
Kollision & konsekvens

Betydelsen av samverkande åtgärder
för ökad trafiksäkerhet



Ett vägtransportsystem som utgår från människan

Nollvisionen
Nollvisionen inom vägtrafiken sätter människors liv
och hälsa i centrum. Det etiska synsätt som Noll-
visionen innebär kan sägas vara en anpassning till vad
som gäller i samhället i övrigt, t ex inom arbetslivet,
sjukvården och flygtrafiken.

En konsekvens av Nollvisionen är också att det inte
är olyckorna utan de allvarliga personskadorna som
sätts i centrum.

Nollvisionen utgår från att systemet måste utformas
med utgångspunkt från att olyckor kommer att in-
träffa, även om det är lika viktigt som tidigare att före-
bygga olyckor. Systemet ska därför utformas och di-
mensioneras utifrån människans tolerans mot yttre
våld så att olyckor inte leder till död eller allvarliga
hälsoförluster.

Delat ansvar
Nollvisionen förändrar också synen på ansvaret för
säkerheten i vägtransportsystemet på så sätt att den
enskilde är ansvarig för att följa lagar och bestämmelser
medan systemutformarna är ansvariga för den in-
byggda säkerheten i systemet. Om den enskilde bruka-
ren inte följer spelreglerna faller ansvaret för att skydda
människor tillbaka på dem som utformar systemet.

Människans begränsningar ska vara utgångspunkt vid utformning
av vägtransportsystemet på såväl kort som lång sikt. Det gäller be-
gränsningar både i förmåga att bete sig trafiksäkert och i förmåga
att tåla yttre våld vid en kollision.

Varje år dödas omkring 600 människor och 4000 ska-
das allvarligt till följd av trafikolyckor. Detta är till stor
del ett resultat av att vägtransportsystemets huvud-
komponenter - människa, fordon och väg – inte är
tillräckligt anpassade till varandra. Vägverkets djup-
studier av dödsolyckor under åren 1998 och 1999 visar
att i två tredjedelar av olyckorna kan det dödande
krockvåldet kopplas till faktorerna vägutformning och
hastighetsgräns.

För att illustrera vägtrafikens säkerhetsbrister men
också den stora förbättringspotential som finns har
Vägverket låtit genomföra krockprov med personbilar i
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Systemets komponenter anpassas till varandra
Bilar, vägar och trafiksystemet i övrigt måste utformas
och utvecklas tillsammans för att inte hastigheten av
säkerhetsskäl ska behöva sänkas till oacceptabla nivåer.
En modern bil kan i sig skydda de åkande vid en
frontalkollision i  högst 60-70 km/tim. När det gäller
andra typer av kollisioner som t ex sidokollisioner är
den gränsen betydligt lägre. Därför måste vägmiljön
utformas så att frontalkollisioner i högre hastigheter
elimineras liksom kollisioner med träd, stolpar och
andra fasta föremål i sådana hastigheter där bilen i sig
inte kan skydda de åkande.

Föraren
Ett säkert vägtransportsystem förutsätter att trafikan-
terna följer spelreglerna. För motorfordonsförare är det
några regelområden som är särskilt viktiga; hastighet,
trafiknykterhet och användning av bilbälte och annan
skyddsutrustning. Genom att följa reglerna inom dessa
områden kan varje förare bidra både till färre olyckor
och, framför allt, till färre dödsfall och allvarliga
personskador. Det är därför viktigt att förarna har kun-
skap om reglerna,  accepterar dem och har förmåga att
följa dem. Men även den mest laglydige, erfarne och
ambitiöse bilförare kan begå misstag. Vägtransport-
systemet måste utformas och dimensioneras med hän-
syn till detta.

Bilen
Personbilars förmåga att skydda de åkande vid en kolli-
sion har förbättrats väsentligt under de senaste 10–15
åren, och denna utveckling fortsätter. Det går dock
inte att förlita sig på att bilens skyddssystem ska fung-
era i alla typer av kollsioner. Många kollisioner sker
nämligen i hastigheter där bilen i sig inte kan skydda
mot de stora krafter som de åkande utsätts för. De kraf-
terna leder till allvarliga personskador och dödsfall
även om hastighetsgränserna hålls och bilbältet används.

hastigheterna 50, 70 och 90 km/tim. Kollisions-
förloppen har dokumenterats i filmsekvenser som tyd-
ligt  visar betydelsen av ”förlåtande vägmiljöer” i has-
tigheter där enbart bilen inte kan ge de åkande tillräck-
ligt skydd vid en kollision mot ett fast föremål.

Hastigheten
Nollvisionens säkerhetsfilosofi  innebär att  hastigheten
blir den regleringsfaktor som kompenserar för mindre
god säkerhet hos t ex vägmiljö och fordon. Varje sådan
brist medför därför lägre framkomlighet. Denna
dimensioneringsprincip innebär att systemet utformas
för en viss användning med utrymme för mänskliga
misstag och felhandlingar. Att exempelvis hålla hastig-
heterna inom vad systemet dimensionerats för blir helt
avgörande för säkerheten eftersom man med hastig-
heten styr mängden energi som överförs
vid en olycka.

Vägen
Olyckor där man kolliderar med mötande eller kor-
sande fordon eller kör av vägen och kolliderar med
fasta föremål (t ex träd, stolpar, stenar) i vägens sido-
område ger de svåraste personskadorna. Även i hastig-
heter som ligger inom de tillåtna leder sådana olyckor
ofta till dödsfall och allvarliga skador.

Vägen och vägens sidoområden måste utformas så
att de olyckor som ger de allvarligaste personskadorna
förhindras och så att krockvåldet i de olyckor som sker
kan hanteras av bilen och dess skyddssystem utan att
de åkande kommer till allvarlig skada.

Därför satsas idag på olika fysiska åtgärder, som
avkörningsskydd i form av räcken, rensning av sido-
områden från fasta föremål, mittbarriärer som förhin-
drar kollisioner med mötande och korsningsåtgärder.



Huvudkontoret
781 87 Borlänge

Telefon 0243-750 00, telefax 0243-758 25, texttelefon 0243-750 90
E-post: vagverket@vv.se / Internet: www.vv.se

För ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete krävs
långsiktiga och samverkande åtgärder samt ett
väl utvecklat samspel mellan vägtransportsyste-
mets olika komponenter – fordon, väg/vägmiljö
och människa. Ansvaret för säkerheten delas av
alla som påverkar utformningen av systemet och
som använder sig av det.

Trafiksäkerhet - allas ansvar
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