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Förord
Denna rapport redovisar analys och slutsatser avseende målnivåer och indikatorer för
trafiksäkerhetsarbetet fram till år 2020.
Rapporten är framtagen av en projektgrupp inom Trafikverket på uppdrag av Gruppen
för Nationell Samverkan – Väg (GNS Väg). Rapporten bygger i huvudsak på analyser
gjorda av en nationell analysgrupp bestående av analytiker från Transportstyrelsen,
Trafikanalys, VTI och Trafikverket.
De slutsatser som redovisas i rapporten utgör inte något formellt ställningstagande från
inblandade aktörer utan är slutsatser som aktörernas representanter i GNS Väg har
dragit mot bakgrund av den analys som gjorts.
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Sammanfattning
Syftet med denna översyn är att ge underlag för beslut om en eventuell revidering av nu
gällande etappmål och indikatorer. Detta för att säkerställa att etappmålen för
säkerheten inom vägtrafiken är både utmanande och realistiska samt att de indikatorer
som följs är de som bäst bidrar till en effektiv styrning av trafiksäkerhetsarbetet.
Analysen baseras på en helt ny metod som ger ett mer tillförlitligt resultat jämfört med
tidigare analyser. Metoden baseras på ny kunskap om utvecklingen till år 2020 och data
från bl.a. STRADA sjukvård och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Ett nytt
begrepp införs – mycket allvarlig skada. En mycket allvarlig skada är en personskada
som ger bestående hälsoförlust motsvarande en ”medicinsk invaliditet” av 10 procent
eller mer (RPMI 10 %).
Analysen visar att nuvarande mål för antal dödade år 2020 kommer att nås bara tack
vare den utvecklingen av fordon och infrastruktur som kan prognostiseras fram till år
2020. Den största förbättringen blir för skyddade trafikanter. Analysen visar att det är
möjligt att skärpa målen, innebärande en halvering av antal dödade och en minskning av
antal mycket allvarligt skadade med 40 procent mellan år 2010 – 2020. Men då krävs
ytterligare åtgärder, utöver de som ligger i prognosen, motsvarande cirka 70 färre
dödade och 210 färre mycket allvarligt skadade på årsbasis.
I diagrammet, nedan, visas alternativa målnivåer för utvecklingen av antalet omkomna i
vägtrafiken till år 2020.
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Nedan redovisas den syn GNS Väg har på arbetet och de slutsatser som man drar av
analysen. Slutsatserna utgör inte något formellt ställningstagande från inblandade
aktörer utan är slutsatser som aktörernas representanter i GNS Väg har dragit mot
bakgrund av den analys som gjorts.
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Skäl till att göra en analys
•

Regeringen har tidigare påtalat att en mer genomgripande avstämning av
målstrukturen bör göras år 2012 och 2016.

•

Nuvarande utveckling gör att målet om maximalt 220 dödade år 2020 inte
bedöms vara någon stor utmaning att nå.

•

EU har antagit ett mål om en halvering av antal dödade mellan år 2010 – 2020.

•

Tidigare analysmetoder och indikatorer är inte längre adekvata i alla delar.

•

Det kommer nya åtgärder som behöver målsättas, och det finns nya problem.

•

Aktörer sätter mer ambitiösa mål.

Slutsatser av den analys som gjorts
1.

Den analys som gjorts, och som visar en möjlig utveckling mellan år 2010 och
2020 vad gäller dödade och mycket allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, är
tillförlitlig och ger en bra grund för prioriteringar i det framtida
trafiksäkerhetsarbetet.

2. Att skärpa målnivåerna på det sätt som analysen anger bedöms som realistiskt
och samtidigt tillräckligt utmanande för att stimulera till fortsatt effektivt arbete
och innovativa lösningar inom trafiksäkerhetsområdet.
3. Sammansättningen av indikatorer för det aktörsgemensamma
trafiksäkerhetsarbetet inom väg bör ändras enligt analysgruppens förslag.
4. Utvecklingen av säkra fordon och säker infrastruktur kommer att ge ett starkt
bidrag till måluppfyllelsen år 2020. Härutöver finns flera utmaningar, inte
minst att öka hastighetsanpassningen, oskyddade trafikanters säkerhet och
användningen av ny teknik.
5.

För att nå de målnivåer som analysen pekar på, krävs en effektiv
målstyrningsprocess och ny kunskap, särskilt vad gäller arbetet med att öka
oskyddade trafikanters säkerhet.

Den nationella analysgruppen föreslår följande 10 indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet:
1.

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
3. Nykter trafik
4. Bältesanvändning
5.

Hjälmanvändning

6. Säkra personbilar i trafik
7.

Säkra motorcyklar i trafik (ABS)

8. Säkra statliga vägar
9. Säkra GCM-passager i tätort
10. Drift och underhåll av GCM-vägar
Flera av indikatorerna mäts redan, medan både mått och mätmetoder behöver utvecklas
för några indikatorer, bl.a. Säkra GCM-passager i tätort och Drift och underhåll av GCMvägar. Dessutom föreslås ytterligare mått, utöver de 10 indikatorerna, för att
komplettera bilden av tillståndet i vägtrafiken.
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1 Bakgrund
I propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93)
påtalar regeringen att etappmålen för säkerheten inom vägtrafiken kan komma
att revideras, där bl.a. graden av måluppfyllelse och förändringar av trafiken och
dess sammansättning kan bli avgörande vid övervägandena.
Regeringen ansåg att en mer genomgripande avstämning av målstrukturen bör göras år 2012 och
2016. Denna rapport redovisar en genomgripande avstämning av målnivåer och indikatorer.

1.1 Syfte med översynen
Syftet med denna översyn är att ge underlag för beslut om en eventuell revidering av nu gällande
etappmål och indikatorer. Detta för att säkerställa att etappmålen för säkerheten inom
vägtrafiken är både realistiska och utmanande samt att de indikatorer som följs är de som bäst
bidrar till en effektiv styrning av trafiksäkerhetsarbetet.

1.2 Avgränsning
Den analys av målnivåer och indikatorer som den nationella analysgruppen gjort avser
utvecklingen av antal dödade, allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade1 i trafikolyckor
fram till år 2020, med 2010 som basår. Denna analys har kompletterats med en analys som
projektgrupp har gjort av fallolyckor i trafikmiljön år 2010. Dödsfall till följd av självmord ingår
inte i det material som har studerats i denna rapport. Uppgifter om antal dödade och allvarligt
skadade och de orsaker som kan har föranlett dessa olyckor baseras bl.a. på material från
STRADA sjukvård och Trafikverkets djupstudier.

1.3 Arbetets genomförande
Översynen av nuvarande etappmål och indikatorer har skett på uppdrag av GNS Väg. GNS är en
förkortning för Gruppen för Nationell Samverkan och är en arena för utbyte av kunskap och
koordinering mellan olika aktörer i syfte att förverkliga Nollvisionen.
GNS Väg träffas 6 gånger per år och aktuella frågor som hanteras är bl.a. Målstyrning
Trafiksäkerhet Väg och Översyn etappmål 2020. I GNS Väg ingår representanter från
•

Arbetsmiljöverket

•

Folksam

•

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

•

Näringsdepartementet

•

Rikspolisstyrelsen

•

Sveriges Kommuner och Landsting

•

Toyota Sweden AB

•

Trafikverket

•

Transportstyrelsen

Rapporten är framtagen av en projektgrupp inom Trafikverket. Rapporten bygger i huvudsak på
analyser gjorda av en nationell analysgrupp bestående av analytiker från Transportstyrelsen,
Trafikanalys, VTI och Trafikverket. Arbetet har granskats av en extern konsult, Rune Elvik vid
Transportekonomiska Institutet i Norge, TöI.
1

Begreppen allvarlig skada och mycket allvarlig skada definieras i avsnitt 3.4.
10

Arbetet har skett i dialog med de företag, organisationer och myndigheter som ingår i arbetet
”Tillsammans för Nollvisionen”. Bl.a. har dialog skett med de aktörer som ingår i GNS Väg vid
totalt 5 möten samt med ytterligare inbjudna aktörer vid två olika tematräffar och en workshop.
Av bilaga 1 framgår deltagarlistan för den workshop som anordnades den 10 februari 2012.
Den analys och de slutsatser som redovisas i rapporten kommer att redovisas och diskuteras vid
resultatkonferensen i Stockholm den 23 april 2012. Efter eventuell revidering av rapporten
kommer underlaget att redovisas för regeringen.
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2 Förutsättningar
I propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93)
påtalar regeringen att en utgångspunkt för val av målnivåer och målår har varit
EU:s trafiksäkerhetsmål om 50 procent reduktion av antalet dödade på tio år
fram till 2010. Regeringen angav då att ambitionen i Sverige inte bör vara lägre
än genomsnittet inom EU.
Sedan regeringen beslutade nuvarande etappmål har EU beslutat ett nytt halveringsmål för antal
dödade inom hela EU som gäller för perioden år 2010 - 2020. Analysen har bl.a. prövat om det är
möjligt för Sverige att ansluta sig till detta nya halveringsmål.

2.1 Skäl att se över nuvarande målnivåer
Det finns flera goda skäl till att se över nuvarande målnivåer.
•

Regeringen har tidigare påtalat att en mer genomgripande avstämning av målstrukturen
bör göras år 2012 och 2016.

•

Nuvarande utveckling gör att målet om maximalt 220 dödade år 2020 inte bedöms vara
någon stor utmaning att nå.

•

EU har antagit ett mål om en halvering av antal dödade mellan år 2010 – 2020.

•

Tidigare analysmetoder och indikatorer är inte längre adekvata i alla delar.

•

Det kommer nya åtgärder som behöver målsättas, och det finns nya problem.

•

Aktörer sätter mer ambitiösa mål.

Bakgrunden till denna översyn är att regeringen har uttalat att en mer genomgripande
avstämning av målstrukturen bör göras år 2012 och 2016. Dessutom gör nuvarande positiva
utveckling av trafiksäkerheten att det är önskvärt att analysera om nuvarande mål om maximalt
220 döda år 2020 är tillräckligt utmanande.
EU har antagit ett mål om en halvering av det totala antalet döda i vägtrafiken mellan år 2010 –
2020. I en resolution från september 2011 stöder Europaparlamentet helt och fullt målet om en
halvering av antalet döda i vägtrafiken mellan år 2010 – 2020, men efterlyser samtidigt fler
tydliga och mätbara mål, särskilt för att minska antalet
•

omkomna barn upp till 14 år i vägtrafiken med 60 procent

•

omkomna fotgängare och cyklister i vägtrafiken med 50 procent

•

personer som fått livshotande skador med 40 procent EU

EU har alltså slagit fast en mycket hög ambition för sitt trafiksäkerhetsarbete. Som ett av
föregångsländerna inom EU, vad gäller trafiksäkerhet, är det rimligt att Sverige ser över
möjligheten att ha samma höga ambition som resten av EU.
Som framgår av analysen nedan finns i dag en bättre metod och bättre underlag för att analysera
den framtida trafiksäkerhetsutvecklingen. Nya analyser är helt enkelt mer tillförlitliga än tidigare
analyser av trafiksäkerhetsutvecklingen, vilket påverkar vilka målnivåer som kan anses vara
rimliga.
Med nya målnivåer följer nya utmaningar och nya behov av insatser. Detta gäller inte minst för
det mål som rör allvarligt skadade. Det finns därför starka skäl att inte bara se över målnivåerna
utan även de indikatorer som används för att styra och följa trafiksäkerhetsarbetet på nationell
nivå.
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Flera aktörer har egna ambitiösa mål som driver på utvecklingen. Ett exempel är Volvos mål för
år 2020:”Our vision is to design cars that should not crash and by 2020 no one will be killed or
injured in a Volvo”.

2.2 Nuvarande etappmål och indikatorer
Etappmål år 2007 - 2020
Enligt regerings proposition Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) gäller
följande etappmål för säkerheten inom vägtransportområdet:

Nuvarande etappmål
Målet för säkerhet inom vägtransportområdet bör preciseras i form av etappmålet att
antalet omkomna halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan
2007 och 2020. Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet
prioriteras.
Etappmålet uppnås genom ett långsiktigt, effektivt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete.
Det är avgörande att de viktiga aktörerna engageras och samverkar i arbetet

Enligt regeringen måste trafiksäkerhetsarbetet drivas effektivt och målinriktat. Vidare sägs att
trafiksäkerhetsarbetet särskilt bör beakta behoven bland grupper som är särskilt utsatta i
trafiken, bl.a. barn och äldre.
För att jämna ut för årliga variationer valde regeringen att beräkna antalet omkomna för basåret
2007 som ett medelvärde för de tre åren 2006–2008. Regeringen påtalade att man på samma
sätt vid en uppföljning av målet bör beräkna ett medelvärde. År 2006 omkom 445 personer,
2007 omkom 471 personer och 2008 omkom, enligt då preliminära siffror, 420 personer. Målet
om en halvering skulle därmed motsvara en minskning från cirka 440 omkomna till cirka 220 till
2020.
I propositionen definieras det som i nollvisionen benämns med ”allvarligt skada” och ett nytt mål
införs för allvarlig personskada. Följande definition gäller för allvarlig skada:
Allvarlig skada
En allvarlig skada är en personskada som ger bestående hälsoförlust motsvarande en
”medicinsk invaliditet” av 1 procent eller mer.

Nuvarande indikatorer
Nuvarande indikatorer inom trafiksäkerhetsområdet är framtagna i en bred dialog med
aktörerna inom vägtransportsektorn. För de flesta indikatorer finns angivet mått, målnivåer och
trafiksäkerhetspotential i form av minskning av antalet dödade. Enligt Vägverkets rapport
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverkets publikation 2008:31) bedömdes potentialen
för samtliga indikatorer kunna ge en förändring motsvarande drygt 250 färre dödade till år 2020.
Nedan anges de indikatorer som används i dagens målstyrningsarbete, inkl. de mål som gäller för
respektive indikator till år 2020 och bedömd potential vad gäller minskat antal dödade.
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Indikator

Målnivå år
2020

Trafiksäkerhetspotential
dödade

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

80 %

88

Hastighetsefterlevnad, kommunalt
vägnät

80 %

29

Nykter trafik

99,90 %

30

Bältesanvändning

99 %

40

Hjälmanvändning (cykel)

70 %

10

Säkra fordon

100 %

90

Säkra tunga fordon

100 %

25

Säkra statliga vägar

75 %

50 (62)

Säkra GCM-passager

-

15

Säkra korsningar

-

15

Snabb och adekvat räddning

-

Utvilade förare

6%

Hög värdering av trafiksäkerhet

80

Bild 2.1. Nuvarande indikatorer inklusive målnivå och trafiksäkerhetspotential.

2.3 Tidigare synpunkter
Efter regeringens beslut om nuvarande etappmål har det aktörsgemensamma arbetet
”Tillsammans för Nollvisionen” styrts och följts upp utifrån de 13 indikatorer som parterna har
kommit överens om. Resultaten har redovisats och diskuterats vid en årlig Resultatkonferens
sedan år 2009. Inför varje resultatkonferens har den nationella analysgruppen tagit fram en
”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen” för föregående år.
En internationell expertpanel har tidigare granskat det aktörsgemensamma arbetet. Både denna
expertpanel och den nationella analysgruppen har haft synpunkter på bl.a. de indikatorer som
används i målstyrningsarbetet. Flera av nuvarande indikatorer kan ifrågasättas då de inte helt
uppfyller de krav som bör ställas på en indikator. De indikatorer som av olika skäl har ifrågasatts
redovisas närmare i avsnitt 5.2.

2.4 Andra aktuella arbeten
Det finns flera aktuella arbeten som har beröringspunkter med denna översyn.
Cyklingsutredningen och cykelstrategi med handlingsplan
I september 2010 tillsatte regeringen en utredning (dir. 2010:93) för att se över de regler som
påverkar förutsättningarna för att cykla. Syftet är att såväl göra det enklare och mer attraktivt att
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cykla och att göra cyklingen säkrare. Utredningen omfattar de trafikregler som berör
cykeltrafiken men även bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön.
Utredaren ska vidare se över de regler och andra förutsättningar som påverkar cykelparkering
och möjligheten att ta med cykel på tåg och buss. Uppdraget kan dock om utredaren finner det
relevant även komma omfatta andra regler och förutsättningar som är viktiga i detta
sammanhang. Uppdraget har fått förlängd tid och ska redovisas senast den 31 oktober 2012.
Trafikverket har i samarbete med Transportstyrelsen den 1 december 2011 redovisat en strategi
och handlingsplan för ökad och säker cykling. Strategin föreslår bl.a. att fokusera på insatser
främst till ett systematiskt arbete i samverkan mellan staten och de 50 största kommunerna och
att stärka cyklingen plats i samhällsplaneringen. Vidare är det enligt strategin viktigt att
analysera och utveckla effektsamband för säkerhetsåtgärder i syfte att göra det säkrare att cykla.
En ökad cykelhjälmsanvändning föreslår man uppnås genom att pröva nya angreppssätt
exempelvis i form av samverkan med försäkringsbolag, landsting, kommuner och andra aktörer.
Utvärdering av nya hastighetsgränser
År 2007 beslutade riksdagen (prop. 2006/07:73, bet. 2006/07: TU15, rskr. 2006/07:175) att nya
hastighetsgränser får införas så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av
10-steg i intervallet 30 – 120 kilometer i timmen. Trafikverket har regeringens uppdrag att
utvärdera vilken effekt de nya hastighetsgränserna har fått på de transportpolitiska målen.
Trafikverket har att överväga om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra resultaten.
Som en del av detta arbete analyserar Trafikverket, i samverkan med bl.a. Transportstyrelsen och
SKL, behovet av att på sikt ta bort vissa av nuvarande hastighetsgränser. Utvärderingen kommer
att redovisas till regeringen senast den 1 juni 2012.
Nationell handlingsplan för äldres säkerhet
I december 2011 lämnade Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, in ett förslag till nationell
handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer. Rapporten tar bl.a. upp arbetet
med att motverka fallolyckor och trafikolyckor bland äldre. Ett nytt mål föreslås för arbetet med
fallolyckor medan inga nya mål föreslås för trafikolyckor, utöver de etappmål som redan är
beslutade. Förslaget till handlingsplan har tagits fram av Socialstyrelsen i samarbete med flera
myndigheter och organisationer, däribland Rikspolisstyrelsen, Trafikverket och SKL.
Gemensamt styrramverk för drift och underhåll av väg och järnväg
I februari 2012 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utveckla och införa ett styrramverk för
drift och underhåll av väg och järnväg. I uppdraget ligger bl.a. att beskriva hur olika drift- och
underhållsinsatser leder till effekter på transportsystemet, hur prioriteringar av insatser kan ske
samt hur förbättrad och utvecklad återrapportering kan säkerställas. En delredovisning ska
lämnas den 1 juni 2012. Uppdraget ska slutredovisas den 31 december 2012.
Målstyrning och indikatorer för säkerhet inom järnvägstransportområdet
Trafikverket har inlett ett arbete som motsvarar detta arbete avseende säkerhet inom järnvägen.
Gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped
En översyn pågår av nuvarande MC- och mopedstrategi, där berörda aktörer behandlar frågor
om bl.a. ABS-bromsar, hastighet, tekniska brister, hjälm, säkrare vägar och gator samt extrema
beteenden. En ny version av strategin beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2012.
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3 Analysens genomförande
Analysen baseras på en helt ny metod som ger ett mer tillförlitligt resultat jämfört
med tidigare analyser. Metoden baseras på ny kunskap om utvecklingen till år
2020 och data från bl.a. STRADA sjukvård och Trafikverkets djupstudier av
dödsolyckor. Ett nytt begrepp införs – mycket allvarlig skada.
3.1 Analysens utgångspunkt
Utgångspunkten för analysen av målnivåer och indikatorer är att studera om en skärpning av
målnivån maximalt 220 döda till maximalt 133 döda år 2020 är rimlig. Denna utgångspunkt ska
ses bl.a. mot bakgrund av att EU antagit ett övergripande mål om att reducera antalet dödade i
vägtrafik med hälften mellan år 2010 och 2020. På EU-nivå har man också specificerat att
antalet livshotande skadefall bör minska med 40 procent under samma period. Också detta tas
hänsyn till i analysen genom att studera möjligheten att kunna minska antalet mycket allvarligt
skadade med 40 procent mellan år 2010 och 2020.
I analysen beskrivs vilka tillstånd/parametrar som är viktigast att påverka samt vilken potential
det finns i att påverka dessa. Utifrån dessa antaganden görs en bedömning om vilken målnivå
som är rimlig till år 2020, både vad gäller reduktion av antal dödade och allvarligt skadade.

