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Förord
Denna inriktning är en uppdatering av den gemensamma strategin för ökad säkerhet på
fyrhjulingar från 2013. Arbetet har initierats av Trafikverket och har utökats till att även
omfatta mopedbilar, traktorer (inklusive EPA- och A-traktorer) och motorredskap. Att samla
flera fordonsgrupper inom samma inriktningsarbete innebär en samordningsutmaning, men
det är mer effektivt än att utveckla separata inriktningar för varje fordonsgrupp var för sig.
Fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap fyller i dag flera viktiga funktioner för
företag och individer. Registreringsutvecklingen visar att det finns ett ökat, eller fortsatt stort
intresse, för samtliga fordonsgrupper.
Eftersom Nollvisionen även omfattar dessa fordonsgrupper när användaren befinner sig
på en väg, innebär det att säkerhetsarbetet för dessa ska utformas med långsiktigt hållbara
lösningar. I vägtrafikolyckor omkommer årligen cirka 10 personer och cirka 220 skadas svårt
eller lindrigt som förare eller passagerare i dessa fordonsgrupper, enligt polisrapportering. Det
finns dock en uppenbar risk för stora mörkertal eftersom långt ifrån alla olyckor rapporteras
till polisen. Till dessa siffror tillkommer även de som omkommer och skadas i kollision med
fordonsgrupperna och de som omkommer och skadas vid körning i terräng.
Inriktningen är resultatet av en samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. Syftet med
samverkan är att systematiskt undersöka och hantera utmaningen i att öka säkerheten för
dessa fordonsgrupper. Flera av de frågeställningar som behandlas i inriktningen är komplexa,
och därför är det viktigt med fortsatta analyser för att ständigt utveckla kunskapen inom området. Huvudfokus har varit på vägtrafik, men där det har varit möjligt har även underlag för
olyckor utanför vägområdet inkluderats.
Inriktningen utgör ett underlag för verksamhetsplanering hos myndigheter och andra berörda
aktörer. Förhoppningen är att den gemensamma inriktningen ska tjäna som en kunskaps- och
inspirationskälla för de aktörer som kan och vill bidra till en säker trafik med fyrhjulingar,
traktorer, motorredskap och mopedbilar, både på och utanför vägen.

Januari 2020

Sammanfattning
Denna inriktning är en uppdatering av den gemensamma strategin för ökad säkerhet på fyrhjulingar från 2013. Inriktningen omfattar även mopedbilar, traktorer (inklusive EPA- och A-traktorer) och motorredskap. Dessa fordon fyller i dag flera viktiga funktioner för företag och individer,
och registreringsutvecklingen visar att det finns ett ökat intresse för samtliga fordonsgrupper,
utom för vanliga traktorer som ligger kvar på en konstant hög nivå jämfört med övriga grupper.

Syfte
Syftet med inriktningen är att systematisera och om möjligt samordna säkerhetsarbetet inom
området. Inriktningen kan därmed användas som ett hjälpmedel i verksamhetsplaneringen inom
myndigheter och hos andra berörda aktörer. Nollvisionen och nuvarande etappmål till 2020 och
kommande mål till 2030 kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt,
för att uppnå en säker trafik med både fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap.
Den gemensamma inriktningen förutsätter att alla aktörer som står bakom den genomför egna
insatser i linje med de prioriterade insatsområdena på lokal, regional, nationell och internationell
nivå – enskilt eller i samverkan med andra.
Inriktningen bidrar genom att den beskriver nuvarande kunskapsläge och mål, samt pekar ut
prioriterade insatsområden och deltagande organisationers inledande ambitioner att bidra.
Inriktningen identifierar även nuvarande kunskapsbrister och klargör behovet av ytterligare
FOI-insatser. Den klargör även hur arbetet ska följas upp.
De prioriterade områdena som har tagits fram i denna inriktning förväntas ha effekt på omkomna
och skadade vid körning både på väg och i terräng.

