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Förord 

Denna rapport utgör 2017 års återrapportering till Regeringskansliet med anledning av 

Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för 

vägtrafik. Rapporten redovisar hur samverkan i dag bedrivs och pågående utveckling av 

Trafikverkets arbete med att leda samverkan. Rapporten redovisar även trafiksäkerhets-

utvecklingen under 2016 och anger några viktiga initiativ som Regeringskansliet skulle 

kunna ta för att öka genomslaget av Nystart för Nollvisionen.   

Rapportens innehåll baseras till stor del på underlag från ett pågående projekt inom 

Trafikverket – Leda samverkan trafiksäkerhet väg (dnr TRV 2017/18392) och rapporterna 

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 (TRV publ 2017:098) och Översyn av etappmål 

för säkerhet väg (TRV publ 2016:109). 

 

 

 

Lena Erixon  

Generaldirektör, Trafikverket   
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Sammanfattning 

En aktuell analys av trafiksäkerhetsläget inom vägtrafiken redovisas i rapporten Analys av 

trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 – Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 

2020. Av rapporten framgår att nuvarande trafiksäkerhetsutveckling inte ligger i linje med 

vad som är nödvändigt för att nå etappmålet 2020. Slutsatsen gäller både för utvecklingen 

av antal omkomna och antal allvarligt skadade. 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäker-

hetsarbetet för vägtrafik i syfte att uppnå Nollvisionen. Trafikverket har därför bland annat 

initierat ett arbete för ”Kraftsamling 2020” med målet att beskriva vilka insatser som olika 

aktörer kan och bör genomföra för att etappmål 2020 ska uppnås och hur detta ska genom-

föras och följas upp. Arbetet kommer att ske under hela 2017 och avgränsas till insatser som 

kan ge effekt inom den närmaste femårsperioden, 2018 – 2022. Trafikverket anser att bland 

annat följande frågor är särskilt viktiga att fokusera i detta kortsiktiga perspektiv: 

 Insatser för ökad hastighetsefterlevnad 

 Insatser för ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken 

 Ökad utbyggnad av säker infrastruktur för både skyddade och oskyddade trafikanter 

 Fortsatt anpassning av hastighetsgränserna till gators och vägars säkerhetsstandard 

 Insatser för nykter och narkotikafri vägtrafik 

 Ökad cykelhjälmsanvändning och bättre drift och underhåll för cyklister 

Trafikverket avser att återkomma vid nästa års återrapportering med förslag till ytterligare 

initiativ som berörda myndigheter och aktörer kan vidta i det korta perspektivet samt 

förslag till initiativ som regeringen skulle kunna ta för att underlätta möjligheten att nå 

Nollvisionen och gällande etappmål. Trafikverket pekar dock redan nu på tre ytterligare 

initiativ som regeringen skulle kunna ta, utöver de initiativ som regeringen redan tagit:  

 Stödja planupprättarna att vidta ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder inom statligt 

vägnät 

o Förtydliga länsplaneupprättarnas ansvar för att bidra till att nå 

Nollvisionen. 

o Ge Trafikverket mandat att under en begränsad tid avsätta medel från 

Nationell plan för samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom 

regionalt vägnät.  

o Ge Trafikverket mandat att besluta långa sträckor med 60 km/tim. 

 Ge statliga myndigheter och bolag i uppdrag att arbeta i enlighet med ISO 39001      

 Initiera en utredning om justerad definition av begreppet allvarlig skada 
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Enligt regeringsuppdraget ska Trafikverket i samråd med berörda aktörer ta fram en 

beskrivning av hur samverkan i praktiken ska utformas. Trafikverket har påbörjat detta 

samråd med enskilda aktörer och avser att under det närmaste året bredda samrådet till att 

involvera ett större antal myndigheter och aktörer som på olika sätt berörs av Trafikverkets 

uppdrag. Nedan beskrivs Trafikverkets preliminära tolkning av uppdraget, vilket delvis är 

ett uttryck för att något bredare samråd kring dessa frågor ännu inte har skett.     

Trafikverkets preliminära tolkning av uppdraget kan sammanfattas enligt följande: 

 Arbetet ska skapa ökat engagemang för säkrare vägtrafik hos berörda myndigheter 

och aktörer.  

 Arbetet ska bedrivas på regional, nationell och internationell nivå. 

 Arbetet ska vara proaktivt och resultatinriktat och bedrivas som en lärande process. 

 Arbetet ska inkludera olika former av dialog och samverkan, dels med alla de 

myndigheter och aktörer som kan och vill bidra till ökad trafiksäkerhet, dels med 

utvalda myndigheter och aktörer som har stor påverkan på 

trafiksäkerhetsutvecklingen. 

 Arbetet ska samordnas med miljöarbetet och andra initiativ för en hållbar 

utveckling.  

Trafikverket har preliminärt identifierat tre huvuduppgifter med anledning av uppdraget: 

 Analysera. Sker i huvudsak nationellt i samverkan med andra myndigheter och 

aktörer som stöd för arbetet regionalt, nationellt och internationellt. 

 Sprida kunskap. Sker regionalt, nationellt och internationellt i samverkan med 

andra myndigheter och aktörer. 

 Leda samverkan. Trafikverket leder samverkan i trafiksäkerhetsarbetet inom 

vägtrafiken både regionalt och nationellt för att påverka trafiksäkerhetsutvecklingen 

på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.  
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1. Inledning 

1.1. Nystart för Nollvisionen 

I april 2016 lämnade Trafikverket in en rapport till Näringsdepartementet med inspel till 

initiativ och åtgärder för en nysatsning på trafiksäkerhet. Den 1 september 2016 beslutade 

regeringen Nystart för Nollvisionen. I förordet konstaterar Infrastrukturminister Anna 

Johansson bland annat följande:  

”Trafiksäkerhetsarbetet bygger i hög grad på samverkan och ett fortsatt engagemang och 

ansvarstagande hos berörda aktörer är avgörande för arbetets framgång.” 

”De senaste åren tycks minskningen av antalet omkomna ha stannat av, och det är därför 

hög tid att få till stånd ett intensifierat trafiksäkerhetsarbete – en nystart i arbetet för att nå 

nollvisionen.” 

”Trafikolyckor bedöms av WHO vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen 2030. 

Denna nystart är således också ett bidrag till arbetet för att nå de globala målen om hållbar 

utveckling, antagna av FN 2015.” 

1.2. Trafikverkets uppdrag att leda samverkan 

Den 1 september 2016 beslutade regeringen även att ge Trafikverket i uppdrag att leda 

övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Syftet är att uppnå 

Nollvisionen inom vägtrafikområdet. I uppdraget ingår följande delar: 

 Sammankalla och föra en dialog med berörda myndigheter och aktörer 

 Ansvara för att det årligen tas fram en detaljerad uppföljning av trafiksäkerhetsläget 

som är till nytta för berörda myndigheter och aktörer i deras planering och 

genomförande av sin verksamhet kopplat till vägtrafiksäkerhet 

 Vid behov föreslå gemensam verksamhetsutveckling där enskilda aktörer i 

samverkan skulle kunna förbättra trafiksäkerheten 

 Förvalta, utveckla och sprida kunskap om nollvisionen som säkerhets filosofi 

I uppdraget ingår vidare att Trafikverket i samråd med berörda aktörer ska ta fram en 

beskrivning av hur ovan nämnda samverkan i praktiken ska utformas. Uppdraget ärr inte 

tidsbegränsat utan ska återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 

den 31 maj varje år. 

Syfte med att ge Trafikverket ett tydligt ansvar för att sammankalla och leda samverkans-

arbetet är att ge den breda grupp av aktörer som deltar i trafiksäkerhetsarbetet stöd i 

planerandet och genomförandet av sina respektive verksamheter och därigenom göra deras 

arbete mer effektivt.  

Regeringen anser att kunskap om Nollvisionen som säkerhetsfilosofi är betydelsefull för 

utvecklingen av det nationella trafiksäkerhetsarbetet och dessutom efterfrågad i omvärlden. 
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Regeringen anser även att det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet och miljöarbetet 

samordnas. Regeringen framhålla att Trafikverkets uppdrag att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik dels inte fråntar andra myndigheter deras 

befintliga uppgifter och ansvar kopplat till trafiksäkerhetsområdet, dels inte innebär att 

Trafikverket får ett sektorsansvar får frågorna. 

1.3. Projekt inom Trafikverket 

Med anledning av det uppdrag som Trafikverket har fått att leda samverkan inom trafik-

säkerhet väg, genomförs för närvarande ett projekt inom Trafikverket med syfte och mål 

enligt nedan.  