3.2 Tidigare använd metod
Arbetet med målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet och att följa upp indikatorer på vägen mot
målet har pågått sedan 2007. Befintliga mål togs fram genom att identifiera de tillstånd (t.ex.
hastighetsefterlevnad och andelen säkra fordon) som bedöms ha ett tydligt samband med hur
många som dör i vägtrafiken. Tillstånden kom i arbetet att kallas indikatorer.
Samband mellan indikatorn och hur många färre som dör när den ändras togs fram separat för
varje enskild indikator. Sambanden var generella och därmed inte kopplade till faktiska
dödsolyckor som inträffat på det svenska vägnätet. Resultatet blev en indikatorlista med
parallella effektsamband. Se bild 3.1 på nästa sida, nedan.
Varje trafiksäkerhetseffekt var uträknad under förutsättning att allt annat i transportsystemet var
lika. Men i realiteten samverkar de olika indikatorerna. Beräkningarna av indikatorernas effekter
motsvarade alltså inte verkliga effekter eftersom en och samma olycka kan påverkas genom
förändring av flera indikatorer.
Metoden medförde att indikatorernas potential i färre antal dödade inte kunde adderas för att få
en total uppskattning av den sammanlagda effekten som förändringar inom samtliga indikatorer
genererar. För att hantera dubbelräkningen multiplicerades faktorn 0,6 på den totala
effektskattningen och därefter ansågs problemet vara hanterat. Produkten av de summerade
effektsambanden och dubbelräkningsfaktorn 0,6 gav en siffra som blev underlag för vilket mål
som var rimligt att nå 2020 jämfört med 2007.
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Tillstånd

Mått

Nuläge
2007

Målnivå
2020

Trafiksäkerhetseffekt

Hastighetsefterlevnad,
statligt vägnät

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns

43 %

80 %

88

Hastighetsefterlevnad,
kommunalt vägnät

Ökad andel trafikarbete
inom hastighetsgräns

86 %

29

Nykter trafik

Andel trafikarbete med
nyktra förare (under 0,2
promille)

99,76 %

99,90 %

30

Bältesanvändning

Andel bältade förare
och passagerare i
personbilar

96 %

99 %

40

Hjälmanvändning

Andel cyklister med
hjälm

25 %

70 %

10

Säkra personbilar

Andel nya personbilar
med högsta
säkerhetsklass i
EuroNCAP (inklusive
ny teknik där aktiv och
passiv säkerhet är
integrerad)

60 %

100 %

90

Säkra tunga fordon

Andel nya tunga fordon
med automatiskt
nödbromssystem

0%

100 %

25

Säkra statliga vägar

Andel trafikarbete på
vägar med
hastighetsgräns över
80 km/h som är
mötesseparerat

52 %

75 %

50

Bild 3.1. Indikatorer med målnivåer och antagna effektsamband som det
ursprungligen såg ut år 2007.

3.3 Ny systemövergripande metod
Händelsekedjor studeras för faktiskt inträffade olyckor
Metoden som används denna gång för att ta fram ett lämpligt mål för minskat antal dödade utgår
från faktiska vägtrafikolyckor som inträffade i Sverige under 2010. Varje vägtrafikolycka som lett
till dödsfall har analyserats utifrån en händelsekedja som går från ”normal” körning till krock.
Nedan ges exempel på händelsekedjor för personbilister och cyklister.
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Händelsekedjan mot en dödlig utgång av olyckan kan brytas på många ställen. Genom att studera
olyckorna på detta sätt kan både risken för dubbelräkning av effekter hanteras och
framskrivningar till 2020 göras på en mer detaljerad nivå.
Underlaget till analysen är Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor som är matchade mot
officiell statistik 2010. Metoden för att analysera allvarligt skadade har en liknande utgångspunkt
men andra förutsättningar, vilket beskrivs mer i detalj nedan.
Analys i två steg: prognos och analys av ytterligare åtgärder
Analysen sker i två steg:
•

Först görs en prognos av hur stor andel av antalet omkomna och mycket allvarligt
skadade som motverkas genom den utveckling som med stor säkerhet sker av fordon och
infrastruktur fram till målåret 2020. Antagandena om den tekniska utvecklingen av
fordon och infrastruktur i prognosen är försiktiga.

•

Därefter sker en analys av potentialer hos åtgärder och insatsområden utifrån vad som
ytterligare krävs för att nå de målnivåer som studeras, vilka i denna analys är en
halvering av antalet omkomna och en minskning av antalet mycket allvarligt skadade
med 40 procent till år 2020.

En viktig skillnad jämfört med när nuvarande etappmål sattes är främst att det idag finns bättre
kunskap om vilken säkerhetsteknik som kommer att finnas i fordonsparken 2020. Det finns
också en bättre bild av hur infrastrukturen kommer att utvecklas. Utifrån kunskapen i
djupstudierna kan man därför för varje enskild dödsolycka som inträffade 2010 ställa sig frågan
om olyckan skulle inträffat eller fått en dödlig utgång om den inträffat 2020.
Ett dödsfall som kan undvikas på grund av förändring av ett visst tillstånd (t.ex. att fordonet
2020 är utrustat med antisladd vilket skulle avvärjt just den olyckan) plockas därefter bort från
den fortsatta analysen, så att den inte finns med när nästa tillståndsförändrings potential ska
analyseras. På det sättet kan vi omöjligt i vår teoretiska beräkning rädda ett liv mer än en gång.
När man till slut gått igenom varje tänkbart tillstånd 2020 och applicerat det i tur och ordning på
alla dödsolyckor som inträffade 2010, erhålls en sammanlagd effekt för alla tillstånd, utan
dubbelräkning.
Detta angreppssätt gör det lättare att fokusera trafiksäkerhetsarbetet på de olyckor som inte
elimineras genom pågående utveckling av fordon och infrastruktur och som därmed kräver
ytterligare kraftansträngningar.
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Hanteringen av allvarlig skada
För analysen av allvarlig skada så tillämpas samma angreppssätt som för analysen av dödade,
men förutsättningarna är annorlunda. Eftersom beräkningen av antalet allvarligt skadade sker
utifrån hur många som drabbas av skador som ger sannolikhet för medicinsk invaliditet, så finns
inte ett datamaterial där enskilda personer med allvarlig skada kan urskiljas. Istället får man
analysera personer utifrån just deras sannolikhet att drabbas av allvarlig skada.
För alla de som är registrerade som skadade i STRADA sjukvård 2010 har för var och en
sannolikhet för att drabbas av medicinsk invaliditet på minst 1 % och minst 10 % tagits fram.
Uppgifterna från STRADA sjukvård har kompletterats med data från STRADA polis, där t.ex.
viktiga uppgifter om fordon och krockförlopp finns. Därefter har en uppräkningsfaktor använts
för att ta hänsyn till att samtliga akutsjukhus inte rapporterade till STRADA 2010.
Varje skadad individ i STRADA år 2010 har således tilldelats en risk för medicinsk invaliditet på 1
procent respektive 10 procent. Genom att sedan för varje trafikskada anta 2020 års bilpark och
infrastruktur (på samma sätt som metodiken i analysen av trafikdödade) kan en analys göras av
hur stor sannolikhet samma olycka skulle ha för att generera medicinsk invaliditet på 1
respektive 10 procent. Reduktionen av risken för medicinsk invaliditet (RPMI) som
prognostiseras mellan år 2010 och 2020 summeras därefter, och resultatet blir en sammantagen
prognos av hur många färre allvarligt skadade som finns 2020 med prognostiserade åtgärder och
hur många skadefall som återstår att åtgärda för att målnivåerna ska kunna nås (den s.k.
residualen).

3.4 Nytt begrepp – Mycket allvarlig skada
Befintlig definition av allvarlig skada är skador som ger medicinsk invaliditet på minst 1 procent.
Denna definition antogs utifrån det etiska förhållningssättet som ligger i Nollvisionen om att inga
trafikskador som ger livslånga konsekvenser bör accepteras.
Det finns dock några problem med att ha ett etappmål om att reducera antal skadade med
medicinsk invaliditet på 1 procent och uppåt. Det främsta problemet är att definitionen räknar in
så många skador av så varierande allvarlighetsgrad, att prioriteringar mot det som ger störst
effekt blir svårt.
Exempel på en skada som ger medicinsk invaliditet på 7 procent är en instabil handled. En
förhindrad rörelseförmåga i axeln ger en medicinsk invaliditet på 5-20 procent och whiplash ger
en invaliditetsgrad mellan 5 och 15 procent. Bild 3.2, nedan, visar hur trafikskadorna bland
cyklister fördelar sig mellan olika kroppsdelar beroende på vilken grad av medicinsk invaliditet
man utgår från. Om man fokuserar på att reducera skador som ger medicinsk invaliditet på 10
procent eller mer, så flyttas fokus tydligare mot att minska huvudskador.
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Bild 3.2. Skadebild bland allvarligt skadade cyklister fördelat efter olika nivå av
inavliditet, 1 och 10 procent. Källa: Folksam.

Ett ytterligare problem med att följa RPMI 1 % är att bortfallet för denna grupp är mycket större
än för gruppen med RPMI 10 %. Det beror på att skador som ger lägre sannolikhet för medicinsk
invaliditet inte upplevs som lika allvarliga, och då kommer de till akutsjukvårdens kännedom
mer sällan. Skador med RPMI 10 % eller mer kallas hädanefter för ”mycket allvarlig skada”.
Mycket allvarlig skada
En mycket allvarlig skada är en personskada som ger bestående hälsoförlust
motsvarande en ”medicinsk invaliditet” av 10 procent eller mer.

Detta gör att det är lämpligt att ha ett mål som styr oss mot att främst minska de mycket
allvarliga skadorna. Men även om man inför ett nytt mål för mycket allvarligt skadade så kan det
vara lämpligt att behålla nuvarande mål för allvarligt skadade. Fokus i trafiksäkerhetsarbetet
kommer då sannolikt att läggas på de allvaliga skadorna, men man säkerställer härigenom att
båda målen följs systematiskt i trafiksäkerhetsarbetet.
En justera inriktning mot mycket allvarliga skador medför inte ett ändrat fokus vad gäller olika
trafikslag. Detta då fördelningen av skadade över trafikslag är samma oavsett om man följer
RPMI 1 % eller RPMI 10 %.

3.5 Antaganden och avgränsningar
Angreppssättet för genomförda analyser förutsätter vissa antaganden. Ett av det viktigaste är att
analysen förutsätter att inga standardförsämringar av fordon och/eller infrastruktur och/eller
förarnas kapacitet kommer att ske under perioden fram till 2020. I analysen räknas enbart på
förbättringar och den förutsätter att försämringar av befintlig standard alltså inte äger rum.
Vidare är det viktigt att påpeka att angreppssättet i denna analys inte är statistisk, utan är på
mikronivå. I analysen tillämpas antaganden om att redovisade tillstånd har en 100-procentig
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effekt på de olyckor/dödsfall som effekten appliceras på. Sådana slutsatser kan dras eftersom det
finns en djupkunskap om varje olycka.
Exempel 1
För mitträcken finns en generell reduktionseffekt av dödsolyckor med ungefär 80 procent.
Men eftersom det i denna studie finns detaljerad kunskap om varje dödsolycka så kan
dessa kunskaper användas för att peka ut exakt vilka olyckor som förhindras av
mitträcken och vilka som inte gör det (alltså vilka olyckor som tillhör de 80 procenten och
vilka som inte gör det). För de dödsolyckor som antas förhindras genom mitträcken antas
effekten av mitträcken till 100 procent.

Exempel 2
En generell modell skulle beräkna effekten av bältesanvändning genom att ta det totala
antalet av de som inte haft bälte och dött i trafiken och sedan multiplicerat med 0,5
(eftersom det generella effektsambandet för bältesanvändning är en riskreduktion för att
dö med 50 %).
Modellen i denna analys beräknar däremot effekten av bältesanvändning genom att
använda bedömningarna i obduktionsprotokollen av respektive trafikdödad som inte haft
bälte. Det antal som konstateras ha kunnat överleva om de haft bälte av läkaren är också
den totala effekten på bältesanvändning i analysens population.

En viktig avgränsning för analysen är att endast studera potentialen i att minska antal dödade
och allvarligt skadade till följd av vägtrafikolyckor. Vägtrafikolycka definieras som en händelse
som inträffat i trafik på väg eller gata, där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och som
medfört person- eller egendomsskador. Denna avgränsning gör att fallolyckor i trafikmiljön och
självmord i trafiken är exkluderade från denna analys.
Analysen är också avgränsad i den bemärkelsen att effekterna av så kallad ”post crash”
(räddning, vård och rehabilitering efter själva olyckan) inte är inräknade. Det beror på att
kompetensen kring insatser av räddning, vård och rehabilitering har varit begränsad hos dem
som gjort analysen samt att generella förbättringar inom sjukvården kan vara svåra att fånga in i
denna typ av detaljerade analys. Antagandet om att inga standardförsämringar kommer att ske
gäller även för tillstånd inom ”post crash”. Vi antar alltså att räddning, vård och rehabilitering
behåller sin standard under den fortsatta målperioden. Konsekvensen av denna avgränsning blir
att t.ex. effekten av e-Call inte inkluderas i arbetet. Analysgruppen kan dock konstatera att
effekten av införandet e-Call, genom exempelvis lagstiftning, fram till 2020 på sin höjd skulle
innebära 2-3 färre dödade. Därmed kan det anses som att ett införande av just denna effekt inte
skulle förändra storleksordningen på de siffror och prognoser som finns i analysen.
Slutligen ska poängteras att några hänsyn till trafiktillväxt, demografiska förändringar och
slumpfaktor (just 2010 var ett år då vi har extremt få trafikdödade, sannolikt till viss del p.g.a.
slumpen) inte gjorts i den inledande analysen där varje enskild olycka analyserats. Hänsyn till
dessa faktorer tas istället i efterhand, när rekommendation om rimlig målnivå till 2020 ska
göras. Redan nu kan dock konstateras att 2010 års låga dödssiffror inte verkar fördelade på något
ovanligt sätt mellan olika trafikantgrupper, olyckstyper eller liknande. Det talar för att en
viktning mellan olika trafikslag inte måste göras när hänsyn tas till 2010 års låga dödstal.
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4 Analys av målnivåer
Analysen visar att nuvarande mål för antal dödade år 2020 kommer att nås bara
tack vare den prognostiserade utvecklingen av fordon och infrastruktur.
Analysen visar att det är möjligt att skärpa målen för dödade och mycket
allvarligt skadade och pekar även ut insatsområden som är viktiga för att de nya
målnivåerna ska kunna nås.
4.1 Prognos 2020 – framskrivning av tillstånd till år 2020
Totalt omkom 266 i vägtrafikolyckor 2010 och 724 personer beräknas ha drabbats av en mycket
allvarlig skada. Utifrån parametrarna i matrisen nedan har antaganden gjorts om vilka och hur
många av dessa dödsfall och allvarligt skadade som uteblir 2020 genom modernare bilar och
utbyggd infrastruktur. Angreppssättet vid bedömning av fordonssäkerhet har genomgående varit
konservativt. Om en fordonstyp har 100 procent av ett säkerhetssystem i nyförsäljningen från
och med ett visst år så har det räknats som att inga fordon hade det årsmodellen innan.

Parameter

Tunga
fordon

FORDON
Personbil

MC
Statligt
VÄG

Kommunalt

Prognos

Filhållningsassistans

100 % i nyförsäljning from 2015

Autobroms för
upphinnande

100 % i nyförsäljning 2015

Antisladdsystem

100 % i nyförsäljning 2015

Bältespåminnare

100 % i nyförsäljning 2011

Filhållningsassistans

100 % i nyförsäljning from 2015

Antisladdsystem

100 % i nyförsäljning from 2008

Autobroms fotgängare
+ fotgängarskydd 21 p

100 % i nyförsäljning from 2015

Autobroms för cyklister

100 % i nyförsäljning from 2015

Autobroms för
upphinnande

100 % i nyförsäljning from 2015

Bältespåminnare fram

100 % i nyförsäljning from 2009

Bältespåminnare bak

100 % i nyförsäljning from 2015

Krocksäkerhet

10 år nyare bilar

Whiplashskydd

40 % i nyförsäljning from 2000, 60 % i
nyförsäljning from 2000,
80 % i nyförsäljning from 2010

Låsningsfria bromsar

50 % i nyförsäljning from 2010, 100 % i
nyförsäljning from 2017

Mittseparation

90-väg med flöde >4000 f/d och bredd >12 m

Korsningar

50 % av korsningar i tätort med funktionell
vägklass 3-5 blir cirkulationsplats

Hastighetssäkrade
GCM-passager

20 % av GCM-pass. i tätort med funktionell
vägklass 3-5 blir hastighetssäkrade

Bild 4.1 Antaganden om utveckling av fordon och infrastruktur i prognosen.
Enskilda effekter av de olika parametrarna varierar beroende på i vilken ordning som dess
effekter appliceras på olika krockförlopp. Det kan innebära att vissa tillstånd skenbart ser ut att
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påverka olyckorna i liten utsträckning p.g.a. de redan ”räknats” hem inom ramen för en annan
tillståndsförändring (t.ex. nyktra förare vs. bältesanvändning). På grund av detta redovisas bara
det totala antalet färre dödade och allvarligt skadade. Kunskapen om hur effekterna samspelar
kommer att utvecklas av analytiker framöver.
Totalt omkom 266 i vägtrafikolyckor 2010 och 724 personer beräknas ha drabbats av en mycket
allvarlig skada (RPMI 10 %). När den beskrivna metoden tillämpats på dessa reduceras det
antalet till 167 respektive 606. Totalt 99 av de omkomna 266 bedöms alltså påverkas av de
förutsättningar som redovisas i bild 4.1 ovan, d.v.s. dessa bedöms inte längre inträffa 2020.
Motsvarande siffra för mycket allvarligt skadade är 118. I bild 4.2, nedan, illustreras hur stor
andel som återstår att av trafiksäkerhetsproblemet efter att åtgärder har vidtagits enligt
prognosen, den s.k. residualen.
Prognos
Omkomna 2020

Residual
2020
63 % (167)

Prognos
Mycket allvarligt skadade 2020
Åtgärdat
2020
16 %
(118)

Åtgärdat
2020
37 % (99)

Residual
2020
84 % (606)

Bild 4.2. Prognos för antalet omkomna (167) och mycket allvarligt skadade (606)
2020 efter framskrivning av säkerhetstillstånd för fordon och infrastruktur.
Det ska framhållas att de sammantagna prognoserna om 99 färre dödade och 118 färre mycket
allvarligt skadade fram till 2020 bygger på försiktiga antaganden. Dels antas bara effekt av de
olika säkerhetssystemen från det år som de bedöms vara standard i hela nybilsförsäljningen. De
säkerhetsvinster som görs under de år då säkerhetssystemen finns tillgängliga, men inte utgör
100 procent av nyförsäljningen, räknas inte in. Vidare är prognoserna försiktiga därför att
många olyckor förhindras av fler än en av de ovan nämnda parametrarna (exempelvis kan en
allvarlig skadehändelse undvikas både genom att bilen har bältespåminnare och att olyckan sker
på en väg som då är mötesseparerad). Även om inte alla prognoser som beskrivs i bild 4.1 ovan
skulle uppfyllas, så är det fullt möjligt att olyckorna och skadefallen kan förhindras på annat sätt.
I bild 4.3 nedan kan utläsas hur den prognostiserade minskningen av dödsolyckor fördelar sig
efter trafikelement efter att de 99 fallen lyfts bort.
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Bild 4.3. Prognos 2020 omkomna (färdsätt) efter framskrivning av
säkerhetstillstånd för fordon och infrastruktur. Källa: Djupstudieklient.
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Bild 4.4. Prognos 2020 omkomna (olyckstyp) efter framskrivning av
säkerhetstillstånd för fordon och infrastruktur. Källa: Djupstudieklient.
Bild 4.4 ovan visar hur den prognostiserade minskningen av antalet omkomna fördelar sig efter
olyckstyp. Av bild 4.5 nedan kan utläsas hur den prognostiserade minskningen av mycket
allvarligt skadade fördelar sig efter trafikelement efter att de 118 fallen tagits bort. Reduktionen
är störst för personbil och minst för de oskyddade trafikanterna.
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Antal
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150
100
50
0
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Lastbil
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Cykel

Gående
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Bild 4.5. Prognos 2020 för antalet mycket allvarligt skadade (färdsätt, RPMI 10 %) efter
framskrivning av säkerhetstillstånd för fordon och infrastruktur. Källa: STRADA.
För att erhålla bedömningen om vad som är rimliga målnivåer utgår man således från det totala
antalet trafikdödade och mycket allvarligt skadade 2010 och drar sedan bort de händelser som
har prognostiserats som åtgärdade till 2020. Därefter påbörjas försök att reducera antalet
dödade och mycket allvarligt skadade genom ytterligare åtgärder till 2020, vilket kan antas vara
möjligt under vissa förutsättningar. Dessa presenteras nedan som ”insatsområden/ åtgärder”, se
avsnitt 4.3.
En enklare känslighetsanalys har utförts av prognosen. En beräkning har gjorts av hur prognosen
skulle påverkas av om säkerhetssystem, som i prognosen antas finnas till 100 procent i nya
personbilar 2015, istället bara skulle finnas i 50 procent av nya bilar. Det skulle innebära cirka 8
färre räddade liv, dvs. 91 räddade liv som en effekt av dessa säkerhetssystem istället för 99 enligt
den prognos som gjorts. För allvarligt skadade innebär detta exempel 36 färre räddade allvarligt
skadade (544 istället för 580) och 6 färre räddade mycket allvarligt skadade (112 istället för 118).
Känslighetsanalysen visar att skillnaden inte blir så stor. Detta beror på att effekten av flera
autobromssystem, som i prognosen antas finnas till 100 procent i nya personbilar 2015, får störst
effekt på antal dödade och skadade först efter 2020. Det säkerhetssystem som enskilt ger störst
trafiksäkerhetseffekt är implementering av filhållningsassistans. Anledningen är att kurshållning
relaterar till en stor andel av olyckor med både omkomna och mycket allvarligt skadade.

4.2 Prognos av utvecklingen till år 2030
Många av de framskrivningar som är gjorda i prognosen, se bild 4.1 ovan, kan göras för senare år
än målåret 2020. I bild 4.6, nedan, är innehållet från bild 4.3 kompletterat med motsvarande
prognos för år 2030. Viktigt att poängtera är dock att osäkerheten ökar för prognoser längre fram
i tiden. Exemplet synliggör ändå vilka ytterligare typer av olyckor som efter målåret 2020 kan
komma att undvikas genom pågående processer, men som inte hinner få genomslag till just det
utpekade målåret 2020.
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Bild 4.6. Prognos 2020 och 2030 omkomna (färdsätt) efter framskrivning av
säkerhetstillstånd för fordon och infrastruktur. Källa: Djupstudieklient.

