publikation 2009:47

Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet
– Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen
Resultatkonferens 2009

Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet –
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen
Publikation: 2009:47
Utgivningsdatum: 2009-04
Utgivare: Vägverket
Layout omslag: Ateljén, Vägverket
Foto omslag: Vägverket, Bildarkivet.se
Tryck: Vägverket
ISSN: 1401-9612
Distributör: Vägverket

Förord
Denna rapport har tagits fram i syfte att utgöra underlag vid 2009 års resultatkonferens
”Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020”. Utgångspunkten är att analysera
trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån utfallet i antalet dödade och skadade samt 13 indikatorer.
Dessutom ska analysen visa vilka tillstånd som är i störst behov av förändring för att
trafiksäkerhetsmålet ska kunna uppnås till år 2020. Detta är i enlighet med propositionen Mål för
framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) samt förslag i Vägverkets rapport Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet (2008:31).
Rapporten är framtagen av en analysgrupp bestående av analytiker från Transportstyrelsen, SIKA, VTI
och Vägverket. Följande personer har deltagit i analysarbetet: Jan Ifver (Transportstyrelsen), HansYngve Berg (Transportstyrelsen), Peter Larsson (Transportstyrelsen), Åsa Forsman (VTI), Anna
Vadeby (VTI), Ulf Brüde (VTI), Marcus Hugosson (SIKA), Johan Strandroth (Vägverket), Östen
Johansson (Vägverket), Magnus Lindholm (Vägverket), Anders Tennlind (Vägverket) och Ylva Berg
(Vägverket).
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Sammanfattning
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan år 2007 och år
2020. Det motsvarar max 220 dödade år 2020. Regeringen föreslår även att antalet allvarligt skadade i
trafiken ska reduceras med en fjärdedel. För att åstadkomma detta ska trafiksäkerhetsutvecklingen
följas upp systematiskt vid årliga resultatkonferenser.
Denna rapport har tagits fram i syfte att utgöra underlag vid 2009 års resultatkonferens
”Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020”. Utifrån utfallet i antalet dödade och allvarligt skadade
och 13 indikatorer beskrivs och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen, i enlighet med förslag i
rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket 2008:31). Nuläget år 2008 och den
föreslagna målnivån för indikatorerna redovisas i tabellen nedan.

Indikator
Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns
Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns
Andel trafikarbete med nyktra
förare
Andel bältade i framsätet i
personbil
Andel cyklister med hjälm
Andel personbilar i
nybilsförsäljningen med
högsta EuroNCAP-klass
Andel nya tunga fordon med
automatiskt nödbromssystem
Andel trafikarbete på vägar
med över 80 km/h och fysisk
mötesseparering
Andel säkra GCM-passager
på kommunalt huvudnät för
bil
Andel säkra korsningar på
kommunalt huvudnät för bil
Genomsnittlig tid från skada
till adekvat räddning/ vård
Andel förare som uppger att
de somnat/ nästan somnat vid
bilkörning
Värdering av trafiksäkerhet

Utgångsläge

2008

Mål år 2020

43 %

-

80 %

52 %

-

Ökning med
86 %

99,76 %

-

99,9 %

96 %

95 %

99 %

27 %

28 %

70 %

66 %

71 %

100 %

0%

0%

100 %

50 %

52 %

75 %

Ca 25 %

-

Ej definierat

Ca 50 %

-

Ej definierat

-

12,3 min

Ej definierat

11,9 %

12,7 %

6%

-

-

Ej definierat

Sedan slutet av 2008 har det blivit allt tydligare att vi nu är inne i en period med historiskt sett få
dödade i trafiken i Sverige. Förutom genomförda trafiksäkerhetsåtgärder finns anledning att tro att en
stor del av denna nedgång beror på det rådande ekonomiska läget. För att antalet dödade ska kunna
halveras till år 2020 är det därför viktigt att inte slå sig till ro utan att nu fokusera på att genomföra
åtgärder som påverkar de indikatorer som bedöms viktigast för att uppnå målet.
De indikatorer som enskilt bedöms ge störst effekt på antalet dödade är hastighetsefterlevnad, säkra
fordon och säkra statliga vägar. Indikatorn nyktra förare bedöms också vara särskilt viktig eftersom
alkoholpåverkade förare som har dödats i en olycka många gånger dessutom kört både för fort och
utan bälte. Trots att den absolut största delen av trafiken sker i nyktert tillstånd så orsakar de relativt få
onyktra förarna höga olyckstal.
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Av dessa fyra indikatorer är tillståndet och utvecklingen mest oroande inom områdena hastighet och
nyktra förare. För att nå målet om hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet krävs i stort sett en
fördubbling av antalet trafikanter som håller gällande hastighet och en sänkning av medelhastigheten
med 5 km/h. Problemet med onyktra förare är i stort sett oförändrat sedan slutet på 1990-talet.
För att kunna uppnå målen till år 2020 måste också problematiken med motorcyklister och mopedister
uppmärksammas ytterligare. För att målet om en 25-procentig reduktion av antalet allvarligt skadade
ska uppnås bedöms det också vara nödvändigt med en cykelhjälmslag.
Denna analysrapport är den första i sitt slag som tas fram inom ramen för de nyligen föreslagna
etappmålen för trafiksäkerhet fram till år 2020. Analysarbetet kommer att utvecklas inom ramen för
det gemensamma arbetet att etablera målstyrningen, som i dagsläget leds av Vägverket. Kommande år
kommer de åtgärder som olika aktörer vidtagit för att förbättra trafiksäkerheten att utgöra ytterligare
en grund för att förklara och resonera kring måluppfyllelse och vad som krävs för att nå uppsatta mål.
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1

Bakgrund

Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan år 2007 och år
2020. Det motsvarar max 220 dödade år 2020. Regeringen föreslår också att antalet allvarligt skadade
i trafiken reduceras med en fjärdedel.
Underlaget för detta utgörs av det uppdrag som Vägverket rapporterat till regeringen med syfte att
föreslå ett nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen. I uppdraget ingår även att ta fram underlag
för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen (Vägverket 2008:31). Vägverkets förslag
bygger på ett system för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, mer åtgärdsnära etappmål samt årliga
resultatkonferenser där trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas. Syftet är att skapa
långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Förslaget är framtaget efter samverkan med andra
organisationer.
I proposition 2008/09:93 befäster regeringen Vägverkets förslag om målnivå och ett system för
målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Regeringen lyfter bland annat fram årliga systematiska
resultatuppföljningar som ett betydelsefullt redskap för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen. I
arbetet med att nå etappmålet 2007 har just bristen på tydliga årliga uppföljningar pekats ut som en av
orsakerna till varför målet inte uppnåddes.
Målstyrningen bygger på att mäta och följa upp olika indikatorer mot mål som satts upp i förväg.
Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen. Mål på indikatorer
medför en mer verksamhetsnära uppföljning. Indikatorerna som föreslås i rapporten Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet redovisas nedan och respektive målnivåer finns återgivna i avsnitt 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.1

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
Nyktra förare
Bältesanvändning
Cykelhjälmsanvändning
Säkra fordon
Säkra tunga fordon
Säkra statliga vägar
Säkra kommunala gator – GCM-passager
Säkra kommunala gator - korsningar
Snabb och kvalitativ räddning
Utvilade förare
Hög värdering av trafiksäkerhet

Syfte

Syftet med denna rapport är att utgöra ett underlag vid 2009 års resultatkonferens ”Aktörssamverkan
mot nya etappmål år 2020”.
Analysrapporten ska beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen samt ge svar på vilka tillstånd
som är viktigast att förändra för att öka trafiksäkerheten och halvera antalet trafikdödade till år 2020.
Trafiksäkerhetsutvecklingen beskrivs utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, samt
utifrån de 13 indikatorerna. Analysen söker en förklaring till det rådande trafiksäkerhetsläget i åtgärder
som vidtagits samt i olika typer av omvärldsfaktorer som kan ha påverkat utfallet (till exempel
demografiska och samhällsekonomiska förändringar). Analysen hänvisar även till rapporten
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som ger förslag till hur trafiksäkerhetsarbetet kan förbättras.
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1.2

Avgränsningar

Valet av indikatorer samt de effektsamband som ligger till grund för målnivåerna är framtagna av
Vägverket och finns angivna i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Analysen är
genomförd utifrån dessa på förväg utpekade förutsättningar.
Analyserna under perioden till och med 2020 ska också kunna användas till att ge underlag till nya
indikatorer eller en förändrad sammansättning av dagens indikatorer. Det blir också viktigt att kunna
beskriva vilka trafiksäkerhetsåtgärder som varit mest effektiva respektive vilka åtgärder och
åtgärdsvolymer som behöver genomföras framöver. Eftersom 2009 års resultatkonferens är den första i
sitt slag kommer inte årets analys att ta upp dessa frågor.
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Antalet dödade och allvarligt skadade

Regeringen föreslår i Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) ett nytt etappmål:
Inom vägtransportsystemet bör antalet omkomna halveras och antalet allvarligt skadade minskas med
en fjärdedel mellan 2007 och 2020 (med basår räknat som medelvärdet för åren 2006-2008). Särskilt
bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras.