Avgränsning
Efter en inledande kartläggning har arbetet avgränsats till följande fordonsgrupper:
• fyrhjulingar
			 - registrerade som terränghjulingar
			 - registrerade som motorcykel
			 - registrerade som traktor (A och B, under 600kg)
• mopedbilar
• EPA- och A-traktorer
• traktor (A och B)
• motorredskap (klass 1 och 2).
Underlagen baseras i huvudsak på underlag från vägtrafiken men kompletteras där det är möjligt
med underlag från olyckor vid terrängkörning.
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Mål
Omkomna
Under 2011–2017 omkom (på och utanför väg) cirka 8,5 personer per år på fyrhjuling,
cirka 0,4 personer per år i mopedbil, cirka 4,4 personer per år på eller i traktorer och
cirka 1,3 personer per år på eller i motorredskap. Ytterligare 2,1 personer omkom per år i
olyckor där fordonsgruppen var okänd eller betraktades som ”övriga”. Notera att det
omkommer dubbelt så många i kollision med traktorer eller motorredskap, jämfört med
hur många som omkommer på eller i dessa fordon. Dessa omkomna är inte inkluderade i
ovan nämnda siffror.
Under 2016–2018 omkom (på väg) totalt cirka 10 personer per år på eller i fyrhjulingar,
mopedbilar, traktorer och motorredskap, vilket ger ett halveringsmål på maximalt 5 omkomna
för dessa grupper till 2030 utifrån detta genomsnitt. Det finns inte något uttalat mål för
omkomna utanför vägområdet. Ambitionen är dock att även dessa ska minska över tid.

Skadade
I dag saknas uppgifter om antalet allvarligt skadade för de aktuella fordonsgrupperna, eftersom
dessa uppgifter inte finns med i Strada sjukvård. Inrapporteringarna från Strada Polis om svårt
och lindrigt skadade på väg har däremot kunnat kopplas till dessa grupper. Det finns dock en
uppenbar risk för stora mörkertal eftersom långt ifrån alla olyckor rapporteras till polisen. Enligt
polisrapporteringen under 2016–2018 skadades (på väg) cirka 40 personer svårt årligen, vilka
befann sig på eller i fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap enligt polisrapporteringen. Eftersom uppgifter om allvarligt skadade saknas har inget kvantifierat mål till 2030 satts,
utan antalet skadade ska minska och uppföljningen sker via polisrapporterade svårt skadade på
väg.
Uppgifter om skadade utanför väg har varit svåra att få fram. Ur ”skadade sjukvård” från
Socialstyrelsen har dock vissa uppgifter gått att få fram, men de har inte gått att fördela på
aktuella fordonsgrupper. Det finns inget uttalat mål för allvarligt skadade utanför vägtrafiken.
Ambitionen är dock att även skadade utanför vägtrafiken ska minska över tid.
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Utveckling, brister och prioriterade insatsområden
Fyrhjulingar
Sammantaget vid årsskiftet 2018/19 fanns nästan 190 000 registrerade fyrhjulingar och de ökar i
antal.
• Antalet fyrhjulingar registrerade som terränghjuling har nästan fördubblats sedan 2009.
I dag finns närmare 120 000 registrerade.
•

Antalet fyrhjulingar registrerade som motorcykel har fördubblats sedan 2009. Sedan 2016
har dock antalet slutat att öka. I dag finns närmare 50 000 registrerade.

•

Antalet fyrhjulingar registrerade som traktor har nästan fyrdubblats sedan 2009.
Den kraftiga ökningen startade 2015. I dag finns närmare 20 000 registrerade.

•

Antalet fyrhjulingar registrerade som traktor B har ökat kraftigt sedan införandet 2016.
I dag finns cirka 6 000 registrerade.

