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Förord

Denna rapport är den sjunde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot 
trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar 
trafiksäkerhetsutvecklingen under 2014. Liksom tidigare år analyseras utfallet för 
antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten 
utgör underlag för 2015 års resultatkonferens i Stockholm den 21 april. 

Rapporten är framtagen av en analysgrupp bestående av analytiker från Transport-
styrelsen, VTI och Trafikverket. Följande analytiker har deltagit i arbetet: Khabat 
Amin, Hans-Yngve Berg, Karin Bengtsson och Peter Larsson (Transportstyrelsen), 
Åsa Forsman och Anna Vadeby (VTI) samt Magnus Lindholm, Simon Sternlund 
och Johan Strandroth (Trafikverket).
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Sammanfattning 

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och från etappmål på vägen 
dit. Det nuvarande etappmålet för vägtrafik innebär att antalet dödade i vägtrafi-
ken ska halveras mellan 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. 
Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. Utöver det 
nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av det totala  
antalet dödade i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsvarar ett skärpt etapp-
mål om högst 133 dödade år 2020. Någon sådan justering av den svenska målnivån 
är inte beslutad, och därför gäller etappmålet om högst 220 dödade.

I denna rapport redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen i vägtrafik 
utifrån antalet dödade och skadade samt indikatorerna nedan. Rapporten utgör ett 
underlag för det arbete som ska leda fram till måluppfyllelsen 2020 och presente-
ras på 2015 års resultatkonferens. Tabellen nedan visar nuläget för indikatorerna 
och en bedömning av om de förändrats i tillräcklig takt för att nå målet 2020.

Indikator Utgångs-
läge

2014 Mål år 
2020

Utveckling

Antal dödade i trafiken 440 270 220 I linje med nödvändig 
utveckling

Antal allvarligt skadade i 
trafiken 5 400 4 900 4 000 Ej i linje med nöd-

vändig utveckling

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt vägnät 43 % 46 % 80 % Ej i linje med nöd-

vändig utveckling

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, kommunalt 
vägnät 

64 % 63 % 80 % Ej i linje med nöd-
vändig utveckling

Andel trafikarbete med nyktra 
förare 99,71 % 99,78 % 99,90 % Ej i linje med nöd-

vändig utveckling

Andel bältade i framsätet  
i personbil 96 % 97 % 99 % I linje med nödvändig 

utveckling

Andel cyklister med hjälm 27 % 37 % 70 % Ej i linje med nöd-
vändig utveckling

Andel mopedister med rätt 
använd hjälm 96 % 96 % 99 % Ej i linje med nöd-

vändig utveckling

Andel personbilar i nybils-
försäljningen med högsta Euro 
NCAP-klass

20 % 57 % 80 % I linje med nödvändig 
utveckling

Andel säkra MC (ABS) 9 % 39 % 70 % I linje med nödvändig 
utveckling

Andel trafikarbete på vägar
med över 80 km/h och
fysisk mötesseparering

50 % 73 % 75 % I linje med nödvändig 
utveckling

Andel säkra gång-, cykel-  
och mopedpassager på 
kommunalt huvudnät för bil

19 % 25 % Inte 
definierat

Utvecklingen kan  
inte bedömas

Andel av kommuner med god 
kvalitet på underhåll av 
gång- och cykelvägar 15 %

Ingen 
mätning 

2014
70 %

Startår för mätningen 
2013, ingen mätning 
2014 – utvecklingen 

kan inte bedömas
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Under 2014 omkom 270 personer i vägtrafikolyckor. Det är en ökning av antalet 
dödade med 4 procent jämfört med 2013. För att nå målet om högst 220 omkomna 
år 2020 krävs en årlig minskning med 5 procent. Från 2007 (medelvärde 2006-
2008) till 2014 har den årliga minskningen i genomsnitt varit 7 procent, vilket 
innebär att vi ligger i linje med nödvändig utveckling. Denna minskning gäller 
främst bilister, och även till viss del motorcyklister, medan antalet omkomna bland 
övriga oskyddade trafikanter legat på en konstant nivå. Antalet självmord står för 
cirka 8 procent av antalet trafikdödade, vilket innebär att problemet med själv-
mord måste hanteras inom trafiksäkerhetsarbetet, även om självmorden exklude-
ras ur den officiella statistiken. 

Antalet allvarligt skadade har ökat mellan 2013 och 2014, från 4 800 till 4 900, 
vilket är en ökning med knappt 2 procent. Eftersom antalet allvarligt skadade 
under både 2013 och 2014 ligger över nivån för nödvändig utveckling bedömer 
analysgruppen att utvecklingen inte ligger i linje med nödvändig utveckling för att 
nå målet 2020. En förutsättning för att nå målet är att cykelsäkerheten förbättras, 
särskilt om  
cykeltrafiken fortsätter att öka i omfattning. Ökningen av det totala antalet all-
varligt skadade de senaste två åren beror främst på att antalet allvarligt skadade 
cyklister ökat, från cirka 1 800 till cirka 2 200. En anledning kan vara att cyklingen 
i samhället ökat. Ökningen av antalet allvarligt skadade mellan 2013 och 2014 är 
dock generell och går inte att härleda till någon enskild trafikantgrupp. 

Ökad cykeltrafik har varit samhällets uttalade ambition under flera år. Cykel-
trafiken förväntas växa, och det gäller inte minst trafiken med snabbare eldrivna 
cyklar, vilket bidrar till högre skaderisker. Med anledning av denna ökning och att 
fler cyklister bedöms bli allvarligt skadade vill analysgruppen särskilt trycka på 
att säkerhet måste vara en förutsättning i arbetet för en ökad cykeltrafik. Trafik-
säkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter måste därför intensifieras och fokusera 
på allvarligt skadade cyklister. För att minska dessa skador måste kommuner och 
Trafikverket främst tillhandahålla en infrastruktur och ett underhåll som tar hän-
syn till oskyddade trafikanters behov. Hjälmanvändningen bland cyklister måste 
också öka (ökar i nuläget inte i tillräckligt snabb takt) samt användandet av annan 
skyddsutrustning.  De två indikatorerna säkra GCM-överfarter (gång, cykel och 
moped) och underhåll av GC-vägar i tätort följs upp från och med 2013. Andelen 
säkra GCM-överfarter har uppmäts till 25 procent 2014. Detta är en högre nivå 
än 2013 (19 procent) men mätningarna är inte helt jämförbara eftersom betydligt 
fler kommuner ingår i 2014 års mätning. Underhållet mättes inte under 2014, men 
bedömningen är att båda dessa indikatorer måste förbättras betydligt till 2020 för 
att antalet allvarligt skadade ska minska i den takt som krävs. 

Minskningen av antalet omkomna sedan 2007 förklaras främst av en pågående 
förbättring av fordonspark och infrastruktur, och inte minst av sänkta hastighets-
nivåer. Såväl indikatorn säkra statliga vägar som säkra fordon utvecklas i tillräck-
ligt snabb takt. Hastigheten har i sig en avgörande roll för hur många som dödas 
och skadas i trafiken, men hastigheten samspelar också starkt med andra indika-
torer. Vägutformningen och bilparkens säkerhetsvinster optimeras när de kombi-
neras med rätt hastighet. Den genomsnittliga hastigheten på det statliga vägnätet 
beräknas ha ökat något 2014 jämfört med 2013 och är nu tillbaka 2012 års nivå på 
78,2 km/tim (mål: 77 km/tim). Utfallet ligger dock fortfarande under nödvändig 
utveckling. Trots att medelhastigheten ligger i linje med nödvändig utveckling är 
hastighetsefterlevnaden fortfarande på en oacceptabelt låg nivå. Andelen trafik- 
arbete inom tillåten hastighet år 2014 beräknas vara 46 procent (mål: 80 procent) 
på det statliga vägnätet och 63 procent (mål: 80 procent) på det kommunala väg- 
nätet. 
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Andelen nyktra förare är i stort sett oförändrad mellan 2013 och 2014. Sedan mät-
serien för nyktra förare startade 2007 har det skett en ökning från 99,71 procent 
till 99,78 procent år 2014. Den ökningen har dock inte varit tillräckligt stor, utan 
resultatet för 2014 ligger under kurvan för nödvändig utveckling. 

Andelen bältade i framsätet har stagnerat de senaste åren, men den är fortfarande 
på en så hög nivå att den betraktas vara i linje med nödvändig utveckling. 

Analysgruppens övergripande bedömning är att det befintliga målet till 2020 för 
omkomna ser ut att kunna nås. En viss försiktighet krävs dock beroende på den 
slumpvisa variation som förekommer mellan åren. Antalet allvarligt skadade har 
ökat de senaste två åren och ligger inte längre i nivå med nödvändig utveckling. En 
förutsättning för att nå målet till 2020 är att cykelsäkerheten förbättras, särskilt 
om cykeltrafiken fortsätter att öka i omfattning.

En annan övergripande slutsats är att trafiksäkerhetsutvecklingen på senare år 
mer eller mindre stagnerat för oskyddade trafikanter, medan de som färdas i bil 
har en fortsatt positiv utveckling. Detta gäller både för antalet omkomna och för 
antalet allvarligt skadade. För att nå etappmålet 2020 krävs att ytterligare åt-
gärder för oskyddade trafikanter utvecklas och införs på bred front och i snabb 
takt. Detta är också nödvändigt för att Sverige på lång sikt ska ha en fortsatt positiv 
trafiksäkerhetsutveckling. 

Om man sätter utvecklingen av omkomna i relation till det mål som gäller på EU-
nivå – som motsvarar högst 133 dödade i Sverige år 2020 – är antalet omkomna för 
närvarande långt över den nödvändiga utvecklingen. Analysgruppen bedömer att 
extraordinära insatser krävs för att nå EU-målet om max 133 omkomna till 2020.
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1 Inledning

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit. 
Det etappmål som gäller nu beslutades av riksdagen 2009 och formuleras som att 
antalet dödade i vägtrafiken bör halveras mellan 2007 och 2020 (prop. 2008/09:93 
Mål för framtidens resor och transporter). Det innebär att antalet dödade år 2020 
får vara högst 220. Beslutet innebär även att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken 
ska reduceras med en fjärdedel under samma period. I beslutet finns också en 
skrivning om att målen ska ses över 2012 och 2016. Avsikten med det är att säker-
ställa att trafiksäkerhetsarbetet alltid har så relevanta och drivande mål som möj-
ligt. Sedan 2012 års översyn av etappmålet finns förslag om att justera det till att gå 
i linje med det etappmål för vägtrafiksäkerheten som antagits inom EU. Det skulle 
innebära ett mål om maximalt 133 dödade i vägtrafiken år 2020. Regeringen har 
ännu inte uttryckligen antagit detta mål.

För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäker-
hetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och 
att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga 
resultatkonferenser. Syftet med arbetssättet är att skapa långsiktighet och systema- 
tik i trafiksäkerhetsarbetet. Arbetssättet är framtaget och utvecklas löpande i sam-
verkan mellan en rad organisationer: Rikspolisstyrelsen, NTF, Toyota Sweden AB, 
Folksam, Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Taxi-
förbundet, Bussbranschens Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och dåvarande 
Vägverket. 

Uppföljningen av indikatorer är central i målstyrningen. Var och en av dessa har 
ett målvärde att nå till 2020. Dessa målvärden motsvarar tillsammans det samlade 
målet för trafiksäkerhetsutvecklingen. Följande indikatorer följs i dagsläget upp 
(exakta måttbeskrivningar och målnivåer återges i avsnitt 4): 

•	 Hastighetsefterlevnad,	statligt	vägnät

•	 Hastighetsefterlevnad,	kommunalt	vägnät	

•	 Nykter	trafik

•	 Bältesanvändning

•	 Hjälmanvändning

 -		Cykelhjälm

 -		Mopedhjälm

•	 Säkra	personbilar

•	 Säkra	motorcyklar	(ABS)

•	 Säkra	statliga	vägar

•	 Säkra	gång-,	cykel-	och	mopedpassager	i	tätort

•	 Underhåll	av	gång-	och	cykelvägar.	
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1.1 Syfte

Syftet är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen under 2014. Vi 
redovisar och analyserar läget när det gäller antalet dödade och allvarligt skadade 
samt utvecklingen för var och en av de tio indikatorerna. 
Sammantaget ger analysrapporten svar på vilka indikatorer som är viktigast att 
påverka för att öka trafiksäkerheten och för att i förlängningen nå etappmålet till 
2020. Rapporten är underlag för 2015 års resultatkonferens och för den fortsatta 
planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

1.2 Utgångspunkter

Utgångspunkten för analysen är de mål och indikatorer som ligger till grund för 
etappmålen. Dessa är framtagna av dåvarande Vägverket i samverkan med en rad 
nationella organisationer, se rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet  
(Vägverket, publikation 2008:31). 

År 2012 genomfördes en översyn av mål och indikatorer för att säkerställa att upp- 
följningsmetoderna alltid är så relevanta och uppdaterade som möjligt. Översynen 
tog sin utgångspunkt i det nya etappmålet på EU-nivå om en halvering av det to-
tala antalet dödade i vägtrafiken mellan 2010 och 2020.

För Sveriges del motsvarar det ett mål om maximalt 133 dödade 2020. Analysen 
visade att en skärpning av målet till EU-nivån skulle ge ett utmanande – men inte 
orealistiskt – nytt etappmål att arbeta för. Denna slutsats beror till stor del på att 
utvecklingen fram till 2020 kommer vara mycket gynnsam när det gäller de säker-
hetsegenskaper som fordonen har, och kommer att ha. Översynen lämnade ett 
förslag om ett skärpt etappmål, i linje med EU-målet, samt en uppdaterad indi-
katoruppsättning med vissa uppdaterade målnivåer (Trafikverket, 2012:124). 