4.3 Ytterligare insatser för att nå nya målnivåer till år 2020
Ytterligare åtgärder och insatser – utöver dem som prognostiserats kommer att ske – påverkar
hur många som dödas och skadas 2020. Skillnaden är att dessa åtgärder inte är förutsägbara på
det sätt som åtgärderna beskrivna i prognosen är. I tabellen nedan, bild 4.7, redovisas
potentialen i färre antal dödade och färre mycket allvarligt skadade för varje enskild åtgärd eller
för varje enskilt insatsområde. I tabellen redovisas alltså potentialerna för både konkreta
åtgärder och för tillstånd i trafiken, av vilka de senare kan bero på en rad olika åtgärder.
Generellt gäller att potentialerna för förändringen av tillstånd är större, än dem som bara gäller
för en specifik åtgärd.

Insatsområde/ åtgärd

Potential
dödade 2020

Potential
mycket
allvarligt
skadade
2020

Potential allvarligt
skadade 2020

Hastighetsreduktion kommunal, 3 %

3

153

21

Hastighetsreduktion kommunal, 5 %

5

253

35

Hastighetsreduktion kommunal, 8 %

8

399

55

Hastighetsreduktion statligt, 3 %

11

153

26

Hastighetsreduktion statligt, 5 %

18

249

42

Hastighetsreduktion statligt, 8 %

27

383

64

Utbyte av fordonsflottan alt. 1

8

49

11

Utbyte av fordonsflottan alt. 2

17

60

13

26

100 % ABS på nya motorcyklar 2015

1

17

3

Mittseparera på vägar med lägre flöde

3

0

0

Bättre sidoområde på 80 km/h och över

3

34

8

x

9

3

x

18

5

Hastighetssäkrade GCM-passager, totalt

3

45

11

Alkolåsprogram

0

x

x

Obevakade plankorsningar säkras

2

4

2

Ombyggnad avsvängande och backning

6

7

4

Bältesanvändning

14

96

38

Säkra korsningar statligt vägnät

18

193

28

1

141

26

Hastighetssäkrade GCM-passager, 50 % av
FVK 3-5
Hastighetssäkrade GCM-passager, 80 % av
FVK 3-5

Säkra korsningar kommunalt vägnät
Ökad andel nykter trafik

31

Rätt hjälmanvändning, mc

31
7

8

Rätt hjälmanvändning, moped

1

9

5

Rätt hjälmanvändning, Cykel

6

16

29

Trim moped

2

x

x

Trötthet

11

x

x

Distraktion/synbarhet

59

x

x

Extremt beteende

27

x

x

Körkort/ Olovlig körning

15

x

x

Barmarksunderhåll för GCM

x

140

18

Vinterväghållning för GCM

x

90

7

Utbyggnad av GCM-vägar, kommunalt

5

x

20

10

x

10

Åtgärder cykel singel

4

x

150

Drift och underhåll, statligt vägnät

2

x

x

Utbyggnad av GCM-vägar, statligt

Bild 4.7. Potential i färre antal dödade och skadade per enskild åtgärd eller
insatsområde. Potentialen avser ytterligare åtgärder utöver de som tagits hänsyn till i
prognosen. Potentialerna är framtagna utifrån målnivåer motsvarande -50 % dödade,
-25 % allvarligt skadade respektive -40 % mycket allvarligt skadade. X betyder att
potentialen inte kan kvantifieras med dagens kunskap. Potentialer kan inte adderas
utan att hänsyn tas till dubbelräkning.
I tabellen ovan framgår att sambandet mellan reduktion av dödade och reduktion av mycket
allvarligt skadade (RPMI 10 %) är starkare än sambandet mellan dödade och allvarligt skadade
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(RPMI 1 %). Notera att de olika potentialerna är beräknade var och en för sig, och kan inte läggas
samman utan att ta hänsyn till att effekterna överlappar.

4.4 Anpassning av ambitionsnivå till trafiktillväxt, demografi och oförklarad
variation
För att klargöra om en målnivå om 133 dödade 2020 är rimlig och samtidigt klargöra en rimlig
målnivå för mycket allvarligt skadade, måste hänsyn tas till ett antal externa faktorer.
Trafiktillväxt och demografisk utveckling är exempel på faktorer som kommer att påverka
huruvida målen kan uppnås eller inte. Vidare finns det viss slumpmässig variation i utfallen av
dödade och mycket allvarligt skadade som man bör ta viss hänsyn till.
Här antas en årlig trafiktillväxt på en procent, vilket är i enlighet med gängse modell för att
prognostisera trafiktillväxt. Vidare konstateras att de demografiska förändringarna fram till 2020
sannolikt kommer påverka trafiksäkerheten både positivt och negativt. Att befolkningen blir
äldre generellt gör att fler sköra människor finns i transportsystemet, vilket sannolikt betyder fler
trafikskador. Men den generation som nu går i pension är den generation som har kört bil under
ett helt liv, och sannolikt tenderar att åka bli i större utsträckning än tidigare äldre personer.
Detta talar för att de äldre i framtiden kanske kommer att färdas mer skyddat än tidigare äldre
trafikanter gjort. De yngre väljer också att ta körkort allt senare vilket får anses vara positivt för
trafiksäkerheten. Detta ger den sammantagna bedömningen att någon kompensation i
beräkningarna på grund av demografiska förändringar till 2020 inte bör göras.
Det finns också en viss slumpmässig variation i utfallet av antal dödade och skadade i
vägtrafiken. Särskilt 2010 var ett år då dödstalen var mycket låga, sannolikt lägre än en den reella
risknivå som förelåg detta år. För att justera för detta används treårsmedelvärdet av utfallet för
dödade och mycket allvarligt skadade 2009-2011. Enligt detta medelvärde skulle antalet dödade
vara 307 och antalet allvarligt skadade 721 år 2010. Differensen mellan 3-årsmedelvärdet och
2010 års faktiska värden multipliceras sedan med den andel som antas ha försvunnit med
prognos 2020. Den andelen är knappt 40 procent. Det gör att man måste ta höjd för ytterligare
24 färre dödade (differensen mellan 307 och 266 multiplicerat med 0,6) för att korrigera för att
2010 var ett år med mycket låga dödstal.
I tabellerna nedan, bild 4.8 och 4.9, redovisas hur stor minskning av antal dödade och mycket
allvarliga skadade som trafiksäkerhetsarbetet bör ta höjd för, utöver vad som ingår i prognosen.

Utgångsläge 2010

266

Åtgärdas till 2020 enligt prognosen

- 99

Residual 2020 efter prognos

167

Trafiktillväxt 1 % per år

+ 11

Demografiska effekter

+/-0

Kompensation för 3-årsmedelvärde

+ 24

Residual 2020 efter hänsyn tagen till externa faktorer

202

Hälften av antal omkomna 2010 är kvar 2020

-133

Kvar att åtgärda utöver prognos

69

Bild 4.8. Beräkning av antal ytterligare liv som behöver räddas på årsbasis, utöver
prognosen, för att målnivån om maximalt 133 dödade år 2020 ska kunna nås.
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Utgångsläge 2010

724

Åtgärdas till 2020 enligt prognosen

- 118

Residual 2020 efter prognos

606

Trafiktillväxt 1 % per år

+ 41

Demografiska effekter

+/- 0

Kompensation för 3-årsmedelvärde

-3

Residual 2020 efter hänsyn tagen till externa faktorer

644

60 procent av mycket allvarligt skadade 2010 är kvar 2020

- 434

Kvar att åtgärda utöver prognos

210

Bild 4.9. Beräkning av antal ytterligare mycket allvarliga skadefall som behöver motverkas på
årsbasis, utöver prognosen, för att en minskning med 40 procent till år 2020 ska kunna nås.
Slutsatsen är att om man önskar en målnivå på maximalt 133 dödade år 2020, så måste det
finnas åtgärder som sparar ytterligare 69 liv. Se bild 4.8, ovan. Motsvarande siffra för mycket
allvarlig skada är 210 vid 40 procents reduktion. Se bild 4.9, ovan.
Utöver den hänsyn som har tagits till trafiktillväxt, demografi och kompensation för 3årsmedelvärde finns ändå en relevant diskussion om att hänsyn bör tas till den variation som
alltid finns när det handlar om olycksstatistik av olika slag. Antal dödade ett enskilt år är till en
viss del utfall av slump. I bild 4.10 nedan, illustreras det statistiska konfidensintervallet runt det
satta målet om en risknivå motsvarande 133 dödade år 2020 (statistisk signifikans på 95 % nivån).

Bild 4.10. Det statistiska konfindensintervallet runt det satta målet om en risknivå
motsvarande 133 dödade år 2020 med en signifikansnivå om 95 procent.
Bilden visar att även om målet om en risknivå om 133 dödade uppnås till år 2020 så betyder inte
detta att antalet dödade med säkerhet blir just 133. Däremot vet vi att antalet omkomna med 95procentig säkerhet kommer att uppgå till mellan 110 och 156 personer. Detta spann är rimligt att
redovisa i detta utgångsläge, men det är ändå rimligt att uttala målet om maximalt 133 dödade år
2020, då detta värde ligger i mitten av det redovisade spannet.
29

4.5 Möjligt scenario för reduktion av dödade och mycket allvarligt skadade
utöver prognosen
Två alternativa målnivåer har analyserats för reduktion av mycket allvarlig skada. Den lägre
nivån på 25 procent är samma procentuella minskning för mycket allvarligt skadade som för
närvarande gäller för minskningen av allvarligt skadade (RPMI 1 %) under perioden 2007 till
2020. Den högre nivån kan sägas motsvara det mål som EU-parlamentet föreslagit om en
reduktion av livshotande skador med 40 procent. Om man sätter ett mål om 25 procents
minskning för mycket allvarligt skadade (RPMI 10 %) så betyder det i praktiken en sänkning av
ambitionen jämfört med idag. Den befintliga ambitionsnivån för allvarligt skadade (RPMI 1 %)
motsvaras bättre av en reduktion på 40 procent av mycket allvarligt skadade (RPMI 10 %).
Nedan redovisas därför endast analysen av en 40-procentig minskning av mycket allvarligt
skadade.
I tabellen nedan, bild 4.11, anges scenarier (kombinationer av åtgärder och insatser) som
motsvarar den reduktion av dödade och mycket allvarligt skadade som måste uppnås för att
föreslagna mål ska kunna nås. Hänsyn har tagits till dubbelräkning.
De siffror som anges i tabellen motsvarar det antal färre dödade eller mycket allvarligt skadade
som ytterligare måste tas bort för att nå uppsatta mål – utöver de antal färre dödade och skadade
som redan plockats bort i prognosen. De ambitionsnivåer som anges för olika
insatsområden/åtgärder är inte genomgående motiverade utifrån några beräkningar av vad som
är rimligt, utan istället utifrån vad som krävs för att nå målen – oavsett om det i dag finns kända
och effektiva lösningar på problemen eller inte.

Insatsområde/ åtgärd

Potential
dödade
2020

Potential
mycket
allvarligt
skadade
2020

Halvering
av antal
dödade

Hastighetsreduktion kommunal, 3 %

3

21

Hastighetsreduktion kommunal, 5 %

5

35

Hastighetsreduktion kommunal, 8 %

8

55

Hastighetsreduktion statligt, 3 %

11

26

Hastighetsreduktion statligt, 5 %

18

42

Hastighetsreduktion statligt, 8 %

27

64

Utbyte av fordonsflottan alt. 1

8

11

Utbyte av fordonsflottan alt. 2

17

13

100 % ABS på nya motorcyklar 2015

1

3

Mittseparera på vägar med lägre flöde

3

0

Bättre sidoområde på 80 km/h och över

3

8

Hastighetssäkrade GCM-passager, 50 % av FVK
3-5
Hastighetssäkrade GCM-passager, 80 % av FVK
3-5

Reduktion
av mycket
allvarligt
skadade
med 40 %

5

35

22

51

6

8

1

3

2

8

3
5

Hastighetssäkrade GCM-passager, totalt

3

11

Alkolåsprogram

0

x

Obevakade plankorsningar säkras

2

2

0

Ombyggnad avsvängande och backning

6

4

3

30

2

Bältesanvändning

14

38

4

18

Säkra korsningar statligt vägnät

18

28

0

0

1

26

31

31

9

9

8

0

0

Säkra korsningar kommunalt vägnät
Ökad andel nykter trafik
Rätt hjälmanvändning, mc

10

Rätt hjälmanvändning, moped

1

5

1

3

Rätt hjälmanvändning, Cykel

6

29

3

14

Trim moped

2

x

1

1

Trötthet

11

x

2

6

Distraktion/synbarhet

59

x

3

9

Extremt beteende

27

x

0

0

Körkort/ Olovlig körning

15

Barmarksunderhåll för GCM

5
18

10

7

4

5

20

6

10

10

Åtgärder cykel singel

4

150

Drift och underhåll, statligt vägnät

2

x

Vinterväghållning för GCM
Utbyggnad av GCM-vägar, kommunalt
Utbyggnad av GCM-vägar, statligt

Totalt

1

3
10

1
69

210

Bild 4.11. Möjligt scenario för reduktion av dödade och mycket allvarligt skadade utöver
prognosen. För varje insatsområde eller åtgärd föreslås en ambitionsnivå som bedöms
krävas för att nå de nya etappmål som analyseras. X betyder att potentialen inte kan
kvantifieras med dagens kunskap. Ambitionsnivåer i de högra fälten kan adderas då
hänsyn har tagits till dubbelräkning.
Vad innebär de föreslagna ambitionsnivåerna?
De ambitioner som redovisas i tabellen ovan, bild 4.11, motsvarar en minskning med ytterligare
69 färre dödade och 210 färre mycket allvarligt skadade, utöver vad prognosen anger fram till
2020. För att nå denna minskning krävs skärpta ambitioner vad gäller insatser/åtgärder, bland
annat vad gäller ökad hastighetsreduktion och åtgärder för att minska skadefallen bland
cyklister.
Valet av tyngdpunkt i scenariot baseras på de signaler som inkommit från många aktörer om att
fokus bör läggas på att ytterligare reducera dödade och mycket allvarligt skadade oskyddade
trafikanter. Prognosen mellan 2010 och 2020 innehåller till stor del åtgärder som tar hänsyn till
skyddade trafikanters säkerhet och därför bör åtgärder för oskyddade trafikanter prioriteras. Av
denna anledning är ambitionen med det scenario som redovisas i bild 4.11, ovan, att så långt som
möjligt bidra till att reducerat antal oskyddade trafikanter som dödas och skadas mycket
allvarligt. Detta märks genom förslag till insatsområden/åtgärder som bl.a. rör
hastighetssäkrade GCM-passager, rätt använd mopedhjälm, barmarksunderhåll och
vinterväghållning av GCM-vägar samt åtgärder cykel singel.
Analysen visar att singelolyckor utgör en betydande del av antalet cyklister som skadas mycket
allvarligt. Inom detta område finns det idag endast ett litet antal effektsatta åtgärder
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identifierade. Det vore dock olyckligt om detta faktum gjorde att etappmålsarbetet mot 2020 inte
hade någon ambition vad gäller denna stora grupp av olyckor. I tabellen ovan redovisas en grupp
med ospecificerade ”åtgärder cykel singel”, för att tydliggöra potentialen i att minska skadefallen
i denna grupp. För att målet om 40 procents reduktion av mycket allvarligt skadade ska kunna
uppnås måste gruppen singelolyckor på cykel minska. Detta slås alltså fast utan att det finns
specifika åtgärder föreslagna. Här blir det tydligt att målstyrningsarbetet måste inspirera till nya
åtgärder för att den nya målnivån ska kunna uppnås.
Vidare föreslås en hög ambitionsnivå vad gäller en sänkt medelhastighet. Detta kan
åstadkommas genom lägre hastighetsgränser och bättre hastighetsefterlevnad. För att
exemplifiera vad som krävs för de olika medelhastighetssänkningarna har följande skattningar
tagits fram:
•

Alla håller hastighetsgränsen ger en reduktion av medelhastigheten med cirka 8 procent

•

Alla 90-vägar får 80 kilometer i timmen ger en reduktion av medelhastigheten med cirka
1 procent

•

Alla 90-vägar får 80 kilometer i timmen och generell minskning med 3 procent ger en
reduktion av medelhastigheten med cirka 4 procent

•

Alla som nu har 90 får 80 och dessutom ATK ger en reduktion av medelhastigheten med
drygt 2 procent

•

Alla som nu har 90 får 80 och dessutom ATK samt en generell minskning med 3 procent
ger en reduktion av medelhastigheten med drygt 5 procent

När det gäller ambitionen att minska antalet dödade och mycket allvarligt skadade ligger den
stora potentialen inom nuvarande 90-vägnät. I dag finns det totalt 1000 mil 90-vägar där cirka
70 personer omkommer årligen. Nedan följer några exempel på kombinationer av
hastighetsgränssänkningar och mötesseparering och de effekter som detta antas ge på årsbasis:
•

Om alla 90-vägar mötessepareras minskar antalet omkomna med cirka 55 personer.

•

Om alla 90-vägar sänks till 80 kilometer i timmen minskar antalet omkomna med cirka
15 personer.

•

Om alla 90-vägar sänks till 80 kilometer i timmen och utrustas med ATK minskar antalet
omkomna med cirka 40 personer.

•

Om 90-vägar med ett flöde på mer än 4000 fordon per dygn (200 mil) mötessepareras
minskar antalet omkomna med cirka 25 personer, motsvarande men endast vägar över
12 m i bredd (75 mil) minskar antalet omkomna med cirka 10 personer.

•

Om 90-vägar med ett flöde på mer än 4000 fordon per dygn (200 mil) mötessepareras
och resterande 90-vägar sänks till 80 kilometer i timmen och förses med ATK minskar
antalet omkomna med cirka 55 personer, motsvarande men endast vägar över 12 m i
bredd (75 mil) minskar antalet omkomna med cirka 45 personer.

4.6 Konsekvensbeskrivning vid måluppfyllelse 2020
Om ett nytt mål om maximalt 133 dödade år 2020 uppnås, går det att göra en grov bedömning av
vilka typer av trafikanter som reduktionen av dödade 2020 kommer att gagna mest.
Angreppssättet medför att potentialen inom olika åtgärdskategorier i egentlig mening inte
kunnat appliceras direkt till enskilda personer utan har skett mer slumpmässigt. Det medför
särskilt stor osäkerhet i bedömningen av hur antalet omkomna fördelas mellan olika
ålderskategorier till 2020. Vad gäller mycket allvarligt skadade så finns det stor osäkerhet i
antaganden om hur framtida insatsområden reducerar risker för enskilda individer. Det är därför
inte möjligt att göra en konsekvensbeskrivning med avseende på ålder, kön, etc. Endast i
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prognosen, då hänsyn tagits till säkrare fordon och infrastruktur, har det varit möjligt att
gruppera med lite större säkerhet.
Avslutningsvis redovisas även bedömningar av andra konsekvenser som har betydelse för andra
transportpolitiska mål samt bedömningar av kostnader för att genomföra vissa nyckelåtgärder.
Konsekvenser för olika grupper av omkomna
I bild 4.12, nedan, visas hur måluppfyllelsen om en halvering av antalet omkomna skulle fördela
sig mellan olika färdsätt, åldersgrupper och olyckstyper.
Redan idag kan en tillfredställande prognos göras vad gäller utveckling av säkrare fordon och
utbyggd infrastruktur till 2020. Effektiva insatser för att minska oskyddade trafikanter är inte
lika lätta att överblicka och åtgärda. Med den utgångspunkten medför vald indikatormix främst
en minskning av omkomna i personbil (65 %), men också en minskning av oskyddade trafikanter
(40 %). Omkomna fotgängare och cyklister i bedöms minska med ungefär 35 procent vilket inte
är tillräckligt för att motsvara det mål som EU-parlamentet föreslår till 2020.
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Bild 4.12. Omkomna fördelat efter färdsätt före (266) resp. efter måluppfyllelse.
Källa: Djupstudieklient.
Analysen pekar på att minskningen av antalet omkomna är som störst bland yngre och
medelålders trafikanter, undantaget äldre barn 15-17 år för vilka samma minskning inte uppnås.
Reduktionen av antalet dödade barn 0-14 år bedöms bli 60 procent vilket motsvarar det mål som
EU-parlamentet föreslår till 2020. Se bild 4.13, nedan.

33

Antal
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-14

15-17

18-24

25-34

35-44

Omkomna 2010

45-54

55-64

65-74

75-

Måluppfyllelse

Bild 4.13. Omkomna fördelat efter ålder före (266) resp. efter måluppfyllelse.
Källa: Djupstudieklient.