Årligen omkommer 8–9 personer på fyrhjulingar, varav de flesta (5–6) omkommer på väg. 9 av
10 som omkom på väg omkom i en singelolycka. 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte
(lika stor andel välte på respektive vid sidan av väg). 4 av 10 omkom på grund av huvudskada, men
hjälmanvändningen är låg i samband med dödsolyckor. 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller
drogpåverkade. Terränghjulingar får i normalfallet endast köras på enskild väg samt korsa allmän
väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med
statlig eller kommunal väghållare. Det indikerar att lagefterlevnaden för dessa fordon är låg. Att
nyregistrerade fyrhjulingar via traktorregistrering i allt större utsträckning kommer att kunna
köra på fler vägar och i högre hastigheter, kan ytterligare bidra till en oroande olycksfallsutveckling med fyrhjulingar på vägar.
Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, mycket beroende på att gruppen består av många skilda
kategorier av fordon. Det finns stor okunnighet om vad som gäller.
1 av 10 förare som omkom på väg var under 16 år. Socialstyrelsens underlag om skadade inom sjukvården visar att skadade på fyrhjulingar inte har gått att särskilja från övriga skadade i terrängfordon i transportolycka. Socialstyrelsens uppgifter om förare eller passagerare i terrängfordon
skadade i transportolycka visar dock att åldersgruppen 0–15 år utgör cirka 10 procent av antalet
skadade och att andelen ökar.
Prioriterade insatsområden för fyrhjulingar:
- ökad användning av hjälm
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-

ökad användning av störtbåge

-

ökad användning av alkolås

-

minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar

-

färre barn som använder fyrhjuling

-

förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning.

Mopedbilar
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 12 000 registrerade fyrhjuliga mopeder, inklusive mopedbilar. Den kraftiga ökningen startade 2015, och antalet registrerade har nästan fyrdubblats sedan
2009.
Under 2008–2017 (10 år) omkom på väg 4 personer i mopedbil. Mopedbilen har väsentligt
mycket sämre säkerhet än en personbil. Euro NCAP har krocktestat 8 mopedmodeller (inklusive
modeller i mc utförande), och ingen har fått mer än två stjärnor av fem möjliga. Detta trots att
man testar i lägre hastighet än för personbilar och att vissa av mopedbilarna var utrustade med
krockkudde. Om en mopedbil används i stället för en personbil, är det säkerhetsmässigt en klar
försämring, men om den ersätter en moped är det en förbättring.
Alla omkomna förare var nyktra men endast en av de fyra var bältad. 3 av 4 omkomna eller
skadade i polisrapporterade olyckor var i åldersgruppen 0–17 år och 4 av 10 av de omkomna eller
skadade var kvinnor. Flest omkom eller skadades på det kommunala vägnätet. Få omkom eller
skadades på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim.
Prioriterade insatsområden för mopedbilar:
- ökad användning av bälte
-

förbättrad fordonssäkerhet

-

förbättrad information.

EPA- och A-traktorer
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 23 000 registrerade EPA- och A-traktorer, varav
cirka 11 000 var i trafik. Antalet registrerade har nästan fördubblats sedan 2009, medan
antalet i trafik har slutat att öka sedan 2017–2018.
Under 2008–2017 omkom på väg 5 personer i eller på en EPA- eller A-traktor. 3 av 5 omkomna
befann sig utanför hytten. Ingen omkom bältad. I samband med dödsolyckan var 40–70 procent
av EPA- och A-traktorerna trimmade. Nya besiktningsregler infördes i maj 2018. Enligt polisrapporterade olyckor var 4 av 10 omkomna eller skadade passagerare, 9 av 10 omkomna eller
skadade var i åldersgruppen 0–17 år och 4 av 10 av de omkomna eller skadade var kvinnor. Flest
omkom eller skadades på det statliga vägnätet. Flest skadas på lördagar och på kvällar. Få olyckor
inträffade på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim.
Prioriterade insatsområden för EPA- och A-traktorer:
- ökad användning av bälte
-

uppföljning av effekten av infört besiktningskrav

-

förbättrad information.
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Traktorer och motorredskap
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 434 000 registrerade traktorer med en tjänstevikt på 600 kg
eller mer. Antalet registrerade traktorer har varit relativt konstant sedan 2009. Antalet traktorer
registrerade som traktor B har ökat från införandet 2016. Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka
6 000 registrerade. Endast motorredskap klass 1 behöver vara registrerat i normalfallet.
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 19 000 registrerade motorredskap klass 1, och antalet
registrerade motorredskap har fördubblats sedan 2009.
Totalt omkom (på och utanför väg) cirka 4,4 personer per år i eller på traktorer och cirka 1,3 per år
i eller på motorredskap. Ytterligare 2,1 personer omkom per år i olyckor där fordonsgruppen var
okänd alternativt betraktades som övriga. Under perioden 2008–2017 omkom (på väg) 10 personer
i eller på traktor och 7 personer i eller på motorredskap. Nästan 4 av 5 omkom i singelolyckor.
I traktor och motorredskap omkom man som förare i högre åldrar och som passagerare i alla
åldersgrupper. Ingen som omkom var alkohol- eller drogpåverkad. Ingen omkom bältad. För
motorredskap befann sig 3 av 6 omkomna utanför hytten, och motsvarande siffra för traktorer
var 1 av 3. Nästan 5 av 10 omkom på en väg med statlig väghållning.
Det omkom dubbelt så många i kollision med traktorer (14) eller motorredskap (16), jämfört med
hur många som omkom på eller i dessa fordon. De flesta som omkom i kollisionerna var bilister.
Prioriterade insatsområden för traktorer och motorredskap:
- förbättrad fordonssäkerhet
-