I dagsläget är inte någon ny målnivå antagen och därmed analyseras resultaten 
utifrån nuvarande mål om maximalt 220 dödade till år 2020. EU-målet illustreras 
dock i det sammanfattande diagrammet. När det gäller indikatoruppsättningen 
tillämpas den indikatoruppsättning som översynen från 2012 föreslog. 
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2 Antal dödade och allvarligt skadade 

Riksdagen fastställde i maj 2009 som etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen att 
antalet omkomna bör halveras till maximalt 220 och antalet allvarligt skadade bör 
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020, från 5 400 till 4 000. Särskilt bör 
åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras. 

Antalet omkomna och skadade i vägtrafiken beror på en rad faktorer, till exempel 
trafiksäkerhetsåtgärder, trafikarbete och många andra omvärldsfaktorer. Det finns 
även en slumpmässig variation i utfallet av antalet omkomna och skadade mellan 
åren. För antalet skadade är den slumpmässiga variationen av mindre betydelse, 
men för antalet omkomna kan den relativa felmarginalen vara så hög som 10 pro- 
cent. 

Som dödad vid vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar till 
följd av olyckan. Med en vägtrafikolycka avses ”en olycka som inträffat i trafik 
på väg, som allmänt används för trafik med motorfordon, vari deltagit minst ett 
fordon i rörelse och som medfört personskada”. Gående som omkommit till följd 
av fallolyckor i vägtrafik1 finns därför inte med i statistiken över trafikolyckor med 
personskador.

Självmord har tidigare definitionsmässigt ingått i Sveriges officiella statistik över 
omkomna inom vägtrafiken. I Trafikanalys2 uppdrag ligger dock att från och med 
2010 särredovisa antalet självmord. Från och med 2010 exkluderas därmed själv-
morden från den officiella statistiken över omkomna i vägtrafikolyckor. Det medför 
att statistiken från och med 2010 inte är helt jämförbar med tidigare år. Under 
2010–2012 bedrevs en metodutveckling när det gäller att fastställa självmord, 
vilket är en bidragande orsak till att antalet bedömda självmord ökade under den 
perioden. Från och med 2012 är metoden fastlagd (Trafikverket 2014) och själv-
mord står för cirka 8 procent av antalet trafikdödade. Under 2014 har 25 dödsfall 
inträffat genom självmord.

Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en 
skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett 
begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättning-
ar oberoende av orsak. Ett problem med att använda måttet medicinsk invaliditet 
är dock att det ofta går lång tid mellan skada och konstaterad invaliditet. Därför 
används i stället en metod (Transportstyrelsen, 2009) som gör att antalet personer 
med medicinsk invaliditet prognostiseras utifrån de skador sjukhusen rapporterar 
till STRADA och med hjälp av en riskmatris framtagen av försäkringsbolaget 
Folksam. 

1Kallas ibland ”gående singel”
2Trafikanalys (f.d. SIKA) svarar för officiell statistik inom kommunikationsområdet.
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2.1 Dödade

2006–2008 2014       Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Antal omkomna 440 270 220 I linje med nödvändig 
utveckling

Under 2014 omkom 270 personer i vägtrafiken, varav 191 män och 79 kvinnor. 
Den positiva utvecklingen mellan 2011 och 2013 är därmed bruten. Jämfört med 
medelvärdet för 2006–2008 har antalet omkomna minskat med 38 procent, vilket 
medför en genomsnittlig årlig minskning på cirka 7 procent. För att nå målet om 
högst 220 omkomna år 2020 krävs en årlig genomsnittlig minskning på 5 procent, 
utvecklingen av antalet omkomna ligger därmed i linje med nödvändig utveckling 
(figur 1).

I figur 1 visas även nödvändig utveckling av antalet omkomna utifrån EU-målet  
om en halvering av antalet trafikdödade mellan 2010 och 2020 till maximalt 133 
dödade år 20203. Av den framgår att antalet omkomna är långt över den nöd- 
vändiga utvecklingen för att nå EU-målet. 

Ökningen i antalet dödade kan främst härledas till gående, cyklister och i viss mån 
mopedister, se figur 2. För övriga trafikantkategorier minskade antalet omkomna. 
Under 2014 omkom 33 cyklister, vilket var en ökning med 19 jämfört med 2013. An-
talet omkomna cyklister var dock ovanligt lågt 2013. Den vanligaste dödsolyckan 
för cyklister är kollision med motorfordon. Under 2014 blev drygt hälften av de 
omkomna cyklisterna påkörda av en personbil eller en lastbil. Singelolyckor är den 
näst vanligaste olyckstypen bland cyklisternas dödsolyckor.
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3Trafikverkets publikation 2012:124

Figur 1. Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2014, samt nödvändig utveckling fram till år 
2020. Sedan 2010 exkluderas självmord. Källa: STRADA.
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För mopedister och gående ökade antalet omkomna från 3 till 8 respektive 42 till 
52. Drygt hälften av gående blev påkörda på gatan eller i en korsning på kommu-
nalt vägnät. Resterande omkom på statligt vägnät. Några har blivit påkörda sedan 
de klivit ur sitt fordon och ytterligare några av en backande bil eller av sin egen bil 
som kommit i rullning. 

Antalet barn som dödats har stabiliserats på en låg nivå (figur 3). Under 2014 
omkom 14 barn i åldersgruppen 0–17 år, vilket innebär en ökning med tre personer 
jämfört med 2013 men fortfarande en lägre nivå än 2012. Av dessa barn dödades 
tre barn i åldersgruppen 0–6 år, varav två blev överkörda vid backning och ett barn 
omkom som bilpassagerare. Av de äldre barnen omkom tre i mopedolyckor, en som 
förare i motorcykelolycka, två i cykelolyckor, två som gående, två som passagerare  
i personbil och en som förare av en terränghjuling. Könsfördelningen var 11 män 
och tre kvinnor. Av de omkomna barnen var sju i åldern 0-14 år och sju i åldern 
15-17 år.

Figur 2. Antal omkomna fördelade efter trafikantkategori. 2006-2014.   
*Med bil avses här personbil, lastbil och buss. Källa: STRADA.

Figur 3. Antal omkomna barn (0-17 år) fördelade efter ålder. 2006-2014. Källa: STRADA.
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2.2 Allvarligt skadade

2007 2014  Mål år 
2020   

Bedömd utveckling  
mot mål

Prognostiserat antal 
allvarligt skadade 5 400 4 900 4 000 Ej i linje med nödvändig 

utveckling

Antalet allvarligt skadade för 2007 beräknades till cirka 5 400 personer och för 
2014 till knappt 4 900. Etappmålet innebär att antalet allvarligt skadade får uppgå 
till högst 4 000 år 2020, vilket motsvarar en årlig minskningstakt på drygt 2 pro-
cent. Från 2007 har antalet allvarligt skadade minskat med ungefär 10 procent, 
vilket ger en årlig minskning på 1,4 procent, och utvecklingen är därför inte längre 
tillräckligt bra utifrån den nödvändiga årliga nedgången. 

Figur 4. Prognostiserat antal allvarligt skadade 2006-2014, samt nödvändig utveckling fram till år 
2020. Källa: STRADA.

I figur 5 visas utvecklingen av antalet allvarligt skadade fördelat efter trafikant-
kategori. Det är tydligt att ökningen de senaste två åren beror på en ökning av  
antalet allvarligt skadade cyklister. Antalet allvarligt skadade i personbil har planat 
ut på en nivå på cirka 1 600. När det gäller övriga trafikantkategorier har också 
deras nedgång stabiliserats på nivån 300–400. 
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Många av dem som skadades allvarligt var gående som fallit omkull (figur 4). Om 
denna olyckstyp hade ingått i den formella definitionen av vägtrafikolycka skulle 
antalet allvarligt skadade uppgå till drygt 7 500. Antal fallolyckor per månad för år 
2014 visas i figur 6, flest fallolyckor skedde i januari och december. Det är därför 
viktigt att ha denna trafikantgrupp i åtanke även om den inte ingår i den officiella 
statistiken.

Många personer med en låg grad av medicinsk invaliditet uppfattar sig inte som 
allvarligt skadade. Därför används också termen mycket allvarligt skadad. Den 
avser en person som har fått en medicinsk invaliditet på minst 10 procent. Under 
2014 beräknas ungefär 700 personer ha blivit mycket allvarligt skadade. Av dessa 
är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Den största skillnaden mellan allvarligt 
och mycket allvarligt skadade personer är att de mycket allvarligt skadade oftare 
har fått huvudskador. 
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Figur 5. Prognostiserat antal allvarligt skadade efter trafikantkategori 2006-2014. Källa: STRADA.

Figur 6. Prognostiserat antal allvarligt skadade, inkl./exkl. gående singel, efter månad 2014. Källa: 
STRADA.
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I figur 7 visas fördelningen mellan olika trafikantgrupper uppdelat på allvarlighets- 
grad. Cyklister och personer som färdas i personbil är de trafikantgrupper som 
utgör störst andel av både de allvarligt skadade och de mycket allvarligt skadade. De 
två grupperna utgör tillsammans ungefär 75 procent av alla skadade. Skadebilden 
ser helt olika ut för dessa två trafikantgrupper. För cyklister är skador på armar, ax-
lar och ben vanligast. Den största skillnaden mellan allvarligt och mycket allvarligt 
skadade cyklister är att fyra av tio mycket allvarligt skadade cyklister har fått skador 
på huvudet. För de allvarligt skadade cyklisterna är det endast en av tio. För person- 
bilister är nackskador den vanligaste skadan; drygt 60 procent har drabbats av nack-
skador, oavsett skadegrad. 

Fler motorcyklister än mopedister har skadats allvarligt eller mycket allvarligt. Hos 
båda grupperna är det skador på armar, axlar och ben som är vanligast. Andelen 
gående som blivit allvarligt eller mycket allvarligt skadade efter att ha blivit påkörda 
är mycket högre än deras andel av persontransportarbetet. Även hos dem är det 
skador på ben eller arm som oftast gett bestående men på minst 1 procent. 

Fotgängare

På cykel

På moped

På motorcykel

I personbil

I buss/lastbil/Övrigt

Antal/andel skadade med 
medicinsk invaliditet ≥ 1 procent
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206; 
  4%

267; 
6%

2 139; 
44%

285;
6%

331;
7%

1 623; 
33%

50; 
7%

259; 
37%

33; 
5%

55; 
8%

264; 
38%

39; 
5%

Figur 7. Prognostiserat antal/andel allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade (exkl. fall-
olyckor gående) efter färdsätt 2014. Källa: STRADA.



17
ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN 2014

2.3 Internationell jämförelse

Sverige, Storbritannien, Danmark och Nederländerna har lägst antal omkomna 
per invånare inom EU. Även om Sveriges kvot ökat från 2,7 till 2,8 mellan 2013 och 
2014, så ligger Sverige fortfarande bra till om vi jämförs med de andra ländernas 
värde från 2013.

Om den svenska utvecklingen i antalet omkomna mellan åren 2006 och 2014 jäm-
förs med Norge, Finland, Danmark framträder att antalet omkomna i dessa länder 
varierar, men utvecklingen är positiv i samtliga länder. Antalet omkomna minskar 
stadigt över tid, men med en viss variation i antal över åren (figur 9). 

Figur 9. Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Sverige, Danmark, Norge och Finland, 2006-2014. 
Källa: Nordiskt vägforum.

Figur 8. Sverige jämfört med andra länder om antal omkomna per 100 000 invånare, 2013 och 
2014 för Sverige och 2013 för övriga länder.Källa: IRTAD och CARE. 
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Jämförs utvecklingen mellan länderna märks att Sverige i medeltal haft en 
minskning av ungefär 24 dödade per år jämfört med medelvärdet för 2006-
2008 vilket motsvarar en genomsnittlig årlig minskning med sju procent. 
Motsvarande minskning har i Norge och Finland varit sju respektive sex 
procent medan man i Danmark har haft en årlig minskning på 10 procent 
jämfört med medelvärdet för 2006-2008.

2.4 Analys och diskussion

Den genomsnittliga årliga minskningen av antalet omkomna sedan 2007 är för 
Sverige 7 procent, vilket gör att den nödvändiga utvecklingen för att nå målet 
2020 fortfarande följs. Antalet omkomna har dock ökat med 10 personer från 
2013 till 2014. Ökningen kan främst härledas till gående, cyklister och i viss mån 
mopedister, medan de andra trafikantgrupperna minskar. Om denna ökning 
av oskyddade trafikanter är en trend eller inte går ännu inte att uttala sig om, 
men utvecklingen behöver följas noga. Det är också oroväckande att antalet 
allvarligt skadade inte längre är tillräckligt bra utifrån den nödvändiga årliga 
nedgången. Även här är det tydligt att uppgången beror på en ökning av antalet 
allvarligt skadade cyklister och att minskningen av antalet allvarligt skadade i 
personbil planat ut. Om man studerar antalet allvarligt skadade, och räknar in 
gående som fallit omkull, märks att de är en stor grupp som behöver beaktas. 

Sverige är fortfarande bland de trafiksäkraste länderna i världen. Trenden är ett 
minskat antal omkomna i samtliga nordiska länder, även om Sverige har haft en 
uppgång mellan 2013 och 2014 till skillnad mot de övriga nordiska länderna. 

För att bedöma hur troligt det är att vi når målet om 220 dödade till år 2020 har 
slumpens inverkan beräknats. Beräkningar visar att om det förväntade antalet 
omkomna år 2020 med avseende på trafiksäkerhetsläget och omvärldsfaktorer 
är 1974, så kommer vi med 95 procents sannolikhet att få ett faktiskt utfall på 
högst 220. Insatserna i det fortsatta arbetet för att nå målet om max 220 dödade 
bör därför i stället beräknas utifrån antalet 197. Detta bör beaktas i den  
kommande översynen av etappmålsarbetet som startas under 2015.