Allt säkrare bilar med allt större andel aktiva system samt fortsatt utbyggnad av mötesfria vägar
är åtgärder som bedöms medföra kraftigt reducerat antal singel- och mötesolyckor. En
minskning med cirka 65 procent när samtliga åtgärder vägts in. Se bild 4.14, nedan.
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Bild 4.14. Omkomna fördelat efter olyckstyp före (266) resp. efter måluppfyllelse.
Källa:Djupstudieklient.
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Övrigt

Konsekvenser för mycket allvarligt skadade
Hur måluppfyllelsen fördelar sig mellan olika färdsätt, åldersgrupper och olyckstyper för
gruppen mycket allvarligt skadade har inte gått att beräkna på samma sätt som för omkomna.
För att målet om en 40 procentig minskning av antal mycket allvarligt skadade ska nås kommer
främst antalet skadade bilister och cyklister att minska.
En bedömning av trafiksäkerhetsvinsterna i ekonomiska termer
Den samhällsekonomiska värderingen utgående från omkomna och skadade 2010 uppgår till
cirka 55 miljarder kronor. Av dessa utgör de materiella kostnaderna för skador till följd av
trafikolyckor sammanlagt cirka 15 miljarder kronor per år. I denna summa ingår i huvudsak
kostnader för egendomsskador, kostnader för produktionsbortfall på grund av sjukskrivningar
och för tidig död, sjukvårdskostnader och administrativa kostnader. Resterande del, cirka 40
miljarder kronor, utgörs av s.k. riskvärdering (humanvärde).
En halvering av antalet omkomna motsvarande 133 omkomna värderas till cirka 3 miljarder
kronor. Det finns idag inte några samhällsekonomiska kalkyler vad det gäller personer som
skadas enligt definitionen för allvarligt skadad i trafiken. Om antalet svårt skadade (inlagda på
sjukhus enligt slutenvårdsregistret) antas minska i motsvarande takt som den senaste 10årsperioden motsvarar det en minskning av svårt skadade med 25 procent till 2020, vilket
värderas till cirka 8 miljarder kronor. Minskningen av omkomna och svårt skadade motsvarar då
sammantaget ett värde på 11 miljarder kronor.
Konsekvenser för andra transportpolitiska mål
Målet för indikatorn hastighetsefterlevnad på statligt vägnät är att 80 procent av trafiken håller
hastighetsgränsen år 2020. Detta motsvarar en reduktion av medelhastigheten med 4 kilometer i
timmen på statligt vägnät.
En bättre hastighetsefterlevnad har liksom lägre tillåtna hastigheter generellt en positiv effekt på
klimatmålet då detta bidrar till minskad bränsleförbrukning. När hastigheten minskar från
exempelvis 110 till 90 kilometer i timmen sjunker koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och
energianvändning med 10-20 procent. Motsvarande minskning för kväveoxider är 20-40 procent
och för kolväten cirka 20 procent. Reducerad hastighet har också betydelse för trafikbuller. En
sänkning med 10 kilometer i timmen leder till 2-4 dB(A) lägre bullernivå i hastigheterna 30-60
kilometer i timmen. Skillnaderna är så påtagliga att förbättrad efterlevnad av
hastighetsbestämmelserna på 50-, 70- och 90-vägar skulle få stor betydelse för bullernivåer i
angränsande bostads- och rekreationsområden.
En hastighetssänkning med 10 kilometer i timmen på statligt vägnät med hastighetsgräns 70
kilometer i timmen eller mer (exklusive glesbygd) har tidigare beräknas ge en minskning av
koldioxidutsläppen på 700 000 – 1 000 000 ton CO2. Då de totala utsläppen från vägtrafiken är
19 miljoner ton betyder detta en procentuell förändring på 4-5 procent. En reduktion av
medelhastigheten med 4 kilometer i timmen på statligt vägnät bedöms minska utsläppen av CO2
med 2-3 procent.
Sänkta hastighetsnivåer i vägtransportsystemet innebär en minskad tillgänglighet för biltrafiken.
Lägre hastighet i tätort innebär dock en ökad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade
trafikanter som färdas inom och tvärs väg- och gatunätet. Kvinnor har generellt sett en mer
positiv inställning till hastighetssänkningar än män, vilket kan vara värt att notera då målet om
ett jämställt transportsystem bl.a. innebär att kvinnors och mäns värderingar kring trafik och
infrastruktur ska tillmätas samma vikt.
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En ökad satsning på drift och underhåll för att öka cyklisters säkerhet, vilket föreslås i analysen,
innebär även att cyklisters tillgänglighet ökar. Detta har dessutom en positiv inverkan på både
hälsan och miljön. Bättre drift och underhåll för cyklister kommer även fotgängare till del, vilket
är den kanske viktigaste åtgärden för att motverka fallolyckor i trafikmiljön. Det går alltså att
uppnå tydliga synergieffekter genom att förbättra drift och underhåll av gång- och cykelvägar.
Konsekvenser för investeringar i infrastruktur och fordon
Målet för indikatorn säkra statliga vägar är att från 2010 års nivå, där 67 procent av trafikarbetet
går på mötesseparerade vägar med hastighetsgräns över 80 kilometer i timmen, hamna på 100
procent 2020. Idag finns det drygt 1000 mil 90-väg som inte är mötesseparerad. För att uppnå
målet för indikatorn behöver dessa åtgärdas antingen genom mittseparering eller sänkt
hastighetsgräns. Viktiga funktionella förbindelser kan med sidoområdes- och
mittsepareringsåtgärder höjas till 100 kilometer i timmen och övriga vägar bör sänkas till 80
kilometer i timmen. Merparten av de vägar som berörs är regionala vägar, dvs. vägar som
hanteras i länsplanerna.
Kostnader för åtgärder i kommunerna har inte kunnat beräknas. Kostnader uppstår bl.a. för att
skapa säkra korsningar för biltrafik, säkra GCM-förbindelser längs och tvärs gator med
bibehållen eller höjd hastighetsgräns samt för fysiska åtgärder som syftar till att göra gatorna
mer självförklarande vid sänkta hastighetsgränser.
För indikatorn säkra fordon är målet att 80 procent av personbilar i trafik skall ha högsta
säkerhetsklass i EuroNCAP. Kostnader för utvecklingen av säkra fordon fördelas i en
marknadsstyrd process.

4.7 Sammanfattning av analysen
Analysen ger underlag för reviderade och skärpta etappmål 2020 för det svenska
trafiksäkerhetsarbetet. Analysen beskriver även vad dessa skärpta mål skulle innebära i
motsvarande åtgärder och insatser till år 2020.
Analysen för ett nytt etappmål för färre dödade i vägtrafiken bygger på följande:
•

Antal dödade i vägtrafiken år 2010: 266.

•

Antal dödsfall som enligt analysen bedöms inträffa 2020 med hänsyn tagen till den
utveckling av säkerhet på väg och i fordon som redan pågår (prognos 2020): 167.

•

Antal dödsfall i vägtrafiken som behöver förhindras genom ytterligare insatser för att ett
mål om maximalt 133 dödade 2020 ska anses vara rimligt: 69. Hänsyn har tagits till
förväntad trafiktillväxt samt att utfallet år 2010 i antal dödade var förhållandevis lågt.

Analysen för ett nytt etappmål för färre mycket allvarligt skadade bygger på följande:
•

Antal mycket allvarligt skadade i vägtrafiken 2010: 724.

•

Antal av dessa som enligt analysen bedöms inträffa 2020 med hänsyn tagen till den
utveckling av säkerhet på väg och i fordon som redan pågår (prognos 2020): 606.

•

Antal mycket allvarligt skadade i vägtrafiken som behöver förhindras genom ytterligare
insatser för att ett mål om reduktion med 40 procent till 2020 ska anses rimligt: 210.
Hänsyn har tagits till förväntad trafiktillväxt samt att utfallet år 2010 i antal dödade var
förhållandevis lågt.
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5 Analys av indikatorer
Nuvarande indikatorer för säkerheten inom vägtransportområdet behöver ändras
i vissa delar för att de bättre ska kunna bidra till en effektiv styrning och
uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet. Totalt föreslås 10 indikatorer och
ytterligare mått som stöd för målstyrningsarbetet mot 2020 års målnivåer.
5.1 Målstyrning via indikatorer
Indikatorer är mätbara mått på tillstånd i vägtrafiken som är viktiga att påverka för att minska
antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken. Indikatorerna används för att styra och följa
upp trafiksäkerhetsarbetet. Indikatorerna mäts varje år och presenteras vid en årlig
resultatkonferens.
Ny kunskap, nya målnivåer och ett ökat fokus på delvis nya insatsområden, gör att nuvarande
sammansättning av indikatorer behöver ses över. Det finns dessutom behov av att följa vissa
ytterligare tillstånd i bevakningssyfte för att se till att analysens antaganden fortlöpande är
giltiga.
Nya krav på indikatorer
Följande krav föreslås gälla för de indikatorer som ska följas i det nationella
trafiksäkerhetsarbetet ”Tillsammans för Nollvisionen”:
Krav som en indikator bör uppfylla
1. Indikatorn ska ha god validitet. Det ska finnas kända samband mellan indikatorns
utveckling och antalet dödade och/eller allvarligt skadade.
2. Indikatorn ska vara pålitlig. Den ska kunna mätas och följas upp på samma sätt varje
år. Det är viktigare att indikatorn är pålitlig – och mäts på ett konsekvens sätt – än att
den mäts på ett fullständigt representativt sätt för hela landet.
3. Indikatorn ska vara enkel att mäta, så att inte arbetet med mätning blir alltför
omfattande, resurskrävande och komplicerat.
4. Indikatorerna bör vara samma från år till år så att utvecklingen av utvalda indikatorer
kan följas löpande, såvida inte särskild anledning gör att indikatorn bör bytas ut..

5.2 Ifrågasatta indikatorer
Sammanfattning av analysgruppens rekommendation
Vissa av nuvarande indikatorer kan ifrågasättas mot bakgrund av ovanstående krav. I bild 5.1,
nedan, sammanfattas de rekommendationer som analysgruppen ger kring de ifrågasatta
indikatorerna.
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Ifrågasatta indikatorer

Analysgruppens rekommendation

Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät

Utveckla mätmetoder omgående

Säkra tunga fordon

Skapa ett mått som följer försäljningen av de
säkraste tunga fordonen på marknaden

Säkra GCM-passager

Utveckla mätmetoder omgående

Säkra korsningar

Utveckla mätmetoder omgående

Snabb och adekvat räddning

Sök effektsamband i det fortsatta analysarbetet

Utvilade förare

Sök effektsamband i det fortsatta analysarbetet

Hög värdering av trafiksäkerhet

Skapa ett värderingsindex utifrån de ”riktiga”
indikatorerna och följ detta index årligen

Bild 5.1. Ifrågasatta indikatorer och analysgruppens rekommendationer.
Hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät
Det görs idag inga systematiska hastighetsmätningar på det kommunala vägnätet. Detta innebär
att det inte finns ett mått som följer upp indikatorn ”Ökad andel trafikarbete inom
hastighetsgräns på kommunala vägar” och det går därför inte att uttala sig om huruvida
utvecklingen går i rätt takt. Detta påpekar också den internationella expertpanelen i sina
synpunkter kring indikatorn, se nedan:
Internationella expertpanelen, 2009 års rapport:
”Når det gjelder kommunale veger, bør det undersøkes om det foreligger hastighetsmålinger for
noen av disse. Ekspertpanelet antar at i det minste en del større kommuner utfører
hastighetsmålinger. Disse målingene bør samles inn og sammenfattes til en indeks som kan
betraktes som representativ for utviklingen av hastigheter på kommunale veger.”
Internationella expertpanelen, 2010 års rapport:
“There are no speed data for municipal roads, but the changes observed for national roads will be
assumed to apply to all public roads.”
Analysgruppens rekommendation:
Oavsett vilken mätmetodik som kommer användas i framtiden och vilka som står för
kostnaderna för uppföljningen rekommenderar analysgruppen att Trafikverket utser en
sammanhållande analysansvarig som samlar in, analyserar och tar fram en årlig skattning av
indikatorns utveckling. Analysgruppens rekommendation är alltså att man snarast påbörjar
arbetet med att ta fram en metod för att mäta hastigheter på ett systematiskt sätt i tätort.
Säkra tunga fordon
Ifrågasättandet av måttet ”andel nya tunga fordon med automatiskt nödbromssystem” har inte
varit varken bristen på effektsamband eller möjligheten att mäta och följa upp utvecklingen av
indikatorn. Även om den internationella expertpanelen till viss del har ifrågasatt klarheten i de
statistiska beräkningarna som ligger till grund för effektberäkningen. Snarare har kritiken
handlat om att den relaterar till teknik som inte ännu finns tillgänglig på marknaden och
möjligtvis ligger så långt fram i tiden att det inte kommer hinna få någon effekt till 2020.
Internationella expertpanelen, 2010 års rapport:
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”There was no progress with respect to automatic emergency brakes on heavy vehicles in either
2008 or 2009. Unless some progress is expected to start soon, the expert panel recommends
dropping this safety performance indicator and developing a new safety performance indicator to
monitor the safety of heavy vehicles. Moreover, the statistical relationship of the current
indicator to the number of fatalities has not been clarified”.
Eftersom indikatorn just nu och inom de närmast kommande åren kommer ha en måluppfyllnad
på 0 procent så missar indikatorn också sitt syfte att stimulera relevanta aktörer till åtgärder.
Analysgruppens rekommendation:
En liknande ansats som indikatorn ”säkra personbilar” föreslås. Säkra personbilar mäts genom
att följa andel av nybilsförsäljningen som har högsta betyg i EuroNCAP. Därmed preciseras inte
exakt vilka tekniska stödsystem som krävs för att indikatorn ska öka, utan det som krävs är att de
säkraste personbilarna på marknaden är dem som säljs/efterfrågas mest.
Med liknande resonemang för tunga fordons skulle en indikator kunna formuleras efter vad som
är de säkraste tunga fordonen på marknaden idag. Innehållet i vad som anses säkrast modifieras
sedan allteftersom allt säkrare system introduceras på marknaden, och inkluderas då i
indikatorn. Det innebär att indikatorn revideras så att den innehåller flera säkerhetshöjande
system än tidigare. Sannolikt leder detta angreppssätt till att effekten av indikatorn bedöms
något lägre än tidigare.
Att helt fastslå hur indikatorn för tunga fordon ska utformas är något som rekommenderas att
avvakta med tills analysen kring indikatorernas samverkan och systemeffekter är färdig.
Säkra GCM-passager och Säkra korsningar
Den internationella expertpanelen pekar på att de två indikatorerna ännu inte mäts ordentligt
och att de är något krävande att mäta. Analysgruppen håller med om att bristen på mätningar att
analysera är orsaken till varför dessa indikatorer ska ifrågasättas.
Analysgruppens rekommendation:
Analysgruppen rekommenderar att man snarast påbörjar arbetet med att ta fram en metod för
att mäta dessa indikatorer på ett systematiskt sätt i tätort. Arbetet kan med fördel synkroniseras
med arbetet att utveckla hastighetsmätningar i tätort och inblandning från SKL och/ eller
specifika kommuner i processen är önskvärt.
Snabb och adekvat räddning
Den internationella expertpanelen har tyckt att den befintliga mätningen av hur snabb
räddningsinsats är på plats, baserat på uppgifter från SOS Alarm, är tillfredsställande
(expertpanelen 2010). Istället är det analysen av mätresultaten som inte håller måttet. Den
internationella expertpanelen menar att effektsamband mellan räddningsinsatserna snabbhet
och riskerna att dödas eller skadas i vägtrafiken sannolikt kan etableras men konstaterar att så
inte är gjort ännu. Eftersom det inte finns något effektsamband finns heller inte underlag för att
sätta ner foten kring en rimlig målnivå för indikatorn.
Den internationella expertpanelen kommenterar inte det faktum att vård- och
rehabiliteringsinsatser inte mäts eller analyseras alls i den befintliga indikatorn trots att den
ambitionen fanns med i det ursprungliga förslaget. Detta anser dock analysgruppen vara en
grund för ifrågasättande/utveckling av indikatorn.
Analysgruppens rekommendation:
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Analysgruppen rekommenderar att man fortsätter arbetet med att främst söka efter en
bedömning av rehabiliteringens effekt på allvarliga skador. Till detta bör trafikmedicinsk expertis
kopplas, kanske genom en extrainsatt workshop. Utifrån resultaten av detta arbete kan en
relevant diskussion om rimlig målnivå föras.
Utvilade förare
Den internationella expertpanelen har sammanfattat argument som ifråga sätter denna indikator
och den anser att indikatorn skall tas bort. Argumenten sammanfattas nedan:
De anser inte att självrapportering är pålitlig information. Det kan vara så att man inte
rapporterar att man varit trött, eller tvärtom överrapporterar på grund av att problemet lyfts
fram i t.ex. media.
Sambandet mellan indikatorn och antalet olyckor är inte känt. Även om det inte finns anledning
att tvivla på att trötthet innebär en ökad risk för olyckor och många forskningsstudier visar på ett
samband så anser expertgruppen att sömnighet/ trötthet är något annat än självrapportering av
trötthetsepisoder.
Förutom räfflor finns det få fysiska åtgärder som kan implementeras för att reducera
förekomsten av trött körning. Det är en sak att ”väcka upp” trötta förare med räfflor, en annan
att hindra dem från att köra. Det är framför allt det sistnämnda man behöver inrikta sig på.
Varför har man valt att studera just trötthet när det finns många andra typer av trafikfarligt
beteende (mobiltelefoner, droger, rödljuskörning mm) som kan studeras?
En brist med denna indikator är utan tvekan att kopplingen till en förändring av antalet olyckor i
relation till självrapporterad körning under sömnighet/sömn inte är känd. Även om
självrapportering är ofta använt sätt i olika studier att avgöra om trötthet föreligger (ofta i form
av KSS, Karolinska Sleepiness Scale) så är just måttet för denna indikator svår att tolka i
förhållande till säkerhetstillståndet.
Analysgruppens rekommendation:
Analysgruppen föreslår att frågeställningen kring utvilade förare särskilt beaktas i
systemanalysen innan beslut om den skall vara kvar som en indikator tas.
Hög värdering av trafiksäkerhet
Internationella expertpanelen, 2010 års rapport:
“Valuation of road safety is, in its present form, an indicator which is somewhat difficult to
interpret. It does not have any obvious relationship to the number of fatalities…. It would
perhaps be more informative to survey the attitudes to safety among policy makers…. The current
annual survey of opinions about road safety in Sweden shows widespread support for legislation
that politicians hesitate to pass. It would be interesting to learn more about why politicians
hesitate to introduce even measures that are widely supported. Adding such a survey to the
current survey of citizens would enhance the value of this safety performance indicator.”
Det är uppenbart att denna indikator inte har något direkt mätbart effektsamband till antalet
dödade och/ eller skadade samt att det finns stora utvecklingsmöjligheter för denna typ av mått.
Analysgruppens rekommendation:
Ett nytt värderingsindex tas fram som speglar alla övriga indikatorer som beslutas följas till
2020. Värderingsindexet följs årligen upp i analysrapporterna, men varken kallas, eller är, en
indikator.
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5.3 Ny sammansättning av indikatorer
Mot bakgrund av det som ovan angetts kring de ifrågasatta indikatorerna och den analys som
gjorts av trafiksäkerhetsutvecklingen fram till 2020, föreslås här en ny sammansättning av
indikatorer.
Varje indikator är ett mått på ett tillstånd i trafiken. Kopplat till varje indikator så följs även upp
vad som händer i olyckorna för området ifråga. Exempelvis studeras hur många som varit
onyktra i både dödsolyckor och bland mycket allvarligt skadade, samtidigt som indikatorn nykter
trafik studeras. På det sättet görs hela tiden en kvalitetskontroll kring hur väl indikatorns läge
hänger samman med utfallet i dödade och mycket allvarligt skadade.
Bedömningen är att alla indikatormål som redovisas nedan måste uppnås till 2020 för att
måluppfyllelse totalt ska uppnås. Att missa målet för en indikator med liten marginal kan få stora
konsekvenser då en indikator kan vara avgörande för att effekterna i en annan indikator
överhuvudtaget faller ut. Detta gäller både målet om reduktion av omkomna och mycket
allvarligt skadade.
Det finns flera insatsområden som är värda att satsa särskilt på för att minska antalet allvarligt
skadade, de flesta berör åtgärder i tätort. Analysgruppen har pekat på följande tänkbara
indikatorer: Andel säkra korsningar i tätort, andel cykeltrafik som går på GCM-vägar i tätort,
andel säkra GCM-passager i tätort samt andel cykeltrafik som går på underhållna GCM-vägar. De
två sistnämnda har valts ut av GNS Väg att utgöra indikator 9 och 10, se nedan.
Flera av indikatorerna nedan benämns som ”säkra”. Man kan dock notera att det inte innebär att
en personbil, motorcykel, väg eller GCM-passage är säker i absolut mening. Begreppet ”säker”
ska endast ses i relation till hur indikatorn definieras. Som exempel kan konstateras att
indikatorn ”Säkra motorcyklar” definieras som motorcyklar som är försedda med ABS-bromsar.
Indikator 1 och 2: Hastighetsefterlevnad på statligt respektive kommunalt vägnät
Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns,
statligt vägnät

43 %

Ca 43 %

80 %

80 %

Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns,
kommunalt vägnät

52 %

Ca 52 %

80 %

80 %

Bedömningen från analysgruppen är att andelen trafik som följer hastighetsgränserna ligger i
ungefär samma nivå som vid de senaste riksrepresentativa hastighetsundersökningarna vid 2003
och 2004. Däremot är det mycket som pekar mot att medelhastigheten sjunkit. Dels då en
omfattande hastighetsgränsändring genomförts 2008-2009 samt att resultat från
hastighetsindex som mäter mer generella förändringar visar på en tydlig minskning av
medelhastigheten.
För att uppnå de skärpta etappmålen 2020 måste den höga ambitionen från det ursprungliga
målstyrningsförslaget vad gäller ökad hastighetsefterlevnad bibehållas. Bedömningen är att det
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krävs en sänkning av medelhastigheterna med drygt 5 procent, på såväl statligt som kommunalt
vägnät, mellan 2010 och 2020. Detta motsvarar på det statliga vägnätet att alla resterande 90vägar som inte blivit mötesseparerade får ny hastighetsgräns 80 kilometer i timmen samt att
dessa vägar förses med ATK. Utöver detta krävs en generell hastighetsreduktion på 3 procent
som kan åstadkommas genom ISA, manuell övervakning eller andra typer av åtgärder som syftar
till att ändra trafikanters beteende.
Analysgruppen bedömer att reduktion på drygt 5 procent i medelhastighet motsvarar att ungefär
80 procent av trafiken börjar följa hastighetsgränserna. Det är samma målnivå som tidigare, men
utgångsläget är annorlunda då hastighetsgränserna idag är lägre. I praktiken innebär alltså 80
procent målnivå för dessa indikatorer en skärpning.
Analysgruppen vill understryka att målnivåerna angivna ovan är grovt uppskattade utifrån
ganska knapphändig data. Efter hastighetsundersökningen 2012, som ger ett bättre underlag,
kan eventuellt en revidering av dessa mål komma att göras inför den första uppföljningen efter
översynen, på resultatkonferensen 2013.
Indikator 3: Nykter trafik
Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Andel nykter trafik