Projektet är pågående och ska vara klart februari 2018. Det gör att Trafikverket i årets 

återrapportering inte har underlag för att beskriva exakt hur samverkan i praktiken ska 

utformas. Detta vill Trafikverket återkomma till vid nästa återrapportering efter att 

Trafikverket har genomfört det samråd med berörda aktörer som efterfrågas av regeringen.  

Syfte 

Projektet genomförs för att möjliggöra att Trafikverket på kort och lång sikt agerar på ett 

sätt som motsvarar regeringens förväntningar så som de kommer till uttryck i 

regeringsbeslutet och Nystart för Nollvisionen. 

Projektmål  

Tydliggöra vad som krävs för att Trafikverket på ett trovärdigt och effektivt sätt ska kunna 

agera i uppgiften att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet mot Nollvisionen, 

vilka insatser som kan och bör genomföras för att uppnå etappmål 2020 och hur kunskap 

om Nollvisionen ska förvaltas, utvecklas och spridas nationellt och internationellt.  

Tre delprojekt 

För att projektet ska kunna uppfylla dess syfte och mål har tre delprojekt bildats. 

Delprojektens mål är följande: 

1. Trafikverkets uppgift. Föreslå hur Trafikverkets uppgifter och leveranser ska 

utvecklas för att verket ska kunna agera externt i sin samverkansroll enligt 

regeringens uppdrag och ambition. 

2. Kraftsamling 2020. Beskriva vilka insatser som olika aktörer kan och bör genomföra 

för att etappmål 2020 ska uppnås och hur detta ska genomföras och följas upp. 

3. Export Nollvisionen. Föreslå hur Nollvisionen och dess säkerhetsfilosofi ska kunna 

bli en del av Sveriges exportstrategi och spridas internationellt och hur detta ska 

genomföras och följas upp. 

Vid denna återrapportering återges endast läget vad gäller delprojekt 1. Det slutliga 

resultatet av samtliga delprojekt kommer att redovisas vid 2018 års återrapportering.   
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2. Trafiksäkerhetsläget och gällande mål 

2.1. Nationellt 

En aktuell analys av trafiksäkerhetsläget inom vägtrafiken redovisas i rapporten Analys av 

trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 – Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 

2020. Av rapporten framgår bland annat följande:  

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit. Det 

nuvarande etappmålet för vägtrafiken innebär att antalet omkomna ska halveras mellan 

2007 och 2020. Det innebär högst 220 omkomna år 2020. Antalet allvarligt skadade i 

vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. 

Nedan redovisas kortfattat trafiksäkerhetsutvecklingen i vägtrafiken utifrån antalet 

omkomna och skadade, samt utpekade indikatorer. Vissa justeringar och tillägg har gjorts i 

enlighet med den översyn av etappmålen som genomförts 2016. Analysen är ett underlag för 

det arbete som ska leda fram till måluppfyllelsen 2020. Tabell 1, nedan, visar nuläget för 

indikatorerna och en bedömning av om de förändrats i tillräcklig takt för att nå målet 2020. 

 

Tabell 1 Indikatorer för trafiksäkerhet inom vägtrafiken – nuläge och utveckling 

mot mål för 2020. Källa: Rapport TRV 2017:098. 
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Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016 

Under 2016 omkom 270 personer i vägtrafikolyckor. Antalet omkomna inom respektive 

trafikantkategori ligger på samma nivå som genomsnittet de senaste fem åren. Sedan 2010 

har den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen stagnerat. När man studerar utvecklingen över 

de senaste åren i förhållande till målet om max 220 dödade i vägtrafiken år 2020, ser det 

inte ut som att målet kommer att nås om man inte sätter in ytterligare åtgärder utöver de 

redan planerade. Analysgruppen1 bedömer därför att trafiksäkerhetsutvecklingen för antalet 

omkomna i trafiken inte ligger i linje med vad som är nödvändigt för att nå målet 2020. 

För 2016 beräknas antalet allvarligt skadade till ungefär 4 600. Det har inte skett någon 

egentlig minskning i antal allvarligt skadade sedan 2010 och utfallet för 2016 ligger över 

gränsen för den nödvändiga årliga utvecklingen. Analysgruppen bedömer därför att 

utvecklingen för allvarligt skadade inte ligger i linje med nödvändig utveckling för att nå 

målet om max 4 100 allvarligt skadade 2020. 

En närmare analys av stagnationen bland omkomna visar att den är mest markant inom 

biltrafiken, samt att den är tydligast på statliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 70-90 

km/tim. Framförallt är det antalet omkomna i singelolyckor med personbil som inte 

minskat de senare åren jämfört med perioden 2000–2010. Det blir därför viktigt att de 

åtgärder som föreslagits i nationell plan gällande statliga vägar genomförs. 

I dagsläget pekar indikatorerna för hastighet på en mycket låg efterlevnad bland 

trafikanterna. Ökad övervakning med trafiksäkerhetskameror är långt ifrån tillräckligt för 

att uppnå den efterlevnad och hastighetsnivå som eftersträvas. Vi vet att polisens manuella 

övervakning minskat och att allt färre blir bötfällda för fortkörning. Arbetet med Polisens 

nya strategi som togs fram under 2016 blir därför mycket viktig. Polisen uttrycker där vikten 

av samverkan med andra myndigheter och organisationer inom området. 

Andelen nykter trafik är hög i Sverige, men indikatorn (alkohol) ligger ändå inte i nivå med 

nödvändig utveckling. Mer än 30 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor 

är alkohol- och/eller drogrelaterade. Under 2016 ökade drogrelaterade olyckor markant, 

särskilt bland personbilsförare. På lång sikt är det troligt att det utvecklas fordonssystem 

som detekterar om förares körförmåga försämras, exempelvis på grund av alkohol- och/eller 

drogpåverkan. På kort och medellång sikt är det dock viktigt att andra insatser för ökad 

nykterhet intensifieras. Polisens nykterhetskontroller som är en viktig åtgärd har fortsatt att 

minska under 2016. 

En förutsättning för att nå målet om allvarligt skadade till 2020 är att säkerheten för 

cyklister behöver förbättras. Även om den tidigare trenden med ett ökat antal allvarligt 

skadade cyklister avtog 2014 så utgör cyklister fortfarande nästan hälften av det totala 

antalet allvarligt skadade i trafiken. För att minska dessa skador måste kommunerna i det 

korta perspektivet tillhandahålla ett gott underhåll av GC-vägar (gång- och cykelvägar), och 

det krävs stora insatser om vi ska nå målet om att 70 procent av alla kommuner ska ha god 

kvalitet på prioriterade GC-vägar till 2020. Ett annat viktigt område är hastighetssäkrade 

                                                           
1 Analysgruppen består av analytiker från Transportstyrelsen, VTI (Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut) och Trafikverket. Följande analytiker har deltagit i arbetet: Khabat Amin, Hans-Yngve 
Berg, Karin Bengtsson, Peter Larsson och Ryo Yamazaki (Transportstyrelsen), Åsa Forsman och Anna 
Vadeby (VTI) samt Magnus Lindholm, Simon Sternlund och Johan Strandroth (Trafikverket). 
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GCM (gång-, cykel- och mopedpassager). Det är därför glädjande att det finns ett stort 

intresse att kartlägga GCM-passager bland de kommuner som inventerat sin passager. 

Under 2016 har även Trafikverket påbörjat en inventering av passager på statliga vägar. 

Hjälmanvändningen bland cyklister måste också öka betydligt snabbare än vad den gör idag. 

Nuvarande högkonjunktur och trafikökning kan vara en del i förklaringen till de senaste 

årens avstannande av trafiksäkerhetsutvecklingen. Stagnationen är inte heller enbart knuten 

till Sverige, utan kan observeras i andra västländer inom Norden, EU och exempelvis USA. 

Men det kan också finnas anledning till en viss oro att det vi ser kan vara början på ett 

långsiktigt trendbrott som grundar sig i att det genomförs och planeras färre 

systemförbättrande åtgärder än tidigare, särskilt på det statliga vägnätet. 

För att det ska vara möjligt att nå etappmålen 2020 bedömer analysgruppen att det krävs ett 

snabbt införande av ytterligare åtgärder som riktas mot både bilister och oskyddade 

trafikanter. Det mest effektiva i det perspektivet är en ökad hastighetsefterlevnad och sänkt 

medelhastighet. Det är också viktigt är att föreslagna åtgärder på statliga vägar genomförs, 

samt att drift och underhåll av cykelvägar förbättras. 