4Antal omkomna antas följa en Poissonfördelning och riktvärdet är framtaget genom att utgå från att 220 omkomna  
är övre konfidensgränsen i ett 95-procentigt enkelsidigt konfidensintervall. 
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3 Omvärldsfaktorer

Det finns ett antal faktorer som påverkar trafiksäkerheten men som ligger utanför 
det man kan påverka inom det egentliga trafiksäkerhetsarbetet. En del sådana om-
världsfaktorer kan ha en direkt inverkan på trafiksäkerheten, som till exempel  
vädret. Andra faktorer, som befolkningens åldersstruktur, påverkar sammansätt-
ningen av olika färdmedel som i sin tur har betydelse för hur antalet dödade och 
skadade i vägtrafiken utvecklas. I det här kapitlet presenteras några olika omvärlds-
faktorer, och speciellt studeras deras utveckling 2014.

En viktig omvärldsfaktor är trafikarbetets storlek och sammansättning. Prelimi-
nära siffror för 2014 visar att det totala trafikarbetet har ökat med cirka 2,3 procent 
jämfört med 2013. Personbilarnas och de tunga fordonens trafikarbete har ökat i 
ungefär samma utsträckning, med 2,3 respektive 2,1 procent. Den genomsnittliga 
ökningen av trafikarbetet per år sedan 1996 är 0,9 procent, så 2,3 procent är en 
relativt stor ökning. I figur 10 visas trafikarbetets utveckling för olika fordons-
slag mellan 1996 och 2014. Den dominerande gruppen är personbilar, som står för 
drygt 80 procent av det totala trafikarbetet på svenska vägar. Om man studerar hela 
perioden, ökade alla trafikslag utom buss fram till 2008. Därefter har trafikarbetet 
för personbil, tung lastbil och motorcykel planat ut eller till och med minskat något, 
medan trafikarbetet för lätta lastbilar har fortsatt öka. Busstrafiken har legat stabilt 
på knappt 1 000 miljoner fordonskilometer per år under hela perioden. 

När det gäller antalet motorcyklar i trafik märks en liten ökning mellan 2013 och 
2014, från knappt 310 000 till knappt 312 0005. Antalet motorcyklar i trafik ökade 
kraftigt i början på 2000-talet, fram till omkring 2007–2008. Därefter minskade 
ökningstakten, men antalet fordon har fortsatt att öka varje år. Det har skett sam-
tidigt som trafikarbetet minskat (se figur 10), vilket tyder på att körsträckan per 
motorcykel har minskat. Antalet mopeder klass I6 i trafik har minskat från drygt 
105 000 år 2013 till drygt 104 000 år 2014. Dessa mopeder har minskat i antal varje 
år sedan 2009 då det fanns drygt 135 000 registrerade mopeder i trafik. Uppgifter 
från fordonsregistret visar också att det sedan 2012 finns fler avställda mopeder än 
mopeder i trafik, per 30 juni. År 2014 fanns det cirka 145 000 avställda mopeder. 
Uppskattningar av trafikarbetet med moped7 visar att den totala körsträckan för 
mopeder var cirka 190 miljoner kilometer år 2014 och att körsträckan har minskat 
med cirka 1 procent mellan 2013 och 2014. 

Trafikarbetet för cykel är viktigt att följa eftersom en stor andel av de skadade 
trafikanterna är cyklister. Det totala cykeltrafikarbetet och dess förändring är dock 
svårt att uppskatta eftersom det inte görs några nationella mätningar. Mätningar 
från trafik- och gatukontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö visar dock alla på 
en uppåtgående trend de senaste åren. I Stockholm mäter man cykeltrafiken under 
maj och juni varje år och redovisar 5-årsmedelvärden. Där kan man se att det har 
skett en ökning varje år under 2000-talet8 i både det så kallade innerstadssnittet 
och Saltsjö-Mälarsnittet. Enda undantaget är det senaste 5-årsmedelvärdet (2010–
2014) som visade en minskning i innerstadssnittet. I Göteborg beräknar man att 
cyklingen har ökat med cirka 29 procent mellan 2011 och 2014, på helårsnivå.  
Mellan 2013 och 2014 ökade cyklingen med 4 procent och mellan 2012 och 2013 
med 22 procent9. I Malmö redovisas cykel- och mopedtrafik sammanslaget (cykel-
trafiken står dock för cirka 98 procent) och resultatet visar att trafiken ökat med 

5Avser antal registrerade motorcyklar i trafik 30 juni respektive år enligt fordonsregistret. Källa: Trafikanalys/SCB.
6Moped klass II registreras inte.
7Data från Svensk Försäkring bearbetade vid VTI. Avser både klass I och II.
8Data har erhållits från Johan Bergkwist på Trafikkontoret, Stockholms stad. 
9Resultat har erhållits från Jenny Larsson på Trafikkontoret, Göteborgs stad.
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48 procent mellan 2003 och 2013 (Gatukontoret, 2014). Ökningar har skett i alla de 
tre snitt där cykeltrafiken mäts. Gemensamt för mätningarna i de olika städerna är 
att man mäter antalet cykelpassager i vissa utvalda punkter som är samma från år 
till år. I övrigt kan metoderna skilja sig åt i vissa avseenden, till exempel på vilket 
sätt man räknar cyklister och vilka mått som redovisas (exempelvis alla dygn eller 
endast vardagsdygn).

Försäljningen av cyklar har ökat under de senaste åren. Säsongen 2013/201410 såldes 
cirka 584 000 cyklar, vilket är en ökning med 5 procent från säsongen 2012/2013 då 
det såldes cirka 555 000 cyklar (Svensk Cykling, 2014). Sedan säsongen 2010/2011 
har antalet sålda cyklar ökat med 16,5 procent. 

 
 

 
Även befolkningens ålderssammansättning påverkar trafiksäkerheten eftersom 
personer i olika åldrar väljer olika färdmedel och uppvisar olika beteenden (hur 
stora risker man tar i trafiken). Även den fysiska förmågan att klara till exempel en 
påkörning varierar med åldern. I figur 11 visas ålderssammansättningens föränd-
ring mellan 1996 och 2014. Förändringen mellan olika åldersgrupper sker natur-
ligtvis mycket långsamt, men man kan se att till exempel åldersgruppen 65–74 har 
ökat något och gruppen 18–24 har minskat något mellan 2013 och 2014. 

Den åldersgrupp som har högst risk att omkomma i trafiken är den över 75 år. Det 
beror bland annat på att de är bräckligare om en olycka inträffar och att de ofta rör 
sig som oskyddade trafikanter (Trafikanalys, 2011). Näst störst risk har de mellan 
18 och 24, och här är det i första hand männen som står för den höga risken. Andel 
personer över 75 år har legat stabilt mellan 8 och 9 procent från 1996 och framåt, 
men befolkningsprognoser från SCB visar att gruppen kommer att öka fram till 
2020. Den åldersgrupp som har högst risk att omkomma kommer alltså att öka de 
närmaste åren, vilket kan leda till ett ökat antal trafikdödade. Gruppen 18–24 år, 
som också har relativt hög risk, kommer dock att minska, vilket kan kompensera 
något för den ökande andelen äldre. Den grupp som har minst risk att omkomma i 
en trafikolycka är personer i åldern 7–14 år följt av grupperna 45–64 år och 25–44 
år.
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Figur 10. Trafikarbete per fordonsslag, 1996-2014 (miljoner fordonskilometer). Observera att 
trafikarbetet för personbilar visas på den högra y-axeln. Källa: Trafikanalys och VTI. 
*Data för 2014 är preliminära och har räknats upp med Trafikverkets förändringsfaktorer för 
personbil (personbil + lätt lastbil) resp. tunga fordon (tung lastbil och buss). För mc är 2012 det 
senaste året med slutgiltiga uppgifter.

10En säsong räknas från 1 sept.–30 aug.
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Erfarenheter från flera länder visar att det finns ett samband mellan antalet dödade 
i trafiken och den ekonomiska utvecklingen. En nedgång i ekonomin följs ofta av en 
minskning av antalet dödade (Wiklund m.fl., 2011; kap. 2). Till viss del kan sam- 
bandet bero på ett minskat resande under lågkonjunktur, men det är inte hela för-
klaringen. Det finns ett flertal hypoteser om sambandet mellan konjunktur och  
trafiksäkerhet, varav de flesta handlar om förändringar i resmönster. Det finns för-
modligen flera olika effekter som kan påverka trafiksäkerheten i olika riktning, så  
det är mycket svårt att reda ut hur orsakssambanden ser ut.

Som mått på ekonomisk utveckling i det här sammanhanget används ofta arbetslös-
hetens storlek. I figur 12 visas arbetsförmedlingens statistik över den andel personer 
som är öppet arbetslösa eller som deltar i något program med aktivitetsstöd. Arbets-
lösheten har minskat med 0,4 procentenheter mellan 2013 och 2014. Under perioden 
som helhet, 1996–2014, har arbetslösheten varierat ganska mycket. Den var som 
lägst år 2007 och 2008 och steg sedan relativt kraftigt till 2009. Efter det har den 
legat kvar på en ganska hög nivå. Detta kan ha bidragit till de relativt låga dödstalen 
i trafiken de senaste åren. Man ska dock komma ihåg att arbetslösheten bara är en 
av många faktorer som har betydelse för dödstalen. Det finns också en stor slump-
mässig variation mellan åren, vilket påverkar det faktiska utfallet.
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Figur 11. Befolkningens åldersfördelning, 1996-2014. Källa: SCB.

Figur 12. Total arbetslöshet (öppen samt i program, andel av befolkningen), 1996-2014. Källa: 
Arbetsförmedlingen.
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Vädret kan ha stor effekt på trafiken under korta perioder och på begränsade 
platser, till exempel vid tillfälliga skyfall eller vid halka. Det är dock mycket svårt 
att utreda hur stor påverkan sådana tillfälliga och lokala väderfenomen har på 
trafiksäkerheten och hur mycket det slår igenom i den nationella statistiken. När 
det gäller vintersäsongen har man dock sett att vinterväglag och låga temperaturer 
medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar med riklig nederbörd medför 
mycket snö i sidoområdet, vilket leder till färre svåra singelolyckor. De här effekt-
erna kunde man se under 2010 och 2011 som var snörika år. Om man studerar 
SMHI:s snödjupskartor ser man att 2014 var relativt snöfattigt. Det kan ha bidragit 
till sämre förutsättningar för trafiksäkerheten med avseende på biltrafiken jämfört 
med 2010 och 2011. Skillnaden mellan 2013 och 2014 var däremot inte så stor att 
det borde ha haft någon påverkan.
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4 Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer 

4.1 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät

2004 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät

43 % 46 % 80 % Ej i linje med 
 nödvändig utveckling

Genomsnittlig reshastighet 
(km/tim) 82 78 77 I linje med  

nödvändig utveckling

Målet är att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom gällande hastighets-
gräns år 2020. Målet för genomsnittlig reshastighet motsvarar en minskning med 
5 km/tim. Minskade hastigheter bedöms vara bland de indikatorer som har störst 
potential att minska antalet omkomna.

Att genomföra riksrepresentativa mätningar av hastighetsnivåer är resurs-
krävande. Under 2012 genomförde Trafikverket en av tre mätningar (2012, 2016 
och 2020) som planerats till 2020. Den senaste mätningen före 2012 års mätning 
genomfördes 2004. För 2013–2014 har en skattning gjorts utifrån 2012 års mätning 
och Trafikverkets enklare mätningar (Hastighetsindex) som endast visar relativ 
förändring av hastigheter.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
I figur 13 redovisas den observerade nivån på andel trafikarbete inom hastighets-
gräns på statligt vägnät. Andelen trafikarbete inom tillåten hastighet år 2014 
beräknas vara 46,2 procent för statliga vägar. Motsvarande resultat från 2013 års 
mätningar var 46,6 procent. Utfallet ligger 20 procentenheter under nödvändig 
utveckling för att nå målet till 2020. 

Genomsnittlig reshastighet beräknas ha ökat något jämfört med 2013, från 78,0 
till 78,2 km/tim (mål 77 km/tim). Det är dock fortfarande cirka 0,5 km/tim bättre 
utfall än nödvändig utveckling till 2020.

Figur 13. Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät 1996–2004 och 2012–2014,  
samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikverket.
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Analys och diskussion
Om man använder resultat från de enklare indexmätningarna som görs årligen, 
blir det tydligare att trenden med minskande hastighetsnivåer inte har fortsatt 
under 2014, se figur 15.
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Figur 15. Hastighetsindex för medelhastighet sommarperiod (april-september), statligt vägnät 
1996-2014 (Index 1996=1). Källa: Trafikverket.

Även om utvecklingen av reshastighet pekat mot minskade hastigheter och fort-
farande är i linje med nödvändig utveckling, har vi långt kvar till målet om 80 pro-
cents efterlevnad år 2020. Genom att efterlevnaden mer eller mindre är oförändrad 
blir gapet till nödvändig utveckling allt större. 

ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll) är det enskilt viktigaste verktyget för att 
uppnå ökad efterlevnad. Utökad användning av ATK är särskilt betydelsefullt på 
80-sträckor, främst genom att mitträcken saknas på sådana vägar och att efter-
levnaden är generellt låg. Under perioden 2014–2020 planerar Trafikverket och 
polisen för ett årligt tillskott på 200 stationer. Satsningen på fördubblat antal ATK-
skåp, från dagens 1 100 stationer, till år 2020 bedöms dock inte vara tillräcklig för 
att uppnå 80-procentig efterlevnad. 
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Figur 14. Genomsnittlig reshastighet på statligt vägnät 1996–2004 och 2012–2014, samt 
nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikverket.
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Figur 16. Andel trafikarbete inom tillåten hastighet för åren 2000-2004 samt 2012. Skattningen 
för 2013-2014 avses högtrafikerat mc-vägnät och hela det statliga vägnätet för personbilar utan 
släp, maj-september 2014.