2.1

Dödade

Uppgifter om omkomna i vägtrafiken har hämtats från OLY1 för perioden 1996-2002 och från
STRADA2 för 2003-2008. I den officiella statistiken, som SIKA3 ansvarar för, ingår fr.o.m. 2003 inte
längre de som avlidit av sjukdom. Som grund för att avgöra om en person avlidit av sjukdom eller
krockvåld används huvudsakligen uppgifter från RMV4:s obduktionsregister. För att få jämförbarhet
har de som enligt polisen kan ha avlidit av någon sjukdom inte medräknats för 1996-2000. För åren
2001-2002 har de som avlidit av sjukdom exkluderats utifrån uppgifter från Vägverkets djupstudier.
Det finns ännu (mars 2009) inte någon officiell uppgift om antalet omkomna för 2008. För att få
jämförbarhet med övriga år har därför en skattning gjorts för 2008. Utöver den skattningen har sex
fotgängare avlidit av skador de åsamkats efter att ha fallit omkull i vägmiljön och 1 person har
omkommit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn. Dessa olyckstyper ingår inte i officiell statistik
och inte heller i nedanstående analys.
Enligt preliminära uppgifter omkom drygt 400 personer i vägtrafiken 2008 vilket är 14 procent färre
än 2007 och 20 procent färre än 1996. Jämfört med perioden 1996-1998 då ca 500 personer i
genomsnitt omkom per år har antalet omkomna minskat med 12 procent till ca 440 omkomna per år
för perioden 2006-2008. För att jämna ut för årliga variationer används ett medelvärde för de tre åren
2006-2008 som utgångspunkt för etappmålet. En halvering innebär därmed att antalet omkomna bör
minskas från ca 440 till högst 220 år 2020.

1

Vägverkets tidigare olycksregister
Swedish Traffic Accident Data Acquisition
3
Statens institut för kommunikationsanalys
4
Rättsmedicinalverket
2
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Antal omkomna (exkl. sjukdom) i vägtrafikolyckor 1996-2008 (2008 skattat) samt
önskvärd utveckling fram till år 2020.

Det förra etappmålet om högst 270 omkomna år 2007 nåddes inte utan överskreds med 74 procent.
Totalt omkom 6 055 personer i vägtrafiken under 1996-2007 vilket är drygt 1 500 fler än det antal som
riksdagen genom sitt beslut om etappmålet 2007 bedömde vara en rimlig avvägning med hänsyn till
andra samhällsmål (Vägtrafikinspektionen 2008). För att nå målet om högst 220 omkomna år 2020
krävs en årlig minskning av antalet omkomna med 5 procent.
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Figur 2.

Antal omkomna (exkl. sjukdom) fördelade efter trafikantkategori. 1996-2008

Under 2008 minskade antalet omkomna för samtliga trafikantkategorier. Mest minskade antalet
omkomna bilister med drygt 40 färre. Antalet omkomna motorcyklister minskade med ca 10 och
antalet omkomna mopedister med 3. Antalet omkomna gående minskade med 22 procent till ca 50.
Antalet gående som i genomsnitt omkommit per år har därmed minskat med 25 procent från 19961998 till 2006-2008. Antalet cyklister som i genomsnitt omkommit har minskat med 37 procent under
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samma period. Det genomsnittliga antalet omkomna motorcyklister har däremot ökat med 40 procent
medan antalet omkomna mopedister var oförändrat 13 per år.
Antalet personbilister som i genomsnitt omkom per år har minskat med 15 procent från 1996-1998 till
2006-2008. Antalet omkomna personbilister i olyckstypen möte/omkörning minskade från ett årligt
genomsnitt på 124 till 101 från 1999-2001 till 2006-2008, en minskning med 18 procent. Även i
gruppen övriga olyckstyper minskade antalet omkomna personbilister. Däremot ökade antalet
omkomna i singelolyckor från 104 till 107 i genomsnitt per år under motsvarande period.

Allvarligt skadade

2.2

I målet till år 2020 ingår förutom dödade även allvarligt skadade, som ska minskas med en fjärdedel.
Vägverket fick 2006 i uppdrag att förbättra beskrivningen av vägtrafikolyckornas hälsopåverkan.
Uppdraget redovisades 1 oktober 2007 och där föreslog man en definition på allvarligt skadad
(Vägverket 2006). Vägverket utgick från begreppet medicinsk invaliditet som av försäkringsbolagen
används för att värdera olika funktionsnedsättningar oberoende av orsak. Förslaget innebar att den som
i samband med en vägtrafikolycka erhållit en skada ≥ 1% enligt invaliditetskalan anses som allvarligt
skadad. Regeringen ställer sig bakom detta förslag till definition i prop. 2008/09:93.
Antal
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Antal allvarligt skadade 2006-2008 samt önskvärd utveckling fram till år 2020
(inkl/exkl gående som fallit i vägmiljön). *2006 är inte helt jämförbart med 2007 och 2008
p.g.a. ett nytt klassificeringssystem (AIS 2005).

För 2006 beräknade Vägverket antalet allvarligt skadade till ca 10 000 (Vägverket 2008). Denna
beräkning inkluderade då bl.a. gående som halkat eller snubblat omkull i vägmiljön eller blivit
påkörda av en spårvagn utan att något vägfordon varit inblandat. Sådana olyckstyper ingår inte, som
tidigare nämnts, i officiell statistik. Då mer än var fjärde allvarligt skadad i vägtransportsystemet är en
gångtrafikant som fallit omkull är detta dock ett så betydande problem att det måste omnämnas.
(Vägverket, 2007). En ny beräkning för åren 2006-2008 visar att antalet allvarligt skadade (exkl
gående som fallit i vägmiljön) i genomsnitt uppgick till ca 7 000. Utifrån denna beräkning krävs att
antalet allvarligt skadade högst får uppgå till 5 250 år 2020 vilket motsvarar en årlig minskningstakt på
2,2 procent.
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Det går inte att beräkna hur utvecklingen sett ut fram över tid eftersom andelen sjukhus som
rapporterade in i STRADA tidigare var för lågt. För att kunna visa på de förändringar som skett för
olika trafikantgrupper används istället uppgifter om antalet trafikanter som skadats så svårt att de blivit
inskrivna5 på sjukhus i mer än 24 timmar (SIKA, 2008).
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MC‐Moped
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2 000
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1 000
0
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Figur 4. Antal svårt skadade (inskrivna på sjukhus minst 1 dygn) enligt PAR6 1998-2007
fördelade efter färdsätt.
Under perioden 1998-2007 har fler av de skadade personerna (inskrivna på sjukhus minst 1 dygn)
färdats i personbil än på något annat färdsätt. Deras antal ökade till och med år 2003, då de var över 4
500 skadade. Därefter har antalet skadade i personbil minskat markant, till något under 3 500.
Antalet mopedister/motorcyklister som skadats så svårt att de blev inskrivna minst 1 dygn på sjukhus
ökade med 63 procent från 1998 till 2007 och är den enda kategori trafikanter som haft en negativ
utveckling under perioden. Om de fördelas på kön framkommer att antalet skadade manliga
motorcyklister och mopedister år 2007 var tillsammans fler än antalet skadade män i personbil. Under
2007 skadades nästan 2 600 mopedister/motorcyklister så svårt att de blev inskrivna på sjukhus. De
utgjorde därmed 26 procent av samtliga inskrivna trafikanter.
Antalet cyklister som skadades så svårt att de blev inskrivna minst 1 dygn på sjukhus minskade med
10 procent från 1998 till 2007. Under 2007 skadades nästan 3 000 cyklister så svårt att de blev
inskrivna på sjukhus. De utgjorde därmed 29 procent av samtliga inskrivna trafikanter.
Antalet gångtrafikanter som skadats så svårt att de blev inskrivna minst 1 dygn på sjukhus minskade
med 21 procent från 1998 till 2007. I Socialstyrelsens patientregister av inskrivna på sjukhus finns
även uppgifter om antalet fotgängare som skadats i väg-/gatumiljö (inkl. trottoar) utan inblandning av
något fordon. I genomsnitt har ca 2 200 sådana skadefall inträffat årligen under perioden 2000-2005.
Personer 65 år och äldre stod för 53 procent av skadefallen och för 76 procent av vårdtiden. Antalet
skadade trafikanter med andra färdsätt (buss, lastbil eller annat) har under hela perioden varit lågt och
även minskat något, från sammanlagt knappt 600 till omkring 460 från 1998 till 2007.

5
6

Inskriven på sjukhus är den officiella termen för det som i dagligt tal kallas för inlagd på sjukhus
Socialstyrelsens patientregister
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3

Omvärldsfaktorer

Vägtransportsystemet är ett öppet system där en rad mer eller mindre opåverkbara omvärldsfaktorer
inverkar på säkerheten och därmed skadeutfallet. Tillväxten i ekonomin har stor betydelse för
bilinnehav och den sammanlagda körsträckan och är kanske den omvärldsfaktor som har störst
betydelse för skadeutfallet. Andra viktiga faktorer är bland annat befolkningens åldersfördelning,
antalet nya körkortstagare och klimatförändringar på kort och lång sikt. Även förändringar i resvanor
som påverkar fördelningen av trafikarbete mellan de olika trafikantkategorierna såsom personbil,
cykel, moped, motorcykel är av stor betydelse. I figuren nedan visas totala trafikarbetet de senaste 12
åren.

Trafikarbete
Personbilar svarar för mer än 90 procent av trafikarbetet. Motorcykeltrafiken har ökat snabbt senaste
åren men står för endast en procent av trafikarbetet på vägarna. Väger man samman trafikslagen så får
man en genomsnittlig årlig ökningstakt på drygt en procent.
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Figur 5.
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Personbil
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Trafikarbete efter färdsätt. Källa: Vägverket/VTI

Man har kunnat iaktta att vid måttlig trafiktillväxt på 1-2 procent per år så har antalet trafikdödade
minskat med 3 procent. Hittills har man inte haft mer än korta perioder med oförändrat eller minskat
trafikarbete. Under dessa perioder med fallande BNP och minskat trafikarbete har antalet dödade i
trafiken hittills ofta minskat med 5-10 procent per år. Detta tyder på att de finns ett statistiskt samband
mellan konjunktur och skadeutfall. Den tydliga minskningen av antalet dödade som man ser under
2008 faller väl in i det tidigare mönstret.

Ekonomisk utveckling
BNP per capita minskade de första 3 åren på 1990-talet. Därefter har BNP ökat varje år fram till 2008.
Under 2009 väntas BNP falla med 0,9 procent. I slutet av 2010 väntas den internationella
lågkonjunkturen ha nått sin kulmen. (SCB, Konjunkturinstitutet)
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Nedan visas den så kallade konjunkturbarometern som speglar medborgarnas och företagens
förväntningar. Här framgår att efter hösten 2007 så pekar allt mot en recession i ekonomin.
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Figur 6.