Vägledning inför verksamhetsplanering 2018 

Mot bakgrund av gällande mål för trafiksäkerheten inom vägtrafiken och den analys som 

skett av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, har GNS Väg2 ställt sig bakom en vägledning för 

verksamhetsplaneringen inför 2018. Vägledningen riktar sig till alla organisationer som vill 

bidra i arbetet med att nå gällande etappmål för dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken.        

GNS Väg betonar att trafiksäkerhetsarbetet på lång sikt bör inkludera fallolyckor bland 

gående och dödsfall till följd av självmord. Dessa klassas inte som trafikolyckor men står 

ändå för en betydande del av de som omkommer och skadas allvarligt i transportsystemet. 

Ett arbete med att ta fram en inriktning för säker gångtrafik har tagits fram. Vidare har 

regeringen påtalat att man ser positivt på de initiativ som tas för att systematiskt minska 

antalet självmord inom transportsystemet. Relaterat till detta är även att trafiksäkerhet och 

arbetet med Nollvisionen i framtiden kommer behöva vara mer integrerad i andra 

transportpolitiska mål för att få en attraktiv tillgänglighet i ett hållbart samhälle. 

GNS Väg anser att flera områden bör tas i beaktande i verksamhetsplaneringen för år 2018, 

där ökad hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn: 

 Ökad hastighetsefterlevnad  

 Ökad andel vägar/gator med säkra hastighetsnivåer  

 Ökat fokus på oskyddade trafikanter (inklusive ökad hjälmanvändning)  

 Ökad andel nykter trafik 

                                                           
2 GNS Väg (Gruppen för nationell samverkan – Väg) är en arena för utbyte av kunskap och 
koordinering av verksamheter mellan viktiga aktörer i syfte att förverkliga Nollvisionen och nå 
etappmålen på vägen dit. 



12 

 

GNS Väg pekar ut tre områden som bör prioriteras i verksamhetsplaneringen för 2018. 

Ökad hastighetsefterlevnad och kvalitetssäkrade transporter  

Hastighetsefterlevnaden ligger på en oacceptabelt låg nivå. År 2016 var det bara 44 procent 

av all trafik som följde skyltad hastighet på det statliga vägnätet, och 67 procent på det 

kommunala vägnätet. Efterlevnaden är sämre bland motorcyklister och tung trafik än bland 

övrig trafik. Det krävs att både beställare och utförare tar ett större ansvar för kvalitets-

säkring av yrkesmässiga transporter. Ett sätt att kvalitetssäkra sina transporter och stärka 

det systematiska trafiksäkerhetsarbetet är att organisationer certifieras eller gör sig 

certifieringsbara enligt ISO 39001.  

Den planerade utbyggnaden av trafiksäkerhetskameror (ATK) räcker inte för att nå målen, 

varför Polisens trafiksäkerhetsstrategi blir viktig för att på kort sikt öka hastighetsefter-

levnaden. Även andra åtgärder blir viktiga såsom fysiska åtgärder (exempelvis farthinder 

och cirkulationsplatser) och teknik i fordonen som stöder god hastighetsanpassning. 

Säkrare infrastruktur och bättre drift och underhåll för cyklister  

Stagnationen av minskningen av antalet omkomna sedan 2010 syns som tydligast bland 

bilister på statliga vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim. Det är därför av yttersta vikt 

att de planerade åtgärderna för att anpassa hastighetsgränsen efter vägens säkerhets-

standard genomförs. För perioden fram till och med 2020 innebär det att drygt 40 mil 90-

vägar mittsepareras och får hastighetsgränsen 100 km/tim, samtidigt som cirka 220 mil 90-

vägar sänks till 80 km/tim.  

Cyklister står för den största andelen allvarligt skadade i trafikolyckor inom vägtrafiken. 

Ökningen till och med 2014 har inte fortsatt i samma takt men är fortfarande på en hög 

nivå. För att kunna nå etappmålet om minskat antal allvarligt skadade är åtgärder för att 

minska singelolyckor med cyklister helt avgörande. Bland de allvarligaste skadorna bland 

cyklister utgör skallskador cirka 50 procent. Att öka cykelhjälmsanvändningen både bland 

barn och vuxna bör därför prioriteras. För att minska antalet allvarligt skadade cyklister 

måste även infrastrukturen för cyklister, och underhållet av denna, förbättras. 

Nykter trafik 

Under 2016 var nästan var tredje (32 procent) dödsolycka alkohol- och/eller drogrelaterad. 

Antalet omkomna i alkohol- och/eller drogrelaterade dödsolyckor har dessutom ökat de 

senaste fyra åren. Drogrelaterade olyckor har stått för den största ökningen 2015 och 2016. 

Då antalet utandningsprov har minskat kraftigt de senaste åren är det avgörande både på 

kort och lång sikt att polisens nya trafiksäkerhetsstrategi implementeras. Ett samarbete 

mellan Polisen och Trafikverket har initierats för att utveckla innovativa nykterhets-

kontroller i hamnar och på andra strategiska platser.  

Det behövs även förbättrade åtgärder för att minska återfall i rattfylleri. Genom det 

samverkansuppdrag som Folkhälsomyndigheten har fått beträffande SMADIT3, finns 

potential att samla fler aktörer som tillsammans kan bidra till det gemensamma målet att 

minska återfall i rattfylleri. 

                                                           
3 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. 
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2.2. Globalt 

Trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

beräknas antalet dödade i vägtrafiken uppgå till cirka 1.2 miljoner människor globalt, och 

antalet skadade kan vara upp till 50 miljoner. De prognoser som har gjorts tyder på att 

antalet dödade kommer att öka med omkring 65 procent mellan 2000 och år 2020 om inte 

betydande insatser sker. Enligt WHO var trafikolyckor den nionde vanligaste orsaken till 

död i världen år 2004 och om nuvarande trend fortsätter kommer trafikolyckor vara den 

femte vanligaste orsaken till död år 2030.  

Bristande vägtrafiksäkerhet har uppmärksammats inom ramen för FN:s arbete. En viktig 

milstolpe i det internationella samarbetet är lanseringen av Världsrapporten om 

trafikskadeprevention som WHO och Världsbanken (WB) gemensamt publicerade 2004. 

Dessutom genomfördes den 14 april 2004 den första trafiksäkerhetsdebatten i FN:s 

generalförsamling och en historisk FN resolution kring trafiksäkerhet antogs. 2009 

genomfördes ett första högnivå möte för trafiksäkerhet i Ryssland. En annan viktig milstolpe 

är när FN generalförsamling 2010 antog en global plan för trafiksäkerheten den så kallade 

”The Decade of Action for Road Safety 2011-2020” som antogs i syfte att rädda liv och 

stoppa den befarade negativa utvecklingen av antalet trafikskadade i världen.  

På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala 

mål för hållbar utveckling som kommer att vägleda internationellt utvecklingssamarbete de 

kommande 15 åren. Även om flera mål har bäring på trafikskador så är det mål 3.6 och 11.2 

som tydligast pekar ut målen för trafiksäkerhetsarbetet.  

Under mål 3, Hälsa och välbefinnande, anger delmål 3.6 följande: Till 2020 halvera antalet 

dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.  

Under mål 11, Hållbara städer och samhällen, anger delmål 11.2 följande: Senast 2030 

tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut 

kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta 

situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.  

Det starka med denna typ av målstyrning är att man inte börjar i kompromissande utan man 

börjar med att peka ut en nödvändig och önskad framtid. Det är även tydligt att en 

förutsättning för hållbara transporter är att transporterna är säkra. Det är också noterbart 

att särskild hänsyn ska tas till utsatta grupper, såsom barn, kvinnor och äldre, när åtgärder 

vidtas för ett säkrare transportsystem. 
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3. Initiativ i linje med Nystart för Nollvisionen    

3.1. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle 

Kopplingen mellan transportsystemet och Agenda 2030 kan beskrivas som tillgänglighet i 

ett hållbart samhälle. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. 

Det handlar om att utveckla tillgängligheten så att den möjliggör ekonomisk utveckling, 

jobbskapande och bostadsförsörjning. Men tillgängligheten måste utvecklas inom ramen för 

ett hållbart samhälle där trafiksäkerhet är viktig kvalitetsaspekt. Trafiksäkerhetsfrågorna 

varken kan eller bör dock vara en isolerad del i den framtida samhällsutvecklingen utan 

samverkan bör i större utsträckning ske mellan olika hållbarhetsområden där arbetet för 

Nollvisionen är en del i helheten. 