Hastighetsefterlevnad är utpekat som ett av de prioriterade områdena för att 
åstadkomma en säker mc-trafik i strategin för ökad säkerhet på motorcykel och 
moped (Trafikverket, 2012). En enkätstudie som SMC och VTI genomförde under 
2013 visar att sänkt hastighet inte ses som en viktig säkerhetsåtgärd bland motor-
cyklisterna själva. Mätresultatet från 2014 års mätningar får därför ses som mycket 
positivt.
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Det är också viktigt att fortsätta stödja rätt beteende hos förare genom att stimu-
lera introduktion av ”Intelligent stöd för anpassning av hastighet” (ISA) i fordon, 
bland annat genom ekonomiska incitament. Införande av ISA som en del i Euro 
NCAP:s säkerhetsklassning av fordon är en viktig milstolpe i detta arbete. 

Sedan 2012 genomförs årliga hastighetsundersökningar med syfte att mäta olika 
hastighetsparametrar för motorcyklar. Undersökningarna är dock betydligt mindre 
i omfattning än 2012 års genomförda och 2016 års planerade rikstäckande hastig-
hetsundersökningar. Mätperioden är maj till september och totalt mäts hastig- 
heter på cirka 270 mätplatser. Andelen motorcyklar inom tillåten hastighet beräk-
nas ha ökat jämfört med 2013, från 39,1 procent till 41,5 procent år 2014, se figur 16. 
Efterlevnaden hos personbilsförare har inte förbättrats. Även bland motorcyklar 
som färdats mer än 5 km/tim över tillåten hastighet syns en tydlig nedgång. 
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4.2 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät

2012 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns 
kommunalt vägnät

64* % 63 % 80 % Ej i linje med  
nödvändig utveckling

Genomsnittlig	 
reshastighet	(km/tim) 49 49 Fastställs	

2016

*Startår för mätningarna. Mätningarna är inte riksrepresentativa men bedöms vara tillräckligt bra för att följa upp  
förändringen över tid. 

Målet är att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom gällande hastighets-
gräns år 2020. Från och med 2012 följs även den genomsnittliga hastigheten. Det 
finns i dagsläget ingen målnivå för detta mått, men detta kommer att bestämmas 
under etappmålsöversynen som görs inför 2016. Ökad hastighetsefterlevnad och 
minskade hastigheter bedöms vara ett område som har stor potential att minska 
antalet dödade i trafiken. Precis som tidigare nämnts för det statliga vägnätet 
så är hastigheten många gånger en förutsättning för att få ut full effekt av andra 
åtgärder. Att anpassa hastigheten efter de hastighetsgränser som satts utifrån 
vägens säkerhetsstandard och fordonens säkerhetssystem medför överlappande 
systemvinster. 

På det kommunala vägnätet påbörjades en ny mätserie 2012. Den baseras på 
mätningar på det kommunala huvudvägnätet i 23 orter, och i varje ort mäts hastig-
heten vid tre mätplatser, se Vadeby och Anund (2014, 2015). Tanken är att hastig-
heten årligen ska mätas i samma punkter och under samma tidsperiod, och 2014 
är alltså det andra året som ger en indikation på förändringen. Mätningarna avser 
inte att skatta nivån på andelen trafikarbete inom hastighetsgräns i Sverige på ett 
representativt sätt, men de bedöms vara tillräckligt bra för att följa upp föränd-
ringen över tid och ge den ungefärliga nivån. 

Utveckling och framskrivning mot mål 2020
I figur 17 redovisas den observerade nivån på andelen trafikarbete inom hastig-
hetsgräns på kommunalt vägnät år 2014. Resultatet visar att 63 procent av trafik-
arbetet ligger inom gällande hastighetsgräns. Det är ingen signifikant förändring 
jämfört med 2013. Utfallet ligger 4 procentenheter under nödvändig utveckling för 
att nå målet till 2020. Analysgruppens bedömning blir därför att utvecklingen inte 
är i linje med nödvändig utveckling. 

Den genomsnittliga reshastigheten är oförändrad sedan 2013 och ligger på 49 km/
tim. Även om målnivån inte har bestämts för detta mått kan vi konstatera att det 
inte skett någon förbättring för hastighetsnivåerna på det kommunala vägnätet i 
tätort mellan 2013 och 2014. 
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Analys och diskussion
Resultaten från mätningarna 2012, 2013 och 2014 uppdelat på hastighetsgräns vi-
sas i figur 18. År 2014 körde 54 procent av trafiken på gator med hastighetsbegräns-
ning 40 km/tim inom gällande hastighetsgräns. På gator med 50 km/tim är det 61 
procent som håller hastighetsgränsen, på 60 km/tim är det 68 procent och på 70 
km/tim är det 77 procent. Hastighetsefterlevnaden är därmed bäst på gator med 
hastighetsbegränsning 70 km/tim och sämst på gator med 40 km/tim. För gator 
med 70 km/tim ligger vi nära målnivån på 80 procent. Jämfört med 2013 års  
mätningar är det i princip inga förändringar.

Efterlevnaden är något bättre dagtid då totalt sett 64 procent av trafiken kör inom 
gällande hastighetsgräns medan det är 59 procent nattetid. Uppdelat på fordons-
typ är det 62 procent av personbilarna som håller hastighetsgränsen, 72 procent av 
lastbilar och bussar samt 84 procent av lastbilar med släp. Andelen överträdelser 
för mc/moped särredovisas inte eftersom mätutrustningen inte kan särskilja mc 
och moped. 

Figur 17. Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät 2012–2014, samt 
nödvändig utveckling. Källa: Vadeby och Anund (2015).
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Figur 18. Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät år 2012 - 2014, uppdelat 
på hastighetsgräns. Källa: Vadeby och Anund (2015).
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Sedan 2008 pågår en nationell hastighetsöversyn, och enligt den nationella ut-
värderingen (Trafikverket, 2012) hade 26 procent av landets kommuner börjat 
införa nya hastighetsgränser vid årsskiftet 2011/2012. Mellan 2013 och 2014 ökade 
längden av gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim med cirka 170 km på  
huvudvägnätet i tätort, vilket innebär en ökning med 23 procent. Samtidigt minsk-
ade längden gator med 50 km/tim med drygt 230 km (7 procent). Trafikverkets 
trafiksäkerhetsenkät 2013 visar att 62 procent av de tillfrågade generellt tycker att 
det är rimligt att sänka hastighetsgränsen för att öka trafiksäkerheten. Speciellt 
anser 70 procent att det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim där 
det finns många gående och cyklister. 

För att nå målet om 80 procents hastighetsefterlevnad år 2020 är det framför allt 
hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver 
förbättras. Under 2014 dödades 72 personer på det kommunala vägnätet och 2 160 
skadades allvarligt. Ungefär 42 procent av de dödade var gående eller cyklister 
i kollision med motorfordon på gator där hastighetsgränsen var 50 km/tim eller 
lägre. Kröyer m.fl. (2014) visar att det är cirka 5 gånger högre risk för en gående att 
dödas om hen blir påkörd i 50 km/tim jämfört med 30 km/tim. Det finns därför en 
stor potential i att minska antalet dödade genom att minska hastigheterna och öka 
efterlevnaden.

För att öka hastighetsefterlevnaden kan man till skillnad från det statliga vägnätet 
inte förlita sig på ATK eftersom det endast finns ett fåtal kameror på det kommu-
nala vägnätet, och inga fler är planerade i dagsläget. Däremot kan teknisk utrust-
ning som hjälper föraren att hålla hastigheten (ISA) och ekonomiska incitament 
(Stigson m.fl., 2012) ha positiv inverkan. Det finns ett gott stöd för tekniska stöd-
system; Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät visar att 57 procent håller med om att 
alla bilar borde utrustas med ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla 
hastighetsgränserna. Dessutom kan efterlevnaden öka genom att fler tätortsgator 
utformas så att de blir mer ”självförklarande” och att det därmed blir naturligt för 
trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns. God hastighetsefterlevnad vid låga 
hastighetsgränser är även väsentligt för att få ut full effekt av exempelvis auto-
matisk nödbroms (low-speed AEB), se Rizzi m.fl. (2014).
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4.3 Nykter trafik

2007 2014 Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete 
med nyktra förare 99,71 % 99,78 % 99,90 % Ej i linje med 

nödvändig utveckling

Målet för trafiknykterheten är att minst 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med 
nyktra förare år 2020. En nykter förare definieras som en förare med blodalkohol-
halt under 0,2 promille. 

Som underlag för att följa utvecklingen används en mätserie som bygger på data 
från polisens kontrollverksamhet (Forsman, 2011). Mätserien ska ses som ett mått 
på rattfylleriets utveckling och inte den faktiska nivån. Serien är framtagen på så 
sätt att den i möjligaste mån inte är beroende av polisens arbetssätt men det går 
inte att utesluta att en viss inverkan finns. 

I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket, 2008) anges att  
definitionen av en nykter förare även inbegriper att man är fri från andra droger  
än alkohol. I de data som ligger till grund för mätserien finns ingen information 
om förekomst av droger, utan det är endast nykterhet med avseende på alkohol 
som avses.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Resultat från mätserien baserad på polisens kontroller visar att andel nykter trafik 
i stort sett inte har förändrats mellan år 2013 och 2014. Andelen för 2014 är 99,78 
procent vilket kan jämföras med 99,77 procent både år 2012 och 2013 (Figur 19). 
Totalt sett har det skett en ökning från mätseriens startår 2007 då andel nyktra 
förare var 99,71 procent. Den ökningen har dock inte varit tillräckligt stor utan 
resultaten för 2014 ligger under kurvan för nödvändig utveckling. Analysgruppen 
bedömer därför att utvecklingen inte sker i tillräcklig snabb takt för att målet till 
2020 ska uppnås. 
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Figur 19. Andel nykter trafik 2007-2014. Mätserie baserad på data från polisens kontroller. Källa: 
Polisen,VTI.
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Analys och diskussion
Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att antal alkoholpå-
verkade (alkoholkoncentration ≥ 0,2 ‰) omkomna personbilsförare var lägre 2014 
än 2013 (Figur 20). Andelen är dock densamma under de två åren vilket beror på 
att även det totala antalet omkomna personbilsförare har minskat. Om man tittar 
på hela perioden ser man att andelen alkoholpåverkade, med undantag från 2012, 
har varit relativt lågt sedan 2010. Det innebär att man, när antal omkomna person- 
bilförare totalt har minskat, även har lyckats minska de omkomna som är alkohol- 
påverkade.

 

Genomgången av djupstudierna visar också att alkohol påvisades hos 2 av 8 (29 %) 
omkomna mopedförare och 2 av 28 (7 %) omkomna förare av tvåhjulig motorcykel 
under 2014. Bland omkomna fyrhjulingsförare var 5 av 6 (83 %) alkoholpåverkade. 
Det är känt sedan tidigare att många fyrhjulingsolyckor är alkoholrelaterade. I en 
gemensam strategi för ökad säkerhet på fyrhjuling (Trafikverket, 2013) anges att 
mer än 6 av 10 förare i dödsolyckor varit alkoholpåverkade.

I figur 21 visas antal personer som omkommit i alkoholrelaterade dödsolyckor 
uppdelat efter färdsätt. En dödsolycka definieras som alkoholrelaterad om alkohol 
(≥ 0,2 ‰) har påvisats hos antingen en motorfordonsförare och/eller en gående 
och/eller cyklist. Mellan 2013 och 2014 har det skett en liten ökning av antal om-
komna från 49 till 54 personer. Framförallt kan man se att antal i kategorin cykel 
och moped som omkommit i en alkoholrelaterad olycka har ökat och uppgick år 
2014 till 9 personer. Av dessa 9 personer var 7 cyklister. När det gäller cyklister och 
fotgängare som omkommer i alkoholrelaterade olyckor så är det oftast cyklisterna 
och fotgängarna själva som är alkoholpåverkade. Det gällde alla cyklister och en 
majoritet av gående under 2014. 

Figur 20. Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna samt antal 
alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997–2014. Källa:  
Trafikverkets djupstudier.
*Exklusive självmord fr.o.m. 2010.
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I Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät var det 5,0 procent som år 2014 svarade ja på 
frågan: ”Har det hänt någon gång under de senaste 12 månaderna att Du kört bil 
efter att ha druckit alkohol utöver lättöl?”. Det är i stort sett samma nivå som 2013 
(4,9 %) och den är en av de lägsta noteringarna sedan mätningarna startade 1981 
(Trafikverket, 2014). Sammantaget kan man säga att andelen nykter trafik fort-
sätter att vara hög i Sverige men utvecklingen har stagnerat och för att nå målet  
till 2020 behövs ökade insatser. 

En viktig del i det framtida arbetet mot rattfylleri är tekniska lösningar som möj-
liggör snabb och säker detektion av alkohol i utandningsluften. Sådana lösningar 
kan användas antingen i fordonsintegrerade system eller i fristående automatiska 
nykterhetskontroller (även kallat alkobommar). När det gäller automatiska nykter- 
hetskontroller är syftet att möjliggöra omfattande kontroller av rattfylleri på 
platser med många bilister och fältförsök med lovande resultat har genomförts i 
Tysklandsterminalen i Göteborg och i Frihamnen i Stockholm. Fältförsöken har 
initierats av MHF och de föreslår nu ett stegvis införande av systemet i Sveriges 
hamnar. 
När det gäller fordonsintegrerade system är tekniken med beröringsfria alkohol-
sensorer relativt väl utvecklad och nästa steg är att testa och demonstrera syste-
men i större skala. Även om tekniken är lovande kommer det att dröja ett antal år 
innan den skulle kunna implementeras i större omfattning.

