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Sammanfattning
Det här dokumentet beskriver en robust och enkel modell för säkerhetsklassning av vägnätet
som används i Sverige. Modellen används för att identifiera vägavsnitt med
förbättringspotential vad gäller trafiksäkerheten. Den uppfyller vägsäkerhetslagens krav på
kartläggning av TEN-T-vägnätet, men är generell och kan därför också användas på övriga
större vägar.
Modellen består av kriterier för landsbygdsvägnät, tätortsvägar, korsningar samt GCanordningar. Den har tagits fram genom olika analyser, till exempel en statistisk analys av
täthet och frekvens av svåra olyckor på det statliga vägnätet, samt en analys av djupstudier.
Kriterierna för säkerhetsklassningen utformas utifrån senast kända kunskap och erfarenhet
samt förväntad fordonsutveckling och trafikantbeteende. Kriterierna revideras sedan vid
behov.
Resultatet av den genomförda kartläggningen av vägnätet visar att det trafikintensiva
vägnätet, som övervägande är mötesfritt, har god eller mycket god trafiksäkerhetsklass.
Lågtrafikerade inlandsvägar har till övervägande del låg trafiksäkerhetsklass. Anledningen
till det är att inlandsvägar ofta saknar mitträcke och har låg sidoområdesstandard, i
förhållande till de hastigheter som tillåtits av tillgänglighetsskäl.
Nyttan med säkerhetsklassning är att vägstråk med säkerhetsbrister identifieras.
Säkerhetsklassningen ger underlag för




ledning, styrning samt lång- och kortsiktig åtgärdsplanering
strategiska analyser, målstyrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet
åtgärdsvalsstudier.

Fördelar med att ajourhålla vägnätets säkerhetsklassning enligt den fastställda modellen är
att



vägnätets trafiksäkerhetsklass kontrolleras regelbundet
vägar bedöms med utgångspunkt i samma kriterier

Bakgrund
Vägsäkerhetslagen gäller sedan december 2010 och omfattar krav för TEN-T-vägnätet. TENT är en förkortning av begreppet transeuropeiska transportnät. Kraven i vägsäkerhetslagen
gäller såväl för befintlig väg, som när man anlägger ny väg.
På det befintliga vägnätet har Trafikverket beslutat att kravet på kartläggning av vägnätet
ska gälla samtliga vägar med vägnummer mindre än 100 samt övriga vägar med
årsdygnstrafikmått (ÅDT) över 4000.
Kravet i vägsäkerhetslagen anger att kartläggningen av vägars säkerhetsklass ska göras på
ett helt vägnät. Det kan vara ett vägnät inom ett specifikt geografiskt område, en specifik typ
av vägnät eller ett nät av en viss vägtyp. Vägnätet ska delas in i sträckor med homogen
utformning och funktion, som delas in i olika klasser beroende på sträckans säkerhetsklass.
Väghållaren ska identifiera, beskriva och dokumentera kriterier för att bedöma aktuell
säkerhetsklass. Kriterierna ska baseras på säkerhetskrav samt på statistiska analyser av
tätheten samt frekvensen av olyckor med allvarlig skada.
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Nollvisionen – grunden för Sveriges
trafiksäkerhetsarbete
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, och är ett långsiktigt mål om att
ingen i Sverige ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionens utgångspunkt är att
människor alltid kommer att göra medvetna och omedvetna misstag. Därför måste vi utgå
ifrån att olyckor kommer att ske och att säkerhetsarbetet i första hand måste inriktas på de
faktorer som förhindrar att olyckor leder till dödsfall och allvarliga skador. Olyckor i sig kan
således accepteras, men inte olyckornas allvarliga konsekvenser. Skälet till varför människor
dör och allvarligt skadas är, enligt Nollvisionen, att den energi människor utsätts för vid en
trafikolycka är för stor i förhållande till den energi som människokroppen tål. Därmed
handlar Nollvisionen ytterst om att kontrollera farlig energi.