Nollvisionsarbetet har de senaste 20 åren haft stort fokus på biltrafikens säkerhet eftersom 

det är inom denna trafikantgrupp flest omkommer. Dessa dödsfall har varit och är starkt 

kopplat till utvecklingen av säkra bilar och säkra statliga vägar. Även om stora utmaningar 

kvarstår vad gäller att minska antalet omkomna i vägtrafiken, står det framtida Nollvisions-

arbetet inför delvis nya utmaningar – att förebygga allvarliga skador bland oskyddade 

trafikanter, inte minst vid singelolyckor. Här finns även en skillnad mellan stad och land, då 

den största andelen dödsolyckor sker på landsbygdsvägnätet medan den största andelen 

allvarligt skadade sker i tätortsmiljöer.  

När det gäller trafiksäkerhetsarbetet i tätortsmiljöer måste det länkas ihop med flera olika 

hållbarhetsaspekter för att skapa både säkra, trygga, tillgängliga och attraktiva miljöer för 

inte minst gående och cyklister. Trafiksäkerhetsarbetet behöver därför utvecklas utifrån 

behovet av att beakta andra viktiga mål för samhällsutvecklingen. Samtidigt kan konstateras 

att arbetet för en hållbar utveckling, där hållbara resor och transporter är en del, inte kan 

uppnås utan att hänsyn tas till trafiksäkerhetsfrågorna. För att vägtrafiken ska kunna bli 

långsiktigt hållbar och attraktiv måste Nollvisionens säkerhetsfilosofi beaktas i alla delar av 

arbetet. Detta gäller inte minst för gående och cyklister, där det finns tydliga synergier 

mellan ett säkert och ett tillgängligt transportsystem.     

Transportsystemet är inte hållbart och det krävs en omfattande omställning av samhället för 

att göra det hållbart och attraktivt. Viktiga redskap i den omställningen är ny teknik som 

digitalisering, automatisering, elektrifiering och delad ekonomi. Mer uppkopplade och 

automatiserade fordon kommer med stor sannolikhet ge betydande trafiksäkerhetsvinster 

men även delade tjänster. Genom att resa på nya sätt där man inte behöver köra själv och 

där flera kan samåka i en ny kompletterande form av kollektivtrafik, finns det också en 

potential att minska antalet dödade och skadade. Krockvåldet kommer också avsevärt kunna 

begränsas tack vare digitaliseringsmöjligheter där fordonens maxhastighet kan villkoras i 

miljöer där exempelvis många oskyddade rör sig. Därför är det viktigt att samverkan 

framöver sker i tätare dialog med industrin, kommuner och andra betydande aktörer för att 

snabbare ställa om till det nya. 

För att Sveriges trafiksäkerhetsarbete fortsatt ska vara världsledande behöver en gemensam 

kraftsamling ske både på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det mer om att ta tillvara 

kända effektiva åtgärder medan det på längre sikt behövs innovationer och nya arbetssätt. 
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3.2. Kraftsamling 2020 – ett partsgemensamt arbete 

En av de slutsatser som drogs i rapporten Översyn av etappmål för säkerhet på väg till 2020 

och 2030, var att kraftfullare tryck på åtgärder behöver skapas i det korta perspektivet. För 

att åstadkomma detta behöver ett partsgemensamt arbete initieras som syftar till att föreslå 

konkreta åtgärder. Arbete skulle kunna omfatta följande delar i ett 2020-perspektiv: 

 Säkerställ och om möjligt förbättra och intensifiera redan planerade åtgärder med 

god trafiksäkerhetseffekt. 

 Föreslå ytterligare åtgärder med god trafiksäkerhetseffekt. 

 Identifiera viktiga styrmedel för att åtgärder ska genomföras i praktiken. 

 Ta fram en eller flera olika handlingsplaner med fördelning av roller och ansvar. 

 Konsekvensbeskriv och effektberäkna föreslagna åtgärder. 

Ett av de delprojekt som Trafikverket har initierat med anledning av uppdraget att leda 

samverkan trafiksäkerhet väg handlar om ”Kraftsamling 2020”. Målet för delprojektet är att 

beskriva vilka insatser som olika aktörer kan och bör genomföra för att etappmål 2020 ska 

uppnås och hur detta ska genomföras och följas upp. Arbetet avgränsas till åtgärder/insatser 

som kan ge effekt inom femårsperioden 2018 – 2022 och därmed bidra till att uppnå 

etappmål 2020, eller tiden strax efter år 2020.   

Med utgångspunkt i de områden som GNS Väg anser bör prioriteras inför verksamhets-

planeringen för 2018, anser Trafikverket att bland annat följande frågor är särskilt viktiga 

som en del av Kraftsamling 2020:   

 Insatser för ökad hastighetsefterlevnad 

 Insatser för ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken 

 Ökad utbyggnad av säker infrastruktur för både skyddade och oskyddade trafikanter 

 Fortsatt anpassning av hastighetsgränserna till gators och vägars säkerhetsstandard 

 Insatser för nykter och narkotikafri vägtrafik 

 Ökad cykelhjälmsanvändning och bättre drift och underhåll för cyklister 

Arbetet kommer att ske i samverkan med ett antal utvalda aktörer under 2017. Trafikverket 

avser att sammanställa viktiga åtgärder och initiativ som olika aktörer kan och bör vidta för 

att etappmålet för 2020 ska kunna nås. Sammanställningen kommer att kommuniceras med 

berörda myndigheter och aktörer innan nästa års återrapportering av uppdraget.  

Trafikverket avser därför att återkomma vid nästa års återrapportering med förslag till 

ytterligare åtgärder som kan och bör vidtas av berörda myndigheter och aktörer. 
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3.3. Informations- och kunskapshöjande insatser  

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 direktiv för åtgärdsplaneringen för planperioden 

2018 – 2029. Regeringen påtalar bland annat att vissa informations- och kunskapshöjande 

insatser, som inte tydligt anknyter till transportmyndigheternas grundläggande uppdrag, 

kan vara motiverade att genomföra förutsatt att de är kostnadseffektiva och ger värdefulla 

bidrag till de transportpolitiska målen. Sådana insatser bör styras genom tidsbegränsade 

uppdrag. Trafikverket ska i förslaget till nationell plan redovisa förslag till 

konsekvensbedömda informations- och kunskapshöjande insatser som underlag för 

regeringens ställningstagande. 

Uppdraget att leda samverkan trafiksäkerhet väg är inte tidsbegränsat och bör därför enligt 

Trafikverkets bedömning betraktas som ett grundläggande uppdrag så länge inte något 

annat beslutas av regeringen. Trafikverket anser att effektiva informations- och 

kunskapshöjande insatser är en viktig del i arbetet med att leda samverkan i 

trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik och för att sprida Nollvisionens säkerhetsfilosofi.  

Trafikverkets bedömning är att informations- och kunskapshöjande insatser som riktar sig 

mot de som omfattas av den samverkan Trafikverket ansvarar för – berörda myndigheter 

och aktörer – ligger inom ramen för det grundläggande uppdrag verket redan har. Enligt 

Trafikverkets bedömning behövs därför inga ytterligare tidsbegränsade uppdrag för 

informations- och kunskapshöjande insatser riktade till berörda myndigheter och aktörer 

inom trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken.  

Arbetet med att leda trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken riktar sig endast indirekt, via 

berörda myndigheter och aktörer, till trafikanter och andra medborgare. Trafikverkets 

tolkning av uppdraget är att uppdraget inte tydligt omfattar insatser som syftar till en direkt 

påverkan på trafikanters och andra medborgares värderingar och beteenden. Trafikverket 

avser därför att återkomma inom ramen för åtgärdsplaneringen med förslag till 

tidsbegränsade informations- och kunskapshöjande insatser som riktar sig direkt till 

trafikanter och andra medborgare och som sker i samverkan med andra aktörer och 

myndigheter för att förbättra trafiksäkerheten inom vägtrafiken.  

3.4. Demoprojekt med trafiksäkerhet som ett av flera funktionskrav  

En god tillgänglighet är nödvändig för en positiv samhällsutveckling. Men tillgängligheten 

måste utvecklas inom ramen för de funktionskrav som ett långsiktigt hållbart samhälle 

ställer. Ett av dessa funktionskrav är trafiksäkerhet, men det samspelar på ett komplext sätt 

med andra funktionskrav. Det gäller särskilt stadsmiljöer där gående och cyklister vistas och 

blandas med andra trafikantgrupper.  

För att lära sig mer om dessa komplexa miljöer avser Trafikverket att genomföra 

innovationsupphandling för att åstadkomma demonstrationsprojekt i samverkan med 

intresserade kommuner och andra viktiga aktörer, där Nollvisionen integreras med andra 

funktionskrav för ett hållbart samhälle. Fokus är oskyddade trafikanter, både i miljöer för 

samexistens med andra trafikslag och funktioner liksom i miljöer som primärt prioriterar 

hög och säker tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter. 