99,71 %

99,74 %

99,90 %

99,90 %

Under 2010 omkom 65 personer i alkoholrelaterade olyckor. Ungefär hälften av dessa räddas
genom andra åtgärder än åtgärder direkt riktade mot alkohol i trafik, såsom bättre infrastruktur
och ökad andel säkerhetssystem i bilparken. I ”residualen” (de dödade och allvarligt skadade som
återstår efter framskrivningen till 2020) finns en potential att rädda 31 alkoholpåverkade
personer. Av 31 är 10 cyklister/fotgängare, vilket ger 21 motorfordonsförare som berörs av
förbättrad indikator.
För att nå de föreslagna etappmålen till 2020 krävs minst 9 färre dödade på grund av alkohol och
ytterligare 9 färre allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär en målnivå för indikatorn på 99,90
procent nykter trafik, alltså samma som befintligt mål för indikatorn.
Eftersom skattningarna på detta område är osäkra och ungefärliga föreslår analysgruppen GNS
att ta ställning till alternativet att höja målnivån för indikatorn till 100 procent. Med en tuffaren
målnivå säkerställs att så många liv som möjligt räddas på detta område, och målet
överensstämmer kanske bättre med den ambition som man egentligen önskar.
Indikator 4: Bältesanvändning
Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Andel bältade i
framsäte i personbil

96 %

96 %

99 %

99 %

I analysens prognos om vad som sker med bilparken till 2020 ingår antagandet om att 95
procent av trafikarbetet 2020 kommer att utgöras av fordon med effektiva bältespåminnare. Om
hela trafikarbetet utgörs av fordon med effektiva bältespåminnare visar studier att
bältesanvändningen kan antas uppnå 99 procent. Detta är alltså inte fallet för 2020, då 5 procent
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av trafikarbetet utgörs av fordon utan bältespåminnare, enligt prognosen. Dessutom finns
anledning att tro, att det är dessa 5 procent av trafikarbetet som bäst behöver sätta på sig bältet,
eftersom dem som åker i äldre bilar oftare är med i olyckor.
Bland de olyckor som bedöms vara kvar 2020 om inget utöver prognosen görs, omkommer 14
och 38 skadas mycket allvarligt till följd av att de inte använt bälte. Dessa kommer vi alltså inte åt
genom bältespåminnare till 2020. Ambitionen är att ytterligare åtgärder ska se till att 4 färre
omkommer och 18 färre skadas allvarligt till följd av ökad bältesanvändning bland dem i fordon
utan bältespåminnare. Detta kräver att vi uppnår 99 procent bältesanvändning i trafik, vilket i
sin tur kräver effektiva åtgärder på detta område.
Analysen visar att alkohol och bältesanvändning, till stor del, överlappar. Det finns en poäng med
att analysera dessa insatsområden tillsammans. Många av dem som inte använt bälte i en
dödsolycka har också varit berusade. Därför kan ibland en åtgärd för ökad nykter trafik påverka
bältesanvändningen i mycket positiv riktning.
Indikator 5: Hjälmanvändning
Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Cykelhjälmsanvändning

27 %

27 %

70 %

65 %

Mopedhjälmsanvändning

Okänt

Mäts
2012

Fanns ej

Avvaktar
mätning

Cykelhjälmsanvändning:
Ambitionen är att antalet dödade och mycket allvarligt skadade till följd av att inte använda
cykelhjälm ska halveras till 2020. Dödade ska gå från 6 till 3, och allvarlig skadade från 29 till 14.
2010 var cykelhjälmsanvändningen 27 procent och vid en eliminering av dödade och allvarligt
skadade som varit utan cykelhjälm skulle målnivån för indikatorn vara 100 procent. Den
föreslagna halveringen av den ambitionen ger en målnivå på knappt 65 procent.
Denna beräkning utgår från antagandet att sambandet mellan cykelhjälmsanvändningen i
trafiken och bland dödade/mycket allvarligt skadade är linjär. Ett sådant antagande är rimligt
därför att det i dödsolyckorna inte verkar finnas en överrepresentation av ”extrema” olyckor, som
skulle vittna om att det är en speciell grupp som inte använder cykelhjälm.
Mopedhjälmsanvändning:
Med ökad rätt hjälmanvändning för mopedister vet vi att genomsnittligen 3 färre omkommer.
Därför är ambitionen om att minska med minst en omkommen till 2020 rimlig utan att målet för
indikatorn måste vara hela 100 procent. Innan mätning i trafik är påbörjad är det svårt att avgöra
målnivån för indikatorn. Mätning för mopedhjälmsanvändning påbörjas 2012, och därefter
fastställs en lämplig målnivå för indikatorn.
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Indikator 6: Säkra personbilar i trafik
Indikator

Tidigare
utgångsläge
2007

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

Andel trafikarbete med
högsta betyg i Euro
NCAP

20 %

35 %

Ej samma

80 %

I analysen beräknas effekterna av en rad olika säkerhetssystem som kan antas introduceras och
penetrera bilflottan till 2020. Många av dessa säkerhetssystem fångas upp genom att följa
andelen av personbilar med högsta betyg i Euro NCAP. Utifrån de antaganden som är gjorda
fram till 2020 om hur bilparken kommer att omsättas och vilka säkerhetssystem som kommer att
introduceras är bedömningen att 74 procent av trafikarbetet går med säkra personbilar 2020
(högsta betyg i Euro NCAP). Utöver det har en ytterligare ambitionsnivå lagts, vad gäller att byta
ut de äldsta personbilarna mot nya. 6 färre dödade och 8 färre mycket allvarligt skadade ska
genom denna tempohöjning i utväxling av gamla och ej trafiksäkra bilar generera. För att uppnå
detta bedöms 80 procent vara en nödvändig målnivå.
Indikator 7: Säkra motorcyklar i trafik (ABS)
Indikator
Andel MC i trafik
utrustade med ABSbromsar

Tidigare
utgångsläge
2007
9%

Utgångs
läge
2010
18 %

Tidigare
målnivå
2020
Ej samma

Ny målnivå
efter
översyn
2020
70 %

Vad som är en säker motorcykel definieras i detta arbete som en motorcykel som är försedd med
låsningsfria bromsar (ABS). I framtiden, med ökad kunskap, kan definitionen komma att
justeras.
I prognosen till 2020 antas befintlig omsättning av MC-parken uppnå att 59 procent av
trafikarbetet på MC utföras med ”säkra motorcyklar”. Utöver detta måste ytterligare 1 färre
dödad och 3 färre mycket allvarligt skadade åstadkommas till 2020. Genom exempelvis en
tempohöjning av implementeringen av ABS till 100 procent i nyförsäljningen redan 2015, eller en
högre implementering redan i nuläget, kan målet uppnås. Detta motsvarar att indikatorn uppnår
70 procent till 2020.
Indikator 8: Säkra statliga vägar
Indikator
Andel av trafikarbete
på vägar med över 80
km/h som är fysiskt
mötesseparerat

Tidigare
utgångsläge
2007
50 %

Utgångs
läge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny målnivå
efter översyn
2020

67 %

75 %

100 %

Andelen säkra statliga vägar följs genom att följa andel av trafikarbetet på vägar med
hastighetsgräns över 80 kilometer i timmen som sker på mötesseparerade vägar.
Prognosen bygger på ett något konservativt antagande om att alla vägar med 90 kilometer i
timmen och ett trafikflöde på mer än 4000 fordon per dygn samt en bredd om minst 12 meter
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kommer att mötessepareras till 2020. Det leder till en indikatornivå på 75 procent. På
återstående vägavsnitt med lägre flöden, eller smalare bredd än 12 m, är det nödvändigt att
hastighetsgränsen sänks till 80 kilometer i timmen. Förutsatt att detta kan ske senast till år 2020
kan den gamla målnivån för indikatorn höjas från 75 till 100 procent.
Indikatorns definition medför att målnivån även kan nås med enbart hastighetsgränsändring,
vilket inte ger samma effekt som den utbyggnad av mötesseparering som antagas i prognosen.
Det är därför viktigt att även följa utbyggnad av mittseparering separat, i ett av
bevakningsmåtten.
Indikator 9: Säkra GCM-passager i tätort
Indikatorn fångar upp en viktig del av cyklister som dödas och skadas allvarligt på
cykelöverfarter. Potentialen i indikatorn är att 3 färre skulle omkomma och 11 färre skulle skadas
mycket allvarligt om alla övergångsställen för gång, cykel och moped på det kommunala
huvudvägnätet var hastighetssäkrade. Bedömningen är att 2 av dessa omkomna måste räddas,
och 8 av de allvarligt skadade måste räddas för att föreslagna mål ska uppnås.
Kunskap om effektsamband finns. Genom att gå från icke hastighetssäkrad till hastighetssäkrad
GCM-passage reduceras allvarligt skadade med 80 procent för cyklister och fotgängare. Med
hastighetssäkrad GCM-passage avses en passagepunkt där en eventuell kollision mellan
personbil och fotgängare/cyklist sker i en hastighet om maximalt 30 kilometer i timmen.
Indikatorn finns med i nuvarande indikatorsammansättning. En metod för att följa upp detta är
under utveckling som baseras på enskilda kommuners inventering av GCM-passager och
farthinder samt inrapportering i NVDB. Utvecklingsarbetet har ännu inte lett till att tillräcklig
data finns för att följa indikatorn och detta bör åtgärdas om indikatorn fortsättningsvis ska
användas. Det är viktigt att det framtida arbetet säkerställer att denna indikator får en målnivå
och att den kan följas upp genom mätning på ett riktigt sätt.
Indikator 10: Drift och underhåll av GCM-vägar
Indikatorn fångar upp en stor del av de många cyklister som skadas allvarligt i singelolyckor.
Potentialen i denna indikator är att 25 olyckor som ger allvarligt skadade (varav 7 på
vinterväglag) skulle sannolikt kunna förhindras om GCM-vägen varit helt fri från lösgrus, gropar,
ojämnheter samt underlag som ger halka. För att uppnå en reduktion av mycket allvarligt
skadade med 40 procent till 2020 är bedömningen att dessa 25 olyckor måste minskas med mer
än hälften, till 14.
Det saknas effektsamband mellan specifika åtgärder inom detta område och hur många olyckor
och skador som sker. Att det varit halka eller ojämnheter på en viss plats behöver inte betyda att
underhållsåtgärderna har varit undermåliga, utifrån de befintliga standarder för underhåll som
råder.
Det finns ingen mätmetod utvecklad för denna indikator. Mätningen försvåras av att det inte helt
enkelt går att avgöra exakt vad som är relevant att följa. Om det anses omöjligt att mäta andelen
cykeltrafik som går på rätt underhållna GCM-vägar är det bättre att följa det i utfallet (andel
dödade och mycket allvarligt skadade som sker på vägar där sannolikt bristande underhåll är
orsaken). Det är viktigt att det framtida arbetet säkerställer att denna indikator får en målnivå
och att den kan följas upp genom mätning på ett riktigt sätt.
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5.4 Nya mått som kompletterar indikatorerna
Utöver föreslagna indikatorer föreslås följande mått för att komplettera bilden av tillståndet i
vägtrafiken.
Andel dödsolyckor där trötthet är en bidragande orsak
I analysen är bedömningen att 11 personer omkommer 2020 i olyckor där trötthet varit
bidragande orsak till olyckan. Eftersom det finns en potential i att fram till 2020 reducera antalet
olyckor som inträffat på grund av trötthet är det rimligt att vilja följa utvecklingen på detta
område på ett tydligt sätt. Problemet är att det i princip är omöjligt att fånga med en mätning hur
stor del av trafikarbetet som sker med trötta förare. Därför är det lämpligt att istället följa hur det
ser ut i dödsolyckorna. Måttet som föreslås följas är: ”andel av trafikdödade i olyckor där trötthet
varit bidragande orsak”.
Andel dödsolyckor där distraktion och/ eller bristande synbarhet är bidragande orsak
I analysen är bedömningen att 59 personer omkommer 2020 i olyckor som orsakats av
distraktion och/ eller bristande synbarhet. Detta är en stor potential och som illustrerar att
väldigt många olycksförlopp inleds med någon form av distraktion eller brist i uppmärksamhet
hos föraren. Dessa olycksförlopp kan sedan givetvis avhjälpas med en rad olika åtgärder, innan
den oönskade konsekvens, dödsfall, inträffar. Därför finns det ett stort överlapp mellan de 59
trafikdödade i denna potential och andra insatsområden.
På grund av den stora potentialen i att fram till 2020 reducera antalet olyckor som inträffat på
grund av distraktion och/eller bristande synbarhet är det rimligt att vilja följa utvecklingen på
detta område på ett tydligt sätt. Problemet är, liksom vad gäller trötthet, att det i princip är
omöjligt att fånga med en mätning hur stort problemet med distraktion är i trafiken överlag.
Därför är det lämpligt att istället följa hur det ser ut i dödsolyckorna. Måttet som föreslås följas
är: ”andel av trafikdödade i olyckor där distraktion och/ eller bristande synbarhet varit
bidragande orsak”.
Andel dödsolyckor på moped där trimning och/ eller tekniska brister på mopeden varit en
bidragande orsak till olyckan
Det finns en stor potential i att reducera antalet mopedolyckor som är orsakade av att mopeden
varit trimmad eller haft tekniska brister. Inte heller detta är något som kan anses rimligt att
kunna följa upp i hela mopedtrafiken. Istället får uppföljningen ske via Trafikverkets djupstudier
och måttet som bör följas är: ”andel av trafikdödade i mopedolyckor där det faktum att mopeden
varit trimmad eller haft tekniska brister varit en bidragande orsak till olyckan”.
Värderingsindex
Motsvarar den befintliga indikatorn ”hög värdering av trafiksäkerhet” och följer den svenska
allmänhetens inställning till trafiksäkerhetsåtgärder? Hur värderar medborgarna de olika
indikatorområdena? Källa för detta index är Trafikverkets årliga trafiksäkerhetsenkät. Detta
index kommer att utvecklas ytterligare för att svara upp mot den efterfrågan som finns.
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5.5 Bevakningsmått
Bevakningsmått är mått som bör följas för att säkerställa att vi är på rätt väg, men som inte måste
redovisas öppet årligen. Dessa kan delas upp i 4 olika kategorier:
Bevakning av prognoser och insatsområden
Bevakning av prognoser och insatsområden med följande: ”De prognoser som antagits i
analysen, se bild 4.1, måste bevakas så att det går att säkerställa att dessa slår in, då det är en
viktig förutsättning för måluppfyllelsen till år 2020.
Bevakning av omvärldsfaktorer
Lämpliga omvärldsfaktorer att följa är hur trafikarbetet utvecklas, fördelat på olika trafikslag.
Det är olika riskökningar för olika trafikslag och exempelvis skulle en ökning av trafikarbetet på
motorcyklar innebära större risk än en ökning av trafikarbetet för personbil. Den påverkan på
säkerheten som en ökad användning av fyrhjulingar är ett annat exempel på riskökningar som
bör följas. Hur trafikarbetet utvecklas för olika åldersgrupper, såsom unga bilförare, kan också
påverka risknivåerna i systemet.
Vidare bör man i omvärldsbevakningen bl.a. följa den demografiska utvecklingen, som också
påverkar risknivån i vägtrafikssystemet. Det är även viktigt att följa svängningar i konjunktur och
följa extremt väder som vid enskilda tillfällen kan ha stor påverkan för antalet dödade och
allvarligt skadade.
Bevakning av att säkerhetsstandard bibehålls
Ett antagande i översynsanalysen är att den säkerhetshöjning som antas löpande inte försämras.
En säker väg eller ett säkert fordon antas vara säkert under hela dess livslängd. Detta är ett
rimligt antagande men kan i vissa fall kräva bevakning. Exempelvis bör man följa hur väl
säkerhetssystem i personbilar fortsättar att vara i bruk efter att de introducerats på marknaden.
Bevakning av dataunderlagets kvalitet
Uppgifterna om antal skadade från STRADA sjukvård har tidigare skrivits upp med hänsyn till
att flera akutsjukhus inte har rapporterat i STRADA. Nu när nästan alla akutsjukhus rapporterar
i STRADA blir det interna bortfallet av stort intresse att följa. Med internt bortfall avses de
trafikskadade personer som uppsöker akuten vid ett sjukhus som är anslutet till STRADA men
där trafikskadan av någon anledning ändå inte registreras i STRADA. Det har visat sig att det
interna bortfallet kan vara olika stort för olika akutmottagningar och det kan dessutom variera
över tid inom samma akutmottagning. För att kunna tolka och förstå variationer i antal allvarligt
skadade och mycket allvarligt skadade, behöver det interna bortfallet i STRADA sjukvård kunna
följas för varje akutmottagning.
En förutsättning för att kunna följa utvecklingen enligt prognosen vad gäller säkerhetssystem i
fordon är att förs register över dessa. Transportstyrelsen har idag i uppgift att göra detta.
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5.6 En samlad lista över 10 nya indikatorerna
I bild 5.2, nedan, redovisas de 10 nya indikatorerna i en samlad lista. Av listan framgår bl.a.
utgångsläget 2010 och målnivå 2020 för de flesta indikatorerna. Mått och nulägesmätningar
måste tas fram för några indikatorer.
Nya indikatorer år
2010-2020

Tidigare
utgångsläge
2007

Nytt
utgångsläge
2010

Tidigare
målnivå
2020

Ny
målnivå
2020

1. Hastighetsefterlevnad,
statligt vägnät

43 %

Ca 43 %

80 %

80 %

2. Hastighetsefterlevnad,
kommunalt vägnät

52 %

Ca 52 %

80 %

80 %

3. Nykter trafik

99,71 %

99,74 %

99,90 %

99,90 %

4. Bältesanvändning

96 %

96 %

99 %

99 %

5. Hjälmanvändning
- cykel

27 %

27 %

70 %

65 %

- moped

Okänt

Mäts 2012

Fanns ej

Avvaktar
mätning

6. Säkra personbilar i
trafik

20 %

35 %

Ej samma

80 %

7. Säkra motorcyklar i
trafik (ABS)

9%

18 %

Ej samma

70 %

8. Säkra statliga vägar

50 %

67 %

75 %

100 %

9. Säkra GCM-passager
i tätort

Ca 25 %

Okänt

Fanns ej

Saknas

10. Drift och underhåll av
GCM-vägar

Okänt

Okänt

Fanns ej

Saknas

Kommentar
I praktiken skärpning av
målnivå eftersom
hastighetsgränser har
sänkts.
I praktiken skärpning av
målnivå eftersom
hastighetsgränser har
sänkts.
Tidigare målnivå tillräcklig
för att nå nya etappmål
2020 kommer ännu
obältade trafikanter dödas
och skadas i bilar utan
bältespåminnare.
6 räddas vid 100 %
hjälmanvändning. Ambition
att rädda hälften kräver 65
% användning.
Målnivå måste tas fram.
Avvakta första mätningar
som planeras 2012
Snabbare omsättning av
bilparken krävs för att nå
målet.
Nuvarande takt i omsättning
av MC ger 59 % ABS i trafik
2020.
Viktigt att följa andelen
mittseparerade vägar. Målet
kan även nås med
hastighetsgränsändring.
Mätmetod är utvecklad men
måste implementeras.
Målnivå måste tas fram.
Mätmetod och målnivå
måste tas fram.