Fokus på döda och allvarligt skadade
Med Nollvisionens tankesätt ska endast olyckor med allvarliga personskador eller dödsfall
som följd ligga till grund för säkerhetsarbetet. ”Black-spot-metoden” är inte längre
tillämpbar i Sverige eftersom antalet allvarliga olyckor på en kort vägsträcka eller i en punkt
är så lågt att några säkra statistiska slutsatser inte kan dras. På aggregerad nivå ska
olycksdata användas för att analysera vad som kan göras för att öka säkerheten på vägnätet
och enskilda sträckor. Nollvisionens mål är att skapa ett säkert system, och det innebär att vi
arbetar proaktivt med att åtgärda kända säkerhetsbrister.

Nytta av en systematisk säkerhetsklassning
Nyttan med säkerhetsklassning är att vägstråk med säkerhetsbrister identifieras.
Säkerhetsklassningen ger underlag för




ledning, styrning samt lång- och kortsiktig åtgärdsplanering
strategiska analyser, målstyrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet
åtgärdsvalsstudier.

Fördelar med att ajourhålla vägnätets säkerhetsklassning enligt den fastställda modellen är
att



vägnätets trafiksäkerhetsklass kontrolleras regelbundet
vägar bedöms med utgångspunkt i samma kriterier

EuroRAP – ett samarbete för säkerhetsklassning av vägar
EuroRAP (European Road Assessment Programme) är en modell för säkerhetsklassning
som utvecklades i början 2000-talet i ett samarbete mellan några europeiska länder och
frivilliga organisationer. Målet var att utveckla ett system för att mer metodiskt kunna
säkerhetsklassa vägar. Klassificeringen görs i två delar: risk mapping och star rating.
Den mest systematiska metod som hittills tillämpats är den del som kallas star rating. I den
bedöms ett antal vägutformningselement och som sedan efter en viss poängberäkning ger
mellan en och fyra stjärnor, där fyra stjärnor är den säkraste klassen. De
vägutformningselement som bedöms och poängsätts är mittseparation, sidoområde, antalet
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korsningar och utfarter samt hur de är utformade. Man bedömer även hur väl biltrafiken
och gång- och cykeltrafikanter har separerats. De olika poängvärdena vägs sedan ihop till en
totalpoäng per vägavsnitt.

Trafikverkets motiv till att utveckla en egen modell för säkerhetsklassning
Trafikverket beslutade att utveckla en egen modell för säkerhetsklassning, i samband med
att kraven i vägsäkerhetslagen implementerades. Modellen har stora likheter med EuroRap,
och utgår från element i vägutformningen. Motivet till att utveckla en egen modell är att
Trafikverket själva vill kunna förändra kriterierna när ny kunskap och nya ambitioner
utvecklas.
Ett annat skäl till att utveckla en egen modell är att klassning med EuroRap kräver
specialutrustade bilar och inventering i fält. Trafikverket ville utveckla en modell där
inventering kunde genomföras på kontoret och där ajourhållning kunde göras enkelt och
kontinuerligt.

Framtagande av modell för säkerhetsklassning
Modellen togs fram i följande steg:






analyser av trafikskador
detaljeringsgrad för säkerhetsklassificering av vägar
kriterier
genomförande av klassning
validering av kriterierna.

Modellen togs fram av en grupp med analytiker och vägutformningsexperter, med
utgångspunkten att olika vägar är olika farliga och att säkerhetsklassningen ska leda till
säkrare vägar. Klassningen ska vara ett underlag när man väljer sträckor att åtgärda, snarare
än att ange specifika åtgärder för enskilda sträckor. Detaljeringsgraden i underlaget ska
också vara användbar vid åtgärdsplaneringen.