Medborgarnas och företagens förväntningar på ekonomisk utveckling.
Källa: Konjunkturinstitutet

Perioder med lågkonjunktur innebär ökad arbetslöshet. Hårdast drabbar detta unga som inte etablerat
sig på arbetsmarknaden och följden blir minskad köpkraft och minskat bilinnehav. Eftersom denna
grupp kan ses som en högriskgrupp blir den totala effekten en ökad trafiksäkerhet på grund av ett
minskat trafikarbete bland unga. Efter en lågkonjunktur finns ett uppdämt behov hos de grupper som
drabbats av arbetslöshet att skaffa bil och detta sker då när ekonomin vänder.

Förändringar i resvanor
Även förändringar i resvanor mellan trafikslagen påverkar trafiksäkerheten eftersom resandet med
olika färdsätt innebär olika risker. Ett ökat resande med exempelvis personbil ökar i regel
trafiksäkerheten om det ersätter resor med cykel, moped eller motorcykel. Säkerheten skulle dock öka
ytterligare om fler åkte kollektivt, i buss eller med tåg istället för personbil.
Historiskt sett har det skett stora förändringar i resvanor. Innan bilen blev vanlig på 1950-talet cyklade
många eller åkte moped och motorcykel. I takt med att bilen blev vanligare minskade vuxnas resande
med moped och motorcykel. Ungdomar upp till 18 år har dock fortsatt att cykla eller åka moped. Ett
ökat bilinnehav, där man mer och mer närmar sig ett läge med en bil per vuxen i yrkesverksam ålder,
innebär också att färre och färre cyklar eller åker moped. Med två bilar per hushåll ges också goda
möjligheter att skjutsa barnen till dagis, skola och fritidsaktiviteter. De senaste tio åren har dock
intresset för att skaffa moped eller motorcykel ökat vilket ger en negativ inverkan på dödstalen.

Åldersammansättning
Befolkningens åldersstruktur har också en inverkan på trafiksäkerheten eftersom olika åldergrupper
löper olika risk att skadas eller skada andra. Åldersstrukturen i samhället bestäms till stor del av de
höga födelsetalen under 1940-talet. När dessa stora årskullar bildar familj så får man åter stora
årskullar. Dessa växer sen upp och mönstret upprepas. Stora årskullar i ålder 15-24 år medför en
uppgång i skadetalen i trafiken. Från 2010 och framåt minskar gruppen 15-24 år medan däremot
antalet personer över 65 år ökar med 200 000. Se vidare figuren nedan.
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Klimat och klimatförändringar
Inverkan av variationer i klimat mellan olika år påverkar dödstalen, dels genom att det påverkar
exponeringen av motorfordon och av oskyddade trafikanter, dels genom att regn, snö och stark kyla
påverkar riskerna (Ifver, Rydgren och Brorsson, 1986).
Klimatförändringar på lång sikt kan också komma att påverka trafiksäkerheten. Bilar har fram till för
några år sedan till nästan 100 procent drivits med fossila bränslen. För att minska biltrafikens
långsiktiga klimatpåverkan förväntas en utveckling som leder till lättare bilar och användning av andra
drivmedel. Detta är en omvärldsfaktor som kan komma att påverka alla resor de närmaste 20-50 åren
och påverkan på dödstalen kan bli både positiv och negativ beroende på vilka förändringar som sker.
Ett scenario är att fler och fler väljer att cykla, åka moped eller köpa små lätta bilar, vilket skulle
kunna leda till fler döda i trafiken. Om istället fler väljer att åka tåg, vilket är mycket säkert och
energieffektivt, skulle antalet dödade i vägtrafiken minska.

4

Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer

Att enbart använda antalet dödade och skadade som ett mått på trafiksäkerhetsutvecklingen är
förknippat med vissa problem. Anledningen är att måttet är känsligt för omvärldsfaktorer och inte är
direkt kopplat till trafiksäkerhetsnära verksamhet. I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet
beskrivs därför att mål också ska formuleras för ett antal indikatorer som är viktiga för
trafiksäkerhetsutvecklingen. Dessa mål är mer åtgärdsnära och gör det lättare för olika aktörer att se
vilka verksamheter som är verkningsfulla.
För att antalet trafikdödade ska kunna halveras till år 2020 har Vägverket i rapporten Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet låtit uppskatta vilka nivåer som måste uppnås för respektive indikator. Summan
av dessa nivåer har därefter räknats om med en faktor på 0,6 för att justera för dubbelräkning.
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Tillstånd i vägtrafiken, föreslagna målnivåer och beräknade trafiksäkerhetspotentialer
Inikator
Mått
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns

Målnivå
80 %

TSeffekt
Dödade
88

2. Hastighetsefterlevnad,
kommunala gator

Ökad andel trafikarbete inom hastighetsgräns

86 %

29

3. Nyktra förare

Andel trafikarbete med nyktra förare (under 0,2
promille)
Andel bältade förare och passagerare i
personbilar
Andel cyklister med hjälm

99,90%

30

99 %

40

70 %

10

6. Säkra personbilar

Andel nya personbilar med högsta
säkerhetsklass i Euro NCAP

100 %

90

7. Säkra tunga fordon

Andel nya tunga fordon med automatiskt
nödbromssystem

100 %

25

8. Säkra statliga vägar

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

75 %

50

1. Hastighetsefterlevnad,
statliga vägar

4. Bältesanvändning
5. Cykelhjälmsanvändning

Övrigt

12
62

Summa
9. Säkra GCM-passager på
kommunala huvudnätet för bil

Andel säkra GCM-passager på kommunala
huvudnätet.

-7

-

10. Säkra korsningar på kommunala
huvudnätet för bil

Andel säkra korsningar på kommunala
huvudnätet

-8

-

Summa för indikator 9 och 10

30

11. Snabb och kvalitativ räddning

Tid från skada till adekvat vård

-9

-

12. Utvilade förare

Andel förare som uppger att de somnat/nästan
somnat vid bilkörning de senaste 12 månaderna

6%

-

13. Hög värdering av trafiksäkerhet

Ökning av index för svar på attitydfrågor om
trafiksäkerhet

-10

-

Summa för indikator 10, 11 och 12

20

Total potential (färre dödade)

424

Korrigerat för dubbelräkning
(faktor 0,6)

254

Det är viktigt att understryka att indikatorerna och målnivåerna ovan tagits fram som ett stöd för att
kunna skatta en rimlig ambitionsnivå i det övergripande etappmålet för trafiksäkerhetsutvecklingen
och inte för att med exakthet räkna fram detsamma.

7

Återstår att definiera kvantifierade mål för säkra kommunala gator
Återstår att definiera kvantifierade mål för säkra kommunala gator
9
Återstår att definiera kvantifierade mål för tid från skada till adekvat sjukvård
10
Återstår att definiera kvantifierade mål för värdering av trafiksäkerhet
8

15

Indikatorerna och respektive målnivåer är inte heller utformade för att i alla avseenden vara enkla att
mäta och följa upp. Det innebär att en del av indikatorerna i dagsläget inte mäts på ett sätt som helt
motsvarar hur målet är formulerat. Dessa mätningar fungerar dock väl för att kunna se trenden inom
berörd indikator. Ambitionen är att utveckla mätmetoder där sådana saknas för att i slutändan kunna
följa upp om uppsatta mål uppnåtts. En beskrivning av hur indikatorerna mäts idag görs i respektive
indikators avsnitt nedan.

4.1

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät
2004

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns

43 %

2008
-

Mål år 2020
80 %

Målet är satt till att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 2020 och
effekten av detta beräknas vara ca 90 färre dödade per år.
För att kunna spegla hastighetsproblematiken i vägtrafiken är det viktigt att kunna följa både andel av
trafiken som kör inom/över hastighetsgräns och medelhastighet. Det förstnämnda är ett mått på hur väl
trafikanterna följer gällande regler och det sistnämnda som ett mått på trafiksäkerhetsnivån.
Huvudmåttet är dock känsligt för nivåerna på de gällande hastighetsgränserna och kan därför
försämras, trots att trafiksäkerheten har förbättrats. Det innebär att om en stor andel vägsträckor får
sänkta hastighetsgränser så ökar sannolikt andelen som kör för fort, men det leder till lägre
genomsnittlig medelhastighet. Måttet visar dock hur väl gällande hastighetsgränser efterlevs.
Att genomföra riksrepresentativa mätningar för hastighetsnivåer är kostsamt. Inga sådana mätningar
av nivån för hastighetsöverträdelser eller medelhastighet har genomförts sedan år 2004. Däremot har
ett hastighetsindex tagits fram som mäter förändring av hastighet vid ett antal mätpunkter (Vägverket
Konsult: Hastighetsindex). Mätningarna är inte representativa för hela vägnätet, men fungerar väl för
att kunna följa i vilken riktning hastighetsutvecklingen pekar.
Vägverket planerar att genomföra tre riksrepresentativa mätningar av hastighetsnivåer under perioden
fram till år 2020. Ambitionen är att en första mätning skall kunna genomföras år 2010.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Den senaste riksrepresentativa mätningen av fordonshastigheter som genomfördes 2004 visade att
andelen trafikarbete inom hastighetsgränserna var 43 procent på det statliga vägnätet. En sådan låg
acceptans för hastighetsgränserna är unik i jämförelse med övriga europeiska länder. För att nå målet
om 80 procent inom gällande hastighetsgräns krävs därmed i stort sett en fördubbling av antalet
trafikanter som håller gällande hastighet. Utifrån hastighetsgränser år 2004 motsvarar det en sänkning
av medelhastigheten med 5 km/h från 2004 års nivå.
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2004 och önskvärd utveckling till 2020. Källa: Vägverket