Parallellt med utvecklingen av system som detekterar alkohol så pågår utveckling 
av mer generella system som syftar till att följa förarnas beteende och vidta lämp-
liga åtgärder (driver monitoring). Dessa system kan också vara betydelsefulla när 
det gäller alkoholpåverkade och även drogpåverkade förare. 

Polisen har en fortsatt viktig roll genom sin övervakning. Även om den tekniska 
utvecklingen på sikt kan komma att minska polisens roll kan man dels konstatera 
att det kommer att dröja lång tid innan det finns i någon större skala och dels att 
det i första hand endast rör bilar. Det är därför oroande att antal genomförda ut-
andningsprov har minskat de senaste åren. Under 2014 genomfördes 1,9 miljoner 
utandningsprov vilket är en minskning med 15 procent från 2013 då 2,2 miljoner 
prov genomfördes. Antal prov har minskat i alla län utom två. Sedan 2009 har 
antal prov minskat med nästan en tredjedel (31 %).
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Figur 21. Antal personer som omkommit i alkoholrelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008-2014. 
Källa: Trafikverkets djupstudier. 
*Exklusive självmord fr.o.m. 2010.
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Antal anmälda alkoholrattfylleribrott har också minskat de senaste åren, an- 
ledningen till det kan vara en kombination av minskad övervakning och en  
nyktrare trafik. Minskningen mellan 2013 och 2014 är inte så stor, 13999 mot  
13735 (preliminära uppgifter från BRÅ). År 2009, när antal utandningsprov var 
som störst, anmäldes dock 17847 brott.

I begreppet nykter trafik ingår också att förare ska vara fria från andra droger än 
alkohol. Detta följs inte i någon indikator men i figur 22 visas en tidsserie över  
antal personer som omkommit i drogrelaterade olyckor. Dessa definieras på mot- 
svarande sätt som alkoholrelaterade olyckor. Det är endast illegala droger som 
avses här. Man bör dock notera att för överlevande trafikanter är det relativt sällan 
som man känner till eventuell drogpåverkan så det finns viss osäkerhet i resulta-
ten.  
Totalt har man identifierat 21 personer som omkom i en drogrelaterade olycka 
under 2014 vilket motsvarar cirka 8 procent av alla omkomna. De omkomna för-
delade sig på färdsätten personbil, motorcykel och gående enligt figur 22.

En genomgång av alla personbilsförare som omkom under åren 2005–2013 visar 
att amfetamin var den vanligast förekommande illegala drogen och den förekom 
hos 4,3 procent av förarna (Forsman, 2015). Den näst vanligaste var THC (canna-
bis) som förekom hos 2,4 procent. Tidigare studier (se t.ex. Elvik, 2013) har visat 
att amfetamin är den drog som ger störst ökad risk att dödas eller skadas svårt i 
trafiken. 

Figur 22. Antal personer som omkommit i drogrelaterade dödsolyckor efter färdsätt. Källa: 
Trafikverkets djupstudier.  
*Exkl. självmord fr.o.m. 2010.
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Figur 23. Andelen personer som vid observationstillfället var bältade i personbilars framsäte 
1997-2014, samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: VTI:s observationsmätningar.

4.4 Bältesanvändning 

2007 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel bältade i framsätet  
i personbil 96 % 97 % 99 % I linje med  

nödvändig utveckling

Målet för bältesanvändningen är att minst 99 procent av alla förare och fram-
sätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 2020. Som underlag för att 
följa utvecklingen används resultat från VTI:s observationsmätningar. Indikatorn 
definieras som andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna 
(för en beskrivning av mätningarna, se Larsson m.fl. 2014). Mätningarna bygger 
på observationer av 58 000 personbilar vid större cirkulationsplatser i sex mellan-
svenska tätorter. Mätningarna är till för att följa utvecklingen över tid, och nivån 
på bältesanvändningen ska inte ses som representativ för förare och passagerare 
generellt i Sverige.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Användningen av bilbälten i personbilars framsäte uppgick till 97 procent 2014, 
vilket är oförändrat jämfört med 2013. Analysgruppens bedömning är att det ligger 
i linje med nödvändig utveckling.
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Analys och diskussion
Andelen bältade personer i framsätet är hög men har stagnerat de senaste tre åren. 
Av förarna är det 98 procent som använder bälte, och av passagerarna i framsätet 
är det 97 procent. I figur 24 framgår att bältesanvändningen ökat i samtliga yrkes-
grupper, och taxiförare har nu lika hög användning som övriga förare av personbil. 
Även om bälte används i alldeles för låg utsträckning bland förare av tung lastbil 
syns en fortsatt uppgång. Bältesanvändningen för vuxna i baksätet har minskat 
under de senaste två åren.

Kvinnor har i storleksordningen 5–10 procentenheter högre bältesanvändning än 
män. Bland yngre män är bältesanvändningen särskilt låg. Inom gruppen 18–25 
åriga män beräknas bältesanvändningen ligga cirka 10 procentenheter under  
övriga åldersgrupper. 
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Figur 25. Bältesanvändning manliga personbilsförare fördelat efter åldersgrupper, 2000-2014.

Figur 24. Bältesanvändning i personbil och tung lastbil, 2000-2014. Källa: VTI:s observations-
mätningar. 
*Observationer av tunga lastbilar från 2007 och framåt är inte helt jämförbara med tidigare 
observationer.
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Resultat från Trafikverkets djupstudier visar på en positiv trend med minskad andel 
dödade personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället. Under de senaste tre 
åren ligger dock andelen något över den positiva trendlinje som gällt sedan 2002. År 
2014 var andelen obältade 34 procent (figur 26). 

Andelen nya bilar som har bältespåminnare fortsätter att öka. Andelen av trafik-
arbetet som utförs med bilar med bältespåminnare var 73 procent år 2014 och 67 
procent år 2013. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. En prognos  
visar att andelen trafikarbete med bältespåminnare kommer att öka från dagens 
cirka 70 procent till cirka 95 procent år 2020 (se avsnittet om säkra personbilar). 
Även om fordonsflottan inte till 100 procent kommer att bestå av bilar med bältes- 
påminnare, är det sannolikt att användningen kommer att öka från dagens 98 pro-
cent till målet om 99 procents användning till 2020. I figur 25 ovan blir det tydligt 
att det finns en stor potential för ökad bältesanvändning i personbilar bland yngre, 
manliga förare i åldern 18–25 år. Det är också den gruppen personbilsförare som 
åker i de äldsta bilarna, där bältespåminnare saknas. Med tanke på att bilbältes-
användningen bland omkomna åkande i bil endast är 60–70 procent skulle många 
liv kunna räddas om den redan höga generella bilbältesanvändningen ökar ytter-
ligare. Som tidigare nämnts finns det också en osäkerhet i hur väl mätningarna 
speglar den sanna nivån för bältesanvändningen över hela det svenska vägnätet. 
Enligt NTF:s mätningar av bältesanvändning i samtliga Sveriges kommuner upp-
gick bältesanvändningen 2014 till 93 procent inom tätort. 

Figur 26. Andel omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället, samt antal 
omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället, 1997-2014. Källa: Trafikverkets 
djupstudier. 
*Data för 2010 har samlats in på ett annat sätt än tidigare och resultaten är därför inte helt 
jämförbara med tidigare värden. Skillnaden bedöms dock vara liten. Från och med 2010 exklusive 
självmord.
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4.5 Hjälmanvändning 

2007 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel observerade 
cyklister med hjälm 26,7 % 37,0 % 70 % Ej i linje med  

nödvändig utveckling

Andel	observerade
mopedister	med	hjälm	 95,7 % 96,3 % 99 % Ej i linje med  

nödvändig utveckling

Målet för cykelhjälmsanvändningen är att minst 70 procent av cyklisterna ska  
använda hjälm år 2020. Som mått på cykelhjälmsanvändningen används andel  
observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt VTI:s årliga mätningar  
(Larsson, 2015). Mätningarna avser inte att skatta den totala cykelhjälmsanvänd-
ningen i Sverige på ett representativt sätt, men är tillräckligt bra för att ge en bild  
av förändringen över tid och den ungefärliga nivån.

Förutom cykelhjälmsanvändning studeras även hjälmanvändning hos mopedister. 
Från och med 2012 observeras mopedisternas hjälmanvändning i samband med 
VTI:s cykelhjälmsmätningar. Studien genomförs på samma orter och tidpunkter 
som cykelhjälmsobservationerna, men på något färre platser i respektive ort,  
(Larsson, 2015). Enbart de som uppfattats ha hjälmen ordentligt fastspänd räknas 
som hjälmanvändare. Målet för mopedhjälmsanvändningen är att 99 procent av 
mopedisterna ska använda hjälm år 2020. För motorcyklister ligger potentialen att 
rädda liv främst i andra saker än åtgärder för ökad hjälmanvändning. Därför analy-
seras inte hjälmanvändningen för motorcyklister vidare i denna rapport. 

Cykelhjälm

Utveckling och framskrivning mot mål 2020
I figur 27 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen 
mellan 1996 och 2014. År 2014 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 37,0 
procent, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1988. Det är en 
ökning med knappt en procentenhet jämfört med nivån på 36,2 procent 2013 och 
förändringen är statistiskt signifikant. I figuren visas även hur cykelhjälmsanvänd-
ningen behöver förändras mellan 2007 och 2020 för att målnivån 70 procent ska 
uppnås. Detta innebär en årlig ökning på 7,6 procent. Cykelhjälms-användningen 
har mellan 2010 och 2013 i genomsnitt följt den ökningstakten, men 2014 är det 
endast en mindre ökning. Eftersom den faktiska nivån på cykelhjälmsanvändning-
en dessutom ligger 8 procentenheter under kurvan för den nödvändiga utveckling-
en bedöms cykelhjälmsanvändningen inte ha ökat tillräckligt mycket sedan 2007 
för att nå målnivån 2020.
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Figur 28. Cykelhjälmsanvändning för olika grupper, 1996-2014. Källa: VTI:s observations- 
mätningar 2014.

Analys och diskussion
Trots en positiv utveckling av cykelhjälmsanvändningen i Sverige de senaste åren, 
ligger hjälmanvändningen på en ganska blygsam nivå, speciellt för vuxna. Det finns 
alltså en stor potential att öka andelen cykelhjälmsanvändare. Av figur 27 framgår 
att den observerade cykelhjälmsanvändningen år 2014 var 81 procent för barn upp 
till 10 år i bostadsområden och 66 procent för barn 6–15 år som cyklar till och från 
skolan. För vuxna är cykelhjälmsanvändningen betydligt lägre: år 2014 var den 29 
procent vid resor till och från arbetet och 31 procent på allmänna cykelstråk.  
Mellan 2013 och 2014 har hjälmanvändningen ökat framför allt bland barn vid 
grundskolor, men även för barn 10 år eller yngre i bostadsområden. Hjälmanvänd-
ningen bland vuxna är i princip oförändrad jämfört med 2013. För äldre grund-
skoleelever som går i högstadiet har hjälmanvändningen ökat från 34 procent 
2013 till 38 procent 2014 (ej signifikant) och för barn på låg- och mellanstadiet har 
hjälmanvändningen ökat från 85 till 90 procent (signifikant). 
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Figur 27. Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2014, samt nödvändig utveckling till år 
2020. Källa: VTI:s observationsmätningar 2014.
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I början av 2014 presenterades en strategi för säkrare cykling (Trafikverket, 2014) 
och en rapport om cyklisters olyckssituation med målet att identifiera åtgärder för 
att minska antalet skadade cyklister (Niska och Eriksson, 2014). För att minska så-
väl antalet omkomna som antalet allvarligt skadade cyklister är ökad hjälmanvänd-
ning en av de viktigaste åtgärderna och ett prioriterat insatsområde. Andersson  
och Vedung (2014) har studerat cyklisters drivkrafter och statens styrmedel när 
det gäller möjligheterna att öka cykelhjälmsanvändningen. De drar följande 
slutsatser:

• Det är fördelaktigt att kombinera olika styrmedel med varandra, till exempel 
hjälmlag, information/utbildning och hjälmrabatt (ekonomiskt styrmedel).

• Man har störst möjligheter att nå framgång i ökad hjälmanvändning på frivillig 
väg i följande målgrupper: pendlarcyklister, föräldrar, äldre, barn och personer 
som cyklar i tjänsten.

• För att nå målet år 2020 utan lagstiftning måste systemutformarna jobba mer 
aktivt än i dag med ekonomiska styrmedel och informationsinsatser. 

År 2014 dog 33 cyklister i trafiken och cirka 2 140 beräknades bli allvarligt skadade 
med mer än 1 procents medicinsk invaliditet. Av dessa beräknades cirka 260 få 
mer än 10 procents medicinsk invaliditet. Om man studerar skadornas fördelning 
på olika kroppsdelar kan man konstatera att knappt hälften av de mycket allvarligt 
skadade cyklisterna har fått en huvudskada, medan motsvarande andel endast är 
ungefär tio procent bland de allvarligt skadade cyklisterna. En åtgärd som cykel-
hjälm blir alltså effektiv främst mot de mer allvarligare skadorna. I strategin för 
säkrare cykling redovisas att om alla använde cykelhjälm så skulle det totala  
antalet allvarligt skadade kunna minska med 10 procent och antalet dödade med 
25 procent. Enligt en studie av Rizzi m.fl. (2013) kan användning av cykelhjälm  
reducera antalet allvarliga skallskador med 58 procent och antalet mycket all- 
varliga skallskador med 64 procent.