förbättrad synbarhet

-

ökad användning av bälte

-

förbättrad information.

Ambitioner att bidra
De deltagande organisationerna har beskrivit sina inledande ambitioner att bidra till en säker
trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap. Ambitionerna finns beskrivna i
en bilaga.

Uppföljning och regelbunden utveckling
Trafiksäkerhetsarbetet styrs genom målstyrning. Det innebär att man sätter mål för ett antal indikatorer, som sedan följs upp och utvärderas i en analysrapport. Analysrapporten presenteras vid en
årlig nationell konferens.
Utöver uppföljningen av indikatorernas utveckling avser Trafikverket att initiera en uppföljning
av olycksutvecklingen inom inriktningens fordonsgrupper samt de ambitioner att bidra som olika
aktörer redovisar (se bilaga). Detta för att klargöra olycksutveckling, vilka åtgärder som pågår
inom de prioriterade insatsområdena samt vilken ny kunskap som har tagits fram. Trafikverket
kommer även att initiera en översyn av denna inriktning när det bedöms vara lämpligt.
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Begrepp och definitioner i dokumentet:
•

Allvarlig skada: En personskada som leder till medicinsk invaliditet på minst 1 procent. Klassificeringen
baseras på akutsjukvårdens skaderapportering.

•

EPA- och A-traktorer: EPA-traktorn tillhör ett äldre regelverk som möjliggjorde ombyggnation av bilar till
traktorer. En bil kunde byggas om till EPA-traktor fram tills 1 april 1975. Därefter är det enbart möjligt att
registrera A-traktorer. EPA-traktorn utgör den mindre delen av det totala antalet fordon av den här typen.
EPA-traktor har en högsta tillåten hastighet av 30 km/tim och A-traktorns konstruktiva hastighet får vara
högst 30 km/tim.

•

Etappmål 2020: Etappmålet för säkerhet inom vägtransportområdet är att antalet omkomna halveras och
antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. I etappmålet framgår att
åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhets ska prioriteras särskilt.

•

Euro NCAP: European New Car Assessment Programme – ett europeiskt utvärderingsprogram för nya
bilars säkerhet.

•

Fyrhjuling: Fyrhjulingar är ett brett samlingsnamn på många olika typer av fordon. Med fyrhjuling menas
här ett fordon som föraren sitter grensle på och som har ett styre. En eventuell passagerare sitter bakom
föraren. De fordon som ingår i begreppet har olika användningsområden. Med fyrhjulingar i detta sammanhang menas fordon som väger mindre än 600 kilo och är registrerade som terränghjuling, motorcykel eller
traktor (A och B). Se även alternativet ”side-by-side”.

•

Mopedbil: Mopedbil finns inte som begrepp i lagstiftningen men avser i dagligt tal en moped klass I med
fyra hjul och med en konstruktiv hastighet av högst 45 km/tim.

•

Motorredskap: ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare
förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i två klasser beroende på vilken hastighet de konstruerats för:
klass I (mer än 30 km/tim) och klass II (max 30 km/tim)

•

Mycket allvarlig skada: En personskada som leder till medicinsk invaliditet på minst 10 procent. Klassificeringen baseras på akutsjukvårdens skaderapportering.

•

Nollvisionen: Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till
följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet samt att vägtransportsystemets utformning, funktion och
användning skall anpassas till de krav som följer av detta.

•

Olycksprevention: Insatser som motverkar att en olycka inträffar.