Analys
Enligt hastighetsindex har andelen trafikanter som överskrider gällande hastighetsgräns minskat under
de senaste tre åren. Detta har också medfört att medelhastigheten sjunkit något. Mätningarna visar
också att det är de grövsta hastighetsöverträdelserna som minskar mest.
Höjda böter som infördes 2006 bedöms vara en faktor som bidragit till att andelen trafikanter som
överskrider gällande hastighetsgräns har minskat. Effekterna av trafiksäkerhetskamerorna (ATK) och
sänkta hastighetsgränser syns inte i hastighetsindex men är andra åtgärder med tydligt dokumenterad
hastighetsreducerande effekt.
Den tunga trafiken verkar inte ha minskat sina hastigheter i samma utsträckning som den
genomsnittliga trafiken. Även de så kallade aktörsmätningar som gjorts av olika åkerier indikerar
detta.
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Relativ utveckling av andel trafikarbete över hastighetsgräns samt
medelhastighet, statligt vägnät 1996-2008 (Index 1996=1) Källa: Vägverket

Jämförelser mellan hastighetsöverträdelser för personbil och motorcyklar (Vägverket Konsult:
Hastigheter motorcykeltrafik, 2008) visar att 32 procent av motorcyklisterna håller gällande
hastighetsgräns, motsvarande för personbil är 41 procent. Det är ungefär samma förhållande mellan
bilar och motorcyklar som året dessförinnan.
Under 2009 har Vägverket ambitionen att sänka hastighetsgränserna på 1 500 mil väg samt sätta upp
ytterligare 100 trafiksäkerhetskameror (ATK). Det kommer sannolikt att innebära att något fler kör
över hastighetsgränsen men att medelhastigheten sjunker ytterligare.
En rad olika förslag på åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad på statligt vägnät finns i rapporten
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. De åtgärder som där bedömts ha störst trafiksäkerhetspotential
är fortsatt utbyggnad av ATK, manuell övervakning, mobil ATK samt försäkringssystem som
sanktionerar mot hastighetsöverträdelser.

4.2

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns

2004

2008

-

-

Mål år 2020
Ökning
med 86 %

För närvarande saknas ett samlat mått som beskriver nuläget av hastighetsefterlevnad på kommunala
gator och vägar. Målet har därför formulerats som att regelefterlevanden ska öka relativt lika mycket
som föreslagits för statliga vägar, från 43 till 80 procent, vilket motsvarar en ökning med 86 procent.
Trafiksäkerhetspotentialen vid samma relativa förbättring som föreslagits för statliga vägar har
bedömts till 30 färre dödade.
Tidigare mätningar som genomförts på det kommunala vägnätet har i princip enbart inkluderat
huvudleder i tätort. Det som främst behöver utvecklas inom denna indikator är därför en metodik som
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speglar hela det kommunala vägnätet. Vägverket planerar att utveckla en metod för att mäta
hastighetsefterlevnaden på det kommunala vägnätet så att en första mätning ska kunna genomföras
under 2011.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet anges endast hur mycket målnivån förväntas öka för
att målet ska vara uppnått.

Analys
Mätningar som Vägverket genomförde år 2003 på icke statliga vägar (huvudleder) i tätort visade att 52
procent av trafikarbetet genomfördes inom hastighetsgränserna. Skillnaderna är dock stora mellan
vägar med hastighetsgräns 50 km/tim och 70 km/tim. På de sistnämnda är regelefterlevnaden i det
närmaste dubbelt så hög. De flesta hastighetsöverträdelserna sker dock vid hastighetsgränsen 30
km/tim.
Den största trafiksäkerhetsvinsten genom ökad efterlevnad av gällande hastighet på det kommunala
vägnätet rör främst oskyddade trafikanter. Ungefär 60 procent av de omkomna på det kommunala
vägnätet är cyklister och gående i konflikt med motorfordon. Sedan tillkommer ungefär 15 procent på
motorcykel och moped.

4.3

Nyktra förare
2007

Andel trafikarbete med
nyktra förare

99,76 %

2008

Mål år 2020
-

99,9 %

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare år 2020, där
en nykter förare är definierad som en förare med en blodalkoholhalt under 0,2 promille. Den årliga
effekten beräknas då vara 30 färre dödade.
Enligt en nyligen genomförd stickprovstudie i tre län uppgår andelen trafik med alkoholpåverkade
förare över rattfyllerigränsen till 0,24 procent, det vill säga 99,76 procent av trafiken sker med nyktra
förare (Forsman m fl, 2007). Regelefterlevnaden är alltså god men det motsvarar ändå en
genomsnittlig daglig körsträcka på ca 42 000 mil med rattfulla personbilsförare (beräknat på 2007 års
trafikarbete).
Det går dock inte att följa utvecklingen av hur stor andel av trafiken som sker med nyktra förare
eftersom det inte görs mätningar regelbundet. De mätningar som idag ger bäst svar på utvecklingen av
rattfylleriets omfattning i trafiken bygger på resultat från enkätstudier. Tills vidare används därför
resultat från Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät som mått på denna indikator.
Det är önskvärt att få fram ett bättre mått som speglar den totala omfattningen av rattfylleriet.
Vägverkets förhoppning är att hitta en metod så att vi kan använda de uppgifter som polisen samlar in
i sin verksamhet till att bättre följa upp andelen nyktra trafikanter.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I figur 10 visas andel personer som uppgett att de som svarat nej på frågan ” Har det hänt att du någon
gång under de senaste 12 månaderna har kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl?”. Nivån går
inte att jämställa med det resultat som observationsmätningarna i fält skulle visa, eftersom de inte
mäter samma sak. Allt fler uppger att de inte kört onyktra, de senaste två årens noteringar på 95
procent är de högsta sedan mätningarna startade 1981.
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Andel personer (18-74 år) som svarat nej på frågan ” Har det hänt att du
någon gång under de senaste 12 månaderna har kört bil efter att ha
druckit alkohol utöver lättöl?”. Källa: Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät.

Analys
Andelen personer som uppger att de inte kör onyktra har ökat under perioden 1996 till 2008. För det
här måttet finns ingen målnivå att jämföra med men en fortsatt ökning är förstås önskvärd. Resultat
från självrapporterande studier måste dock tolkas försiktigt, speciellt om frågorna kan anses känsliga
som i det här fallet. Det finns en tendens till att de tillfrågade svarar det som förväntas. Utvecklingen
över tid kan dock vara representativ om de upplevda förväntningarna inte förändras och
undersökningens täckningsgrad är densamma.
Andel negativa (nyktra) prov i polisens kontroller var som lägst 2001 och har sedan ökat, från 98,6
procent till 99,2 procent. Dessa uppgifter är dock svårtolkade eftersom de påverkas av polisens
övervakningsstrategier och ökningen sammanfaller med en kraftig ökning av antalet utandningsprov.
Ett annat, indirekt mått på rattfylleriets omfattning kan fås från Vägverkets djupstudier av
dödsolyckor. I figur 11 visas antalet och andelen alkoholpåverkade dödade personbilsförare för
perioden 1997-2007. Från 1997 fram till och med 2003 skedde en ökning av antalet alkoholpåverkade
dödade förare med nästan 50 procent. Efter 2003 har antalet minskat igen och var år 2007 något fler än
1997. Andelen har utvecklats på liknande sätt men nedgången var inte lika kraftig efter 2003, vilket
beror på att totala antalet dödade personbilförare också minskade.
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Andel omkomna

Antalet alkoholpåverkade dödade personbilsförare och andelen av totala
antalet dödade personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997–2007.
Källa: Vägverkets djupstudier

Vad som gjorde att den negativa trenden bröts är svårt att veta, men två saker som kan ha påverkat är
förändringar i alkoholkonsumtionen i stort och en ökad övervakning. Alkoholkonsumtionens
utveckling visas i figur 12. I början av 2000-talet skedde en ganska kraftig ökning som sedan planade
ut och från 2004 har konsumtionen minskat något. När det gäller övervakning så har antalet
utandningsprov som polisen genomfört ökat med ca 200 000 prov per år sedan 2001, från 1,1 miljoner
till 2,5 miljoner 2008.
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Total alkoholkonsumtion i Sverige. Omräknat till liter ren alkohol per
invånare 15 år och äldre. Källa: www.sorad.su.se.

Antalet dödade personer totalt i olyckor med rattfulla förare av motorfordon (över 0,2 promille)
uppgår till omkring 80 per år. Av dessa har ca 20 omkommit som passagerare, i annan bil än den
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rattfulle eller som oskyddad trafikant (ett fåtal). Omkring 330 personer dödas årligen i bil och på
motorcykel, det betyder att ca 25 procent av dessa dör i alkoholrelaterade olyckor.
I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet nämns en rad olika förslag på åtgärder. De som
bedöms ha störst potential är lag om alkoholteknik (till exempel alkolås) i nya bilar, alkolåsprogram
för förare med missbruksproblem samt övervakning och kontroll.

Bältesanvändning

4.4

2007
Andel bältade i
framsätet i personbil

96 %

2008
95 %

Mål år 2020
99 %

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i personbil ska
använda bilbälte år 2020. Vägverket har bedömt att 40 liv per år kan sparas om målnivån uppnås. Som
underlag för att följa utvecklingen används resultat från VTI:s observationsmätningar och indikatorn
definieras som andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna (Cedersund &
Karlsson, 2008). Mätningarna är till för att följa utvecklingen över tid. Nivån på bältesanvändningen
ska inte ses som representativ för förare och passagerare generellt i Sverige. För att öka spridningen av
mätplatser över landet pågår en utredning om VTI:s mätningar kan kompletteras med mätningar som
NTF gör.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Resultat från mätningarna visar att 95 procent av de observerade personerna i framsätet var bältade år
2008 (figur 13). Andelen har successivt ökat från 1996 då den var 89 procent. I figuren visas även den
önskvärda utvecklingen mellan 2007 och 2020 för att målnivån 99 procent ska uppnås. Detta innebär
en årlig ökning på 0,2 procent. Mellan 2007 och 2008 minskade andelen något, men 2007 var andelen
mycket hög, så det behöver inte betyda något för den långsiktigt uppåtgående kurvan.
Andel (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996

2000

2004

Personbil framsäte

Figur 13.