Bild 5.2. Ny sammansättning av indikatorer inklusive målnivåer för perioden 2010 – 2020.
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6 Analys av fallolyckor i trafikmiljön
Fallolyckor i trafikmiljön är inte en trafikolycka och har därför inte ingått i den
analys som utförts avseende målnivåer och indikatorer för trafikolyckor.
Fallolyckor är dock en mycket vanlig och allvarlig skadehändelse i trafikmiljön
och bör därför ingå som en naturlig del i det aktörsgemensamma
trafiksäkerhetsarbetet på såväl nationell som lokal nivå.
6.1 Motverka fallolyckor – en del av trafiksäkerhetsarbetet
Nuvarande hantering av fallolyckor i trafiksäkerhetsarbetet
Målet för säkerhet inom vägtransportområdet har preciserats i form av två etappmål om att
antalet omkomna ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel
mellan 2007 och 2020. Den tolkning som hittills har gjorts, inom ramen för det
aktörsgemensamma målstyrningsarbetet, är att de angivna målnivåerna endast gäller
vägtrafikolyckor inom vägtransportområdet. Denna tolkning har legat till grund för de analyser
som skett vid 2012 års översyn av målnivåer och indikatorer för år 2020.
Vägtrafikolycka definieras som en händelse som inträffat i trafik på väg eller gata, där minst ett
fordon i rörelse varit inblandat och som medfört person- eller egendomsskador. En olycka där
endast en gående fallit omkull och skadats i trafikmiljön räknas således inte som en
vägtrafikolycka.
Som framgår nedan är fallolyckor i trafikmiljön mycket vanliga skadehändelser inom
vägtransportområdet som leder till både dödsfall och mycket allvarliga personskador. Utifrån ett
hela resan perspektiv är det därför viktigt att både följa utvecklingen och genomföra olika
insatser för att motverka dessa skadehändelser inom vägtransportområdet. Att motverka
fallolyckor i trafikmiljön bör därför ingå som en naturlig del i det aktörsgemensamma
trafiksäkerhetsarbetet, både nationellt och lokalt.
Ett lokalt ansvar att förebygga fallolyckor
Fallolyckor i trafikmiljön är till största delen ett lokalt problem då de flesta olyckorna sker inom
kommunernas gatunät och gång- och cykelnät samt på fastighetsmark i tätorterna.
Kommunernas ansvar består främst i att sköta barmarksunderhåll och vinterväghållning på ett
sätt som förebygger fallolyckor inom gatumark, gång- och cykelvägar samt allmän platsmark.
Halkolyckor utgör en betydande del av det totala antalet fallolyckor i trafikmiljö och bör ägnas
särskild uppmärksamhet. I exempelvis Göteborg ligger ansvaret för snöröjning och
halkbekämpning av de flesta gångytor på enskilda fastighetsägare enligt beslut i
kommunfullmäktige . Många fastighetsägare vidtar inga som helst åtgärder för att undanröja snö
eller is från gångbanorna.
Miljönämnden i Göteborg har ansvaret för tillsynen och kontrollen av hur detta sköts. Denna
uppgift ligger på en person som i stort sett endast har möjlighet att ingripa när någon klagar.
Under svåra vinterförhållanden kan antalet klagomål uppgå till 150 per vecka. Den förebyggande
kontrollen får stå tillbaka. Miljöförvaltningen har möjlighet att utdöma vite mot fastighetsägare
som inte fullgör sin skyldighet. Några sådana viten har inte utdömts. Om någon skadas till följd
av bristande halkbekämpning kan man resa skadståndskrav. Men det förutsätter att den skadade
känner till möjligheten och tar eget initiativ samt vet mot vem kraven skall riktas. Av statistik
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från Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon framgår att endast var sjätte fallolycka i
trafikmiljön åtföljs av skadeståndskrav.
Den ansvarsfördelning mellan kommunen och enskilda fastighetsägare som gäller i Göteborg är
inte likartad i alla kommuner. I Stockholm har kommunen tagit över ansvaret från
fastighetsägarna. Kommunen svarar där för all snö och halkbekämpning av de allmänna
gångbanorna. Enligt SKL:s Åtgärdskatalog är ungefär hälften av landets kommuner ensamt
ansvarig för vinterväghållningen av gångytor.
Enligt VTI Rapport 735 konstateras att man vid en indelning av kommunerna efter
kommuntyp/storlek, inte har kunnat påvisa att det är någon skillnad i utfallet av skadade
fotgängare beroende på om det är kommunen eller fastighetsägarna som sköter
vinterväghållningen av gångytor. Om man däremot delar in kommunerna utifrån klimatzon tyder
materialet på att skillnaden mellan kommunerna och fastighetsägarna som vinterväghållare är
störst i södra Sverige, något mindre i mellersta och minst i norra Sverige. VTI påtalar dock det
behövs en djupare analys där hänsyn tas till ytterligare beskrivningar av kommunerna för att
kunna slå fast att kommunal väghållning leder till färre antal skadade då olika indelningar ger så
olika resultat.
Behov av mål för fallolyckor i trafikmiljön
Nuvarande etappmål, att antalet omkomna ska halveras och antalet allvarligt skadade ska
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020, gäller alltså inte fallolyckor i trafikmiljön.
Fågan är om det finns skäl att ta fram ett nationellt mål för fallolyckor i trafikmiljön.
Ska man diskutera ett nytt mål för fallolyckor i trafikmiljön kan en utgångspunkt vara
Socialstyrelsens förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre
personer. Detta då fallolyckor i trafikmiljön till stor del drabbar äldre. I handlingsplanen
konstateras att det inte finns några beslutade mål på nationell nivå vad gäller fallolyckor.
Följande mål föreslås i handlingsplanen för minskningen av fallolyckor, där fallolyckor i
trafikmiljön endast är en del: ”Den uppåtgående trenden ska brytas så att antalet dödsfall bland
äldre personer till följd av fallolycka ska vara lägre 2020 än 2011”.
Ett skäl till det något modesta målet är att statistiken över dödsfall till följd av fallolyckor bland
äldre personer visar på en uppåtgående trend för både män och kvinnor. Något mål för antal
skadade till följd av fallolyckor föreslås inte i Socialstyrelsens handlingsplan.
Ett skäl som talar mot att i nuläget ta fram ett nationellt mål för fallolyckor i trafikmiljön är att
detta är en helt ny fråga som inte ryms inom nuvarande uppdrag – att göra en översyn av
nuvarande mål och indikatorer. Ett annat skäl är att fallolyckor i trafikmiljön till största delen är
ett lokalt problem då de flesta olyckorna sker inom kommunernas gatunät och gång- och cykelnät
samt på fastighetsmark i tätorterna. Ansvaret för att ange en politisk ambitionsnivå för
minskningen av dessa fallolyckor ligger därför i hög grad på kommunerna.
Ett tredje skäl som talar mot att i nuläget föreslå ett mål är att det inte har gjorts någon fullödig
analys av potentialen i att motverka dödsfall och allvarliga skadefall vid fallolyckor i trafikmiljön.
Det saknas kunskap om hur stort problemet är med antal döda och det saknas analyser av hur
bl.a. extremvintrar och åldersutvecklingen kan komma att påverka utfallet i antal döda och
allvarligt skadade till följd av fallolyckor i trafikmiljön.
Å andra sidan kan konstateras att fallolyckor i trafikmiljön är ett folkhälsoproblem och att det
därför vore önskvärt med en nationellt uttalad ambition inom området. Regeringen har redan
gett uttryck för en sådan ambition genom att ge Socialstyrelsen uppdraget att ta fram en
handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre, där fallolyckor är ett av de områden man
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särskilt skulle studera. I det förslag till nationell handlingsplan som Socialstyrelsen lämnade i
december 2011 konstateras bl.a. att särskild uppmärksamhet bör ägnas allvarliga personskador
bland äldre som oskyddade trafikanter, där det bland annat är viktigt med förebyggande insatser
kring fallolyckor i trafikmiljön.
Vidare kan konstateras att insatser för att minska antalet fallolyckor i trafikmiljön även har en
positiv inverkan på andra transportpolitiska mål och målpreciseringar, då dessa insatser även
bidrar till en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet, ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet, ökad jämställdhet, förbättrade förutsättningar för att välja kollektivtrafik, gång
och cykel samt ökad hälsa.
Den slutsats man kan dra är följande. Det finns starka skäl för kommuner att införa lokala mål
för att minska eller motverka en ökning av antal döda och allvarligt skadade till följd av
fallolyckor i trafikmiljön. Det kan även finnas skäl att införa ett nationellt trafiksäkerhetsmål för
fallolyckor i trafikmiljön, men det ligger inte inom ramen för detta projekt att föreslå ett sådant
mål. Om ett nationellt mål ska föreslås behöver frågan utredas vidare, varvid en viktig
utgångspunkt bör vara regeringens ställningstagande till Socialstyrelsens handlingsplan för
säkerhetsfrämjande arbete för äldre.

6.2 Beskrivning av nuvarande tillstånd
Döda till följd av fallolyckor i trafikmiljön
Det finns ingen tillförlitlig statistik vad gäller dödsfall till följd av fallolyckor i trafikmiljön.
Dödsorsaksregistret har brister i kvalitet främst när det gäller uppgifter om platsen för olyckan
men även när det gäller att bestämma om det var frågan om fallolycka eller inte.
Även statistiken i STRADA sjukvård uppvisar stora brister vad gäller att registrera just dödsfall
till följd av fallolyckor i trafikmiljön. I STRADA registreras varje år bara några få dödsfall i
samband med fallolyckor i trafikmiljön. Med tanke på att det 2010 så var 4700 som skadades
allvarligt (RPMI 1 %) och att det är många äldre som faller så borde det ”sanna” antalet ligga
betydligt högre.
Nio av tio fallolyckor med dödlig utgång drabbar äldre personer. Under 2010 omkom 1 500
personer 65 år och äldre till följd av fallolyckor. 50 000 i den åldersgruppen vårdades på sjukhus
och 90 000 uppsökte en akutmottagning. Skadeplatsen var i flertalet fall (53 000) i eller omkring
bostaden. Med bostad avses här det ordinära boendet. 10 000 skadades i samband med
fallolyckor på gator, trottoarer eller i andra transportområden medan 17 000 ådrog sig sina
skador på sjukhus eller i särskilt boende. Om man antar att dödsfallen har ungefär samma
fördelning vad gäller platser, kan en grov skattning vara att antal döda till följd av fallolyckor i
trafikmiljön uppgår till cirka 100-300 per år.
Enligt ett förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer,
som Socialstyrelsen lämnade till regeringen 2011, kan man med utgångspunkt från nuvarande
utveckling och SCB:s befolkningsframskrivningar göra följande prognos vad gäller antal dödsfall
till följd av fallolyckor (alla kategorier inkl. fallolyckor i trafikmiljön): För åldersgruppen 65–74
år förväntas inga dramatiska ökningar av antalet dödsfall. Däremot kan man anta att dödsfallen
till följd av fallolyckor kommer mer än fördubblats för gruppen 75–84 år de närmaste 30 åren,
givet dagens nivå på det säkerhetsfrämjande arbetet.
Som framgår nedan utgör fallolyckor (alla kategorier) en dominerande andel av det totala antalet
dödsolyckor i samhället. Till skillnad mot övriga olyckor drabbas även kvinnor i hög utsträckning
av dödsfall till följd av fallolyckor.
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Mycket allvarligt skadade till följd av fallolyckor i trafikmiljön
Nedan studeras utfallet i mycket allvarliga skadefall till följd av fallolyckor i trafikmiljön för år
2010. Man bör notera att 2010 var ett år med relativt svåra vinterförhållanden i hela landet,
vilket sannolikt har påverkat antalet halkolyckor. Man bör också notera att den ”nyckel” som
använts för omskrivning av de skadefall som registrerats i STRADA sjukvård till antal mycket
allvarliga skadefall, är densamma som använts i analysen av trafikolyckor. Då fallolyckor i
mycket högre grad drabbar äldre personer än vid trafikolyckor, finns skäl att anta att det
redovisade utfallet i mycket allvarliga skador vid fallolyckor är en underskattning av det verkliga
utfallet.
Enligt STRADA skadades totalt 11 920 fotgängare i samband med fallolyckor i trafikmiljön år
2010. Om hänsyn tas till att inte alla akutsjukhus rapporterade skadefall i STRADA 2010 kan det
totala antalet skadade fotgängare antas vara cirka 14 500 personer. Cirka 3 900 fotgängare blev
allvarligt skadade (RPMI 1 %) vid fallolyckor och av dessa blev cirka 370 personer mycket
allvarligt skadade (RPMI 10 %). Det innebär att drygt var fjärde fallolycka leder till bestående
men i form av någon grad av invaliditet.
Nästan var tionde person som skadas allvarligt får en invaliditetsgrad på minst 10 procent.
Nedan fokuserar vi helt på utfallet för de fotgängare som blev mycket allvarligt skadade vid
fallolyckor 2010. Generellt kan dock sägas att de procentuella skillnaderna inte blir så stora
oavsett om man studerar RPMI 1 % eller RPMI 10 %.
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Bild 6.1. Mycket allvarligt skadade vid fallolyckor i trafikmiljön fördelat efter ålder
och kön 2010. Källa: STRADA
Två tredjedelar (67 %) av de som skadas mycket allvarligt vid fallolyckor är kvinnor. 79 procent
av samtliga skadade är 45 år eller äldre. Gruppen 65 år och äldre utgör 66 procent av samtliga
skadefall. Skadefallen bland framför allt kvinnor ökar kraftigt för gruppen +55 år. Se bild 6.1.
Av bild 6.2, nedan, kan man se att de fallolyckor där ”snö/is” har angetts som vägförhållande
uppgår till 39 procent av alla som skadas mycket allvarligt vid fallolyckor. Men även gruppen
”Okänt” består av många fallolyckor där man angett halka som olyckorsak. Dessa medräknat
uppgick andelen halkolyckor till hela 68 procent av de som skadades mycket allvarligt vid
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fallolyckor år 2010. Men då ska man komma ihåg att det sannolikt skedde fler halkolyckor 2010
än ett normalt år.
Av de som skadades mycket allvarligt 2010 angav endast cirka 4 procent ojämn yta eller hål/grop
som vägförhållande/olycksorsak. Enligt en VTI-rapport står orsaken ”ojämnt” för cirka 10
procent av samtliga skadefall ett normalt år.
1%
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Vägen/gång-/cykelbanan
hade hål och gropar

3%

Vägen/gång-/cykelbanan
hade löst grus
Vägen/gång-/cykelbanan
var hal pga annat

39%

Vägen/gång-/cykelbanan
var hal pga snö/is

53%

Vägen/gång-/cykelbanan
var ojämn
Okänt

3%

Bild 6.2. Mycket allvarligt skadade vid fallolyckor i vägtrafik fördelat efter orsak till
halka 2010. Källa: STRADA.
Bättre vinterväghållning är viktigt för alla åldersgrupper, men särskilt 45+. Bättre
barmarksunderhåll är främst viktigt för 55+. Hälften av de mycket allvarliga skadefallen sker på
gångbanor, GC-banor och torg. Ytterligare en fjärdedel sker på gator och i gatukorsningar. Cirka
en tiondel registreras på fastighetsmark som inte hör till allmän platsmark.
Av bild 6.3, nedan, framgår att av alla som skadades mycket allvarligt inom vägtransportsystemet
år 2010 var en tredjedel fallolyckor, fler än de som skadades i personbil. Nästan hälften av de
mycket allvarliga personskador inom vägtransportområdet som drabbar kvinnor orsakas av
fallolyckor.
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I buss/lastbil/övrigt

Bild 6.3. Mycket allvarligt skadade inom vägtransportsystemet till följd av trafikolyckor och
fallolyckor i trafikmiljön. Det högra diagrammet avser motsvarande, men endast för kvinnor.
Källa: STRADA.
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6.3 Insatsområden och nya mått för fallolyckor i trafikmiljön
Prioriterade insatsområden
Baserat på dagens kunskap om hur man kan motverka fallolyckor i trafikmiljön är det viktigt att
rikta åtgärder mot gångstråk, torg, busshållplatser och andra trafikmiljöer där många äldre rör
sig. Åtgärder behöver vidtas inom bl.a. följande insatsområden.
•

Effektiv vinterväghållning av gångytor

•

Effektivt barmarksunderhåll av gångytor

•

Rätt utformning, materialval och utrustning av gångytor

•

Rätt utrustning i form av skor, halkskydd och rollatorer

•

Informationsinsatser och konsumentupplysning

De två viktigaste insatserna för att förebygga fallolyckor bland gående är vinterväghållning och
barmarksunderhåll. Dessa insatsområden är mycket viktiga både för att motverka singelolyckor
bland cyklister och fallolyckor bland fotgängare. Samma insatsområden kan alltså motverka en
mycket stor grupp av de som skadas mycket allvarligt inom vägtrafikområdet.
Men för att en positiv effekt ska kunna uppnås krävs att vinterväghållningen och
barmarksunderhållet för gående och cyklister blir betydligt mer effektivt än i dag. Detta behöver
sannolikt inte kosta mer pengar, men det kräver en omprioritering av hur befintliga medel
används.
För att uppnå en effektiv vinterväghållning och ett effektivt barmarksunderhåll är det viktigt att
väghållare och fastighetsägare sätter upp kriterier för bl.a. följande punkter:
•

Rätt standardkrav

•

Rätt punktåtgärder

•

Kvalitetskontroll

•

Felanmälan

Nya mått för fallolyckor i trafikmiljön
Nyckeln till att motverka fallolyckor i trafikmiljön är de insatser som vidtas lokalt av kommunen
och fastighetsägarna. Nationella mått skulle kunna vara ett stöd till ett ökat engagemang och en
tydligare prioritering av dessa frågor lokalt. Men ett eventuellt nationellt mått för fallolyckor i
trafikmiljön bör baseras på mätning av lokala förhållanden utifrån vissa kvalitativa krav.
Ett sätt att mäta förbättringar av kommuners vinterväghållning och barmarksunderhåll skulle
kunna vara att, utifrån fastställda kriterier, genomföra en enkät bland alla kommuner.
Härigenom kan man identifiera vilka/hur många av dessa kriterier som olika kommuner lever
upp till. Om allt fler kommuner lever upp till allt fler av angivna kriterier borde det betyda att
risken för fallolyckor minskade i dessa kommuner.
Förutom att använda mätningarna som en del i det nationella trafiksäkerhetsarbetet skulle de
även kunna redovisas i SKL:s Öppna jämförelser för Säkerhet och trygghet.
Följande två mått skulle kunna vara relevanta att mäta:
•

Andel kommuner med en effektiv vinterväghållning av gångytor

•

Andel kommuner med ett effektivt barmarksunderhåll av gångytor
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7 En samlad bedömning av analysen
Det är möjligt att nå de nya målnivåerna men för detta krävs en bred uppslutning
från berörda aktörer och att effektiva åtgärder vidtas. De slutsatser som
redovisas nedan utgör inte något formellt ställningstagande från inblandade
aktörer utan är slutsatser som aktörernas representanter i GNS Väg har dragit
mot bakgrund av den analys som gjorts.
7.1 Utmanande mål ger drivkraft till förändring
Ambitiösa mål har stor betydelse för att stimulera utvecklingen mot nya sätt att minska antalet
dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken. Ambitiösa mål bidrar till att samla aktörerna, skapa
ett ökat engagemang och fokus mot det som är viktigt och ger en ökad uppmärksamhet på nya
problem och lösningar.
Detta är en viktig lärdom från arbetet med att uppnå det tidigare etappmålet för 2007. Själva
målnivån nåddes inte år 2007, den nåddes tre år senare. Det skulle kunna ses som ett
misslyckande. Men om man ser till de processer som detta etappmål satte igång så kan det
knappast beskrivas som ett misslyckande. Tvärt om så bidrog målet till nytänkande och tekniska
innovationer som i dag kan tillskrivas stora delar av nuvarande positiva utveckling av
trafiksäkerheten.
Några exempel på lösningar där utmanande mål bedöms ha bidragit är mittseparerade 13metersvägar, utbyggnad av ATK och den bakomliggande strategin, svenskt engagemang i
EuroNCAP, utveckling av flera olika säkerhetssystem i fordon, säkrare korsningspunkter i tätort
och nytt hastighetsgränssystem. Blickar man framåt inses lätt att stora utmaningar kvarstår kring
bl.a. ökad hastighetsanpassning, oskyddades säkerhet och implementering av ny fordonsteknik.
Risken med ett utmanande mål är att trafiksäkerhetsarbetet uppfattas som ett misslyckande om
inte målen nås. Detta kan leda till negativ publicitet för ansvariga på politisk och operativ nivå.
Ett etappmål bör dock inte enbart ses som en ”siffra” som ska uppnås till ett visst år. Etappmålets
kanske viktigaste funktion är att vara en drivkraft till förändring för samhället genom att
stimulera till nya innovativa lösningar.
EU har beslutat att antalet trafikdödade ska halveras för ännu en 10-årsperiod. Sverige uppfattas
inom EU och övriga världen som ett föregångsland vad gäller trafiksäkerhet. Sverige har i
internationella sammanhang argumenterat för ambitiösa mål. Även detta faktum bör beaktas när
övervägande sker kring mål för perioden 2010-2020.