Trafikverket avser att återkomma vid nästa års återrapportering med en beskrivning av de 

demoprojekt som kommer att genomföras för att visualisera det hållbara transportsystemet. 
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3.5. Internationellt arbete för Nollvisionen  

Den internationella verksamheten inom trafiksäkerhetsområdet kan ske med olika motiv: 

 Internationellt arbete i syfte att uppnå Nollvisionen och svenska etappmål samt 

bidra till EUs trafiksäkerhetsmål. 

 Internationellt arbete i syfte att främja export av svenskt transportkunnande, 

produkter och tjänster. 

 Internationellt arbete i syfte att bistå andra länders strävan att nå deras 

transportpolitiska och samhälleliga mål och därmed bidra FNs agenda 2030 mål. 

Ofta handlar det internationella arbetet om en kombination av dessa motiv, men av 

prioriteringsskäl är det viktigt att tydliggöra de huvudsakliga motiven till Sveriges inter-

nationella engagemang för Nollvisionen. Regeringens strategi Nystart för Nollvisionen, 

Sveriges exportstrategi samt den Svenska politiken för global utveckling i genomförande av 

agenda 2030 är alla strategier som har betydelse för det internationella arbetet för 

Nollvisionen. 

Trafikverkets uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet har en 

viktigt internationell dimension. I en global och internationaliserad värld är Sverige starkt 

beroende av olika samarbete med vår omvärld för att kunna skapa ett säkert vägtransport-

system.  Den dialog och samverkan som sker kring det nationella och regionala trafik-

säkerhetsarbetet bör därför också tydligare kompletteras med en internationell dimension.  

Uppdraget att förvalta, utveckla och sprida kunskap om nollvisionen som säkerhetfilosofi är 

särskilt viktigt ur ett internationellt perspektiv. Dessutom ska Trafikverket, enligt 

regleringsbrevet för 2017, inom ramen för Sveriges exportstrategi, bidra internationellt med 

kunskap om sitt verksamhetsområde. Det bör noteras att detta inte innebär att Trafikverket 

i sig har fått uppdrag att arbeta för att främja svenska företag och deras produkter och 

tjänster som kan sägas bidrar till Nollvisionen. Trafikverket ska endast bidra med kunskap 

om Nollvisionen där det är till stöd för svensk export. Det är således näringslivet själv eller 

andra aktörer som Business Sweden, svenska ambassader m.fl. som måste efterfråga 

kunskapsstödet.   

Det som är oklart är dock Trafikverkets roll eventuella roll att bistå med kunskap till andra 

länder i deras strävan att nå FNs agenda 2030 mål. Att göra rätt prioriteringar i det inter-

nationella arbetet för Nollvisionen är en tydlig utmaning, se tabell 2 nedan. Trafikverket 

kommer att under 2017 föra en dialog med berörda myndigheter och aktörer kring dessa 

frågor.   
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Politikområde Motiv Exempel 

Transportpolitik Mest nytta för 

nationella 

transportpolitiska mål 

Utvecklade länder, liknande Sverige: 

Norden, EU, OECD, USA, UNECE, WHO 

m.fl. 

Näringspolitik  Mest nytta för svenska 

företag 

BRIC länderna, bilateral samverkan, 

WHO, utvecklingsbanker samt viktiga 

marknader, t.ex. USA.  

Biståndspolitik Mest nytta för 

behövande länder 

Låginkomstländer, WHO, 

utvecklingsländer, särskilt fokus på 

Afrika.  

Tabell 2 Olika fokus beroende på motiv för det internationella arbetet för 

Nollvisionen. 

Trafikverket anser att koordineringen av det internationella trafiksäkerhetsarbetet bör ingå i 

uppdraget att leda samverkan trafiksäkerhet väg. När det gäller vårt internationella 

engagemang inom näringspolitiken så bedömer Trafikverket att detta bör avgränsas till att 

förvalta, utveckla och sprida kunskap om Nollvisionen internationellt. När det gäller bistånd 

gör Trafikverket den bedömningen att detta inte ryms inom vårt nuvarande uppdrag.  

Trafikverket avser att återkomma vid nästa års återrapportering med en tydligare beskriv-

ning av de prioriteringar och avgränsningar som Trafikverket gör i det internationella 

arbetet för Nollvisionen. Trafikverket kommer då bland annat beskriva i vilken grad 

Trafikverket kan ta på sig uppgiften att samordna det internationella målinriktade trafik-

säkerhetsarbetet och hur Trafikverket avser att utveckla Vision Zero Academy - en plattform 

där Sverige kan samverka kring förvaltning, utveckling och spridning av Nollvisionen.  

3.6. Viktiga initiativ som regeringen redan har tagit  

Regeringen har redan tagit initiativ till flera viktiga utredningar och uppdrag som en del av 

Nystart för Nollvisionen. Även om dessa utredningar och uppdrag ännu inte har resulterat i 

konkreta förslag eller beslut, kommer de ge viktiga förutsättningar för det fortsatta 

trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken.  

Av de initiativ som regeringen redan har tagit kommer bland annat följande frågor påverka 

förutsättningarna för den fortsatta samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken:  

 Införande av ett nytt etappmål för trafiksäkerheten för perioden efter 2020. 

 Insatser som Polisen vidtar, till följd av 2017 års regleringsbrev, för att bidra till att 

minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön och att förstärka den 

lokala förmågan att förebygga och bekämpa trafikbrott.  

 Införande av anläggningar för automatiserade nykterhetskontroller. 

 Införande av åtgärder för säker cykling som en del av genomförandet av den 

nationella strategin för ökad och säker cykling.  
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 Fortsatt anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  

 Ny lagstiftning för självkörande fordon. 

 Nytt arbete med att säkerställa rätt hastigheter med hjälp av geofencing. 

 Nytt aktörsgemensamt arbete för ökad bältesanvändning i buss. 

 Eventuellt införande av sänkt bashastighet i tätort. 

 Eventuellt ändrad lagstiftning för att underlätta rapportering till STRADA.  

 Eventuellt införande av vinterdäck för tunga fordon. 

 Eventuellt nytt regelverk för användande av mobiltelefon under färd. 

3.7. Ytterligare initiativ som regeringen skulle kunna ta 

Trafikverket avser att återkomma vid nästa års återrapportering med förslag till ytterligare 

initiativ som regeringen skulle kunna ta för att underlätta möjligheten att nå Nollvisionen 

och gällande etappmål. Trafikverket vill dock peka på tre områden där regeringens redan nu 

skulle kunna ta ytterligare initiativ som en del av Nystart för Nollvisionen.  

Stödja planupprättarna att vidta ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder inom statligt 

vägnät 

Regeringen skulle kunna stödja planupprättarna att vidta ytterligare effektiva 

trafiksäkerhetsåtgärder inom statligt vägnät genom att:  

 Förtydliga länsplaneupprättarnas ansvar för att bidra till att nå Nollvisionen. 

 Ge Trafikverket mandat att under en begränsad tid avsätta medel från Nationell 

plan för samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät.  

 Ge Trafikverket mandat att besluta långa sträckor med 60 km/tim. 

Sedan 2010 har minskningen av antal omkomna stagnerat, jämfört med perioden mellan 

2000 och 2010. Denna stagnation äventyrar möjligheten att nå gällande etappmål för 

trafiksäkerhet väg om max 220 omkomna år 2020. Stagnationen har framför allt skett bland 

omkomna i personbil på statliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 70–90 km/tim.  

Den stagnation som nu kan konstateras kan vara början på ett mer långsiktigt trendbrott 

som grundar sig i att det genomförs och planeras färre systemförbättrande åtgärder än 

tidigare. Till systemförbättrande åtgärder räknas bland annat mitträcken, 

sidoområdesåtgärder och anpassade hastighetsgränser. 

Av de som omkommer i vägtrafiken omkommer nästan 60 procent på vägar med hastighets-

gräns 70–90 km/tim. Av dessa har nära 90 procent omkommit på statliga vägar. På vägar 

med hastighetsgräns 70–90 km/tim utgör bilister den i särklass största gruppen av 

omkomna i vägtrafiken, under 2016 var andelen nästan 70 procent. Det är även på denna 
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del av vägnätet som flest dödsolyckor med motorcyklister sker. Under de senaste tre åren 

har cirka 40 procent av dödsolyckorna varit singelolyckor respektive mötesolyckor bland 

bilister på 70-, 80- och 90-vägar.  