2008

2012

2016

2020

Önskvärd utveckling mot 2020
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personbilars framsäte. Källa: VTI:s observationsmätningar.
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Av figur 14 framgår att även barn i baksäte och taxiförare numera använder bälte i stor utsträckning,
95 respektive 91 procent år 2008. Användningen är däremot lägre för vuxna i baksätet, 74 procent år
2008.
I tunga lastbilar utan släp var användningen 41 procent år 2008 och i tunga lastbilar med släp 48
procent. Bältesanvändningen i tung lastbil har inte mätts på ett helt jämförbart sätt under perioden men
man kan ändå konstatera en kraftig uppgång. År 1996 låg användningen på endast ett par procent.
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Figur 14.

Bältesanvändning i personbil och tung lastbil. Källa: VTI:s
observationsmätningar. Källa: VTI:s observationsmätningar.

Analys
Bältesanvändningen mäts även i Vägverkets trafiksäkerhetsenkät som skickas ut till ett slumpmässigt
urval av det svenska folket. Bland annat mäts andel personer som har uppgett att de alltid eller nästan
alltid använder bilbälte i framsätet. Resultaten visar en likartad utveckling som
observationsmätningarna med en stabil positiv utveckling över åren.
Resultat från Vägverkets djupstudier visar att andelen dödade personbilsförare som var bältade vid
olyckstillfället har varierat mellan ca 50 och 60 procent sedan 1997 (figur 15). Det finns ingen tydlig
trend i utvecklingen, men år 2008 var värdet 63 procent och det var första gången under perioden som
värdet varit över 60 procent. Att andelen bältade är så mycket lägre bland de dödade än bland bilförare
och passagerare generellt visar tydligt bältets positiva skyddsegenskaper. En del av skillnaden kan
dock bero på att personer som inte använder bälte har ett beteende i övrigt som gör att de har större
risk för att bli inblandad i en olycka eller större risk att dödas om man är inblandad i en olycka.
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Figur 15.

Andel dödade personbilsförare som var bältade vid olyckstillfället.
Källa: Vägverkets djupstudier

Resultaten från djupstudierna visar också att det finns en stor potential att spara liv om
bältesanvändningen ökar ytterligare, trots att den är hög redan idag. Antalet personer som dör i
personbil har varit ca 260-280 per år de senaste åren och mellan 40 och 50 procent har varit obältade.
Man har tidigare uppskattat att dödsrisken minskar med ca 50 procent om man använder bilbälte
(Elvik & Vaa, 2007). Det ger till och med en något högre effekt än den skattning som Vägverket gjort
i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet.
Om man jämför andelen bältade förare i trafiken och andelen dödade personbilsförare som varit
bältade ser man att den ökade bältesanvändningen i trafiken inte verkar återspeglas bland de dödade.
En möjlig förklaring är att det finns förare med ett riskfyllt beteende som inte påverkas av de åtgärder
som vidtagits och fortsätter köra utan bälte, åtminstone i vissa situationer. En annan förklaring kan
vara att bältesanvändningen främst observeras på dagtid medan många dödsolyckor med obältade
förare sker nattetid. Vi vet alltså inte hur bältesanvändningen nattetid har förändrats.
En effektiv åtgärd för att öka bältesanvändningen är bältespåminnare. I en tidigare studie har man visat
på ca 99 procents användning för bilförare i de bilar som har bältespåminnare (Krafft m.fl. 2006). När
äldre bilar successivt byts ut ökar andelen bältespåminnare i bilparken som helhet vilket borde leda till
en fortsatt uppgång av användningen.
Målet avser användning i framsäte men det är också viktigt att användningen i baksäte ökar och
potentialen är beräknad för både förare och passagerare. De allra flesta resor görs med endast förare
eller förare och en passagerare. Därför har användningen i baksäte begränsad påverkan på den totala
potentialen.
De åtgärder som bedömts ha störst trafiksäkerhetspotential i rapporten Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet är effektiva bältespåminnare på alla platser i bilen samt övervakning och
kontroll av bältesanvändningen.
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Cykelhjälmsanvändning

4.5

2007
Andel observerade
cyklister med hjälm

2008

27 %

28 %

Mål år 2020
70 %

Målet för cykelhjälmsanvändningen är att 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020.
Förutsättningen för att detta mål ska uppnås är enligt rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet
att det införs en allmän hjälmlag för alla cyklister. Om det inte införs en allmän hjälmlag är målet att
35 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. I Sverige dödas omkring 35 cyklister i trafiken
varje år. Genom att öka cykelhjälmsanvändningen kan antalet dödade cyklister minska. Som mått på
cykelhjälmsanvändningen används andel observerade cyklister som använder cykelhjälm i VTI:s
årliga mätningar (Larsson, 2009). Syftet med mätningarna är att beskriva hur cykelhjälmsanvändningen förändras över tid. Mätningarna avser inte att skatta den totala cykelhjälmsanvändningen i
Sverige på ett representativt sätt, men är tillräckligt bra för att ge en bild av den ungefärliga nivån.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I figur 16 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen från år 1996-2008. År
2007 använde 27 procent av de observerade cyklisterna hjälm, andelen har successivt ökat från 1996
då den var 15 procent. I figuren visas även hur cykelhjälms användning behöver förändras mellan
2007 och 2020 för att målnivån 70 procent (med ny hjälmlag för alla) respektive 35 procent (med
nuvarande hjälmlag endast för barn), ska uppnås. Detta innebär en årlig ökning på 7,6 procent
respektive 2,0 procent. År 2008 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 28 procent. Detta är en
positiv utveckling och nivån ligger något över önskvärd utveckling under förutsättning att ingen ny lag
för cykelhjälmsanvändning stiftas.
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Figur 16.

Andel observerade cyklister med cykelhjälm, samt önskvärd utveckling
med respektive utan en lag om cykelhjälmsanvändning för alla.
Källa: VTI:s observationsmätningar.
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Analys
Cykelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en ganska blygsam nivå, speciellt för vuxna. Totalt sett
var andelen observerade cyklister med cykelhjälm 28 procent vid VTI:s observationsmätningar år
2008. Därmed finns stor potential för att öka andelen cykelhjälmsanvändare. När cykelhjälmslagen för
barn under 15 år infördes den 1 januari 2005 såg man en ökning främst bland barn under 10 år där
andelen ökade från 35 procent år 2004 till 65 procent år 2005. Men även andelen
cykelhjälmsanvändare vid grundskolor (barn 6-15 år) ökade från 36,6 procent till 45,3 procent. Ingen
motsvarande ökning sågs dock för vuxna under samma tidsperiod.
Av figur 17 framgår att den observerade cykelhjälmsanvändningen år 2008 var 73 procent för barn
under 10 år i bostadsområden och 47 procent för barn 6-15 år som cyklar till och från skolan. För
vuxna är den observerade cykelhjälmsanvändningen betydligt lägre: år 2008 var den 21 procent vid
resor till och från arbetet och 23 procent vid allmänna cykelstråk.
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Källa: VTI:s observationsmätningar.
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I figur 18 redovisas data från Vägverkets djupstudier över andelen dödade cyklister som bar
cykelhjälm vid olyckstillfället. Här skedde en relativt stor ökning mellan 2005 och 2006 då andelen
ökade från 11 till 24 procent. Under 2007 och 2008 har andelen minskat för att hamna på drygt 17
procent år 2008.
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Figur 18.

Andel dödade cyklister som bar cykelhjälm vid olyckstillfället.
Källa: Vägverkets djupstudier

Som redovisats tidigare skadades under 2007 nästan 3 000 cyklister så svårt att de blev inskrivna på
sjukhus. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle kunna minska antalet skadade cyklister. I tabell 1
redovisas data från STRADA sjukvård över andel cyklister som bar cykelhjälm vid olyckstillfället. För
skador med ISS11 9-15 respektive 16- kan vi se att hjälmanvändningen är betydligt lägre än för skador
med ISS mindre än 8. Bland dem som har höga ISS-tal vid cykelolyckor är det således betydligt färre
som har använt hjälm jämfört med dem som inte har fått lika allvarliga skador (ISS<9).

Tabell 1: Andel skadade cyklister som vid olyckstillfället bar cykelhjälm, indelat efter ISSgrad. Källa: STRADA sjukvård nov 2007-okt 2008.
ISS-intervall

Använt cykelhjälm
Ja
Nej/okänt

Summa Ja/nej

0
1–3
4–8
9–15
16–
Totalt

33
1036
553
67
8
1697

139
3899
2047
320
61
6466

106
2863
1494
253
53
4769

Andel med hjälm
(%)
23,7
26,6
27,0
20,9
13,1
26,2

I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet görs bedömningen att för att kunna öka
cykelhjälmsanvändningen till betydligt högre nivåer än vad som gäller idag så krävs en generell
hjälmlag som omfattar alla cyklister.
Om det införs en sådan hjälmlag har Vägverket gjort bedömningen att en rimlig målnivå för
användningsfrekvensen för cykelhjälm år 2020 är 70 procent. En ökad hjälmanvändning leder till
11

ISS (Injury Severity Score) är ett allvarlighetsmått på skador. Det anger hur stor risken är för dödlig utgång av
en olycka, och kan variera från 0 och uppåt. Från 9 räknas som en allvarlig olycka i officiell statistik.
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minskad risk för skallskada vid en eventuell cykelolycka. Tidigare svensk forskning har visat att
användningen av cykelhjälm kan reducera antalet dödade cyklister med ca 40 procent (Björnstig m.fl
1992 som citeras i Nolén 1998). Baserat på detta uppskattas trafiksäkerhetspotentialen till ca 10 färre
dödade per år vid en cykelhjälmsanvändning på 70 procent. Om inte en generell hjälmlag införs
bedömer Vägverket i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet att målnivån måste sänkas till 35
procent. Detta skulle då innebära att trafiksäkerhetspotentialen blir betydligt lägre.
Det finns ett antal åtgärder som kan påverka denna indikator. De åtgärder som bedömts ha störst
trafiksäkerhetspotential i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet är en lag om
cykelhjälmsanvändning för alla cyklister samt övervakning. Tidigare forskning har även visat att man
genom att kombinera en allmän cykelhjälmslag (med sanktionssystem) med informations- och
utbildningsinsatser kan få en kraftigt ökad hjälmanvändning (se Thomas och Vadeby (2007) för en
sammanfattning).