•

Oskyddad trafikant: Trafikanter som har begränsat skydd och som därför har högre risker i trafiken.
Oskyddade trafikanter inkluderar fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister.

•

Side-by-side: Side-by-side är en fyrhjuling där föraren sitter i ett säte bredvid en eventuell passagerare och
använder en ratt. Den har möjlighet att ta med en eller flera passagerare och är utrustad med en störtbåge
och bälte. Generellt är den större än en vanlig fyrhjuling, och den har en längre hjulbas och en bredare spårvidd.

•

Singelolycka: Olycka där endast ett fordon eller en trafikant råkar ut för en olycka, utan att kollidera med
någon annan trafikant.

•

Skadeprevention: Insatser som motverkar att skador uppstår i samband med en olycka (till skillnad mot
olycksprevention som är insatser med syfte att förhindra att en olycka sker).

•

Strada: Swedish Traffic Accident Data Acquisition. System för registrering av olyckor och skador i
transportsystemet. Strada bygger på uppgifter från två källor: polis och akutsjukvård.
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•

Svårt och lindrigt skadad: Som svårt skadad räknas en person som fått brott, krosskada, sönderslitning,
allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Dessutom räknas som svår personskada annan skada som
väntas medföra inläggning på sjukhus. Övrig personskada betecknas som lindrig. Polisen på plats vid olyckstillfället bedömer om en personskada är svår eller lindrig.

•

Säker trafik: Säker trafik definieras genom riksdagens och regeringens beslut om Nollvisionen och tillhörande
etappmål.

•

Störtbåge: En störtbåge är utformad för att skydda föraren och passageraren i händelse av att ett fordon
välter. En störtbåge för en fyrhjuling kan vara i form av en Roll over Protection Structure (ROPS) eller en Crush
Protection Device (CPD). En ROPS är utformad för att omsluta de åkande och för att användas tillsammans
med system för kvarhållning i fordonet. CPD:er omsluter inte de åkande utan syftar i stället till att förhindra
att vikten av det välta fordonet vilar på de åkande, genom att hålla det uppochnedvända fordonet en bit från
marken och därmed skapa ett överlevnadsutrymme.

•

Terränghjuling: Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar och har en tjänstevikt av högst 450
kg. En snöskoter är en terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band
och medar. Alla andra terrängskotrar kallas terränghjuling – en sorts fyrhjuling.

•

Trafikolycka: Olycka med person- eller egendomsskada inom vägtransportområdet som sker när minst ett
fordon – stillastående eller i rörelse – är inblandat.

•

Traktor: ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar, som är inrättat för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Traktorer delas beroende på konstruktiv hastighet in i
traktor a (max 40 km/tim) respektive traktor b ( mer än 40 km/tim). Se även ”Fyrhjuling”.
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1 Säker användning av fyrhjulingar,
mopedbilar, traktorer och motorredskap
Antalet fyrhjulingar, EPA-traktorer, A-traktorer, mopedbilar och motorredskap har ökat under en längre
tid, medan antalet registrerade traktorer mer konstant har legat på en hög nivå i förhållande till dessa
övriga fordon. Nollvisionen inkluderar dessa grupper av användare, vilket innebär att arbetet behöver
inkludera långsiktigt hållbara säkerhetslösningar.
Årligen (2016–2018) omkommer i vägtrafik cirka
6 personer på fyrhjuling, 3 personer på traktor eller
motorredskap samt någon i EPA- eller A-traktor eller
i mopedbilar. I kollision med traktorer och motorredskap omkommer cirka 3 personer per år. Utanför
vägtrafiken omkommer årligen cirka 3 personer på
fyrhjuling och cirka 3 personer på traktor (antalet
varierar något beroende på källa).
Antalet skadade på väg ökar för alla grupper utom
för traktorer och motorredskap som ligger relativt
konstant över tid.
Eftersom personer omkommer och skadas både i
och utanför vägtrafiken, är det viktigt att arbeta med
säkerhetslösningar som omfattar omkomna och skadade både i och utanför vägtrafiken.
Av Agenda 2030 framgår att ett hållbart transportsystem är en förutsättning för ett hållbart samhälle.
Trafiksäkerhet är en viktig del av hållbarheten, vilket
bland annat framgår av två delmål inom Agenda 2030
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(3.6 och 11.2). På kort sikt gäller enligt delmål 3.6 att
till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
Med utgångspunkt i Agenda 2030 bör trafiksäkerhetsarbetet på lite längre sikt tydligt länkas ihop med
olika hållbarhetsaspekter, för att skapa säkra, trygga,
tillgängliga och attraktiva miljöer. Trafiksäkerhetsarbetet bör därför ske med hänsyn till andra viktiga
mål för samhällsutvecklingen. Samtidigt måste ett
hållbart vägtransportsystem vara säkert för att kunna
anses som långsiktigt hållbart. För att vägtrafiken
ska kunna bli långsiktigt hållbar och attraktiv måste
därför Nollvisionens säkerhetsfilosofi beaktas i alla
delar av arbetet.
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Av konventionen (inkorporeras i svensk lag fr.o.m.
1 januari 2020) framgår att som barn räknas varje
människa under 18 år, och vid alla beslut som rör
barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa. Denna inriktning omfattar fordonsgrupper som är tillåtna att framföras av förare under
18 år, och barn har möjlighet att åka som passagerare
i alla fordonsgrupperna. Det är därför viktigt att särskilt bevaka barns möjligheter att åka säkert.

