i syfte att klargöra
vad vi visste enskilt och tillsammans, vad som har
gjorts och görs samt vilken kunskap vi saknade Både
nationella och internationella kunskapsdokument
sammanställdes.
2. Förutsättningar för de olika fordonstyperna klargjordes och avgränsningar bestämdes. Tänkbara lösningar listades utifrån både tidigare och ny kunskap.
3. Tillgängliga effektsamband inhämtades från analysgruppen och prioriterade insatsområden utvecklades. Systematik för ständiga förbättringar formades.
Resultatet har sedan sammanställts i denna strategi
som deltagande organisationer har undertecknat.

Deltagare i arbetsgruppen:
•

Per Johansson, Ingemar Lindberg, ALF,
ATV-leverantörernas Förening

•

Carl Axel Sundström, Arbetsmiljöverket

•

Micke Anderzon, ATV Sweden

•

Lars Harlin, Dealy Sweden AB

•

Anna Strandberg, Konsumentverket

•

Anders Danielson, LRF

•

Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen (RPS)

•

Maria Wedin, TFF, Trafikförsäkringsföreningen

•

Niclas Nilsson, Transportstyrelsen		

•

Peter Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU Alnarp, Lantbrukets arbetsmiljökommitté
– LAMK

•

Tomas Nordfjell, Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU Skogsvetenskapliga fakulteten Umeå

•

Dag Abelsson, Sveriges terrängutbildares
riksförbund (STHR)

•

Arne Heimdahl, Svenska ATV-föreningen

•

Tomas Gullberg, Säker skog

•

Jörgen Persson (ordförande) och
Roger Johansson, Trafikverket

Deltagare i analysgruppen:
Matteo Rizzi, Folksam
Johan Strandroth och Jörgen Persson Trafikverket

Deltagare i Styrgruppen:
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•

Per Johansson, ALF

•

Micke Anderzon, ATV Sweden

•

Bengt Svensson, RPS

•

Stig Brahn, Transportstyrelsen

•

Claes Tingvall ordförande, Erik Norrgård beställare, Jörgen Persson föredragande, Trafikverket

Bilaga 2
Sammanfattning av regler och förutsättningar.
Fyrhjulingen tillhör fordonsslaget
Moped klass I

Terränghjuling

Motorcykel

Traktor

Motorredskap I
och II

Körning på väg

Ja

(1) Endast enskild väg

Ja

Ja

Ja

Körning i terräng

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid
vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid
vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid
vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid vissa
arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

Skyddshjälm

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Hastighet

Gällande hastighetsgräns
Är konstruerad för 45 km/t

(2) På väg 20 km/t
I terräng gällande hastighetsgräns

Gällande hastighetsgräns

Gällande hastighetsgräns
Är konstruerad för 30
eller 40 km/t

Motorredskap klass I
konstruerad för hastighet
över 30 km/t. Högsta tillåtna
hastighet 50 km/t
Motorredskap klass II är
konstruerad för en hastighet
av högst 30 km/t

Passagerare

Ja

(3) Ej på väg, 5 kap. 4 § Trf

Ja, om föraren fyllt 18 år

Ja

Ja

Passagerare på släp

Nej, Trf 4 kap. 15b

(4) Ej på väg
5 kap. 4 § Trf

Nej, Trf 4 kap. 15b

(5) Endast efter
lämplighets-besiktning,
5 kap. 1 § Ff

Endast efter
lämplighets-besiktning,
5 kap. 1 § Ff

Förarbehörighet

(6) Fyllt 15 år
Körkort, med behörighet
AM eller högre

Fyllt 16 år Körkort utfördat
före 1/1 2000 eller förarbevis.

(7) Körkort A1, A och B
utfärdat före 19/1 2013.
Efter detta datum endast B

(8) Fyllt 15 år
Traktorkort eller körkort
med behörighet AM eller
högre

Motorredskap I Minst behörighet B
Motorredskap II 15 årTraktorkort eller körkort med
behörighet AM eller högre

Registreringsplikt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, Motorredskap klass I, Ett
motorredskap klass II kan
behöva registreras beroende
på användning. Läs mer i Lvtr
§12-13.

Registreringsskylt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, för motorredskap klass I
Motorredskap klass II kan
behöva registreras beroende
på användning.

Fordonsskatteplikt

Nej

Nej

Ja

Endast klass I traktor

Det beror på hur fordonet
används. Se Transportstyrelsens hemsida om
skattepliktiga fordon.

(trafiktraktor)

Trafikförsäkring

Ja
Enligt 37§ Tsl ska bevis
medföras

Ja

Ja

Ja

Beror på användningsområde. Se Tsl

Kontrollbesiktning

Nej

(9) Ja, vissa fall Fof 6
kap.11 §

Ja

Nej

Motorredskap klass I ska
kontrollbesiktas.