För att kunna bryta nuvarande stagnation krävs att ytterligare åtgärder vidtas inom statligt 

vägnät med hastighetsgräns 70 – 90 km/tim. Det krävs ökade investeringar i både mötes-

separering och säkra sidoområden samt fortsatt anpassning av hastighetsgränserna till 

vägarnas standard.  

Ser man till nuvarande 70-vägnät så visar statistik för perioden 2012 – 2016 att det i 

genomsnitt har omkommit 58 personer per år inom detta vägnät. Över 70 procent av dessa 

omkommer på 70-vägar som är smalare än 8 meter. Det finns därför behov av att vidta 

åtgärder även inom utvalda delar av 70-vägnätet, varvid anpassning av hastighetsgränserna 

till vägarnas standard är en av de åtgärder som bör övervägas.      

Vad gäller t.ex. mötesseparering av statliga vägar är fördelningen mycket ojämn mellan 

nationella stamvägar och länsvägar. Av statliga vägar som redan är mötesseparerade och 

med ett trafikflöde över 4000 fordon/dygn, ingår 85 procent i stamvägnätet. Se figur 1, 

nedan. Det finns i dag cirka 100 mil statliga tvåfältsvägar med mer än 4000 fordon/dygn 

och en vägbredd större än 12 meter. 64 procent, nästan två tredjedelar, av dessa vägar är 

länsvägar.       

 
Figur 1.  Trafiksäkerhetsklass med mer än 4000 fordon/dygn (ÅDT) inom 

stamvägnätet (tv) respektive regionalt vägnät (th). 

Mot den bakgrunden kan konstateras att det finns en stor potential i att vidta systemförbät-

trande åtgärder inom statligt vägnät. Det är viktigt att länsplaneupprättarnas ansvar för att 

bidra till Nollvisionen och gällande etappmål tydliggörs. Men detta räcker inte då utrymmet 

i länsplanerna inte alltid medger de satsningar på säker mobilitet som både är samhälls-
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ekonomiskt effektivt och politiskt önskvärt. För att motverka att trafikerade länsvägar ska få 

sänkt hastighetsgräns, vore det önskvärt om ytterligare medel kunde frigöras för att mötes-

separera vissa av dessa vägar. Trafikverket bör därför få mandat att med medel från 

Nationell plan kunna medfinansiera systemförbättrande trafiksäkerhetsåtgärder inom det 

regionala vägnätet. Det är även önskvärt att Trafikverkets mandat att besluta nya 

hastighetsgränser inom statligt vägnät utvidgas till att även omfatta långa 60-sträckor. 

Ge statliga myndigheter och bolag i uppdrag att arbeta i enlighet med ISO 39001      

Genomslagskraften för målstyrningsarbetet hos en enskild myndighet eller aktör påverkas i 

hög grad av hur systematiskt myndighetens eller aktörens säkerhetsarbete är. SIS har 

tillsammans med Trafikverket initierat och lett arbetet med att bland annat ta fram en 

ledningssystemstandard för trafiksäkerhet: ISO 39001. Den internationella standarden 

antogs av ISO i december 2012. Syftet med standarden är att organisationer ska kunna 

arbeta systematiskt med trafiksäkerhet. Med en internationell standard ökar också 

förutsättningarna för att bästa tillgängliga teknik och praxis får en ökad spridning. 

ISO 39001 berör och är tillämpbar på alla organisationer som vill förbättra vägtrafiksäker-

heten, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som de tillhandahåller. Standarden 

anger krav på ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet som gör det möjligt för en 

organisation som samverkar med vägtransportsystemet att minska antalet dödsfall och 

allvarliga personskador, kopplat till de trafikolyckor som organisationen kan påverka. 

Kraven i standarden innefattar att en lämplig trafiksäkerhetspolicy ska utvecklas och införas 

samt att mål och åtgärdsplaner för trafiksäkerhet ska upprättas med hänsyn tagen till 

lagkrav och andra krav som organisationen är bunden av. 

Trafikverket har initierat ett internt arbete för att kartlägga förutsättningarna för en 

anpassning av verksamheten i enlighet med ISO 39001. För att påskynda införandet av ett 

systematiskt trafiksäkerhetsarbete och säkra organiserade transporter hos fler myndigheter 

och aktörer skulle regeringen kunna ge ett antal statliga myndigheter och bolag i uppdrag att 

arbeta i enlighet med ISO 39001.  

Initiera en utredning om justerad definition av begreppet allvarlig skada 

Begreppet och definitionen av allvarlig skada lades fast 2009 i regeringens proposition Mål 

för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93). Som allvarligt skadad definieras 

den som i samband med en vägtrafikolycka fått en skada som ger minst 1 procents 

medicinsk invaliditet (RPMI 1%+). Medicinsk invaliditet är ett begrepp som används av 

försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar 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 en metod som gör att antalet personer med 

medicinsk invaliditet prognostiseras. Prognosen baseras på en riskmatris utvecklad av 

Folksam där risken för invaliditet skattas utifrån skadans placering och allvarlighetsgrad, 

enligt registreringen i Strada. 

Skademåttet allvarlig skada är världsunikt, inte minst för att det utgår ifrån en nästan 

heltäckande rapportering från Sveriges akutsjukhus. Det innebär att de trafikantgrupper, 

speciellt cyklister, som tidigare varit underrapporterade i polisens rapportering, på senare år 

har fått en mer rättvisande rapportering. En annan skillnad från den traditionella skade-

rapporteringen är att fokus inte bara hamnar på de skador som ger en hög dödsrisk utan 
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även på de som ger långvariga problem utan att utgöra en fara för livet, exempelvis 

pisksnärtskador och olika typer av frakturer. 

Under 2014 prognostiserades cirka 4 900 personer få en allvarlig skada till följd av en 

trafikolycka. Utöver det prognostiseras cirka 2 500 fotgängare få en allvarlig skada till följd 

av en fallolycka i transportsystemet. Trots att dessa cirka 7 500 personer beräknas få någon 

form av funktions-nedsättning, är det troligtvis många av dem som inte räknar sig själva 

som allvarligt skadade. Detta eftersom skadan är så pass lindrig att den inte utgör någon 

avgörande livskvalitetsförlust ur ett hälso-perspektiv. Därmed bör de kunna accepteras ur 

ett Nollvisionsperspektiv. 

Nuvarande skademått som inkluderar samtliga funktionsnedsättningar resulterar i ett antal 

svårigheter. Dels är det svårt att sortera ut de allvarligaste skadorna, vilka man normalt vill 

prioritera i det preventiva arbetet. Dels ger det omotiverat stora inskränkningar på mobilitet 

och tillgänglighet om randvillkoret för mobilitet är att inte ens de mest lindriga fysiska 

funktionsnedsättningarna kan tillåtas. Det kan också finnas skador som ger hälsorelaterade 

livskvalitetsförluster som inte fångas på ett tillfredställande sätt av dagens mått, som 

fokuserar på funktionsnedsättning. Inte heller går det i dag att med tillräcklig säkerhet 

prognostisera allvarligt skadade utifrån kön och ålder. 

Det behövs alltså en tydligare och mer precis definition av vad som är en allvarlig skada ur 

ett Nollvisionsperspektiv. I en expertworkshop som genomfördes inom ramen för arbetet 

med rapporten Översyn av etappmål för säkerhet på väg till 2020 och 2030, framkom ett 

antal punkter som bör beaktas vid framtagandet av ett nytt skademått: 

 Det nuvarande måttet ”risk för medicinsk invaliditet” är en bra grund att utgå ifrån. 

En kontinuerlig och heltäckande skaderapportering av hög kvalitet från 

akutsjukhusen är därför helt avgörande. 

 Alla skador som ger en medicinsk invaliditet på 10 procent eller mer (RPMI10%+) 

bör betraktas som allvarliga. Detta oavsett nivån på den självupplevda 

livskvaliteten. 

 Vissa skador, men inte alla, som ger en medicinsk invaliditet på 1–10 procent bör 

klassas som allvarliga. 

 Det kan finnas skador som i dag inte klassas som allvarliga, men som ändå bör 

betraktas som allvarliga, bland annat på grund av smärttillstånd och psykiskt 

lidande som inte fångas av RPMI på ett tillfredsställande sätt. 

 Självupplevd livskvalitetsförlust ur ett hälsoperspektiv bör få en större betydelse vid 

sorteringen av skadornas allvarlighetsgrad samt som stöd till samhällsekonomiska 

beräkningar. 

En utredning bör tillsättas med uppdrag att tydligare definiera vad som är en allvarlig skada 

utifrån ett Nollvisionsperspektiv. Ett viktigt underlag för en sådan utredning är den 

forskning som redan pågår inom området och som möjliggör en justerad definition. 