Nivån för cykelhjälmsanvändningen börjar närma sig den nivå för den frivilliga 
bältesanvändningen som gällde innan man påbörjade arbetet med att införa lag-
krav på bälte, och det är den högsta observerade nivån sedan mätningarna startade 
1988. Erfarenheter från Sverige och andra länder tyder på att en snabb ökning av 
användningen av skyddsutrustning generellt i ett samhälle förutsätter lagstiftning. 
Ett exempel på detta är kravet på obligatorisk användning av bilbälte i Sverige 
1975, då bältesanvändningen ökade från 50 till 85 procent. Liknande erfarenheter 
finns också när det gäller cykelhjälmsanvändning från exempelvis Australien och 
Nya Zeeland (O’Hare, 2002). 

I strategin ”Säkrare cykling” lyfts ökad hjälmanvändning som ett prioriterat insats- 
område, men eftersom det inte anses vara aktuellt med en ny hjälmlag för alla 
förespråkar man nya metoder för att öka den frivilliga hjälmanvändningen. Man 
specificerar dock inte närmare vad dessa nya metoder går ut på. Andersson och 
Vedung (2014) lyfter fram att systemutformarna måste jobba ännu mer aktivt med 
såväl ekonomiska styrmedel som informationsinsatser för att nå målet år 2020 
utan lagstiftning. Analysgruppens bedömer att målet om 70-procentig cykehjälms- 
användning kommer att bli mycket svårt att nå och vill betona att det krävs kon-
kreta åtgärder för att ytterligare öka cykelhjälmsanvändningen. I trafiksäkerhets-
enkäten 2014 instämmer 60 procent i att det borde vara obligatoriskt för alla att 
använda hjälm vid cykling, vilket visar att det finns ett relativt gott stöd för ökad 
hjälmanvändning. 
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Mopedhjälm

Utveckling och framskrivning mot mål 2020
I figur 29 redovisas den observerade mopedhjälmsanvändningen år 2014. Resultatet 
visar att den observerade mopedhjälmsanvändningen var 96,3 procent 2014, jämfört 
med 96,1 procent år 2013. År 2012 var startår för mätningarna och det har inte skett 
några signifikanta förändringar av mopedhjälmsanvändning mellan 2013 och 2014. 
Analysgruppens bedömning blir därför att utvecklingen inte går i rätt takt för att nå 
målnivån 2020.

 

 

Analys och diskussion
År 2014 omkom åtta mopedister i trafiken, och cirka 290 mopedister beräknades 
bli allvarligt skadade och drygt 30 mycket allvarligt skadade. Om man studerar 
fördelningen av mopedisternas skador efter graden av medicinsk invaliditet och 
kroppsdel, visar det sig att precis som för cyklisterna står huvudskadorna för en 
betydligt större andel för dem som skadats mycket allvarligt än för dem som skadats 
allvarligt; knappt 40 procent av alla mopedister som skadats mycket allvarligt har 
fått en huvudskada medan motsvarande andel endast är knappt tio procent bland 
de allvarligt skadade. Ökad hjälmanvändning hos mopedister har därmed framför 
allt potential att minska de mycket allvarligt skadade mopedisterna. Beräkningar 
visar att användning av hjälm minskar risken för allvarlig skada med 17 procent och 
mycket allvarlig skada med 47 procent. 

Om man studerar omkomna mopedister kan man konstatera att under åren 2004–
2014 omkom 115 mopedister, och 53 procent av dessa saknade hjälm eller 
 hade tappat hjälmen vid olyckstillfället. I strategin för motorcykel och moped 
(Trafikverket, 2012) lyfts ökad och korrekt hjälmanvändning som ett prioriterat 
insatsområde. Där redovisas att de flesta som tappat hjälmen vid olyckan var under 
18 år och att man med ökad korrekt hjälmanvändning skulle kunna spara tre liv 
per år. I oktober 2009 infördes ett obligatoriskt mopedkörkort för EU-moped. 

Figur 29. Andel observerade mopedister med mopedhjälm 2012–2014, samt nödvändig utveckling 
till år 2020. Källa: VTI:s observationsmätningar 2014.
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Förhoppningen är att utbildningen innebär en ökad medvetenhet om vikten av att 
använda hjälmen rätt och att den användningen ökar. 

Trafikverkets djupstudier visar att brister i hjälmanvändning även är ett stort 
problem även i samband med dödsolyckor på fyrhjulingar. Det finns flera typer av 
fyrhjulingar; de vanligaste är fyrhjulig motorcykel, där hjälm är lagkrav, och ter-
ränghjuling (ATV) där det inte finns lagkrav på hjälm. Under åren 2010–2014 om-
kom totalt 24 personer på fyrhjulingar. Sju av dessa omkom på fyrhjulig motorcykel 
och en på moped, varav fem saknade hjälm. Fyra av dessa fem bedömdes kunna ha 
överlevt om de använt hjälm (tveksamt i ett av fallen). Dessutom omkom 14 perso-
ner på terränghjuling (ej lagkrav på hjälm) och två på fyrhjuling där fordonsklas-
sen är okänd. Fyra av dessa bedömdes kunna ha överlevt (tveksamt i två av fallen) 
om de använt hjälm. I strategin för fyrhjulingar (Trafikverket, 2013) bedöms att ett 
hjälmkrav på terränghjulingar har en potential att minska antalet omkomna på väg 
med 28 procent. Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till regeringen om att 
krav på hjälm bör gälla alla vid färd på terränghjuling. Efter remiss ligger förslaget 
hos departementet. Antalet nyregistrerade fyrhjulingar har ökat kraftigt mellan 
2005 och 2012, men har sedan minskat mellan 2012 och 2014. Trots detta såldes fler 
fyrhjulingar än tvåhjuliga motorcyklar år 2014 och området är angeläget att bevaka 
i den fortsatta måluppföljningen.
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4.6 Säkra personbilar

2007 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel trafikarbete med 
högsta säkerhetsbetyg  
i Euro NCAP

20 % 57 % 80 % I linje med  
nödvändig utveckling

Målet för säkra personbilar är att minst 80 procent av trafikarbetet, det vill säga 
antalet körda mil på svenska vägar, ska utföras av personbilar med högsta säker-
hetsklass enligt Euro NCAP11 (2007). Detta betyder fem stjärnor12 såsom Euro 
NCAP:s bedömningssystem såg ut 2007 och innebär samma nivå av krocksäkerhet 
för de åkande i bil som fem stjärnor i dagens bedömningssystem.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Euro NCAP har sedan 1997 testat och betygsatt bilars krocksäkerhet. Där ingår 
förarstödsystem som bältespåminnare (sedan 2003) och antisladdsystem (sedan 
2009) i betygsättningen. De första bilarna med högsta säkerhetsbetyg, fem stjär-
nor, 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 och under 
2014 var andelen 89 procent. Denna utveckling bland nya bilar har resulterat i en 
ökning av trafikarbetet med säkra bilar med cirka 5 procentenheter per år. Mellan 
2013 och 2014 ökade trafikarbetet med sex procentenheter, från 51 procent till 57 
procent (figur 30). Utvecklingen går därmed i takt med nödvändig utveckling om 
80 procent 2020.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

2000-2014 Nödvändig utveckling

Andel (%)

Figur 30. Andel trafikarbete med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 2000-2014, samt nödvändig 
utveckling till 2020. Källa: Bil Sweden, SCB, Trafikverket.

11Euro NCAP är en organisation som utvärderar säkerhetsnivån på nya bilar. I betyget 1-5 stjärnor ingår krocksäkerhet 
för vuxna och barn, fotgängarskydd samt förarstödsystem. Mer information finns på www.euroncap.com.
 12Fem stjärnor är högsta betyg i Euro NCAP.
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Analys och diskussion
I takt med att gamla bilar skrotas och byts ut mot nya säkrare bilar utgörs trafik- 
arbetet på de svenska vägarna till allt större del av femstjärniga bilar. Denna 
utveckling påskyndas också av att bilar i genomsnitt körs fler mil ju nyare de är. 
Generellt kan man anta att det tar 15–20 år från införandet av ett nytt säkerhets-
system till dess att de allra flesta bilar i den svenska fordonsparken är utrustade 
med det, förutsatt en hög införandetakt i nya fordon (se exempel i figur 31).  
Exempelvis har andelen nya bilar med antisladdsystem varit närmast 100 procent 
sedan 2009, och andelen trafikarbete med antisladdsystem antogs i etappmålsöver-
synen 2012 därför närma sig 100 procent kring 2020. Utvecklingen 2014 fortsätter 
att vara i linje med dessa antaganden.

Säkerheten i den svenska bilparken bestäms alltså inte bara av vilka nya bilar som 
tillkommer, utan även av i vilken takt äldre bilar försvinner och vilka bilar det är 
som försvinner. Detta har stor betydelse eftersom allvarliga personskadeolyckor 
med personbil är vanligare bland äldre bilar. Generellt gäller att när en grupp av 
bilar har kört 80 procent av sitt totala trafikarbete har de enbart varit inblandade i 
50 procent av det totala antalet allvarliga olyckor (Strandroth, 2012) de förväntas 
vara inblandade i under sin funktionsperiod. Detta pekar på vikten av att säker-
ställa funktionen hos dessa säkerhetssystem under hela bilens livslängd. Detta är 
en utmaning eftersom ett flertal av dessa system inte är obligatoriska och därmed 
inte alltid kontrolleras vid fordonsbesiktning. En annan viktig slutsats som kan 
dras från detta faktum är att det kan finnas ett behov av att antingen skifta befint-
ligt trafikarbete från äldre till nyare bilar, eller att skrota ut äldre bilar som saknar 
väsentlig säkerhetsutrustning såsom antisladdsystem eller bilbältespåminnare, för 
att påskynda utvecklingen mot en större andel säkra fordon i vägtrafiken. 

När det gäller nya bilar utvecklas Euro NCAP:s provprogram över tid och omfattar 
fler väsentliga säkerhetssystem än tidigare år. Från och med 2012 krävs exempel-
vis högre poäng i fotgängartest jämfört med 2007 för att få fem stjärnor, även om 
kraven i krockproven för vuxna bilåkande är i stort sett desamma. Utvecklingen 
fortsätter och kan ge värdefulla tillskott till fordonssäkerheten, exempelvis i form 
av system för hastighetsanpassning (ISA), kurshållningsassistans och autonom 
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Figur 31. Andel trafikarbete med bilar med antisladdsystem (ESC) samt bältespåminnare (SBR), 
2000-2014. Källa: SCB, Trafikverket.
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bromsning. Under 2013 testades de första bilarna under Euro NCAP:s nya test-
protokoll för ISA, vilket resulterade i en ökad andel hastighetspåminnare bland de 
testade bilarna 2013 och 2014. Denna andel var dock liten eftersom det än så länge 
inte krävs poäng för hastighetspåminnare för att uppnå högsta betyg i Euro NCAP. 
Dessa krav kommer dock att höjas succesivt, vilket gör att fler bilar förväntas vara 
utrustade med någon form av ISA framöver. 

I etappmålsöversynen 2012 förväntades bilar med kurshållningsassistans utgöra 
en betydligt större andel i nyförsäljningen i dagsläget än vad den i verkligheten 
är.  Andelen varierar mellan 0 procent och 40 procent beroende på bilmodell men 
förväntas stiga under kommande år, framför allt i anslutning till utvecklingen mot 
mer autonoma fordon. Motsvarande förväntningar fanns för införandet av system 
för autonom bromsning vid upphinnandeolyckor samt i konflikter med oskyddade 
trafikanter. Även dessa system kommer införas i Euro NCAP:s testprogram under 
kommande år och förväntas därför vara standard på en allt större andel nya bilar 
2016 och framåt. Eftersom indikatorn bygger på 2007 års bedömningssystem  
kommer en utveckling av Euro NCAP:s testprogram i dessa avseenden inte att 
påverka indikatorn, men innebär givetvis en positiv påverkan på fordonssäkerhe-
ten. Sammanfattningsvis kan analysgruppen konstatera att indikatorn för säkra 
personbilar utvecklas i önskvärd riktning. 

Åtgärder för att öka utskrotningen skulle dock kunna påskynda utvecklingen i 
relativt stor omfattning. Även åtgärder för att öka införandegraden av system för 
kurshållningsassistans och autonom bromsning är viktiga, även om nyttan för-
väntas komma sent under perioden och framför allt efter år 2020. 
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4.7 Säkra motorcyklar (ABS)

2007 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel trafikarbete med 
motorcyklar utrustade med 
låsningsfria bromsar (ABS)

9 % 39 % 70 % I linje med  
nödvändig utveckling

Målet för säkra motorcyklar är att minst 70 procent av trafikarbetet med motor-
cyklar 2020 ska ske med motorcyklar som är utrustade med låsningsfria bromsar 
(ABS).

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen nya motorcyklar med ABS var under 2014 uppskattningsvis 85 procent, 
jämfört med cirka 30 procent 2009 och 78 procent 2013. Detta resulterade i en 
andel av trafikarbetet på 39 procent för 2014. Även om nuvarande nivå ligger något 
under nödvändig utveckling bedöms den årliga ökningen vara tillräcklig för att nå 
upp till nödvändig nivå 2020 (figur 32). 

 

Analys och diskussion
Utskrotningen av äldre motorcyklar är mycket liten eftersom ägarna ofta behåller 
dem som fritidsintresse och för nöjesåkning. Det innebär att möjligheten att öka 
andelen trafikarbete med ABS främst ligger i tillskottet av nya motorcyklar med 
ABS. Andelen av nysålda motorcyklar med låsningsfria bromsar har stigit kraftigt 
de senaste åren. Under början och mitten av 2000-talet var andelen 10–15 procent 
men steg sedan till 30 procent under 2009 och sedan ytterligare för att under 2014 
vara 85 procent. 