Analyser av trafikskador
Statistisk analys av täthet och frekvens av svåra olyckor på det statliga vägnätet.
Trafiksäkerheten på en väg kan beskrivas och analyseras med olika mått. Vi har i dessa
analyser använt måttet olyckor med svårt skadade som följd eftersom vårt
trafiksäkerhetsarbete bygger på att förhindra allvarliga skador.
Analyser av olycksstatistik visar följande:




Mötesfria vägar har lägre eller mycket lägre olycksrisk än icke mötesfria vägar.
Singelolyckor är den helt dominerande olyckstypen bland så väl mötesfria som icke
mötesfria vägar.
Risken för singelolyckor på mötesfria vägar är mindre än hälften så stor som den på
icke mötesfria vägar. Detta kan inte enbart förklaras av bättre sidoområden utan
huvudskälet torde vara att mitträcket effektivt hindrar avkörning åt vänster. Cirka
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40 procent av det totala antalet singelolyckor bedöms bero på avkörning åt vänster
på icke mötesfria vägar.
På icke mötesfria vägar är mötesolyckor den näst vanligaste olyckstypen, vid olyckor
med dödlig utgång eller med svåra personskador som följd. Denna typ av olyckor är
av naturliga skäl nästan helt eliminerad på de mötesfria vägarna.
Anmärkningsvärt är det stora antalet upphinnandeolyckor på de mötesfria vägarna.
Korsningsolyckor är relativt vanliga på de icke mötesfria vägarna. Allvarliga olyckor
med gång- och cykelolyckor förekommer på landsbygden, men de flesta av dem sker
i tätorter.

Detaljeringsgrad för säkerhetsklassning av vägar
Trafikverkets förslag är att klassa enskilda vägsträckor, korsningar mellan allmänna vägar
och anordningar för gång- och cykel, samt att klassningen görs separat av varje element. Att
sammanväga elementens klassning vore ofördelaktigt, eftersom det såväl från
väghållarsynpunkt som från trafikantsynpunkt är mest ändamålsenligt och tydligt att
klassningen görs separat. En korsning kan till exempel vara trafikfarlig och ha låg säkerhet
medan vägen i övrigt kan ha en hög säkerhet.
Under utvecklingen av modellen utgick vi ifrån tre olika säkerhetsklasser – god, mindre god
och låg.

God

Mindre god

Låg

B-stad
A-stad

Bild 1
Exempel på resultat av en klassning av två sinsemellan homogena vägsträckor, tre
allmänna korsningar och ett gång- och cykelstråk längs efter och tvärs över vägen.
Säkerhetsklassningen återspeglar vägens säkerhet vad gäller utformningen och den tillåtna
hastigheten, och därmed möjligheten att förhindra olyckor med dödlig eller allvarlig skada
som följd. Vägens säkerhet klassas alltså utifrån från dess utformning och tillåtna hastighet.
För vissa parametrar tas även hänsyn till trafikflödet.
Det har förutsatts att den hittills positiva utvecklingen av vägfordons säkerhet kommer att
fortsätta. Nya säkrare fordon förväntas till exempel bidra till att minska så kallade
upphinnandeolyckor på de mötesfria vägarna. Det har inte bedömts som rimligt att en väg
ska kunna utformas för att eliminera dessa typer av olyckor, utan nya fordon förväntas
kunna hantera sådana situationer.
Med olycksstatistik, djupstudier, simuleringar samt kunskapen om vilket krockvåld
människor kan tåla eller råka ut för utan att avlida eller få bestående men, sätts kriterier för
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vägars säkerhet för de vägutformningselement som är viktigast för att bedöma
säkerhetsnivån. Dessa vägutformningselement är:





mittseparation
vägens sidoområde
korsningsutformning
utformning av banor för gång- och cykeltrafikanter längs efter och tvärs över vägen.

Kriterier
Mittseparation
Analyserna visar entydigt på nyttan av mittseparation med mitträcke på vägar med tillåtna
hastigheter över 80 km/tim. Nästan alla mötesolyckor kan då elimineras, och även
avkörningar åt vänster i körriktningen. Det innebär att om säkerhetsklassningen ska
återspegla den individuella risken att råka ut för en allvarlig olycka, så bör man beakta
mittseparation vid klassningen.
Även mitträffling minskar risken för mötesolyckor. Effekterna av räfflade mittremsor med
respektive utan omkörningsfält bygger på uppföljningar som utförts av VTI (Statens vägoch transportforskningsinstitut).
Risken för mötesolyckor ökar ju mer trafik som kör på vägen. Det innebär att det är lättare
att acceptera att en lågtrafikerad väg saknar mitträcke.