4.6 Säkra personbilar
2007
Andel personbilar i
nybilsförsäljningen med
högsta EuroNCAP-klass

66 %

2008
71 %

Mål år 2020
100 %

Målet är satt till att 100 procent av nya bilar ska ha högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP (inklusive
ny teknik där aktiv och passiv säkerhet är integrerad). Beräknad potential vid föreslagna målnivåer är
omkring 90 färre dödade per år genom förbättrad aktiv och passiv säkerhet. Den beräknade maximala
potentialen är cirka 150 färre dödade.
Bidraget från personbilars säkerhetsutveckling till att nå trafiksäkerhetsmål har tidigare ofta mätts
genom andelen nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP samt andelen nya bilar utrustade
med antisladdsystem. Kända effektsamband visar att risken att skadas allvarligt eller dödas i nya bilar
under perioden 1996-2007 har minskat med 30 procent genom förbättrad krocksäkerhet och med 20
procent genom införandet av antisladdsystem, eller ca 40 procent tillsammans (Lie & Tingvall, 2002).
Från och med 2009 kommer dock andelen nya bilar som har högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP
vara det huvudsakliga måttet. Anledningen är att effekten av aktiva säkerhetssystem såsom exempelvis
antisladd kommer inkluderas i Euro NCAP:s betygsättning. Även bältespåminnare är inkluderat.
Önskvärt vore att inte bara följa utvecklingen av andel nya bilar utan även andel trafikarbete av bilar
med högsta säkerhetsbetyg, eller andel bilar av fordonsflottan av högsta säkerhetsklass. Något som i
nuläget har visat sig vara svårt att genomföra, men som blir av större betydelse om några år när
utflödet från fordonsflottan innehåller bilar testade av Euro NCAP samt bilar med antisladdsystem
med mera.
För att få en kompletterande bild av hur säkerhetsutvecklingen i bilar inverkar på dödsolyckorna
kommer även utvecklingen av andel omkomna i bilar med högsta säkerhetsklass att följas. Vägverkets
djupstudier kommer användas till detta syfte men är ännu inte utvecklade för att kunna leverera data
detta år.

Utveckling och framskridning mot önskvärd nivå
De första bilarna som nått högsta säkerhetsbetyg testades och kom ut på marknaden 2001. Mot slutet
av 2007 hade 66 procent av alla nya bilar sålda i Sverige högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP.
Målnivån 100 procent 2020 innebär då en ökning med drygt 2,5 procentenheter per år vilket
uppnåddes med marginal 2007-2008 då andelen ökade med 5 procentenheter.
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Figur 19.

Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP
Källa: Bilsweden, Euro NCAP

Analys
Krocksäkerheten för personbilar har gått starkt framåt vilket kan förstås genom att man löper 90
procent lägre risk att dödas i dagens moderna bilar än i en bil från tidigt 1980-tal (Folksam). Utöver
krocksäkerhet har säkerheten i personbil även förbättrats genom introduktionen av intelligenta system
som hjälper bilister att undvika kollisioner eller lindra dess konsekvenser. Denna utveckling kommer
med all säkerhet att fortsätta och bli av än större betydelse. Något som också visas genom att Euro
NCAP inkluderar detta i sin betygsättning.
Andel bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP har de senaste åren haft en stark utveckling i
Sverige. Från en nollnivå i början av 2000-talet till att drygt 7 av 10 bilar som säljs har högsta
säkerhetsbetyg. Med denna utveckling av ca 10 procents ökning per år verkar det rimligt att tro att
målet om 100 procent nås om en inte allför avlägsen framtid. Det finns dock flera anledningar till att
tro att ökningen inte fortsätter i samma takt som tidigare. För det första blir det troligtvis svårare och
svårare ju närmare målet om 100 procent man kommer eftersom kunderna till de bilarna sannolikt är
minst benägna att prioritera säkerhet. För det andra har medelbetyget för testade bilar i Euro NCAP
gått stadigt uppåt sedan starten vilket indirekt ger en höjning av säkerhetsbetygen i nya sålda bilar.
Denna höjning av medelbetyget kan nu komma att stanna av i och med införandet av nya
bedömningskriterier där det är svårare att uppnå högsta betyg. Detta har dock inget att göra med
måttets trafiksäkerhetspotential då värdet av varje stjärna då troligtvis höjs i förhållande till tidigare
testresultat. Euro NCAP kan förväntas utveckla sitt system över tid, vilket bör beaktas vid
utvärderingar av måttets utveckling. Redan idag är det känt att Euro NCAP förändrar sitt betygssystem
2009, 2010 och 2012.
Andelen nya bilar med högsta säkerhetsbetyg sålda i Sverige är högre än för genomsnittet i
EuroNCAP (50 procent jämfört med Sverige 66 procent år 2007). Detta visar att den ökade säkerheten
i nya bilar i Sverige inte enbart är ett resultat av en fordonssäkerhetsutveckling utan också ett resultat
av att bilköpare i Sverige väljer säkra bilar, möjligtvis mer än i övriga Europa.
En förklaring till detta kan vara att svenskar prioriterar att köpa svensktillverkade bilar som i regel har
hög säkerhetsstandard och därmed indirekt väljer bilar med hög säkerhet. Men omvänt kan det också
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vara så att svenska kunder väljer de svensktillverkade bilarna utifrån deras goda säkerhetsegenskaper
och därmed mer medvetet inkluderar säkerhet som ett viktigt bedömningskriterium när man väljer bil.
Euro NCAPs betyg har också blivit en naturlig och självklar del i marknadsföringen av nya
bilmodeller i Sverige och driver på utvecklingen. Aktivt påverkansarbete har också lett till hårdare
upphandlingskrav med avseende på fordonssäkerhet, trafiksäkerhetspolicys inom myndigheter och
företag etc. Ytterligare goda effekter föreslås i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet kunna
erhållas med differentierade försäkringssystem, beskattning till förmån för säkerhetsutrustning och
eventuellt lagstiftning om viss skyddsutrustning.

4.7 Säkra tunga fordon
2007
Andel nya tunga fordon
med automatiskt
nödbromssystem

0%

2008
0%

Mål år 2020
100 %

Målet är satt till att 100 procent av nya tunga fordon är utrustade med automatiskt nödbromssystem.
Den beräknade potentialen vid föreslagna målnivåer är omkring 25 färre dödade per år. Det
huvudsakliga måttet för denna indikator är andelen nya tunga fordon utrustade med automatiskt
nödbromssystem. Ytterligare mått är andelen nya tunga fordon/ekipage utrustade med antisladdsystem
samt andelen dödade trafikanter i kollision med tunga fordon, där det tunga fordonet var utrustat med
automatiskt nödbromssystem respektive andra aktiva säkerhetssystem.
Det finns idag inga tekniska stödsystem på marknaden med potential att rädda 25 liv per år. Varianter
av nödbromssystem med bäring på upphinnandeolyckor finns, men den stora potentialen ligger i
nödbromssystem som förhindrar eller lindrar möteskollisioner och kollisioner mellan fordon i
korsningar. Andelen av nya tunga fordon utrustade med antisladdsystem har inte heller varit möjlig att
utvärdera i år. Det som komplicerar en sådan utvärdering är att tunga fordon kan bestå av enbart
dragfordon eller ekipage av dragfordon och släp, med undantag av bussar. Förhoppningen är att kunna
göra detta inom kommande år och att då även spåra utvecklingen ett par år bakåt i tiden.
Även för tunga fordon vore det önskvärt att i framtiden följa säkerhetsutvecklingen - inte bara för nya
fordon utan även för fordonsflottan som helhet.

Utveckling och framskridning mot önskvärd nivå
Startläget för huvudmåttet är således en nollnivå vilket innebär att antalet nya tunga fordon med
automatiska nödbromssystem bör öka med i medeltal drygt 8 procentenheter för att nå målet om
100 procent år 2020. Eftersom det troligtvis kommer dröja ett antal år till innan automatiska
nödbromssystem med stor potential blir tillgängliga på marknaden kommer takten till och med att

behöva bli ännu högre.
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Figur 20.

Andel nya tunga fordon med automatisk nödbroms

Analys
Eftersom huvudmåttet inte är tillämpbart i dagsläget går det heller inte att utvärdera andelen dödade
trafikanter i kollision med tunga fordon där det tunga fordonet var utrustat med automatiskt
nödbromssystem respektive andra aktiva säkerhetssystem. Det har heller inte gått att få fram bra
underlag för att uppskatta andelen av nya tunga fordon med antisladdsystem.
Förklaringen till det bristande underlaget är att de tekniska stödsystemen på tunga fordon som ligger
till grund för måtten, exempelvis automatisk nödbroms, antisladd och lane assist, är relativt nya
alternativt inte ens finns ännu. Därför krävs det en viss metodutveckling i mätningarna.
Förhoppningsvis utvecklas metoder inom en snar framtid, som sedan kan användas för att spåra
utvecklingen även ett par år bakåt i tiden.
Då utvecklingen av tekniska stödsystem går snabbt på tunga fordon liksom på personbilar finns det
anledning att tro att penetreringen av marknaden kommer att gå snabbt. En faktor som kan fördröja
detta är att marknaden i första hand efterfrågar säkerhet för de åkande i lastbilen, och inte för
medtrafikanter, där den stora potentialen i antal räddade liv finns. Å andra sidan byts fordonsflottan ut
snabbare bland tunga fordon vilket talar för en snabbare utveckling.
Rekommenderade åtgärder i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet för säkrare tunga fordon
är bland annat säkerhetskrav i upphandlingar och differentierade hastighetsgränser kopplad till ny
teknik.