Från att vara standard på endast ett fåtal modeller och ett dyrt tillval på andra, har 
ABS i dag blivit standardutrustning på flertalet modeller hos de flesta tillverkare.  
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Figur 32. Andel trafikarbete med motorcyklar utrustade med låsningsfria bromsar (ABS) 2000–
2014, samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: SCB, Trafikverket.
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I dag finns också ABS som standard eller tillval på i stort sett alla typer av mo-
torcyklar, utom mindre offroad-motorcyklar, vilket inte var fallet för bara några 
år sedan. Andelen i nyförsäljningen kommer att fortsätta öka de kommande åren 
eftersom EU inför lagkrav på ABS för alla nya motorcyklar över 125 kubikcenti-
meter från och med 2016. Den snabba ökningen av ABS-försedda motorcyklar i 
nyförsäljningen resulterar också i en växande andel av trafikarbetet med ABS. An-
del förväntas öka med cirka 5 procentenheter per år, och därmed ligger ökningen i 
linje med nödvändig utveckling för att nå målet om 70 procent 2020.
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4.8 Säkra statliga vägar

2007 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

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

50 % 73 % 75 % I linje med  
nödvändig utveckling

Målet till 2020 är att minst 75 procent av trafikarbetet på vägar som har en hastig-
hetsgräns över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med mitträcke. 
Detta mål kan nås framförallt genom att man sänker hastighetsgränser eller genom 
att man bygger om till vägar med mitträcke. Övriga åtgärder på det statliga väg-
nätet är främst sidoräcken, mitträffling, korsningsåtgärder och åtgärder för säkrare 
cykling.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som trafi-
kerade mötesseparerade vägar var 73 procent vid utgången av 2014. Det är över 
nödvändig utveckling mot målet på 75 procent (figur 33). Detta beror främst på de 
mycket omfattande ändringarna av hastighetsgränser under 2009.

Analys och diskussion
11 mil mötesseparerad 2+1-väg har tillkommit under 2014 och fem mil motorväg 
har färdigställts. Ingen omfattande förändring av hastighetsgränser har genom-
förts. Det medför att utfallet för indikatorn ökade med en procentenhet, till 73 
procent under 2014. Vid utgången av 2014 fanns det totalt 500 mil mötesseparerad 
väg, vilket motsvarar 5 procent av det statliga vägnätets väglängd. Andelen trafik-
arbete på mötesseparerad väg var 47 procent 2014. I övrigt har en del mindre 
åtgärder för korsningar och sidoområden genomförts och 18 mil väg har försetts 
med mitträffling under 2014. 

Figur 33. Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötes- 
separerade 1996–2014, samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikverket.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Andel mötesseparerat Nödvändig utveckling

Andel (%)



47
ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN 2014

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2+1-väg 68 95 113 130 151 177 195 212 233 250 262 268 279

Motorväg 153 158 160 170 174 181 186 188 194 196 196 200 205

Övrig mötes- 
separerad väg

22 22 23 24 24 25 20 20 20 22 19 17 17

Mötes- 
separerad  
väg totalt

243 275 296 324 349 383 401 420 447 468 478 485 500

Mitträffling 0 0 0 25 124 250 334 425 493 493 499 510 528

 
Mötesseparerad och mitträfflad väg 2002–2014, antal mil (vid årets slut). Källa: Trafikverket.

Regeringen fastställde den nationella planen i april 2014. Beslutet innebär att den 
systematiska anpassningen av hastighetsgränser till vägarnas standard ska fort-
sätta. Det gör att alla statliga vägar med ett trafikflöde på över 2 000 fordon per 
dygn (ÅDT) antingen ska vara mötesseparerade eller ha en hastighetsgräns om 
maximalt 80 km/tim senast vid planperiodens slut, år 2025. Statliga vägar med ett 
trafikflöde under 2 000 fordon per dygn kommer inte att omfattas av några syste-
matiska hastighetssänkningar – ett undantag som berör cirka 770 mil icke mötes-
fria 90- och 100-vägar, företrädesvis i Norrlands inland. 

För att genomföra den beslutade inriktningen pågår ett projekt: Regionala hastig-
hetsanalyser. Projektet syftar till att Trafikverket ska ta fram ett förslag till juste-
rade hastighetsgränser i dialog med samtliga länsplaneupprättare. Trafikverkets 
ambition är att under hösten 2016 kunna påbörja mer systematiska hastighets-
sänkningar från 90 till 80 km/tim inom statliga vägar som har ett trafikflöde över 
2 000 fordon per dygn och som inte planeras att bli ombyggda till 2+1-väg. Om-
fattningen för dessa sänkningar är i nuläget inte känd.

Analysgruppen bedömer att denna inriktning, tillsammans med ambitionerna om 
att etablera ATK på fler 80-sträckor, på ett betydande sätt kan bidra till att nå det 
skarpare EU-målet som innebär maximalt 133 omkomna år 2020. Med utgångs-
punkt i denna högre ambitionsnivå är det dock bekymmersamt att nytillskottet av 
2+1-vägar sedan 2011 har legat på en betydligt lägre nivå än tidigare, samtidigt som 
inte heller några mer omfattande sänkningar från 90 till 80 km/tim har skett.  
Analysgruppen vill därför understryka vikten av att säkerställa en hög ambitions-
nivå för både ombyggnad till 2+1-vägar och sänkningar från 90 till 80 km/tim 
under de närmast följande åren, om det ska vara möjligt att uppnå EU:s halverings-
mål till år 2020.
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4.9 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort

2013 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel säkra GCM-passager  
på kommunalt huvudnät för 
bil 

19 % 25 % Ej 
definierat Kan inte bedömas

En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om 
den är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 km/tim. Det 
senare åstadkoms mest effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i 
anslutning till övergångsstället. För mer exakt definition av säker, måttligt säker 
och icke säker GCM-passage, se PM Kriterier för säkra GCM-passager  
(Trafikverket, 2013). 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Vid årsskiftet 2013/2014 var andelen säkra passager 19 procent, baserat på upp-
gifter från drygt 40 kommuner. Vid årsskiftet 2014/2015 var denna andel uppe i 
25 procent, baserat på 104 kommuner. Någon målnivå för denna indikator finns 
inte fastställd i dagsläget. När analysgruppen tittar på vad som krävs för att bidra 
till målen 2020 bedöms en målnivå på någonstans runt 35 procent vara rimlig. Det 
skulle motsvara att antalet allvarligt skadade cyklister minskade med nästan 20 
procent. Det skulle också innebära en betydande minskning av antalet allvarligt 
skadade och omkomna på årsbasis. 

För att kunna följa indikatorn måste kommuner ha rapporterat in företeelse-
typerna GCM-passage och farthinder i den nationella vägdatabasen NVDB, vilket 
krävs för att indikatorn ska kunna beräknas. Vid årsskiftet 2014/2015 hade antalet 
rapporterade kommuner växt till 104 och andelen säkra passager till 25 procent. 
Andelen passager med mindre god kvalitet var 21 procent och resterande 54 pro-
cent var av låg kvalitét 2014 (Figur 35).
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Figur 34. Andelen GCM-passager med god kvalitet, 2013-2014. Källa: Trafikverket
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Analys och diskussion
Enligt Trafikverkets djupstudier omkommer mellan 10 och 20 personer varje år på 
GCM-passager i tätort. Av dessa omkommer de allra flesta på en passage som inte 
är hastighetssäkrad genom någon form av utformning som tvingar ner hastigheten, 
till exempel ett gupp. 

Indikatorn om säkra GCM-passager är också viktig för att reducera antalet allvar-
ligt skadade. Genom att gå från icke hastighetssäkrad till hastighetssäkrad GCM-
passage reduceras allvarligt skadade med 50 procent för cyklister och gående, 
och antalet mycket allvarligt skadade (invaliditetsgrad på 10 procent eller mer) 
reduceras med 80 procent.

Trots att någon exakt målnivå inte är fastställd för indikatorn skulle en målnivå 
runt 35 procent betyda en betydande utmaning, eftersom det inte är många år kvar 
till målåret och att det krävs förändringar i den fysiska vägmiljöns utformning för 
att förflytta en passage från röd eller gul till grön kvalitet. För att uppnå en mål-
nivå om cirka 35 procent skulle det i snitt krävas att 2-3 passager i huvudnätet för 
biltrafik förses med farthinder varje år i de 104 kommuner som idag har rapporte-
rat in sin status i NVDB. Dessa åtgärder påverkar dock inte bara trafiksäkerheten i 
tätorter utan minskar också utsläpp och buller, ökar cykelns och kollektivtrafikens 
konkurrenskraft samt skapar en attraktivare tätortsmiljö. 

Ökningen av andelen säkra GCM-passager mellan 2013 och 2014 är glädjande.  
Själva ökningen ska dock tolkas med stor försiktighet eftersom antalet kommu-
ner som rapporterat in fullständiga data i NVDB har ökat kraftfullt mellan mät-
tillfällena tack vare en omfattande datainsamling under ledning av NTF, från drygt 
40 kommuner 2013/2014 till 104 kommuner 2014/2015. Detta gör att indikatorns 
utfall för de båda åren inte är helt jämförbara.

För att förbättra denna indikator, och därmed trafiksäkerheten i tätort, måste  
kommunerna anta utmaningen att hastighetssäkra passager över bilvägnätet i tät-
ort. Detta kan göras genom att man bygger en planskild passage eller inför hastig-
hetsreducerande åtgärder i anslutning till övergångsställen, såsom gupp, upp-
höjda passager eller avsmalningar. Dessa och fler åtgärder finns beskrivna i SKL:s 
Åtgärdskatalog för säkrare trafik i tätort (tredje upplagan, 2009). Man kan också 
arbeta för bättre hastighetsanpassning och lägre hastighetsnivåer i tätorten, i för-
sta hand genom en hastighetsöversyn i tätorten. Enligt de senaste uppgifterna som 
finns att tillgå (från årsskiftet 2011/2012) har drygt 25 procent av kommunerna sett 
över hastigheten. Analysgruppen anser att det är mycket viktigt att hastighetsöver-
syner och hastighetsjusteringar fortsätter i Sveriges kommuner. En arbetsprocess 
för detta beskrivs i SKL:s handbok Rätt fart i staden (2008).

God kvalitet Mindre god kvalitet Låg kvalitet

25

21

54

Figur 35. Andelen GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet, inrapporterat 2014/2015. 
Källa: Trafikverket
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För att det ska gå att fortsätta följa denna indikator och därmed se kommunernas 
del i trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020, måste fler kommunerna inven-
tera sina passager och rapportera till NVDB. Detta bör göras enligt ”Handledning 
för inventering av GCM-passager och korsningar i tätorter” (Trafikverket 2010). 
De kommuner som hittills har rapporterat in i NVDB måste säkerställa att uppgif-
terna i NVDB hålls uppdaterade, så att förändringar i vägmiljön kan följas. 
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4.10 Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort

2013 2014 Mål år 
2020

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel av kommuner med 
god kvalitet på underhållet 
på GC-vägar 15 %

Ingen 
mätning 

2014
70 %

Startår för mätningen 
2013, ingen mätning 

2014 – utvecklingen kan 
inte bedömas

Denna indikator är ny sedan översynen av indikatoruppsättning 2012. Anledningen 
till att den numera ingår i den nationella indikatoruppsättningen är att resultatet 
från översynen 2012 visade att målstyrningsarbetet hittills inte fokuserat tillräck-
ligt på att följa upp indikatorer som minskar antalet allvarligt skadade. Cirka 80 
procent av de cyklister som skadas allvarligt i trafiken skadas i singelolyckor, och 
indikatorn är tänkt att fånga upp en stor del av dessa skadefall. 

Definitionen av indikatorn är andel kommuner (med fler än 40 000 invånare) som 
utför drift och underhåll med god kvalitet för cykelvägar som ges högst prioritet 
inom kommunens centralort/huvudort. Med god kvalitet menas kvalitet i termer 
av standardkrav för vinterväghållning och barmarksunderhåll av cykelvägar, samt 
god kvalitetssäkring av de standardkrav som ställs. 

För att mäta indikatorn har Trafikverket låtit genomföra en enkätundersökning 
av hur väl Sveriges kommuner organiserar och genomför drift och underhåll av 
cykelvägar som de ansvarar för. Bedömningen görs i form av poäng som delats ut 
för de svar som – med nuvarande kunskap – kan anses påverka säkerhetsnivån för 
cyklister på ett positivt sätt. Undersökningen genomfördes i januari 2014 i samråd 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avsikten har varit att genomföra 
årliga datainsamlingar på detta sätt, men i samråd med SKL har denna ambitions-
nivå sänkts till vartannat år. Nästa mätning kommer i januari 2016. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Att bedöma en rimlig målnivå för denna indikator är mycket svårt eftersom kun-
skaper om effektsamband mellan underhåll på GCM-vägar och färre allvarligt 
skadade till stor del saknas. Analysgruppen bedömer dock – mycket grovt – att 
målnivån för indikatorn skulle kunna vara 70 procent för år 2020. En sådan mål-
nivå bygger på det obekräftade antagandet om att effektivt underhåll på GCM-
vägar kan minska andelen allvarligt skadade cyklister med 30 procent. En målnivå 
på 70 procent skulle då motsvara uppemot 100 färre allvarligt skadade cyklister 
på årsbasis. Det motsvarar i sin tur drygt hälften av den minskning av allvarligt 
skadade cyklister som måste uppnås till 2020. 