2 Samverkan och systematik
2.1 Nollvisionens delade ansvar
Enligt riksdagens beslut om Nollvisionen ska ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan systemutformarna och trafikanterna. Ansvaret delas på så vis
att systemutformarna har det yttersta ansvaret för
vägtransportsystemets utformning, funktion och
användning, medan trafikanterna har ansvaret att
följa trafikregler och visa hänsyn, omdöme och ansvar
i trafiken. Om långvarig ohälsa uppstår eller riskerar
att uppstå, eller om trafikanterna inte tar sitt ansvar,
måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder.

2.2 Målstyrning och etappmål

fordonsgrupper. Följande indikatorer bedöms dock
ha indirekt effekt på säkerheten för dessa fordonsgrupper:
•

hastighet statligt vägnät

•

hastighet kommunalt vägnät

•

nykter trafik

•

säkra personbilar.

2.3 Inriktningens syfte

Syftet med inriktningen är att systematisera och om
möjligt samordna säkerhetsarbetet inom området.
Nollvisionen är även det långsiktiga målet för en
Inriktningen kan därmed användas som ett hjälpsäker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer
medel i verksamhetsplaneringen inom myndigheter
och motorredskap. Målet för denna inriktning är att
och hos andra berörda aktörer. Nollvisionen samt
bidra till Nollvisionen och nu gällande etappmål om
nuvarande etappmål till 2020 och kommande mål till
en halvering av antalet omkomna och en minskning
2030 kräver en kombination av effektiva åtgärder på
av antalet allvarligt skadade med 25 procent i trafik
både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik
från 2007 till 2020. Etappmålet efter 2020 är ännu inte
med både fyrhjulingar, traktorer och motorredskap.
formulerat. Näringsdepartementet har remitterat ett
Den gemensamma inriktningen förutsätter att alla
förslag på nytt etappmål för 2030. När det nya målet
aktörer som står bakom inriktningen genomför egna
beslutats blir det centralt för det fortsatta arbetet efter
insatser i linje med de prioriterade insatsområdena
2020. I inriktningen sätts därför som ett initialt mål
på lokal, regional, nationell och internationell nivå –
att halvera antalet omkomna samt att minska antalet
enskilt eller i samverkan med andra.
allvarligt skadade på väg i samband med fyrhjulingar,
mopedbilar traktorer och motorredskap i trafik, från
Inriktningen bidrar genom att den
ett genomsnitt av omkomna för åren 2016–2018 till det
• beskriver nuvarande kunskapsläge
nya etappmålet 2030.
• beskriver målen
För att uppnå det gällande etappmålet tillämpas en
så kallad målstyrning. Kärnan i målstyrningen är att
• pekar ut prioriterade insatsområden
årligen följa upp trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån
• beskriver inledande ambitioner att bidra
ett antal indikatorer som påverkar hur många som
• identifierar kunskapsbrister och klargör behovet
dödas och skadas allvarligt i trafiken. Varje indikator
av ytterligare FOI-insatser
har en målnivå som bör nås för att etappmålet ska
kunna nås. Det är utifrån dessa indikatorer som åtgär- • klargör hur arbetet ska följas upp.
der och aktiviteter sedan kan kopplas för att styra mot
uppsatta mål. Dessa följs upp och utvärderas årligen
i en analysrapport, och presenteras vid en nationell
De prioriterade områdena i denna inriktning förvänresultatkonferens. Dagens trafiksäkerhetsindikatorer tas ha effekt på omkomna och skadade vid körning
omfattar inte specifika indikatorer för inriktningens
både på väg och i terräng.
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2.4 Avgränsningar
Efter inledande kartläggning har arbetet avgränsats till följande fordonsgrupper och motivering:
•