7.2 Diskussion kring analysen
De nya målnivåerna är utmanande men realistiska
En viktig slutsats av analysen är att främst fordonens men även vägmiljöns utveckling kommer
att ge ett stort bidrag i arbetet att minska dödade och allvarligt skadade i trafiken åren fram till år
2020. Denna analys bygger på en prognos där åtgärder som idag finns med i planer har beaktats.
Med andra ord rör det sig om åtgärder som med stor sannolikhet kommer att få genomslag under
perioden. Denna utveckling kommer i huvudsak bidra till att färre bilister dödas och skadas
allvarligt.
Samtidigt finns det, mot bakgrund av de transportpolitiska målen, flera skäl att fokusera arbetet
mot att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. En stor utmaning i arbetet mot 2020 blir att
både öka andelen som går och cyklar och att öka säkerheten för dessa trafikanter. Inte minst
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behöver antalet mycket allvarligt skadade cyklister minska. Denna grupp utgör idag cirka en
tredjedel av antalet mycket allvarligt skadade i trafikolyckor och andelen kommer att öka
betydligt om inte arbetet förstärker sitt fokus på att öka cyklisters säkerhet. Utöver gående och
cyklister behöver större uppmärksamhet även ägnas åt övriga oskyddade trafikanters säkerhet –
mopedister och motorcyklister.
Utvecklingen enligt prognosen bedöms bidra till omkring 100 räddade liv på årsbasis till 2020.
Med hänsyn tagen till främst trafiktillväxt, demografi och genomsnittliga årsvärden 2009-2011
beräknas antalet omkomna behöva minskas med ytterligare cirka 70 på årsbasis för att nå ett mål
om maximalt 133 döda i trafiken 2020. Sammantaget betyder det att trafiksäkerhetsarbetet
behöver ta höjd för att minska antalet omkomna med 170 på årsbasis till år 2020, vilket skulle
motsvara EU-målet om en halvering av antalet trafikdödade mellan 2010-2020. För att
åstadkomma denna halvering av antal omkomna till 2020 krävs en ambition att rädda 15 till 20
liv per år. En minskning från 266 till 133 innebär en minskning med drygt 7 procent per år fram
till 2020.
Antalet omkomna i trafiken halverades mellan år 2000 och 2010. Under perioden gick vi från
relativt höga 570 till historiskt låga 266 omkomna. Det motsvarar en minskning på drygt 7
procent per år och 52 procent under hela perioden. Observera då att suicid är särredovisade och
borträknade i den officiella statistiken från år 2010 och framåt. Med suicid inräknat omkom 283
personer i vägtrafiken 2010, vilket ger en minskning under hela perioden 2000 - 2010 med 50
procent. Den årliga minskningen blir fortfarande 7 procent per år.
Utöver de åtgärder som ligger i prognosen skulle det krävas att berörda aktörer vidtar ytterligare
åtgärder som samlat bidrar till en årlig minskning av antal dödade med cirka 10 personer under
perioden 2013-2020. Detta bör vara möjligt men inte enkelt. Jämförelsevis har Trafikverket i sitt
styrkort för insatser på det statliga vägnätet 5 räddade liv för 2012 och sedan 10 liv för både 2013
och 2014. En aspekt som ökar osäkerheten och ökar utmaningen för att nå detta mål är en
ambition att mer fokusera åtgärderna mot ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. I relation till
åtgärder riktade mot bilisters säkerhet kräver sådana åtgärder ytterligare kunskap och
förtydliganden vad gäller orsakssamband, åtgärdsstrategier, ansvar och finansiering.
Sammantaget bedöms målnivåerna om en halvering av antal dödade och en minskning av antal
mycket allvarligt skadade med 40 procent mellan 2010 och 2020 vara realistiska men samtidigt
utmanande. Att behålla nuvarande etappmål för omkomna skulle knappast vara utmanande då
nuvarande utveckling skulle leda till cirka 200 omkomna i vägtrafiken år 2020 enligt prognosen.
Mot bakgrund av den analys som gjorts kan man med andra ord redan idag dra slutsatsen att det
inte krävs några ytterligare åtgärder, utöver de som redan ligger i planerna, för att nå nuvarande
mål.
I bild 7.1, nedan, illustreras alternativa målnivåer för utvecklingen av antalet omkomna i
vägtrafiken till år 2020.
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Bild 7.1. Faktisk utveckling av antal omkomna i vägtrafiken mellan 2007 och 2011 samt tre
alternativa utvecklingskurvor till 2020 motsvarande tidgare beslutat etappmål, utveckling
motsvarande prognosen respektive utveckling motsvarande ett eventuellt nytt etappmål.
De nya målnivåerna kräver en aktiv målstyrningsprocess
De nya målnivåerna kräver en aktiv målstyrningsprocess. Det innebär att de nationella aktörerna
inom ”Tillsammans för Nollvisionen” måste ge ett aktivt stöd till de regionala och lokala
aktörerna så att rätt åtgärder vidtas på rätt sätt och i rätt tid. Därför är det viktigt att GNS Väg
fortsätta att peka ut prioriterade insatsområden och åtgärder som är av central betydelse för att
målen ska kunna nås. Detta bör ske mot bakgrund av den årliga analysrapport som tas fram av
den nationella analysgruppen.
Men detta räcker sannolikt inte. De regionala och lokala aktörernas trafiksäkerhetsarbete får en
ökad roll för att målen ska kunna nås. Det vore därför önskvärt att den nationella
resultatkonferensen följs upp med regionala ”åtgärdskonferenser”. Syftet med dessa konferenser
skulle vara att utifrån bl.a. de prioriteringar som GNS Väg pekar ut diskutera insatsområden och
åtgärder tillsammans med regionala och lokala aktörer, särskilt kommuner, polisen, de regionala
planupprättarna, Transportstyrelsen och Trafikverket.
Analysen visar dels att målnivåerna bör skärpas, dels att nya insatsområden behöver fokuseras i
trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerhetsarbetet bör helt enkelt ändra inriktning i vissa delar.
Särskilt visar analysen att vi i ökad grad bör fokusera arbetet mot en minskning av antalet mycket
allvarlig skadade cyklister. Antalet fotgängare som skadas mycket allvarligt vid fallolyckor i
trafikmiljön är också viktigt att motverka utifrån ambitionen att göra hela resan säker. Ett viktigt
bidrag i detta är ett bättre underhåll av gång- och cykelvägar. De regionala planupprättarnas och
kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet ökar härigenom. Detta skapar behov av
utbildningsinsatser bland berörda aktörer på såväl nationell som regional och lokal nivå. En
sådan utbildningsinsats är sannolikt en förutsättning för att effektiva åtgärder ska komma till
stånd inom bl.a. de nya insatsområden som pekas ut.
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7.3 Åtgärder som krävs för att nå de nya målnivåerna
Nedan beskrivs några åtgärder som krävs för att de nya målnivåerna ska kunna nås. Avsikten
med denna sammanställning är att utifrån nuvarande kunskap och erfarenhet om effektiva
åtgärder ange åtgärder som behövs för att möta den ambition om färre antal dödade och
allvarligt skadade som pekas ut i analysen. Nedan identifieras även några kritiska
framgångsfaktorer och särskilda utmaningar som bör beaktas i det vidare arbetet.
Åtgärder för att övervaka och ge stöd till en utveckling enligt prognosen
Åtgärder behöver vidtas för att övervaka och ge stöd för att utvecklingen enligt prognosen kan
förverkligas. Åtgärder som gör prognosen möjlig. Dit hör sådant som att infrastrukturansvariga
behöver se till att vägarna är läsbara för system i fordonen och att bilprövning tar ansvar för att
vidmakthålla funktionen också för frivilliga system. Det behöver också finnas register över
trafiksäkerhetssystem i fordonen. Transportstyrelsen har redan idag uppgift att följa detta. Dessa
kan behövas som underlag för försäkringsbolagens och bilprovningens arbete samt generellt för
att kunna följa utvecklingen. En annan åtgärd för att stödja en utveckling enligt prognosen kan
vara att successivt skärpa de statliga kraven på bilar och transporter allteftersom nya
fordonssystem kommer ut på marknaden.
Arbeta vidare och optimera arbetet med trafikmiljön och hastighetsgränserna
Förbättring av den statliga infrastrukturen, inklusive hastighetsgränser, har en viktig del i
potentialen att minska antalet dödade. Ett förslag som just nu diskuteras är att på sikt ta bort
hastighetsgränserna 70 och 90 kilometer i timmen. Om detta blir verklighet skulle det innebära
att nuvarande 90-vägar blir mötesseparerade eller sänks till 80 kilometer i timmen. En stor del
av nuvarande 70-vägar skulle kunna sänkas till 60 kilometer i timmen.
Potentialen att öka säkerheten med mittseparering kvarstår men i mindre omfattning. Arbetet
med säkra sidoområden behöver fortsätta.
Kostnadseffektiva korsningsåtgärder behöver utvecklas. Enligt analysen utgör svåra olyckor i
korsningar en stor del av de utestående trafiksäkerhetsproblemen efter det att åtgärder enligt
prognosen vidtagits. Åtgärder som behöver övervägas är bl.a. säkrare utformning, dynamiska
hastighetsgränser eller andra ITS-lösningar.
Åtgärder i den kommunala infrastrukturen, inklusive hastighetsgränser, kommer utgöra en
mycket viktig del i potentialen att nå målen. Detta gäller inte minst att minska antalet mycket
allvarligt skadade bland oskyddade trafikanter. Viktiga åtgärder är sänkning av bashastigheten
inom tättbebyggt område från 50 till 40 kilometer i timmen, införandet av 30-områden,
hastighetssäkrade GCM-passager, effektiv vinterväghållning och effektivt barmarksunderhåll för
GCM-vägar, fortsatt utbyggnad av cirkulationsplatser och fortsatt utbyggnad av cykelvägar.
Trafikövervakning och kontroll av yrkesmässig trafik
Ökad efterlevnad av hastighetsgränserna är det åtgärdsområde eller den indikator som har störst
potential att bidra till målen. ATK bedöms vara det viktigaste verktyget för att för nå denna
potential. Utökad användning av ATK på statligt vägnät är särskilt betydelsefullt på 80-sträckor.
Ny och utökad användning av ATK på kommunalt vägnät behövs också, särskilt på 40- och 60sträckor.
Polisen och kommunerna behöver fortsätta samarbetet med SMADIT. Sannolikt behövs samma
nivå på antalet alkoholutandningsprov som tidigare behållas liksom behålla samma nivå på

58

manuell övervakning av hastigheter, bälten och mopedhjälm. Trafikanter med extrema
beteenden är en grupp som bedöms komma att öka sin andel av trafiksäkerhetsproblematiken.
Trafikövervakningen är en åtgärd i detta sammanhang. Kontroll och uppföljning av den
yrkesmässiga trafiken kommer att vara viktig, bl.a. mot bakgrund av att
hastighetsöverträdelserna inte har minskat denna grupp på samma sätt som övriga
fordonskategorier.
Utveckling av fordon och skyddsutrustning
Flertalet nya trafiksäkerhetssystem i fordonen förväntas ge stora effekter under perioden. Det
finns dock allvarliga trafiksäkerhetsproblem där lösningar inte finns i planerna och där en
utveckling bör initieras eller stödjas. Ett sådant problem är olovlig körning av bil och motorcykel.
Där kan en lösning vara utveckling av körkortsspärr eller liknande.
Ett annan viktig och stor utmaning är hur trötta och distraherade förare ska motverkas. Här
pågår arbete. VTI har av regeringen i uppdrag att redovisa åtgärder för att öka säkerheten vid
mobiltelefonanvändning. SAFER m.fl. studerar problem och lösningar rörande distraktion. Det
bör även göras överväganden runt utveckling av fordonet cykel - bl.a. utveckling av bromsar och
annan utrustning på cykeln. En utmaning är också att hitta verktyg för att skapa en ökad
efterfrågan på och utbud av skor med bättre halkegenskaper.
Utveckling av påverkansåtgärder
En stor del av indikatorerna förutsätter att trafikanten förstår nyttan med ett beteende och är
motiverad, t.ex. hastighetsanpassning, nykterhet och hjälmanvändning. Insikter och motivation
kan åstadkommas på olika sätt, ofta genom att kombinera åtgärder i den fysiska miljön med
lagstiftning, utbildning och information. Utvecklingen av kunskaper om pedagogiska metoder
och metoder för informationskampanjer har utvecklats under senare år. Arbete med att förbättra
körkortsutbildning och fortbildning behöver fortsätta. Härigenom kan förutsättningarna öka för
trafikanten att aktivt vara med och göra kloka val som ökar trafiksäkerheten, både på en operativ
och på en strategisk nivå.
Vissa trafikantgrupper, framför allt inom yrkestrafiken, har etablerade arenor där trafiksäkerhet
kan förmedlas. Det gäller t.ex. åkerier eller andra transporttunga företag med gods- eller
persontransporter. Dessa arenor behöver stöd för att utveckla policies och regler för de egna
transporterna. Utbildning, information och hjälp att ta fram verktyg för ökad trafiksäkerhet är
viktiga metoder. Det samma gäller för de som upphandlar transporter. Här finns också arenor
där olika former för pedagogisk stödverksamhet kan göra stor nytta.
Det tidigare målet om 70 procents användning av cykelhjälm år 2020 har sänkts till 65 procent.
Detta är i realiteten en skärpning av målet då ökningen nu föreslås åstadkommas utan att införa
ett lagkrav på användning av cykelhjälm. Det tidigare ”kravet” på en hjälmlag bedöms ha bidragit
till att låsa bra initiativ för att öka den frivilliga användningen av cykelhjälm. Det nya målet
ställer ökade krav på berörda aktörer att finna kreativa sätt att öka den frivilliga
hjälmanvändningen bland cyklister.
Kommunernas ökade roll för att nå målen för mycket allvarligt skadade
Kommunernas får en betydligt ökad roll för det nationella trafiksäkerhetsarbetet när ökat fokus
sätts på skadade. Det finns en rad åtgärder inom kommunernas ansvarsområde som är särskilt
viktiga för att nå målen rörande mycket allvarligt skadade. Enligt bild 7.2, nedan, har en potential
beräknats för att rädda ytterligare liv, utöver prognosen, inom ett antal insatsområden.
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Kommunerna har en potential att genom sin verksamhet bidra till minst 15 procent av de
ytterligare liv (69) som behöver räddas på årsbasis utöver prognosen. Motsvarande siffra för
mycket allvarligt skadade är att kommunerna kan bidra till cirka 40 procent av de mycket
allvarligt skadade (210) som behöver minskas på årsbasis utöver prognosen.
Nya lagkrav och ekonomiska incitament att överväga
Några nya lagkrav bedöms idag inte vara en nödvändig förutsättning för att nå skärpta mål. Dock
finns det några områden där justeringar av befintliga regler sannolikt kan underlätta
genomförandet av effektiva åtgärder. Dessa områden är ändrade cykelregler och regler för
hastighetsgränser. Cyklingsutredningens överväger bl.a. frågan om väjningsregler i korsning, en
regel som har koppling till säker utformning av GCM-passager. I utvärderingen av nya
hastighetsgränser övervägs frågan om bashastigheter i och utanför tätort.
Utskrotning av äldre fordon med låg trafiksäkerhetsstandard bedöms ha en stor potential att
bidra till färre antalet omkomna. För att åstadkomma detta är sannolikt en ny regel om premie
för skrotning av bilar med låg trafiksäkerhetsstandard en effektiv åtgärd. Andra områden där
lagkrav kan behöva övervägas är förhindrande av olovlig körning samt i övrigt hantering av
extremgruppen som kör för fort, onyktert och utan bälte. Smartare försäkringar och skärpta
straff är frågor som bör övervägas i dessa sammanhang.
Viktiga utmaningar
Störst potential för att nå målen har åtgärder för ökad efterlevnad av hastighetsgränserna
tillsammans med andra åtgärder för lägre medelhastighet, däribland sänkta hastighetsgränser.
Därför är det kritiskt att vidta effektiva åtgärder för att nå uppsatta tillståndsmål inom området
hastighetsanpassning. ATK bedöms vara det enskilt viktigaste verktyget för att nå en ökad
hastighetsefterlevnad. Utveckling av ATK blir därför centralt. Här finns utmaningar som bl.a. att
vårda systemets hastighetsreducerande effekter och att fortsatt utveckla tekniken och kapaciteten
i systemet. Men det är även viktigt att på olika sätt stimulera frivilligt införande av hastighetsanpassningssystem i fordonen, s.k. ISA-system, som ett stöd för förarna att hålla rätt hastighet.
Teknikutvecklingen på fordonssidan ger ett starkt bidrag till färre dödade och skadade i
vägtrafiken de kommande 10-20 åren. Delar av denna utveckling ställer krav på utveckling av
infrastrukturen, både statlig och kommunal, bl.a. att vägarna är läsbara för system i fordonen.
Även bilprovning har en viktig roll i att även kontrollera funktionen i frivilliga säkerhetssystem.
Singelolyckor bland cyklister bedöms som en svår utmaning. Här behöver ytterligare analyser
göras för att kartlägga problembilden, identifiera kostnadseffektiva åtgärder, strategier för
genomförande etc. Här behöver även samverkan mellan stat och kommun utvecklas. Kriterier för
effektiv vinterväghållning och barmarksunderhåll för GCM-vägar är ett exempel där ny kunskap
behövs. Hur fallolyckor bland gående ska motverkar bör även beaktas i detta sammanhang.
I analysen identifieras ökad rattnykterhet som ett område där ambitionerna bör vara höga.
Frågan är om ambitionsnivån 99,9 procent för indikatorn Nykter trafik är rimlig i förhållande till
de åtgärder som är kända. Den nya generationen beröringsfria alkolås bedöms inte kunna få
något väsentligt genomslag under perioden. Bedömningen är att ytterligare redskap för att
minska onykterhet och droger i trafiken därför krävs.
Som tidigare nämnts bedöms även hantering av problematiken med trötta och distraherade
förare samt hantering av extremgrupperna som kör olovligt, för fort, onyktert och utan bälte
utgöra viktiga utmaningar i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.
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Sammanfattande om indikatorer och nyckelåtgärder
I bild 7.2, nedan, sammanfattas analysens förslag till ambitionsnivåer för indikatorerna och
några nyckelåtgärder som är viktiga att vidta, utöver de åtgärder som ligger i prognosen, för att
kunna nå en halvering av antalet omkomna till år 2020.
De åtgärder som redan ligger i prognosen berör främst indikatorerna Säkra personbilar i trafik,
Säkra motorcyklar i trafik, Säkra statliga vägar och Säkra GCM-passager i tätort.
Fordonsbranschen, Trafikverket och kommunerna har en viktig roll i att genomföra de åtgärder
som ligger i prognosen. De ytterligare åtgärder som behöver vidtas berör både infrastruktur,
fordonsteknik, övervakning och trafikanbeteenden.
Noteras bör att sammanställningen nedan rör omkomna. T.ex. hade indikatorerna Säkra GCMpassager i tätort och Drift och underhåll av GCM-vägar utgjort cirka 25 procent av potentialen att
minska mycket allvarligt skadade mot de cirka 8 procent för omkomna enligt nedan.

Indikator
1. Hastighetsefterlevnad, statligt
vägnät
2. Hastighetsefterlevnad,
kommunalt vägnät
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43 %
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mål
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för räddade
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22
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7
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Polisen
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99,71 %
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9

11
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2
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Statsmakten

Nyckelåtgärder

Ombyggnad
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10. Drift och
underhåll av GCMvägar

Utgångsläge
år 2007

Okänt

Nytt
mål
år 2020

Saknas

Ambition
för räddade
liv utöver
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Andel
i%

1

1

Övriga ambitioner
enligt analysen

2 trötthet
3 distraktion
5 olovlig
körning

11

Totalt

69

100

Viktiga
aktörer
Kommunerna
Fastighetsäg.
Trafikverket

Branschen
Statsmakten
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Effektiv vinterväghållning
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Fordonssystem
Övervakning
Körkortslås för
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Bild 7.2. Sammanfattande tabell över föreslagna indikatorer och till dessa kopplat
aktuellt tillstånd, tillståndsmål för 2020, ambition för antalet räddade liv utöver
prognosen samt åtgärder och aktörer som är centrala för att nå dessa mål.

7.4 Behov av ny kunskap och fortsatt utveckling
Ny kunskap om effektsamband och effektiva åtgärder
Vår kunskap om vad som påverkar antalet omkomna i vägtrafiken är relativt god med många
effektsamband av god kvalitet. Detta gäller både för skyddade och oskyddade trafikanter. Viss ny
kunskap har kommit fram senaste tiden om bl. a. dödsrisker vid påkörning av fotgängare vid
olika hastigheter (Lundastudien 2011)) samt effekten av olika fotgängarskydd vid påkörning i
olika hastigheter (Sternlund 2011).
Motsvarande kunskap saknas för allvarlig skada (RPMI 1 %) eller mycket allvarlig personskada
(RPMI 10 %) baserad på sjukhusrapporterade data. Det finns vissa tidigare studier
sammanställda av bl. a. Rune Elvik baserad på polisrapporterad statistik. Analyser av jämförelser
mellan effektsamband för polis- respektive sjukvårdsdata indikerar att dessa skiljer sig åt
(Gummesson 2012). För gång-, cykel och moped i kollision med motorfordon finns dock
skaderisker med avseende på hastighetsgräns, väg- gatutyp mm.
Det stora säkerhetsproblemet för cyklister är dock singelolyckor. Här saknas kunskap om
bakomliggande orsaker och lämpliga metoder att förebygga dessa olyckor och de allvarliga
skador de ger upphov till. Vi behöver även utveckla vår förståelse för omvärldsfaktorernas
påverkan och att utveckla nya system för konsument- och producentpåverkan för dessa
trafikantgrupper.
För fotgängares fallskador i väg- och gatumiljö är situationen liknande. Här finns bl.a. behov av
att utveckla kunskapen om vinterväghållning på gångytor som är en stor fråga för gående.
Sprida befintlig kunskap om prioriterade insatsområden och effektiva åtgärder
Det finns en hel del kunskap redan idag som inte fullt ut används av berörda aktörer. Mot
bakgrund av den analys som gjorts och de indikatorer som föreslagits för det fortsatta
trafiksäkerhetsarbetet, bör relevant kunskap sammanställas, spridas och tillämpas. Med de nya
utmaningar som trafiksäkerhetsarbetet står inför vore det lämpligt med någon form av
utbildning av berörda aktörer, både tjänstemän och beslutsfattare.
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Utveckla metoder för insamling och analys av data
Det finns behov av att utveckla samhällsekonomiska analyser och värdering för oskyddade
trafikanters säkerhet. Vidare behöver kvaliteten i STRADA förbättras så att det interna bortfallet
minimeras. En annan viktig fråga som rör STRADA är att göra det möjligt att göra uttag av
allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade personer även på regional och lokal nivå. Vidare
behöver mätmetoder utvecklas för flera av de indikatorer och mått som analysen pekar ut.

7.5 Sammanfattande slutsatser av analysen
Mot bakgrund av den analys som genomförts är det rimligt att dra följande slutsatser:
Behov av nya mål och indikatorer
1.

Ett reviderat etappmål om maximalt 133 döda i trafikolyckor år 2020 är önskvärt då det
bedöms vara både realistiskt och utmanande. En viktig faktor för denna bedömning är en
prognos som pekar på att vi hamnar under nuvarande etappmål utan att vidta några
ytterligare åtgärder förutom de som redan ligger i befintliga planer. Ett nytt
halveringsmål skulle motsvara EU-målet om en halvering av antalet trafikdödade mellan
2010-2020.

2. Möjligt att nå ett reviderat etappmål om att antalet allvarligt skadade (RPMI 1 %) i
trafikolyckor ska minska med 25 procent mellan 2010-2020.
3. Möjligt att nå ett nytt etappmål om att antalet mycket allvarligt skadade (RPMI 10 %) i
trafikolyckor ska minska med 40 procent mellan 2010-2020. Det skulle motsvara
Europaparlamentets förslag till mål om att antalet livshotande skador ska minska med
40 procent under samma period.
4. Målen bör kunna nås genom att vidta effektiva åtgärder som varken behöver kosta mer
än dagens trafiksäkerhetsarbete eller kräver beslut om nya regler utöver vad pågående
utredningar kan komma att föreslå.
5.

För att styra och följa trafiksäkerhetsarbetet på nationell nivå föreslås en ny
sammansättning av 10 indikatorer samt ytterligare mått som ska följas på årsbasis.

Behov av ytterligare insatser
1.

Främst fordonens men även vägmiljöns utveckling kommer att ge ett starkt bidrag till att
de nya målen kan nås. Denna utveckling kommer i huvudsak bidra till att färre bilister
dödas och skadas allvarligt.