4.8 Säkra statliga vägar
2007
Andelen trafikarbete på
vägar med över 80 km/h
och fysisk
mötesseparering

50 %

2008
52 %

Mål år 2020
75 %
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Andelen trafikarbete på vägar med en hastighetsgräns över 80 km/tim och som är mötesseparerade
med mitträcke, ska öka från 52 till 75 procent. Den årliga effekten beräknas då bli 50 färre dödade.
Övriga åtgärder på det statliga vägnätet, främst räfflad mittremsa och gles omkörningsmöjlighet,
förväntas medföra en minskning med ytterligare 12 dödade.
Minskningen med 50 färre dödade uppnås genom att bygga om ca 220 mil väg med 90/110 km/h till
mötesseparerad väg med räcke samt genom att justera ner hastighetsgränser till 80 km/h på 400 mil ej
mötesseparerad väg som idag har 90 km/h. Hastighetsöversyner 2009 och senare ger enligt en
beräkning från 2007 sammanlagt 18 färre dödade medan fysisk mittseparation ger 32 färre döda. Den
ytterligare minskningen med 12 dödade nås genom att bygga om 160 mil vanlig väg till 2+1 väg med
räfflad mittremsa, heldragen mittlinje och 20 procent omkörbar längd. Detta ger 9 färre dödade. Till
80 procent av längden blir därför den här vägen en väg med 1+1 körfält. Diverse mindre åtgärder på
länk och i korsningar ger ytterligare 3 varför man totalt uppnår 62 färre dödade.
När man vid TØI analyserade dagens situation i Sverige, potentialer och dessutom möjligheter att på
12 år att bygga om en väg på landsbyggd så bedömdes potentialen för fysiska åtgärder som
”stor/mellan” och möjligheten att uppnå önskat resultat till 8 på en 10 gradig skala (TØI, 2007).
Kostnaden för ombyggnad av väg på landsbygd för att uppnå dessa fysiska separationer beräknas till
ca 23 miljarder. Den erforderliga årliga satsningen blir då ganska så exakt 2 miljarder. Gör man en
trafikekonomisk kalkyl med dagens värdering av restidsvinster, säkerhetsvinster med mera så får man
positiv avkastning.

Utveckling och framskridning mot önskvärd nivå
Vid utgången av 2008 var 52 procent av det statliga vägnätet med hastighetsgräns över 80 km/h
mötesseparerat, vilket ligger över önskvärd utveckling mot målet på 75 procent (figur 21). De senaste
12 åren har man öppnat ca 4 mil motorväg per år och de senaste 8 åren ca 20 mil 2+1 väg per år. De
hittills öppnade motorvägar har haft ett trafikflöde på 10-12 000 fordon per dygn medan öppnade 2+1
vägar har haft ett trafikflöde på ca 8 000 fordon per dygn. Det överflyttade trafikarbetet uppgår då
årligen till 730 miljoner fordonskm (mfkm). Eftersom man har en bas som för 1998 uppgick till ca
31 000 mfkm, motsvarar detta 2 procents förändring per år.
Under år 2008 har ca 40 mil vägar skyltats ned till 80 km/h. Detta bedöms medföra att 1000 mfkm
flyttas från 90 till 80 km/h. Följden av detta blir att basen för beräkning av tillståndsmåttet blir mindre
och uppföljningsmåttet för 2008 ökar genom detta ytterligare och når nivå på 52 procent.
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hastighetsgräns över 80 km/h. Källa:Vägverket

Analys
Hittills har de mest högtrafikerade och mest kostnadseffektiva objekten byggts om. För att nå målet 75
procent om 12 år krävs genom successivt lägre trafikflöde att man varje år bygger om 25-35 mil vanlig
väg till mötesfri. För att påverka indikatorn krävs då fysisk separation mot mötande trafik i form av
mitträcke. Genom att bygga 2+1 väg med gles omkörning och räfflad mittremsa samt heldragen linje
kan man ytterligare bidra till att nå totalt 62 färre döda på en 12-årsperiod.
Med siffror från vägdatabanken kan man belysa vägnätets status per 1998 och 2008 när det gäller
längder av olika vägtyper och olika hastighetsgränser. Följande stora förändringar kan då noteras för
de ca 800 milen nationella vägnätet.
-

Längden motorväg har ökat med 38 mil.
33 mil motorväg har idag hastighetsgräns 120 km/h.
Alla sträckor som var motortrafikled år 1998 är idag ombyggda till mötesfri motortrafikled.
40 mil landsväg har idag fått sänkt hastighetsgräns till 80 km/h
120 mil vanlig väg ombyggd till mötesfri väg och oftast med hastighetsgräns 100 km/h.

På det regionala vägnätet är förändringarna betydligt mindre. På 10 år har man byggt om 43 mil
landsväg till mötesfri väg. Under 2009 ska de regionala vägarna få hastighetsgränsen prövad mot de
nya kriterierna.
Under 2009 har det också öppnats en möjlighet att på kort sikt behålla 90 km/h om man med fysiska
åtgärder förbättrar sidoområdet i så hög grad att detta ger samma effekt som en sänkning från 90 till 80
km/h. Det här kan medföra att en viss del av den stora effekt som man hittills beräknat av
hastighetsgränssänkningar under 2009 inte uppkommer. På längre sikt krävs dock ombyggnation med
mittseparering eller sänkt hastighet till 80 km/h.
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4.9 Säkra kommunala gator – GCM-passager12
2007
Andel säkra GCMpassager på kommunalt
huvudnät för bil

2008

Ca 25 %

Mål år 2020
-

Ej
definierat

Indikatorerna för säkra kommunala gator är i motsats till de flesta övriga indikatorer inte satta i
relation till trafikarbete, utan i relation till vägnätet. Istället för att peka ut hur stor andel av
trafikanterna som bör färdas på säkra kommunala gator, så pekar indikatorn på hur stor del av det
kommunala vägnätet ska se ut. Det innebär att indikatorerna för säkra kommunala gator riktar sig
direkt till de kommunala väghållarna och stimulerar dem att vidta åtgärder.
Åtgärder för att öka andelen säkra GCM-passager och säkra korsningar på det kommunala huvudnätet
för bil är bedömda att tillsammans kunna medföra en besparing på 30 liv. Vilken målnivå som detta
innebär för andelen säkra GCM-passager är inte fastställt i nuläget. En GCM-passage ska klassificeras
som säker om den är planskild eller där 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 km/h. Detta är en
klassificering som härstammar från kommunernas trafiksäkerhetsrevisioner.
Ambitionen är att samtliga GCM-passager på det angivna vägnätet inventeras och förs in som en ny
företeelse den nationella vägdatabasen NVDB. Därefter uppdateras uppgifterna varje år. Uppgifterna
innehåller information så att det går att avgöra om passagen är säker eller inte.
De enda uppgifter som i dagsläget finns tillgängliga för att studera denna indikator kommer från de
trafiksäkerhetsrevisioner som genomförts i ett 30-tal kommuner. Sammanställda uppgifter från dessa
kan användas för att få en fingervisning om läget, men är inte att betrakta som representativa i något
avseende.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet är andelen säkra GCM-passager på det kommunala
huvudnätet uppskattad till 25 procent. Detta är dock en mycket grov uppskattning eftersom någon
övergripande datainsamling för denna indikator ännu inte genomförts.

Analys
De självrapporterade uppgifterna från trafiksäkerhetsrevisionerna indikerar en spridning mellan olika
kommuner vad gäller andelen säkra GCM-passager. I de större kommunerna bedöms mellan 20 och 40
procent vara säkra, med ett medianvärde på 27 procent. I de mindre kommunerna som ingår i
dataunderlaget är spridningen ännu större men medianvärdet ungefär lika. Det verkar alltså inte som
att andelen säkra passager skulle vara lägre i större tätorter, vilka troligtvis har ett större antal passager
att hantera.

4.10 Säkra kommunala gator – korsningar
2007
Andel säkra korsningar
på kommunalt huvudnät
för bil

12

Ca 50 %

2008

Mål år 2020
-

Ej
definierat

Gång-/ cykel-/ mopedpassager
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I likhet med indikatorn för säkra GCM-passager finns i dagsläget inget mål för andelen säkra
korsningar. En korsning ska klassificeras som säker om den är fysiskt hastighetssäkrad eller
där 85-percentilen av bilister kör maximalt 50 km/h. Det är en klassificering som härstammar
från kommunernas trafiksäkerhetsrevisioner.
Mätning är tänkt att ske via NVDB på motsvarande sätt som för GCM-passager. I dagsläget finns
enbart uppgifter från genomförda trafiksäkerhetsrevisioner.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet är andelen säkra korsningar på det kommunala
huvudnätet uppskattat till 50 procent. Detta är dock en mycket grov uppskattning eftersom någon
övergripande datainsamling för denna indikator ännu inte genomförts.

Analys
De självrapporterade uppgifterna från trafiksäkerhetsrevisionerna indikerar en stor spridning mellan
olika kommuner vad gäller andelen säkra korsningar. I de större kommunerna bedöms mellan 10 - 60
procent vara säkra, med ett medianvärde på 24 procent. För de minsta kommunerna i dataunderlaget är
spridningen 0 – 100 procent men medianvärdet är bara på 5 procent. Det verkar alltså inte som att
andelen säkra korsningar skulle vara lägre i större tätorter, vilka troligtvis har ett större antal
korsningar att hantera. Det verkar inte heller som att uppskattningen att ungefär 50 % av korsningarna
på det kommunala huvudnätet skulle vara säkra (i enlighet med angivet utgångsläge för indikatorn)
stämmer utifrån dessa data.