Utredningen bör även beakta behov och möjlighet att ta fram kompletterande riskmatriser 

som relaterar till skador hos oskyddade trafikanter och differentierade åldersgrupper. Även 

EU:s arbete och definitioner vad gäller skadade i vägtrafiken bör beaktas i arbetet.  
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4. Trafikverkets arbete med att leda samverkan i 
trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik 

4.1. Trafikverkets preliminära tolkning av uppdraget 

Det projekt som Trafikverket driver under 2017 ska bland annat förtydliga vad som är 

Trafikverkets uppgift till följd av uppdraget. Projektet ska föreslå hur Trafikverkets uppgifter 

och leveranser ska utvecklas för att verket ska kunna agera externt i sin samverkansroll 

enligt regeringens uppdrag och ambition. Projektet ska ta fram förslag på olika 

ambitionsnivåer för hur Trafikverket ska agera på regional, nationell och internationell nivå. 

Arbete ska vara klart senast i början av 2018.  

Enligt regeringsuppdraget ska Trafikverket i samråd med berörda aktörer ta fram en 

beskrivning av hur samverkan i praktiken ska utformas. Trafikverket har påbörjat detta 

samråd med enskilda aktörer och avser att under det närmaste året bredda samrådet till att 

involvera ett större antal myndigheter och aktörer som på olika sätt berörs av Trafikverkets 

uppdrag. Nedan beskrivs Trafikverkets preliminära tolkning av uppdraget, vilket delvis är 

ett uttryck för att något bredare samråd kring dessa frågor ännu inte har skett.     

Trafikverkets preliminära tolkning av uppdraget kan sammanfattas enligt följande: 

 Arbetet ska skapa ökat engagemang för säkrare vägtrafik hos berörda myndigheter 

och aktörer.  

 Arbetet ska bedrivas på regional, nationell och internationell nivå. 

 Arbetet ska vara proaktivt och resultatinriktat och bedrivas som en lärande process. 

 Arbetet ska inkludera olika former av dialog och samverkan, dels med alla de 

myndigheter och aktörer som kan och vill bidra till ökad trafiksäkerhet, dels med 

utvalda myndigheter och aktörer som har stor påverkan på 

trafiksäkerhetsutvecklingen. 

 Arbetet ska samordnas med miljöarbetet och andra initiativ för en hållbar 

utveckling.  

Preliminära uppgifter och leveranser 

Trafikverket har preliminärt identifierat tre huvuduppgifter med anledning av uppdraget: 

 Analysera. Sker i huvudsak nationellt i samverkan med andra myndigheter och 

aktörer som stöd för arbetet regionalt, nationellt och internationellt. 

 Sprida kunskap. Sker regionalt, nationellt och internationellt i samverkan med 

andra myndigheter och aktörer. 

 Leda samverkan. Trafikverket leder samverkan i trafiksäkerhetsarbetet inom 

vägtrafiken både regionalt och nationellt för att påverka trafiksäkerhetsutvecklingen 

på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.  
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Trafikverket har preliminärt identifierat fem huvudsakliga leveranser med anledning av 

uppdraget: 

 Analyser som underlag till uppgifterna att Sprida kunskap och Leda samverkan. 

 Underlag till insatser hos berörda myndigheter och aktörer 

 Underlag till transportplaner 

 Underlag till internationellt arbete 

 Förslag till Näringsdepartementet 

Preliminära mål för arbetet 

Preliminärt mål för det nationella arbetet med att ta fram analyser inom trafiksäkerhets-

området för vägtrafiken:  

Trafikverket tar fram analyser i samverkan med andra myndigheter och aktörer som stöd 

för arbetet med att sprida kunskap och leda samverkan på den regionala, nationella och 

internationella nivån.   

Preliminärt mål för det regionala och nationella arbetet med att sprida kunskap och leda 

samverkan inom trafiksäkerhetsområdet för vägtrafiken:  

Trafikverket leder samverkan och sprider kunskap regionalt och nationellt på ett proaktivt 

och resultatinriktat sätt i samverkan med andra myndigheter och aktörer utifrån 

Nollvisionens säkerhetsfilosofi och framtagna analyser. Arbetet bidrar till de transport- 

och miljöpolitiska målen. 

Preliminärt mål för det internationella arbetet med att sprida kunskap och leda samverkan 

inom trafiksäkerhetsområdet för vägtrafiken: 

Trafikverket leder samverkan nationellt och sprider kunskap internationellt på ett 

proaktivt sätt i samverkan med andra myndigheter och aktörer utifrån Nollvisionens 

säkerhetsfilosofi och framtagna analyser. Arbetet bidrar till de transportpolitiska, 

näringspolitiska och biståndspolitiska målen.  

Trafikverket avser att återkomma vid nästa års återrapportering med en mer detaljerad 

beskrivning av de uppgifter och leveranser som föranleds av uppdraget och som Trafikverket 

anser ryms inom den finansiering som avsätts för uppdraget.  

4.2. Vad som sker idag 

Redan idag leder Trafikverket en hel del arbeten inom trafiksäkerhetsområdet som svarar 

upp mot Trafikverkets nya uppdrag. Nedan ges några exempel i relation till uppdragets fyra 

delar.   
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Sammankalla och föra dialog med berörda myndigheter och aktörer 

Trafikverkets samverkan inom trafiksäkerhetsområdet sker idag till stor del inom ramen för 

det samverkansarbete som benämns Tillsammans för Nollvisionen. Arbetet bygger på 

samverkan mellan aktörer inom vägtransportsystemet som utbyter kunskap och koordinerar 

verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet. Arbetet eftersträvar att vara strukturerat och 

systematiskt mot ett gemensamt mål, men varje aktör har själv ansvar för att planera och 

genomföra åtgärder i sin egen verksamhet.  

Gruppen för Nationell Samverkan - Väg (GNS Väg) används som en referensgrupp för 

Tillsammans för Nollvisionen. GNS Väg träffas fyra gånger per år och hanterar aktuella 

trafiksäkerhetsfrågor som rör vägtrafik samt målstyrning. Gruppen har även utsett tre 

samverkansgrupper som syftar till att påverka trafiksäkerheten i positiv riktning genom att 

utveckla åtgärdsinriktningar för olika trafikantgrupper; gående, cyklister, mopedister, 

motorcyklister, fyrhjulingar, privatbilister och yrkestrafikanter.    

På regional nivå sker idag dialog med berörda myndigheter och aktörer, såsom kommuner, 

planupprättare, kollektivtrafikmyndigheter och åkerinäringen. Men Nollvisionen och 

trafiksäkerhet är idag inte särskilt framträdande i dessa dialoger.  

När det gäller det internationella arbetet är det främst Trafikverket, Transportstyrelsen och 

Näringsdepartementet som för dialog med viktiga internationella organ och aktörer, tar 

fram internationella jämförelser av trafiksäkerhetsläget och samarbetar med enskilda 

viktiga aktörer. Exempel på viktiga samarbetsorgan globalt är UN Road Safety 

Collaboration, Friends of decade och UNECE WP1. Andra globala samarbetsorgan är PIARC 

(samarbets-organ för väghållare), ISO 39001 (ledningsstandard för trafiksäkerhet), OECD 

(IRTAD, delar av världen) WHO global status report. Vidare kan nämnas EU (flera olika 

samarbetsorgan), CEDR (Europas vägverk) EuroNCAP (fordonssäkerhet) och NVF 

(Nordiskt Vägforum). För Trafikverkets del utgör detta målorienterade arbete cirka 70 

procent av vårt internationella engagemang.   

Ansvara för att det årligen tas fram en detaljerad uppföljning av trafiksäkerhetsläget som 

är till nytta för berörda myndigheter och aktörer i deras planering och genomförande av 

sin verksamhet kopplat till vägtrafiksäkerhet. 

För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhets-

arbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att 

trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga resultat-

konferenser. Syftet med arbetssättet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäker-

hetsarbetet hos en stor bredd av olika aktörer och myndigheter. Arbetssättet är framtaget 

och utvecklas löpande inom GNS Väg.  

Varje år tas en analysrapport fram av analytiker från Transportstyrelsen, Trafikverket och 

VTI där syftet är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen under föregående 

år. Sammantaget ger analysrapporten svar på vilka indikatorer som är viktigast att förändra 

för att öka trafiksäkerheten och för att i förlängningen nå etappmålen. Rapporten är 

underlag för den årliga resultatkonferens och för den fortsatta planeringen av trafiksäker-

hetsarbetet i Sverige. 