Resultatet av 2013 års mätning och bedömning av indikatorn visar på att 15 procent 
(9 stycken) av kommunerna med fler än 40 000 invånare utför drift och underhåll 
med god kvalitet för de cykelvägar som ges högst prioritet inom kommunens  
centralort/huvudort (figur 36). Ytterligare 36 procent (21 stycken) bedöms ha  
mindre god kvalitet för drift och underhåll av de cykelvägar som ges högst 
prioritet. 
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Eftersom indikatorn hittills endast har uppmätts för 2013, genom en mätning i  
januari 2014, går det inte att uttala sig om att utvecklingen sker i rätt takt eller inte 
i förhållande till målet. Men helt klart är att målnivån 70 procent kräver att åt-
gärder vidtas i skyndsam takt. 

Analys och diskussion
Eftersom ingen ny mätning har genomförts för 2014, redovisas resultatet av mät-
ningen för 2013. Texten nedan är identisk med texten i 2013 års resultatrapport. 

Under 2013 har en mätmetod utvecklats för denna indikator – en enkät genomförd 
genom telefonintervjuer. Svaren i enkäten ger en viss poäng. Poängfördelningen 
innebär att maximalt 64 poäng delas ut till en kommun för drift och underhåll av 
cykelvägar. Den poängsumma som respektive svar maximalt kan ge, varierar  
mellan 1 och 4 poäng per fråga/svar, beroende på hur viktig den anses vara för 
cyklisters säkerhet.

Av de 64 poäng som maximalt kan tilldelas en kommun, ges maximalt 20 poäng (31 
procent) till svar som rör kvalitetssäkring (egenkontroll, utbildning, metodval) och 
maximalt 44 poäng (69 procent) till de standardkrav som kommunen ställer upp 
för vinterväghållning, grussopning och barmarksunderhåll. 

De 44 poäng som maximalt kan ges för standardkraven fördelar sig enligt följande: 
20 poäng (45 procent) på vinter, 12 poäng (27 procent) på grus/löv och 12 poäng 
(27 procent) på barmark. Denna fördelning stämmer väl överens med den poten-
tial som drift och underhåll har för att minska antalet allvarligt skadade cyklister 
och som presenteras i den aktörsgemensamma strategin ”Säkrare cykling”: 43–44 
procent på vinter, 29–33 procent på grus och 22–29 procent på barmark.

Den högsta totalpoäng som de intervjuade kommunerna har fått i denna under-
sökning är 33, vilket utgör 52 procent av den totala maxpoängen. Den lägsta total-
poäng som delats ut är 9. Medianen för totalpoäng är 19.
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Figur 36. Andelen kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar 2013, samt 
nödvändig utveckling tull 2020.
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För att kunna bedöma kvaliteten av kommuners drift och underhåll utifrån  
resultaten som beskrivs ovan, måste de områden som undersökts vägas samman.  
I tabellen nedan anges de kvalitetskrav som har tillämpats på materialet.

Kvalitet Grundkrav Tilläggskrav

God (grön) Nivå 1 för den totala 
poängsumman

Alla fyra delområden ligger i 
nivå 1 eller 2

Mindre god (gul) Nivå 1 eller nivå 2 för den 
totala poängsumman

Något delområde ligger i nivå 
1 eller alla fyra delområden 
ligger i nivå 1 eller 2 

Låg (röd) Nivå 2 för den totala 
poängsumman 

Ett eller flera delområden 
ligger i nivå 3 och inget del-
område i nivå 1

Låg (röd) Nivå 3 för den totala 
poängsumman

-

Utfallet av de krav som beskrivs i tabell 6 är följande när det gäller kvaliteten på 
drift och underhåll av prioriterade cykelvägar (figur 37).

• 9 kommuner (15 procent) har god kvalitet. 
• 21 kommuner (36 procent) har mindre god kvalitet. 
• 30 kommuner (50 procent) har låg kvalitet. 

Det finns vissa regionala skillnader och det visar sig att mellan 44 och 64 procent av 
kommuner med minst 40 000 invånare i Trafikverkets regioner Öst, Stockholm, Väst 
och Syd bedöms ha god eller mindre god kvalitet på drift och underhåll av priorite-
rade cykelvägar. I Trafikverkets region Nord och Mitt är motsvarande andel endast 
25–33 procent.  

De kommuner i undersökningen som bedöms ha underhållsverksamhet av god  
kvalitet är Falun, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Nacka, Norrköping, Uppsala 
och Varberg. 

De kommuner i undersökningen som bedöms ha underhållsverksamhet av mindre 
god kvalitet är Borlänge, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Hässle-
holm, Jönköping, Karlskrona, Kristianstad, Lidingö, Luleå, Mölndal, Norrtälje, 
Skövde, Sollentuna, Stockholm, Trelleborg, Täby, Västerås, Växjö och Österåker. 

Poängkrav för olika kvalitetsnivåer för drift och underhåll av cykelvägar. Nivå 1 betyder god kvalitet, 
nivå 2 mindre god och nivå tre låg kvalitet. Vad som avses exakt med nivå 1, 2 och 3 framgår i 
tabell 1-5, i PM Mätning och bedömning av indikator 10. 

God kvalitet Mindre god kvalitet Låg kvalitet

9

21

30

Figur 37. Antal kommuner fördelat efter kvalitetsnivåer för drift och underhåll av cykelvägar, 2014. 
Källa: Trafikverket.
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De 21 kommuner som bedöms ha mindre god kvalitet för drift och underhåll av 
cykelvägar bör ha goda möjligheter att förbättra sitt arbete till den nivå som krävs för 
god kvalitet till år 2020. En grov bedömning är att ytterligare minst 15 kommuner, 
som i denna sammanställning bedöms ha låg kvalitet för drift och underhåll av  
cykelvägar, har möjlighet att höja kvaliteten till nivån för god kvalitet med rimliga 
men riktade insatser fram till år 2020. Det är även rimligt att anta att flertalet  
kommuner med låg kvalitet har möjlighet att höja sig till nivån för mindre god  
kvalitet eller god kvalitet fram till år 2020. 

För att det ska vara möjligt för kommuner med låg respektive mindre god kvalitet att 
höja sig till god kvalitet krävs att kommunerna ser över både sitt arbetssätt och sina 
standardkrav. De flesta kommunerna har både starka och svaga sidor, men i princip 
alla kommuner har delområden där de kan förbättra sig. En skärpt kvalitetssäkring 
och skärpta standardkrav behöver inte vara kostnadsdrivande i alla delar. Men vill 
man uppnå tydliga förbättringar kan det säkert även krävas att vissa kommuner  
prövar möjligheten att avsätta mer medel för cykelvägar inom inte minst priorite-
rade cykelstråk. 

Generellt sett är förbättringspotentialen som störst för grus- och lövsopning. Ytterst 
få kommuner får bra poäng i dessa delar. Skärpta krav för startkriterier och insats-
tider inom både vinterväghållningen och barmarksunderhållet är också viktigt för 
att få fler poäng.
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5 Slutsatser och diskussion

Under 2014 beräknas 270 personer ha omkommit i vägtrafikolyckor. Det är ökning 
av antalet dödade med fyra procent jämfört med 2013. Ökningen under 2014 kan här-
ledas framför allt till en ökning bland omkomna gående, cyklister och mopedister.  
I relation till målet för 2020 ligger utfallet för omkomna under nivån för nödvändig 
utveckling, vilket är en minskning med 5 procent per år från 2007. Denna minsk-
ning återfinns främst bland bilister, men även till viss del hos motorcyklister, medan 
antalet omkomna bland övriga oskyddade trafikanter legat på en konstant nivå. 
Analysgruppens övergripande bedömning är att det befintliga målet för omkomna 
år 2020 ser ut att nås. En viss försiktighet krävs dock, eftersom riktvärdet för antalet 
omkomna måste ligga runt maximalt 200 omkomna för att målet om maximalt 220 
ska nås med tillräcklig säkerhet. För att nå målet med denna säkerhet behöver den 
årliga minskningen från 2007 vara 6 procent i stället för 5 procent. Mellan 2007 
(medelvärde 2006-2008) och 2014 var den 7 procent. 

Antalet allvarligt skadade har ökat mellan 2013 och 2014, från 4 800 till 4 900, vilket 
är en ökning med knappt 2 procent. Eftersom antalet allvarligt skadade under både 
2013 och 2014 ligger över nivån för nödvändig utveckling bedömer analysgruppen 
att utvecklingen inte ligger i linje med nödvändig utveckling för att nå målet för 
2020. En förutsättning för att nå målet är att cykelsäkerheten förbättras, särskilt om 
cykeltrafiken fortsätter att öka i omfattning. Ökningen av det totala antalet allvarligt 
skadade de senaste två åren beror främst på att antalet allvarligt skadade cyklister 
ökade mellan 2012 och 2013, från cirka 1 800 till cirka 2 200. En anledning till denna 
ökning kan vara att cyklingen i samhället ökat. Eftersom cyklister ofta skadas i 
singelolyckor finns starka skäl att tro att skadetalen för cyklister till viss del varierar 
med deras exponering. Ökningen av antalet allvarligt skadade 2013 och 2014 är dock 
generell och går inte att härleda till någon enskild trafikantgrupp. 

Ökad cykeltrafik har varit samhällets uttalade ambition under flera år. Cykeltrafiken 
förväntas växa, och det gäller inte minst trafiken med eldrivna cyklar som gör det 
möjligt att cykla i högre hastigheter, vilket bidrar till högre skaderisker. En högre 
säkerhetsnivå för cyklister måste dock vara en förutsättning; cykeltrafiken får inte 
öka på bekostnad av cyklisternas säkerhet. Kommunernas trafiksäkerhetsarbete bör 
därför fortsatt intensifieras med fokus på allvarligt skadade cyklister. För att minska 
dessa skador måste kommunerna främst tillhandahålla en infrastruktur och ett un-
derhåll som tar hänsyn till oskyddade trafikanters behov. Hjälmanvändningen bland 
cyklister måste också öka (ökar i nuläget inte i tillräckligt snabb takt) samt använ-
dandet av annan skyddsutrustning. När det gäller infrastruktur och underhåll har 
även den statliga väghållaren ett viktigt ansvar som inte ska glömmas 
bort. De två indikatorerna säkra GCM-överfarter (gång, cykel och moped) och under-
håll av GC-vägar i tätort följs upp från och med 2013. Andelen säkra GCM-överfarter 
har uppmätts till 25 procent 2014. Detta är en högre nivå än 2013 (19 procent) men 
mätningarna är inte helt jämförbara eftersom betydligt fler kommuner ingår i 2014 
års mätning. Även om underhållet inte mättes under 2014 är bedömningen att båda 
dessa indikatorer måste förbättras betydligt till 2020 för att antalet allvarligt skadade 
ska minska i den takt som krävs. Vägledning i arbetet för färre allvarligt skadade 
finns både i strategin ”Säkrare cykling” och i handboken ”Trafiksäkra staden”, vilka 
gavs ut under 2013 och i början av 2014. Hjälmanvändning är en viktig åtgärd för att 
förhindra allvarliga, och framför allt mycket allvarliga skallskador bland cyklister 
och mopedister. Cykelhjälmsanvändningen har ökat sedan 2007, främst bland barn, 
men ligger ändå under nivån för nödvändig utveckling. 
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När det gäller biltrafiken visar preliminära siffror att det totala trafikarbetet 2013 har 
ökat med cirka 2,3 procent jämfört med 2013. Personbilarnas trafikarbete har ökat 
något mer (2,3 procent) än trafikarbetet för tunga fordon (2,1 procent). Trafikarbets-
ökningen 2014 är något större än medelvärdet sedan 1996 (0,9 procent).

Den positiva utvecklingen av antalet omkomna i bil förklaras främst av en pågående 
förbättring av fordonspark och infrastruktur, och inte minst av sänkta hastighets-
nivåer. Såväl indikatorn säkra statliga vägar som säkra fordon utvecklas i tillräckligt 
snabb takt. Att dessa områden utvecklas är bra i sig, och när de kombineras kan de 
förstärka varandra. Trafiksäkerhetsarbetet får inte optimala effekter genom att man 
arbetar med målstyrningsindikatorerna isolerade från varandra. Den sammanlagda 
effekten av indikatorernas måluppfyllelse är inte nödvändigtvis detsamma som  
summan av samtliga indikatorers potentialer var för sig. Detta beror på att vissa  
indikatorer relaterar till samma problematik, vilket kan resultera i dubbelräkning  
av räddade liv och därmed en överskattning av indikatorernas trafiksäkerhets- 
effekter. Å andra sidan innebär så kallade systemeffekter att vissa trafiksäkerhets-
åtgärder är en förutsättning för att andra åtgärder ska fungera och ibland även 
förstärka effekten av dem. 

Hastigheten har i sig en avgörande roll för hur många som dödas och skadas i  
trafiken, men hastigheten samspelar också starkt med andra indikatorer. Väg- 
utformningen och bilparkens säkerhetsvinster optimeras när de kombineras med 
rätt hastighet. I den aktuella indikatorsammansättningen är det just indikatorerna 
om hastighetsefterlevnad som har störst inverkan på andra indikatorer. Att denna 
indikator inte ligger i linje med nödvändig utveckling 2014 påverkar alltså även  
nyttan av indikatorerna för säkra personbilar, säkra motorcyklar, bältesanvändning 
samt säkra statliga vägar. 

Andelen nykter trafik är hög i Sverige men indikatorn ligger ändå inte i nivå med 
nödvändig utveckling. Under 2014 omkom 54 trafikanter i alkoholrelaterade  
trafikolyckor. Polisens nykterhetskontroller, som minskat de senaste åren, är en  
viktig åtgärd för att förbättra denna indikator. 

Antalet omkomna i relation till det mål som gäller på EU-nivå – som motsvarar högst 
133 dödade i Sverige år 2020 – är för närvarande betydligt högre än den nödvändiga 
utvecklingen. Analysgruppen bedömer att extraordinära insatser krävs för att nå 
EU-målet om max 133 omkomna till 2020.
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