4.11 Snabb och adekvat räddning/vård
2007
Genomsnittlig tid från
skada till adekvat
räddning/ vård

-

2008
12,3 min

Mål år 2020
Ej
definierat

Av de personer som avlider till följd av trafikskador dör cirka 2/3 på olycksplatsen och cirka 1/3 på
sjukhus. Ett fåtal dör under ambulanstransporten. Det saknas underlag för en nulägesbeskrivning vad
gäller tiden från en trafikolycka till att en skadad person får adekvat akutsjukvård. En generell riktlinje
är att om en skadad person får relevant vård inom den så kallade ”gyllene timmen” så ökar chansen att
överleva och risken för bestående men minskar. Relevant sjukvård kan definieras som vård av
ambulanspersonal på olycksplatsen eller i ambulansen. Dessa riktlinjer gäller fortfarande men
diskussioner förs idag om att vissa skador inte kan ges adekvat sjukvård i ambulans. Detta gäller
speciellt för huvudskador. Eftersom det finns vissa diagnoser som inte kan ges adekvat sjukvård i
ambulans, men som kan ges på alla akutsjukhus, bör måttet kunna vara tid från skada till ambulans
(eller motsvarande) är på plats och till att den skadade har kommit till akutmottagning på något
sjukhus. I STRADA går det att utläsa tid från skada till ankomst till akutsjukhus men inte tid från
skada till att ambulans (eller motsvarande) kommer till olycksplatsen.

Utveckling och framskridning mot önskvärd nivå
Eftersom det idag saknas underlag för en nulägesbeskrivning vad gäller tiden från trafikolycka till att
en skadad person får adekvat akutsjukvård i ambulans (eller på annat sätt) görs ingen beskrivning av
utveckling och framåtskridande mot önskvärd nivå.

Analys
För att få fram ett utgångsvärde bör tid från skada till ankomst till akutsjukhus kunna användas. När
det gäller ISS 0-3 så visar statistik för 2007 att drygt 42 procent av de skadade kommer till sjukhus
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inom en timme från det att skadan eller skadorna inträffade. Skadade med högre ISS-grad har en
snabbare ankomst till akutsjukhus. Av skadade med ISS 4-8 kommer närmare 59 procent till sjukhus
inom en timme medan motsvarande andel bland de skadade med ISS större än 9 är drygt 57 procent.
Figur (22) visar individers tid från skada till vård på ett akutsjukhus uppdelat på ISS. Figuren visar att
än större andel av personer med allvarligare skador får sjukhusvård inom en timme i jämförelse med
dem som är lindrigare skadade.
Eftersom många skador kan ges adekvat sjukvård när ambulans är på plats bör ett utvecklingsarbete
som möjliggör att mäta detta genomföras. På så sätt kan alla skador delas upp på tid från skada till
adekvat sjukvård, något som idag inte är möjligt.
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Avseende personer som fick ambulanstransport till sjukhus ses dock ingen markant skillnad mellan
skadornas allvarlighetsgrad och tid från skada till ankomst sjukhus. Närmare 65 procent av de skadade
som transporterats med ambulans kom till sjukhuset inom en timme och närmare 90 procent inom 1,5
timmar. Möjligen kan man i diagrammet skönja att oskadade personer (ISS 0) och de personer med de
allvarligast skadorna (ISS > 16) i något mindre utsträckning än övriga ISS-grupper inkommer till
sjukhuset inom en timme. För de oskadades del kanske en del i förklaringen kan vara att ambulansen
inte behöver köra lika fort som när de transporterar skadade personer.
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Ytterligare information om tid från skada till adekvat sjukvård kan, åtminstone deskriptivt, erhållas
från SOS Alarm som mäter tiden från inkommet larm till dess räddningsfordon är framme på
olycksplatsen. Under 2008 var den genomsnittliga tiden 12,3 minuter, men denna varierade mellan
olika larmcentraler. Variationen bedöms främst ha geografiska orsaker, då larmcentraler med kortare
latenstid är placerade i områden med högre tätortsstruktur än de som hade längre latenstid. Vägverket
har haft inledande kontakter med SOS Alarm i fråga om möjligheten att få tillgång till deras data. Ett
närmare samarbete kommer troligen att initieras mellan Vägverket och SOS Alarm under 2009.

4.12 Utvilade förare
2007
Andel förare som
uppger att de somnat/
nästan somnat vid
bilkörning

11,9 %

2008
12,7 %

Mål år 2020
6%

Olycksundersökningar visar att trötthet kan vara orsak till 15-30 procent av alla olyckor med
motorfordon. Problemet anses vara av ungefär samma storleksordning som rattfylleri. Att skicka ut
enkäter för att sedan skapa ett index över trötthet är lätt, eftersom det finns en väl fungerande
organisation för detta. Det mått som nu används för att mäta trötthetsproblemet vid bilkörning (i
Vägverkets trafiksäkerhetsenkät) behöver däremot valideras mot problemet i verklig trafik och kopplas
till metoder för att förbättra problemet. Annars är risken att måttet kommer att sakna såväl strategisk
som taktisk och operativ verkan.

Utveckling och framskrivning mot önskvärd nivå
Av de som kör bil uppger ca 12-13 procent i 2006, 2007 och 2008 års trafiksäkerhetsenkäter att de
under de senaste 12 månaderna somnat eller nästan somnat under bilkörning vid ett eller flera tillfällen
(figur 24). Målet är inte uppdelat på grupp men om en jämförelse görs mellan män och kvinnor är
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fördelningen ca 15 procent för män och 9 procent för kvinnor, d.v.s. en faktor på 2 till männens
nackdel.
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Andel som anger att de somnat eller nästan somnat vid bilkörning de
senaste 12 månaderna för åren 2006, 2007 och 2008 samt önskvärd
utveckling. Källa: Vägverkets trafiksäkerhetsenkät

Analys
Skillnaderna mellan år 2006, 2007 och 2008 är små och ingen nedgång kan ses utifrån önskvärd
utveckling. I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet framgår att andelen som uppger att de
somnat eller nästan somnat vid bilkörning det senaste året ska halveras fram till år 2020. För att målet
ska nås krävs därför en förbättring på cirka sex procentenheter. Det krävs en ännu större förbättring för
män än för kvinnor. Det är också fler män än kvinnor som kör bil och en förbättring inom gruppen
män har troligtvis större effekt än för gruppen kvinnor.

4.13 Hög värdering av trafiksäkerhet
2007
Mått på indikator ej
definierat

-

2008
-

Mål år 2020
Ej
definierat

Ett försök har gjorts att mäta värdering utifrån ett tjugotal frågor i Vägverkets årliga
trafiksäkerhetsenkät. Idén har varit att skapa ett index som speglar människors värdering av
trafiksäkerhet. Resultatet visar att idén med att skapa ett index utifrån existerande frågor inte fungerar.
Ett utvecklingsarbete för att få fram en metod som mäter värdering av trafiksäkerhet och kopplar
resultatet till indikatorernas utveckling behöver därför göras.
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Slutsatser och diskussion

Sedan slutet av 2008 har det blivit allt tydligare att vi nu är inne i en period med historiskt låg
trafikdöd i Sverige. Från december 2008 till och med mars 2009 har antalet dödade gått ner med drygt
40 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.
Förutom genomförda trafiksäkerhetsåtgärder finns anledning att tro att en stor del av denna nedgång
beror på det rådande ekonomiska läget. Minskad trafik och ändrade resmönster för olika grupper i
trafiken bedöms vara en viktig förklaring. Det är av stor vikt att utveckla modeller och samband kring
konjunkturens påverkan på trafiksäkerhetsutvecklingen, gärna i samarbete med andra länder, för att
redovisa en förklaring till det som nu sker.
För att kunna genomföra en halvering av antalet omkomna till år 2020 är det därför viktigt att inte slå
sig till ro utan att nu fokusera på att genomföra åtgärder som påverkar de indikatorer som bedöms ha
störst trafiksäkerhetseffekter.
De indikatorer som enskilt bedöms ge störst effekt på antal dödade är Hastighetsefterlevnad, Säkra
fordon och Säkra statliga vägar. Indikatorn nyktra förare bedöms också vara särskilt viktig då man
observerat att alkoholpåverkade förare som dödats i en olycka många gånger dessutom kört både för
fort och utan bälte. Tillståndet och utvecklingen är mest oroande inom Hastighet och Nyktra förare.
För att nå målet om 80 procent inom hastighetsgräns på statliga vägar krävs i stort sett en fördubbling
av trafikarbetet som håller gällande hastighet och en sänkning av medelhastigheten med 5 km/h. Det
innebär att en omfattande förändring av trafikanternas regelefterlevnad måste till. Vad gäller
indikatorn Nyktra förare så sker den absolut största delen av trafiken nyktert men de relativt få som
kör onyktra har en kraftigt förhöjd risk. Problemet är i stort sett detsamma som vid inledningen av
förra etappmålsperioden.
De åtgärder som genomförts inom tättbebyggt område och som haft störst betydelse för
trafiksäkerhetsutvecklingen är hastighetssäkring av korsningspunkter. Även om kommunerna hittills
genomfört stora förändringar av gatumiljön finns en potential till betydande trafiksäkerhetsvinster
inom indikatorerna Säkra korsningar och Säkra GCM-passager.
För svårt skadade motorcyklister och mopedister är problembilden oroande. Mellan 1998 och 2007
ökade antalet svårt skadade med 63 procent, samtidigt som antalet minskade i alla andra
trafikantgrupper. Antalet skadade manliga motorcyklister och mopedister är på årsbasis fler än antalet
skadade män i personbil. För att uppmärksamma problemet ytterligare är det viktigt att utveckla
analyser och mätmetoder.
För att minska antalet allvarligt skadade med en fjärdedel till 2020 krävs en kraftigt ökad
cykelhjälmsanvändning. I dag använder ca 25 procent cykelhjälm och för att nå målnivån på 70
procent krävs med stor sannolikhet en lag om obligatorisk cykelhjälmsanvändning.
Det är viktigt för den fortsatta uppföljningen av trafiksäkerhetsarbetet att mål definieras och mätningar
etableras för samtliga indikatorer som har föreslagits i rapporten Målstyrning för
trafiksäkerhetsarbetet.
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