Vägens sidoområde
Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen och därför är utformningen av vägens
sidoområde vid avkörning viktig. Förutom mitträckets funktion att fånga upp
vänsteravkörande fordon är sidoräcket den mest effektiva metoden att fånga upp avkörande
fordon. Om sidoräcken saknas är det viktigt med säkra sidoområden utan fasta hinder och
utformningar som minskar risken för att bilen voltar. Aktiva system som sidoräfflor minskar
också risken för avkörning.
Aktiva system som ska förhindra att olyckor uppstår som bör ingå i säkerhetsklassningen av
en vägsträcka är




mitträfflor
sidoräfflor
ATK (trafiksäkerhetskameror).

Korsningsutformning
Det är vanligt med korsnings-, avsvängnings- och upphinnandeolyckor vid korsningar
mellan allmänna vägar. Olyckorna beror på hur korsningen är utformad, vilken den tillåtna
hastigheten är och hur mycket trafik som kör in i korsningen. Trafikverket föreslår kriterier
för dessa faktorer som i grunden bygger på VTI:s prediktionsmodeller för korsningar.
Säkerhetsnivån i korsningar blir då bedömd med hänsyn till korsningstyp, tillåten hastighet
och inkommande fordon i huvudväg respektive anslutande vägar. Allvarliga olyckor vid
enskilda utfarter är relativt få och föreslås därför inte ingå i klassningssystemet.
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Banor för gång- och cykeltrafikanter längs och tvärs vägen
Gång- och cykelolyckor förekommer främst i tätorter eller i tätortsnära områden. För sådana
föreslås kriterier för säkerhetsklassning, som avser i vilken grad som gång- och cykeltrafik
separeras från biltrafiken längs och tvärs billeden. En annan viktig faktor är hur hög den
tillåtna hastigheten är.
Säkerheten ska alltså klassificeras med hänsyn till graden av separation längs och tvärs
vägen samt vilken vägtyp och tillåten hastighet som gäller.

Genomförande av klassning
Klassning av vägnätet sker på kontoret med stöd av data från nationella vägdatabasen
NVDB och bilder av vägar som finns i beläggningsunderhållsprogrammet Pavement
Management System, version 3 (PMSv3). PMSv3 innehåller även uppgifter från NVDB.
Programmet gör det möjligt att enkelt navigera längs de vägar som ska klassas. Tillståndet
på kriterierna går också att utläsa.
Uppgifterna från NVDB för vägnätet homogeniseras genom att vägnätet delats in i
delsträckor som är homogena med avseende på vägtyp, tillåten hastighet, om de ligger på
landsbygden eller i tätorter samt årsdygnstrafik. För varje sådan delsträcka görs sedan en
klassificering enligt kriterierna.
Klassificering av sidoområdet görs främst från uppgifter och bilder i PMSv3. Från bilderna
får man en god uppfattning av säkerhetszonen och räckestyp, räckeslängder och räfflor med
mera. Bilderna ger även information om mitträcken och öppningar i dessa. Google Street
View är ett bra hjälpmedel som komplement. Utöver klassningen av delsträckorna enligt
kriterierna kan speciella brister noteras som bör åtgärdas. Sådana brister kan vara för korta
räcken, träd vid släntfot på kortare sträckor, enstaka stolpar som inte är eftergivliga och
dylikt.

9

Bild 2
Klassificering med stöd av programmet PMSv3
Bilden visar en bild från PMSv3, som är ett program för väganalys. Med programmet kan
man analysera och följa vägsträckor genom stillbilder som är tagna längs vägen. Bilderna är
tagna med 20 meters intervall, och programmet visar en ny bild varje sekund. Den
visningstakten motsvarar körning i 70 km/tim. Man kan från bilderna bedöma vägens
säkerhetsområde, räcken, räfflor mm. Uppgifter om tillåten hastighet, årsdygnstrafik (ÅDT)
och vägbredd kan ses samtidigt i de tre röda graferna. Den blå vertikala linjen markerar
läget där bilden är tagen ifrån.
Erfarenheterna av utförda inventeringar visar att man med denna metod kan inventera cirka
100 kilometer väg per arbetsdag. Motorvägar och mötesfria vägar kan inventeras snabbare
medan tvåfältsvägar kan ta längre tid.