26 

 

Resultatkonferensen för trafiksäkerhet väg genomförs varje år i april i anslutning till att 

officiell trafikskadestatistik för det föregående året blir tillgängligt. Analysrapportens 

resultat presenteras tillsammans med andra aktuella frågor inom trafiksäkerhetsområdet. 

De cirka 200 deltagarnas ges möjlighet att ställa frågor och diskutera kring lösningar och 

vägar framåt för att anpassa sin verksamhetsplanering för att nå trafiksäkerhetsmålen. 

Någon motsvarande aktivitet finns inte för den regionala nivån.   

Internationellt tas det fram flera statusrapporter som beskriver trafiksäkerhetsläget och där 

Sverige medverkar på olika sätt. Det sker bland annat inom ramen för samarbeten i WHO, 

IRTAD, OECD och EU. 

Vid behov föreslå gemensam verksamhetsutveckling där enskilda aktörer i samverkan 

skulle kunna förbättra trafiksäkerheten. 

Utifrån analysrapporten och diskussionerna på resultatkonferensen tar ett antal nationella 

aktörer inom GNS Väg fram ett gemensamt ställningstagande om vilken inriktning 

trafiksäkerhetsarbetet ska ha för kommande år. Ställningstagandet är tänkt som en 

vägledning inför nästkommande års verksamhetsplanering för alla de organisationer som 

vill arbeta med trafiksäkerhet.  

Ett bra exempel på en formaliserad samverkan med en enskilda myndighet är den 

Överenskommelse om samverkan inom trafiksäkerhetsområdet som finns mellan 

Polismyndigheten och Trafikverket. Syftet med överenskommelsen är att Trafikverkets och 

Polismyndighetens gemensamma arbete ska leda till ökad trafiksäkerhet. Som en del av 

denna samverkan har myndighetscheferna i april 2017 skrivit under en avsiktsförklaring 

avseende samarbete kring automatiserade nykterhetskontroller.    

Ett internationellt exempel på samarbete med enskilda aktörer är vår medverkan i 

EuroNCAP.  

Förvalta, utveckla och sprida kunskap om nollvisionen som säkerhetsfilosofi. 

Kommunikation om Nollvisionen sker främst i det internationella arbetet. Trafikverket 

genomför olika aktiviteter för att förvalta, utveckla och sprida kunskap om Nollvisionen 

internationellt. Som exempel kan nämnas den internationella Vision Zero konferensen, 

Vision Zero hemsida, utgående och ingående delegationsresor och internationella besök. 

Den senaste aktiviteten som planeras är en internationell Vision Zero kurs i september 2017. 

Dessutom pågår både forskningsinsatser och forskningssamarbeten som syftar till att 

utveckla Nollvisionen, både trafiksäkerhetsforskning och policy- implementeringsforskning 

med fokus på Nollvisionen. Ökat fokus har lagts på de trafiksäkerhetsutmaningar som rör 

oskyddade trafikanter. Många av dessa aktiviteter sker på olika sätt i samverkan med andra 

aktörer. Trafikverket har själva sorterat flera av dessa aktiviteter inom ramen för ett internt 

projekt Vision Zero Academy. Inom ramen för ett MOC med USA pågår också ett bilateralt 

samarbete på internationell nivå kring Nollvisionen.   
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4.3. Vad som behöver utvecklas 

Även om mycket av det som sker idag ligger i linje med Trafikverkets nya uppdrag, finns 

många förbättringsområden. För Trafikverkets del handlar det om att förtydliga vad som är 

Trafikverkets uppgift och vilka leveranser som ska ske med anledning av regeringens 

uppdrag och ambition inom området. 

När det gäller det nationella trafiksäkerhetsarbetet behöver arbetet bli mer åtgärdsinriktat. 

Det räcker inte med att mäta, Trafikverket bör även utveckla sin förmåga att leda samverkan 

med berörda myndigheter och aktörer på ett proaktivt och resultatinriktat sätt för att på så 

sätt säkerställa att effektiva åtgärder vidtas i syfte att nå gällande mål. Denna samverkan 

behöver inkludera alla berörda myndigheter och aktörer, men bör även inriktas mot 

enskilda aktörer som har stor påverkan på trafiksäkerhetsutvecklingen. För att lyckas med 

detta behöver Trafikverket utveckla sin förmåga att leda trafiksäkerhetsarbetet med ett 

situationsanpassat ledarskap och på ett sätt som leder till en lärande process för berörda 

myndigheter och aktörer.     

Även om Trafikverket i dag för en dialog med flera berörda myndigheter och aktörer 

regionalt så hanteras inte trafiksäkerhetsfrågorna på ett proaktivt och resultatinriktat sätt. 

När sektorsansvaret avskaffades var det i hög grad på den regionala nivån som Trafikverket 

avvecklade sitt samordnande arbete med trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken.  

Trafiksäkerhetsutmaningen består idag till stor del i att både bryta nuvarande stagnation 

bland omkomna i vägtrafiken och att skapa förutsättningar för säker gångtrafik och 

cykeltrafik inom ramen för en hållbar utveckling. Givet dessa utmaningar inses lätt att 

många olika myndigheter och aktörer berörs på det lokala och regionala planet. Trafikverket 

behöver därför stärka sin förmåga att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet på den 

regionala nivån.  

De analyser och inriktningar för en säker vägtrafik som tas fram på nationell nivå är inte i 

alla delar anpassade för att kunna användas som redskap i arbetet med att leda samverkan 

för det regionala eller globala trafiksäkerhetsarbetet. De underlag som skulle kunna 

användas på regional nivå, såsom partsgemensamma inriktningar för säker vägtrafik, 

används inte i dialogen med t.ex. kommuner då Trafikverket efter avskaffandet av 

sektorsansvaret inte har sett detta som en prioriterad uppgift regionalt. Analyserna inom 

trafiksäkerhet väg behöver utvecklas för att ge ett bra och användbart stöd för Trafikverkets 

uppgift att leda samverkan inom trafiksäkerhetsområdet på regional, nationell och 

internationell nivå.   

I uppdraget ingår att förvalta, utveckla och sprida kunskap om nollvisionens säkerhets-

filosofi. Detta sker i princip inte alls idag på den regionala och nationella nivån. Här behöver 

Trafikverkets förmåga och insatser utvecklas. Flera olika redskap behöver användas för att 

sprida både Nollvisionens säkerhetsfilosofi och kunskap om effektiva åtgärder bland 

berörda myndigheter och aktörer. Även kommunikationen direkt gentemot olika 

trafikantgrupper kan behöva stärkas.   

För det internationella arbetet finns i dag inte någon övergripande och gemensam strategi 

för de svenska myndigheterna när det gäller ett långsiktigt institutionellt samarbete med 

olika internationella aktörer och länder. Någon strukturerad samverkan sker inte mellan 

berörda myndigheter i Sverige utan arbetet bedrivs mer adhoc och reaktivt utifrån behov 
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som uppstår. Visserligen innebär dagens institutionella samarbete att kunskap om 

Nollvisionens säkerhetsfilosofi sprids, men det saknas ett mer proaktivt och samlat arbete.  

Trafikverket ser behov av en kontinuerlig samverkan och diskussion om inriktning och 

prioritering kring hur Sverige lämpligast agerar för att vårt Nollvisionsarbetet ska få störst 

effekt. Det arbetet bör ha en stark koppling till Sveriges nationella prioriteringar. Vidare bör 

det institutionella samarbetet som i dag bedrivs samlas inom ramen för Vision Zero 

Academy. Eftersom kunskapen idag är spridd både bland offentliga aktörer, industrin och 

akademin bör Vision Zero Academy utgöra en bred plattform för viktiga utvalda aktörer.  I 

dagsläget är det främst utifrån de transportpolitiska målen och i viss mån näringspolitiken 

som dessa aktiviteter genomförts.  

Om Trafikverket ska kunna utveckla sin förmåga att sprida kunskap om Nollvisionens 

säkerhetsfilosofi och leda samverkan i trafiksäkerhetsarbetet på regional, nationell och 

internationell nivå, krävs både ökade resurser och en breddad kompetens inom 

Trafikverket. Omfattningen för denna utökade och breddade kompetens blir beroende av 

vilken ambitionsnivå Trafikverket lägger sig på vad gäller att möta identifierade behov.    

Trafikverkets arbete med att identifiera brister och behov i förhållande till uppdraget att 

leda samverkan trafiksäkerhet väg kommer att fortsätta under 2017 i dialog med berörda 

myndigheter och aktörer inom ramen för det projekt som Trafikverket bedriver. Vilken 

ambitionsnivå som Trafikverket bör lägga sig på vad gäller bemanning och utveckling av 

kompetensen utreds under 2017 som en del av projektet. 
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