fyrhjulingar
-

registrerade som terränghjulingar		

(omkomna, skadade)

-

registrerade som motorcykel 			

(omkomna, skadade)

-

registrerade som traktor (A och B,< 600kg)

(registreringsutveckling)

•

mopedbilar

		

•

EPA- och A-traktorer

•

traktor (A och B)

•

motorredskap (Klass 1 och 2)

(skadade, registreringsutveckling)

				
		

		

(omkomna, skadade)
(omkomna, skadade, omkomna motpart)
(omkomna, omkomna motpart)

Underlagen baseras i huvudsak på underlag från vägtrafiken men kompletteras där det är möjligt med
underlag från olyckor vid sidan av vägen.
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2.5 Inriktningens kvantifierade mål
2.5.1 Omkomna
Vi har relativt god kunskap om omkomna på väg,
genom de djupstudier av dödsolyckor som Trafikverket genomför. Rättsmedicinalverket har uppgifter om
omkomna vid sidan av väg. LRF har gjort en mediasammanställning av dödsolyckor inom lant- och
skogsbruk. En genomgång av en mediesammanställning av 36 dödsolyckor i lant- och skogsbruk 2011–
2017 (källa: LRF) och av dödsolyckor på väg (källa:
Trafikverket) under samma period, gav resultatet att
totalt omkom (på och utanför väg) cirka 8,5 personer
per år på fyrhjuling, cirka 0,4 personer per år i mopedbil, cirka 4,4 personer per år på eller i traktorer
och cirka 1,3 personer per år på eller i motorredskap.
Ytterligare 2,1 personer omkom per år i olyckor där
fordonsgruppen var okänd eller betraktades som
”övriga”.
Under 2016–2018 omkom (på väg) totalt cirka
10 personer per år på eller i fyrhjulingar, mopedbilar,

traktorer och motorredskap, vilket ger ett halveringsmål på maximalt 5 omkomna för dessa grupper till
2030, utifrån detta genomsnitt.
I dag finns inte något uttalat mål för omkomna utanför vägområdet. Ambitionen är dock att även dessa
ska minska över tid.
Genomsnitt av antalet omkomna på väg, Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor 2016–2018:
fyrhjulingar

6+5+8/3

= 6,3

traktor och motorredskap

4+2+3/3

= 3,0

EPA- och A-traktorer

0+1+1/3

= 0,7

mopedbilar

1+0+0/3

= 0,3

Dubbelt så många omkommer i kollision med traktorer eller motorredskap, jämfört med på eller i dessa
fordon. Dessa omkomna är inte inkluderade i ovan
nämnda siffror.

Utveckling av antal omkomna på väg 2008-2019
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Utveckling av antal omkomna på
väg 2008-2017
Källa: Trafikverkets djupstudier

1
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* Preliminära data
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EPA-traktor/A-traktor
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Fyrhjulingar
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Mopedbil
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2019*

Traktor och motorredskap
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2.5.2 Allvarligt och svårt skadade
I dag saknas uppgifter om antalet allvarligt skadade
för aktuella fordonsgrupper, eftersom dessa uppgifter
inte finns med i Strada sjukvård. Strada Polis inrapporteringar av svårt och lindrigt skadade på väg har
däremot kunnat kopplas till dessa grupper. Det finns
dock en uppenbar risk för stora mörkertal eftersom
långt ifrån alla olyckor rapporteras till polisen. Enligt
polisrapporteringen under 2016–2018 skadades (på
väg) cirka 40 personer svårt årligen, vilka befann sig
på eller i fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap. Eftersom det saknas uppgifter om allvarligt skadade, har inget kvantifierat mål till 2030 satts,
utan antalet skadade ska minska och uppföljningen
sker via polisrapporterade svårt skadade på väg.