Förklaring
Tkl Terrängkörningslagen (1975:1313)
Tkf Terrängkörningsförordningen (1978:594)
Trf Trafikförordningen (1998:1276)
Fof Fordonsförordningen (2009:211)
Tsl Trafikskadelagen (1975:1410)
Lvtr Lag om vägtrafikregister (2001:558)

[5]

Traktor: Besiktning behövs inte för fordon som används kortaste färd till
eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor

[6]

Moped klass I: Behörighet AM ger även rätt att köra moped klass II,
traktor och motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerat för
hastighet av högst 30 km/tim)

[7]

Motorcykel: Körkort med behörighet A1 och A utfärdade före den 19
januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig mc om behörigheten
inte har varit återkallad efter detta datum. Körkort med behörighet A1,
A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att
köra fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs då behörighet B.

[1]

Terränghjuling: Färd får ske på annan väg än enskild väg för att korsa
vägen eller köra kortaste lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.

[2]

Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning
används av allmänheten för trafik gäller vägens hastighetgräns.

[8]

Traktor: Behörighet behövs inte vid färd kortare sträcka till eller från
arbetsplats eller mellan en gårds ägor

[3]

Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning
används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.

[9]

[4]

Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning
används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.

Terränghjuling: Registrerade terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik för persontransport och registrerade terrängmotorfordon som
används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas.
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Oregistrerade fyrhjulingar och lekfordon

En fyrhjuling som inte tillhör fordonsslagen moped,
motorcykel, traktor, motorredskap och terrängmotorfordon är typgodkänd är endast tillåten att köra på
särskilt inhägnade banor. Reglerna om krav på körkort,
registrering eller krav på viss ålder gäller inte där. Det är
vårdnadshavaren eller den som arrangerar en körning
för minderåriga förare som har ansvar för att säkerheten är godtagbar, försäkringsskyddet tillräckligt och att
hjälm används. Det finns ingen definition av vad särskilt
inhägnad bana är, men rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten eller ovidkommande trafik
inte kan komma in på området. Villatomter, campingplatser och flygflottiljer har underkänts. Motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former
inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer har godkänts

Lekfordon

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras
fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Den måste
ha elmotor och vara avsedd för barn upp
till 14 år. Ett barn som använder ett lekfordon har
samma skyldigheter som gående i trafiken. Rekommendationen är att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt
av en vuxen.

Inte lekfordon

Om fordonet har förbränningsmotor kan det aldrig
räknas som lekfordon, enligt Konsumentverket (KOVFS
2011:5). Det finns idag flera produkter som felaktigt
uppfattas som lekfordon, exempelvis pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling.
Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område kan bötfällas.
Detta gäller till exempel de produkter som listas ovan.
En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett
barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också
medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets
framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas.
Om barnet fyllt 15 år kan det dessutom dömas till dagsböter för olovlig körning.
Dessa fordon räknas inte som lekfordon:
• Pocketbike
•

Minimoto

•

Barnsnöskoter

•

Barnfyrhjuling

•

Knattecross
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Terrängkörningslagen begränsar körning utanför väg
Text från Naturvårdverkets hemsida 2013:

Terränghjulingar eller fyrhjulingar har blivit allt mer
populära de senaste åren. Det ingår inte i allemansrätten att köra med motordrivna fordon i naturen. De får,
beroende på hur de är registrerade, bara användas på
vägar eller på särskilda banor för motorfordon.
Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på
miljöområdet med ansvar för bland annat terrängkörningslagstiftningen.
Terrängkörningslagen förbjuder med vissa undantag
körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon. Förbudet är till för att skydda naturen. Förbudet
gäller även markägaren själv.
Med undantag av körning i samband med jord- och
skogsbruk får markägaren inte köra på sin egen mark,
och kan inte heller ge någon annan tillåtelse att göra det.

Vad är motordrivet fordon och terräng?

”Motordrivna fordon” är ett samlingsbegrepp för alla
slags fordon som drivs med motor. Det omfattar alltså
bil, motorcykel, moped, traktor, motorredskap och terrängskotrar, det vill säga snöskotrar och terränghjulingar. Begreppet ”motorfordon” omfattar endast bil, motorcykel och moped. Terräng i lagens mening är i stort
sett all naturmark, inte bara ”skog och mark”. Parkmark,
gräsmattor, stigar, motionsspår och vandringsleder
räknas också som terräng. Därför behövs inga förbudsskyltar för att förbjuda exempelvis mopedkörning på
motionsspår eller vandringsleder.

Undantag från förbudet

Körning i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk
är undantaget från det generella förbudet i terrängkörningslagen. I terrängkörningsförordningen finns ytterligare undantag från terrängkörningslagens generella
förbud. Det gäller bland annat för körning
•

i samband med olika slag av projekteringsarbeten

•

i räddningstjänst och vid sjukfall

•

vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin

•

i viss utsträckning i samband med renskötsel

•

vid arbeten i parker och friluftsområden

•

i särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden

Länsstyrelsen kan besluta om fler undantag i enskilda
fall, till exempel för bilparkering i samband med orienteringstävlingar eller andra arrangemang.
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