2. En av de största utmaningarna blir därför att öka oskyddade trafikanters säkerhet. Inte
minst behöver antalet mycket allvarligt skadade cyklister minska. Antalet fotgängare som
skadas allvarligt vid fallolyckor i trafikmiljön är viktigt att motverka utifrån ambitionen
att göra hela resan säker. Drift och underhåll behöver bli betydligt bättre för cyklister och
fotgängare. Sammantaget gör detta att kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet ökar.
3. En annan viktig utmaning är att uppnå en ökad hastighetsanpassning på såväl statligt
som kommunalt vägnät. Hur väl man lyckas här kommer att i hög grad påverka
möjligheten att nå de nya målnivåerna.
4. Andra utmaningar är hur alkohol, droger, trötthet, distraktion samt extrema beteenden i
trafiken ska kunna motverkas på ett effektivt sätt.
5.

Det krävs ny kunskap och kompetens för att kunna möta de utmaningar som det
framtida trafiksäkerhetsarbetet står inför.
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Behov av ett effektivare målstyrningsarbete
1.

För flera av de föreslagna indikatorerna behöver nya mått utvecklas. Detta är en
förutsättning för att indikatorerna ska kunna få en styrande påverkan på arbetet. Arbetet
med att mäta dessa indikatorer koordineras av Trafikverket.

2. GNS Väg bör fortsätta med att peka ut prioriterade insatsområden och åtgärder mot
bakgrund av den årliga analysrapport som tas fram av den nationella analysgruppen.
3. Årliga regionala ”åtgärdskonferenser” skulle kunna införas med syfte att, bl.a. utifrån de
prioriteringar som GNS Väg pekar ut, initiera ett brett samråd kring insatsområden och
åtgärder mellan olika regionala och lokala aktörer, särskilt kommuner, polisen, regionala
planupprättare, Transportstyrelsen och Trafikverket.
4. En utbildningsinsats vore önskvärd bland berörda aktörer på såväl nationell som
regional och lokal nivå för att stödja införandet av effektiva åtgärder inom olika
insatsområden.

7.6 En samlad bedömning av GNS Väg
Nedan redovisas de slutsatser som GNS Väg drar av analysen. Slutsatserna utgör inte något
formellt ställningstagande från inblandade aktörer utan är slutsatser som aktörernas
representanter i GNS Väg har dragit mot bakgrund av den analys som gjorts.
Skäl till att göra en analys
•

Regeringen har tidigare påtalat att en mer genomgripande avstämning av målstrukturen
bör göras år 2012 och 2016.

•

Nuvarande utveckling gör att målet om maximalt 220 dödade år 2020 inte bedöms vara
någon stor utmaning att nå.

•

EU har antagit ett mål om en halvering av antal dödade mellan år 2010 – 2020.

•

Tidigare analysmetoder och indikatorer är inte längre adekvata i alla delar.

•

Det kommer nya åtgärder som behöver målsättas, och det finns nya problem.

•

Aktörer sätter mer ambitiösa mål.

Slutsatser av den analys som gjorts
1.

Den analys som gjorts, och som visar en möjlig utveckling mellan år 2010 och 2020 vad
gäller dödade och mycket allvarligt skadade i vägtrafikolyckor, är tillförlitlig och ger en
bra grund för prioriteringar i det framtida trafiksäkerhetsarbetet.

2. Att skärpa målnivåerna på det sätt som analysen anger bedöms som realistiskt och
samtidigt tillräckligt utmanande för att stimulera till nya innovativa lösningar på
trafiksäkerhetsproblemen.
3. Sammansättningen av indikatorer för det aktörsgemensamma trafiksäkerhetsarbetet
inom väg bör ändras enligt analysgruppens förslag.
4. Utvecklingen av säkra fordon och säker infrastruktur kommer att ge ett starkt bidrag till
måluppfyllelsen år 2020. Härutöver finns flera utmaningar, inte minst att öka
hastighetsanpassningen och oskyddade trafikanters säkerhet.
5.

För att nå de målnivåer som analysen pekar på, krävs en effektiv målstyrningsprocess
och ny kunskap, särskilt vad gäller arbetet med att öka oskyddade trafikanters säkerhet.
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Bilaga 1: Deltagare vid workshop
Nedan anges de som deltog vid den workshop som anordnades den 10 februari 2012 kring
analysen av nya målnivåer och indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet.
Organisation

Namn

Autoliv

Ola Boström

Folksam

Helena Stigson, Matteo Rizzi

IF Skadeförsäkring

Irene Isaksson-Hellman

LTH

András Varhelyi

Motormännen

Niklas Stavegård

NTF

Mats Carlsson

Rikspolisstyrelsen

Liselotte Jergard, Bengt Svensson

SKL

Hanna Lamberg, Patrik Wirsenius

SMC

Jesper Christensen, Maria Nordqvist

Stockholms stad

Anna-Sofia Welander

STR

Berit Johansson

Sveriges åkeriföretag

Ulric Långberg

Trafikverket

Claes Tingvall, Erik Norrgård, Kent Nyman, Per-Olov
Grummas Granström, Ylva Berg, Magnus Lindholm, Roger
Johansson, Johan Strandroth, Helena Höök, Lars Darin, Johan
Lindberg

Transportstyrelsen

Sofia Gjerstad, Jan Ifver

VTI

Astrid Linder, Anna Vadeby
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Bilaga 2: Förkortningar och begrepp i rapporten
Begrepp

Förklaring

ABS

Antiblockeringssystem - ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar
att hjulen låser sig när man bromsar.

Allvarlig skada

en personskada som ger bestående hälsoförlust motsvarande en ”medicinsk
invaliditet” av 1 procent eller mer (RPMI 1 %).

ATK

Automatisk trafiksäkerhetskamera.

GCM

Förkortning av gång, cykel och moped.

GNS Väg

Gruppen för Nationell Samverkan – Väg. En arena för utbyte av kunskap och
koordinering mellan olika aktörer i syfte att förverkliga Nollvisionen inom
vägtransportområdet.

Indikator

Ett mätbart mått på tillstånd i vägtrafiken som är viktiga att påverka för att
minska antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken.

Mycket allvarlig
skada

En personskada som ger bestående hälsoförlust motsvarande en ”medicinsk
invaliditet” av 10 procent eller mer (RPMI 10 %).

RPMI

Ett internationellt mått på risk för medicinsk invaliditet: Risk of Permanent
Medical Impairment (RPMI) in Road Traffic Accidents.

SMADIT

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. En samverkan mellan flera
myndigheter, bl.a. polisen och kommunernas socialtjänst. Den som
rapporteras för ratt- eller sjöfylleri kan snabbt få professionell och
kostnadsfri hjälp via kommunen.

STRADA

Informationssystem för olyckor och skador inom hela vägtransportsystemet:
Swedish Traffic Accident Data Acquisition. STRADA bygger på uppgifter från
två källor: polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna
registrering är rikstäckande i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av
Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken
till informationssystemet.

Trafikolycka

En händelse som inträffat i trafik på väg eller gata, där minst ett fordon i
rörelse varit inblandat och som medfört person- eller egendomsskador.
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Bilaga 3: Parametrar och definitioner i analysen
Parametrar och definitioner för prognoser
Parameter

Prognos 2020

Mittseparering

Väg som är bredare än
12 meter och med över
4 000 fordon/dygn
(ÅDT) blir
mötesseparerat

ESC (Antisladd)

100 % i nyförsäljning
från och med 2008

LDW (Lane departure
warning), system för att
hålla bilen i fil

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

SBR (bältespåminnare)

100 % i nyförsäljning
från och med 2009
(framsäte) och 2015
(baksäte)

SBR LB
(Bältespåminnare i
lastbil, lätt och tung)

100 % i nyförsäljning
från och med 2011

ESC TLB (Antisladd i
tung lastbil)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

LDW TLB
(Filhållningssystem,
tung lastbil)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

Kriterium vid prognos för
dödade
Olyckan har skett på en väg
som 2020 kommer att vara
mötesseparerad, och där
olyckan bedöms förhindras
eller förmildras kraftigt av
mötesseparering. Avdrift och
kontrollförluster med tunga
fordon exkluderade.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären av överstyrning att
den skulle undvikits med
ESC. Extremt vårdslöst
beteende exkluderat.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären av avdrift att den
skulle undvikits med LDW.
Synliga linjer läsbara för ett
LDW-system är ett krav
vilket t.ex. exkluderar olyckor
som skett i regn. Extremt
vårdslöst beteende exkluderat.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Krockvåldet är av sådan
karaktär att dödsfallet kunnat
undvikas om bälte använts.
Bedömning gjord av läkare
vid obduktion.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Krockvåldet är av sådan
karaktär att dödsfallet kunnat
undvikas om bälte använts.
Bedömning gjort av läkare
vid obduktion.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits med ESC.

Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits med LDW. Synliga
linjer läsbara för ett LDWsystem är ett krav vilket t.ex.
exkluderar olyckor som skett i
regn. Extremt vårdslöst
beteende exkluderat.
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Kriterium vid prognos för
mycket allvarligt skadade
Olyckan har skett på en väg
som 2020 kommer att vara
mötesseparerad, och där
olyckan bedöms förhindras
eller förmildras kraftigt av
mötesseparering. 100 % effekt
på mötes- och omkörningsolyckor med personbilar har
antagits.
Bilen är från ett år då systemet
var standard i alla bilar. 30 %
reduktion av
personskadeolyckor i bil på
vinterväglag och 6 %
reduktion på personskador i bil
på torrt och vått väglag.
Bilen är från ett år då systemet
var standard i alla bilar. 50 %
reduktion av
personskadeolyckor. Enbart
singel- och mötesolyckor på
torrt och vått väglag på vägar
med hastighetsgräns över 70
km/h anses relevanta.
Bilen är från ett år då systemet
var standard i alla bilar. 80 %
av de obältade tar på sig bältet
med SBR. På dessa reduceras
personskaderisken men 46 %
för RPMI1 och 60 % för
RPMI10.
Bilen är från ett år då systemet
var standard i alla bilar. 80 %
av de obältade tar på sig bältet
med SBR. På dessa reduceras
personskaderisken men 46 %
för RPMI1 och 60 % för
RPMI10.
Samma kriterier som ESC för
personbil men analysstrategi
som för dödsolyckor. Varje
olycksbeskrivning från polis
och sjukvård har studerats på
samma sätt som för
dödsolyckor eftersom det var
av en hanterbar mängd.
Samma kriterier som LDW för
personbil men analysstrategi
som för dödsolyckor. Varje
olycksbeskrivning från polis
och sjukvård har studerats på
samma sätt som för
dödsolyckor eftersom det var
av en hanterbar mängd.

Parameter

Prognos 2020

AEB Upp TLB
(Autobroms vid
upphinnande)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

ABS MC (Låsningsfria
bromsar på MC)

100 % i nyförsäljning
från och med 2017.
Även 50 % från och med
2010 vid beräkning av
allvarlig skada.

FCW pb (Front
collission warning för
personbilar)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

Pb krocksäkerhet

10 år nyare bilar

Korsningar tätort

50 % av korsningar i
tätort med funktionell
vägklass 3-5 har blivit
cirkulationsplats

GCM-passager tätort

20 % av GCM-passager
i tätort med funktionell
vägklass 3-5 har blivit
hastighetssäkrat

AEB pb för C
(Automatisk nödbroms
på personbil som hindrar
påkörning av cyklister)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

AEB fotgängare
(Automatisk nödbroms
på personbil som hindrar
påkörning av
fotgängare)

100 % i nyförsäljning
från och med 2015

Kriterium vid prognos för
dödade
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits eller dess
allvarlighetsgrad reducerats
kraftigt med AEB för
upphinnandeolyckor.
Motorcykeln är från ett år då
systemet var standard på alla
MC. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits med ABS, det vill
säga att kontrollförlust på
grund av bromsning är en
kritisk händelse.
Bilen är från ett år då
systemet var standard i alla
bilar. Upphinnandeolyckan
har den karaktären att den
skulle undvikits eller dess
allvarlighetsgrad reducerats
kraftigt med FCW.
Krockvåldet är av den
storleken att den omkomne
skulle bedömts ha överlevt i
en 10 år nyare bil.
Olyckan har skett på en
korsning som 2020 kommer
att vara försedd med
cirkulation, och där olyckan
bedöms förhindras eller
förmildras kraftigt av
cirkulationsplats.
Olyckan har skett på en
passage som 2020 kommer att
vara försedd med farthinder,
och där olyckan bedöms
förhindras eller förmildras
kraftigt av farthinder i
anslutning till passagen.
Bilen i olyckan är från ett år
då systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits eller dess
allvarlighetsgrad reducerats
kraftigt med AEB för
cyklister.
Bilen i olyckan är från ett år
då systemet var standard i alla
bilar. Olyckan har den
karaktären att den skulle
undvikits eller dess
allvarlighetsgrad reducerats
kraftigt med AEB för
fotgängare.
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Kriterium vid prognos för
mycket allvarligt skadade
Olyckan har den karaktären att
den skulle undvikits eller dess
allvarlighetsgrad reducerats
kraftigt med AEB för
upphinnandeolyckor. Varje
olycksbeskrivning från polis
och sjukvård har studerats på
samma sätt som för
dödsolyckor eftersom det var
av en hanterbar mängd.
Motorcykeln är från ett år då
systemet med en viss
sannolikhet var standard på
alla MC. 38 % reduktion av
alla personskador på mc.

67 % reduktion av
upphinnandeolyckor.

1 % riskminskning för
allvarliga skador (RPMI1) per
årsmodell ger 10 %
riskminskning på 10 år. För
RPMI10 är samma
riskreduktion 1,25 %.
100 % reduktion av
personskador i korsning
exklusive
upphinnandeolyckor.

53 % reduktion av RPMI1 och
78 % reduktion av RPMI10.

50 % reduktion av
personskador på cyklister.

50 % reduktion av
personskador på fotgängare.

Parameter

Prognos 2020

Fotgängarskydd 21 p

100 % i nyförsäljning
från och med 2015
kommer ha minst 21
poäng i Euro NCAPs
fotgängartest.

Alkolåsprogram
(Alkolås för dömda
rattfyllerister)

Whiplash-skydd

50 % i nyförsäljning
från och med 2001, 80
% i nyförsäljning från
och med 2006

Kriterium vid prognos för
dödade
Ej tillämpat för dödsolyckor.

Bilförare med kända
alkoholproblem och som kört
i sin egen bil och som
omkommit i en olycka på
grund av misstag vållat av
föraren.
Ej tillämpat för dödsolyckor.
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Kriterium vid prognos för
mycket allvarligt skadade
Fotgängartest på bil som kört
på fotgängare jämförs med
blivande 21 p. 4,6 %
riskreduktion per
poängförbättring för RPMI1
och 9 % riskreduktion per
poängförbättring för RPMI10.
Ej tillämpat för allvarlig skada.

10 % riskreduktion vid
upphinnandeolyckor i bilar
tillverkade från och med 2000
och 20 % riskreduktion i bilar
tillverkade från och med 2005.

Parametrar och definitioner för insatsområden
Åtgärd/ insatsområde

Potential 2020

Hastighetsreduktion
kommunal, 3-8%

Total
hastighetsefterlevnad
bedöms motsvara en
reduktion av
medelhastigheten med 8
%
Total
hastighetsefterlevnad
bedöms motsvara en
reduktion av
medelhastigheten med 8
%
Alla bilar äldre än 20 år
är skrotade och ersatta
med bilar med ny teknik
(ESC, LDW, SBR och
AEB + 21p)
Alla bilar äldre än 15 år
är skrotade och ersatta
med bilar med ny teknik
(ESC, LDW, SBR och
AEB + 21p)
100 % i nyförsäljning
från och med 2015

Hastighetsreduktion
statligt, 3-8%

Utbyte av
fordonsflottan alt. 1

Utbyte av
fordonsflottan alt. 2

100 % ABS på nya
motorcyklar 2015
Mittseparera på vägar
med lägre flöde

Bättre sidoområde på
80 km/h och över

Väg som är bredare än
12 meter och med under
4 000 fordon/dygn
(ÅDT) blir
mötesseparerat

Hastighetssäkrade
GCM-passager, 50100% av FVK 3-5
Alkolåsprogram
Obevakade
plankorsningar säkras

Obevakade
plankorsningar tas bort.

Ombyggnad
avsvängande och
backning

Alla platser där
oskyddade trafikanter
blivit överkörda eller
överbackade av tunga
fordon byggs om så att
detta förhindras.
Alla som skadats eller
dödats utan bälte i bil
skulle varit bältade.

Bältesanvändning

Säkra korsningar
statligt vägnät
Säkra korsningar
kommunalt vägnät

100 % reduktion av
olyckor som skett i
korsning på statligt
vägnät
Alla korsningar i tätort
blir cirkulation.

Ökad andel nykter
trafik
Rätt hjälmanvändning,
mc

Alla som skadats eller
omkommit utan hjälm
skulle haft hjälm.

Kriterium vid potential för
dödade
Potential beräknad utifrån
potensmodellen och med alla
olyckor statligt vägnät i
residualen i basen. Potentialen
är alltså beräknad utifrån ett
generellt samband.
Potential beräknad utifrån
potensmodellen och med alla
olyckor kommunalt vägnät i
residualen i basen. Potentialen
är alltså beräknad utifrån ett
generellt samband.
Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
dessa system i tabellen ovan.

Kriterium vid potential för
mycket allvarligt skadade

Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
dessa system i tabellen ovan.

Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för dessa system i tabellen
ovan.

Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.

Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för detta system i tabellen
ovan.
Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för detta system i tabellen
ovan.

Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.
Olyckor där krockvåldet
kunnat minskas drastiskt om
inte föremål/ träd eller liknande
funnits i sidoområdet.
Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.
Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.
100 % reduktion av påkörda
trafikanter i obevakade
plankorsningar.
100 % reduktion av oskyddade
trafikanter som blir överkörda
av tunga fordon vid
avsvängning eller backning.
Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.
Olyckor som kunnat undvikas
eller där krockvåldet kunnat
minskas drastiskt om
korsningen varit säkrad.
Samma reduktion av
dödsolyckor som nämnts för
detta system i tabellen ovan.
Olyckan har varit vållad av
onykter, oavsett
trafikantkategori.
Olyckan där trafikant ej haft
rätt använd hjälm och där
olyckan lett till skada på grund
av underlåtelse att använda
hjälm (på rätt sätt).
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Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för dessa system i tabellen
ovan.

Olyckor där krockvåldet
kunnat minskas drastiskt om
inte föremål/ träd eller
liknande funnits i sidoområdet.
Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för detta system i tabellen
ovan.
Ej tillämpat på allvarlig skada.
100 % reduktion av påkörda
trafikanter i obevakade
plankorsningar.
100 % reduktion av oskyddade
trafikanter som blir överkörda
av tunga fordon vid
avsvängning eller backning.
Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för detta system i tabellen
ovan.
Olyckor som kunnat undvikas
eller där krockvåldet kunnat
minskas drastiskt om
korsningen varit säkrad.
Samma riskreduktion för
allvarliga skador som nämnts
för detta system i tabellen
ovan.

14 % reduktion av RPMI1 och
69 % reduktion av RPMI10 för
de som har hjälm.

Åtgärd/ insatsområde

Potential 2020

Kriterium vid potential för
dödade
Olyckan där trafikant ej haft
rätt använd hjälm och där
olyckan lett till skada på grund
av underlåtelse att använda
hjälm (på rätt sätt).
Olyckan där trafikant ej haft
rätt använd hjälm och där
olyckan lett till skada på grund
av underlåtelse att använda
hjälm (på rätt sätt).
Olycka där moped varit
trimmad och skada kunnat
undvikas om mopeden inte
varit trimmad.
Olyckan har inletts med ett
förlopp där förarens trötthet
misstänkts ha starkt bidragit till
olycksuppkomsten.
Olyckan har inletts med ett
förlopp där föraren
uppenbarligen inte sett eller
inte uppmärksammat något av
väsentlighet.
Olyckan har inletts med ett
förlopp där föraren eller andra
trafikanter som omkommit haft
ett beteende som bedömts varit
extremt vårdslöst, t ex mycket
hög hastighet.
Föraren i det fordon någon
omkommit har inte haft rätt
behörighet för det fordon denna
har framfört.

Kriterium vid potential för
mycket allvarligt skadade
17 % reduktion av RPMI1 och
47 % reduktion av RPMI10 för
de som har hjälm.

Rätt hjälmanvändning,
moped

Alla som skadats eller
omkommit utan hjälm
skulle haft hjälm.

Rätt hjälmanvändning,
Cykel

Alla som skadats eller
omkommit utan hjälm
skulle haft hjälm.

Trim moped

Alla som omkommit på
moped som varit
trimmad skulle köra
otrimmade mopeder.

Barmarksunderhåll för
GCM

Ej tillämpat för dödsolyckor.

Vinterväghållning för
GCM

Ej tillämpat för dödsolyckor.

Säkra cykelbanor

Olyckan har skett på cykelbana
som inte varit separerad från
biltrafik, där just detta varit
orsaken.
Bristande drift eller underhåll
och varit en avgörande orsak i
olycksuppkomsten.
Olyckan är en singelolycka
med en cyklist.

Olycksuppkomsten är bedömd
att vara bristande
barmarksunderhåll.
Olycksuppkomsten har varit
halka på grund av bristande
vinterväghållning.
Olyckan har skett på
cykelbana som inte varit
separerad från biltrafik, där
just detta varit orsaken.
Ej tillämpat på allvarlig skada.

Trötthet

Distraktion/synbarhet

Extremt beteende

Körkort/ Olovlig
körning

Drift och underhåll,
statligt vägnät
Åtgärder cykel singel
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1,2 % reduktion av RPMI1 och
17 % reduktion av RPMI10 för
de som har hjälm.
Ej tillämpat på allvarlig skada.

Ej tillämpat på allvarlig skada.

Ej tillämpat på allvarlig skada.

Ej tillämpat på allvarlig skada.

Ej tillämpat på allvarlig skada.

Olyckan är en singelolycka
med en cyklist.
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