Validering av säkerhetskriterierna
Efter att den första klassningen av vägnätet gjorts enligt preliminära säkerhetskriterier (god,
mindre god, låg), gjorde VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) en validering av
resultatet. Valideringen gjordes främst av kriterierna för sträckor. Kriterierna för korsningar
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mellan allmänna vägar bygger på VTI:s prediktionsmodell för olyckor i korsningar och har
ansetts vara väl verifierad sedan tidigare. Kriterierna för gång- och cykelanordningar har
inte kunnat valideras på något adekvat sätt eftersom förhållandena varierar mycket, främst i
tätorter.
VTI beräknade den verkliga DSS-kvoten (antalet dödade eller svårt skadade i trafiken) för
respektive delsträcka, exklusive viltolyckor och olyckor vid korsningar mellan allmänna
vägar. I stort var samstämmigheten mellan klassningen och DSS-kvoten god och föranledde
inte några förändringar. Dock hade praktiskt taget alla mötesfria vägar på landsbygden så
låga DSS-kvoter att de borde bli klassade som en egen grupp. Vid inventeringen
konstaterades att det fanns brister på detta högtrafikerade vägnät som är kostnadseffektiva
att åtgärda, trots de låga DSS-kvoterna. Därför infördes en fjärde säkerhetsklass (mycket
god) för att kunna urskilja de mötesfria vägarna på landsbygden. Genom dessa förändringar
fick vi en bättre överstämmelse mellan klassningen och den verkliga DSS-kvoten för de olika
vägtyperna i respektive hastighetsklass.
Kriterierna för korsningar och gång- och cykelanordningar justerades så att även de fick fyra
olika trafiksäkerhetsklasser – mycket god, god, mindre god och låg.
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Resultat av genomförd kartläggning
Resultatet från klassningen av TEN-T-vägnätet gav en god bild av säkerheten och
Trafikverket har därför utökat klassningen till att omfatta samtliga statliga vägar med ÅDT
större än 4000 samt alla vägar med vägnummer under 100.
Resultatet framgår av kartan i bild 3, som är från februari 2017.
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Bild 3
Resultat av klassning av vägnätet, daterad februari 2017
Det trafikintensiva vägnätet har till största del mycket god eller god trafiksäkerhetsklass.
Dessa vägar är till övervägande del mötesfria.
Däremot har de lågtrafikerade inlandsvägarna till övervägande del låg trafiksäkerhetsklass.
Det beror på att de oftast saknar mitträcke och har låg sidoområdesstandard i förhållande
till de hastigheter som tillåtits av tillgänglighetsskäl.
Klassningen visar hur stor andel av det totala antalet vägarbeten som utförs på vägar med
låg, mindre god, god respektive mycket god säkerhetsklass
Vägnätets säkerhetsklass, med avseende på längd
Klass
Antal km
%
Mycket god
3 693
23 %
God
Mindre god
Låg

1 668
1 704
9 087

10 %
11 %
56 %

Vägnätets säkerhetsklass, med avseende på trafikarbete
Klass
Antal km
%
Mycket god
19 459
47 %
God
8 068
20 %
Mindre god
3 599
9%
Låg
9 898
24 %
67 procent av trafikarbetet sker på vägnätet med mycket god eller god säkerhetsklass. Detta
vägnät omfattar 33 procent av det totala vägnätet.
Notera att 56 procent av vägnätet har låg säkerhetsklass men att endast 24 procent av
trafikarbetet finns här.
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Ajourhållning av klassning
Vägnätet förändras genom ombyggnader, förändrade föreskrifter och vägens användning.
Det medför att klassificeringen måste ajourhållas. För att fånga upp förändringar som sker,
tar vi fram kartor som visar förändringar under en angiven period (vanligtvis ett år). Det
som visas på kartorna är ny- och ombyggnad av väg, förändring av hastighetsgräns samt nya
ATK-kameror. Med hjälp av kartorna underlättas ajourhållningen.
Klassningen lagras i NVDB (Nationell vägdatabas) som är öppen för alla.

Bild 4
Karta med förändrade sträckor under givet tidsintervall
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Exempel
I bilden nedan kartläggs en motorväg med hastighet 110 km/tim med hjälp av bilder från
PMSv3.

Bild 5
Motorväg vid kartläggning
Kriterierna ger att sträckan klassas med låg säkerhetsklass – det finns mitträcke men
säkerhetszonen är inte tillräckligt bred.
Motorväg

Mittseparation
Mitträcke eller
mittremsa 13 m.

Mittseparation

Sidoområde
I huvudsak
sidoräcken,
tillräckligt långa och
rätt avslutade eller
säkerhetszon 10 m,
jämn
släntbeklädnad.

Sidoområde
I huvudsak
sidoräcken eller
säkerhetszon 5 m.

Mitträcke eller
mittremsa 8 m.

Sidoräcken sätts därför upp och sträckan klassas då om till god säkerhetsklass.

Bild 6 Efter åtgärd
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Bilaga Definitioner och begrepp
TEN-T

Trans-European transport network – ett av EU beslutat
huvudvägnät

ATK

Automatisk trafiksäkerhetskontroll trafiksäkerhetskameror

DSS

Antal dödade och svårt skadade

DSS/fkm

Antal dödade och svårt skadade per fordonskilometer =
skadekvot

DSS/km

Antal dödade och svårt skadade per km väg =
skadetäthet

EuroRAP

European Road Assessment Programme – system för
klassning av vägs säkerhet

f/d

Trafikflödet antal fordon per dygn, skiljer något från
begreppet axelpar per dygn

f/ÅD

Trafikflödet antal fordon per årsdygn = det
genomsnittliga trafikflödet under året

Gångpassage

Plats där gående korsar körbana i samma plan antingen
för att de finner det naturligt eller för att de styrs dit
med fysiska medel

Korsningstyp

Indelning av korsningar efter utformning och
regleringstyp, ex cirkulationsplats och fyrvägskorsning

Oeftergivligt föremål

Föremål som kan orsaka allvarlig skada vid påkörning.
Dit räknas till exempel träd med en diameter större än
100 mm i brösthöjd

Ordnad gångpassage

Plats där gående korsar körbana i samma plan och där
anordningar finns för att underlätta passagen
exempelvis mittrefuger. Passagen kan men behöver inte
vara ett markerat övergångsställe.

Räckesavslut

Utformning av avslutning av vägräcke med ut- och
nedvinkling

Skadekvot

Antal dödade och svårt skadade per fordonskilometer –
kan också utryckas i DSS per miljonfordonskilometer
eller miljardfordonskilometer

Skadetäthet

Antal dödade och svårt skadade per kilometer väg

Säkerhetszon

Område utanför vägbanan som ska vara fritt från fysiska
hinder i form av fasta oeftergivliga föremål som trä,
stolpar eller större stenblock

Visuell ledning

En väglinjes eller korsnings förmåga att i god tid ge
föraren optisk ledning i hur vägen framför honom är
utformad
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VR

Referenshastighet

ÅDT

Årsdygnstrafik. Det genomsnittliga trafikflödet per dygn
under året. Måttet kan vara antalet fordon per dygn,
antalet axelpar per dygn eller gående och cyklister per
dygn.

MV 120

Motorväg med 120 km/tim

MML

Motortrafikled, det vill säga en mittseparerad väg med
planskilda korsningar och förbjuden GC-trafik

MLV

Mötesfri landsväg, det vill säga en mittseparerad väg
med plankorsningar

2 kf

Väg med två körfält utan mittseparation

NVDB

Nationell vägdatabas som samlar uppgifter om vägnätet

PMSv3

Pavement management system, version 3. Samlar filmer
av vägnätet och används främst för planering av
beläggningsunderhåll.
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