få fram. Ur Skadade sjukvård från Socialstyrelsen
har dock vissa uppgifter gått att få fram, men de har
inte gått att fördela på aktuella fordonsgrupper. I dag
finns inget uttalat mål för allvarligt skadade utanför
vägtrafiken. Ambitionen är dock att även skadade
utanför vägtrafiken ska minska över tid.
Genomsnitt av antalet svårt skadade på väg,
Strada polis 2016–2018:
fyrhjulingar

22 + 23 + 25 / 3 = 23

traktor och motorredskap

0+9+2/3

= 4

EPA- och A-traktorer

10 + 10 + 8 / 3

= 9

mopedbilar

3+7+3/3

= 4

Uppgifter om skadade utanför väg har varit svåra att

Utveckling av antal omkomna, svårt och lindrigt skadade 2014-2018
Källa: STRADA Polis
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2.6 Statistiskt underlag
De datasystem vi har i dag har begränsningar i att
enkelt kunna följa upp dessa fordonsgrupper. Som
underlag för inriktningens arbete har följande underlag från Sverige tagits fram och använts:
Registreringsutveckling, Statistiska centralbyrån SCB

2009–2018

Totalt registrerade samt i trafik

Omkomna, Rättsmedicinalverket RMV

2008–2017

På och utanför väg

Omkomna, Trafikverkets djupstudier

2008–2017

På väg

Svårt och lindrigt skadade, Strada Polis

2014–2018

På väg

Olyckor med mopedbilar, Folksam

2016–201810-01

På väg

Skadade sjukvård, Socialstyrelsen

2012–2017

På och utanför väg

Arbetsrelaterade olyckor, traktorer Arbetsmiljöverket AMV

2013–2018

På och utanför väg

Sammanställning av mediauppgifter, Lantbrukarnas riksförbund LRF

2011–2017

På och utanför väg

Utöver dessa underlag har även Trafikverkets bibliotek gjort en internationell litteratursökning.
I kapitel 4, 5, 6 och 7 beskrivs respektive fordonsslag
utifrån användning, registreringsstatistik, omkomna
och skadade, prioriterade insatsområden, fortsatt
forskning och utveckling samt roller och ansvar.

2.7 Uppföljning och regelbunden
utveckling av inriktningen
Det totala antalet omkomna och antal allvarligt
skadade i vägtrafiken följs upp vid de årliga resultatkonferenserna och i de årliga rapporterna om
indikatorernas utveckling. Utöver uppföljningen
av indikatorernas utveckling avser Trafikverket att
initiera en uppföljning av olycksutvecklingen inom
inriktningens fordonsgrupper samt de ambitioner att
bidra som olika aktörer redovisar i en bilaga. Detta
för att klargöra olycksutveckling, vilka åtgärder som
pågår inom de prioriterade insatsområdena samt
vilken ny kunskap som har tagits fram. Trafikverket
kommer även att initiera en översyn av denna inriktning när det blir aktuellt.
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3 Några förutsättningar
3.1 Terrängkörning på barmark är
förbjudet
Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller
även den som äger marken, eftersom lagstiftningen
har kommit till för att skydda naturen. Reglerna för
terrängkörning finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.
Undantag från förbudet: Syftet med körningen är helt
avgörande för om den är tillåten eller inte. Undantagen gäller främst den som behöver köra motordrivet
fordon för att utföra sitt arbete. Förutom terrängkörning i direkt samband med jordbruk, skogsbruk och
renskötsel finns ytterligare undantag från terrängkörningslagens generella förbud. Det gäller bland annat
•

i samband med byggande och underhåll av vägar,
kraftledningar och andra anläggningar som är
viktiga för samhället

•

i räddningstjänst och vid akut sjuktransport

•

vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller
vildsvin i samband med jakt

•

vid arbeten i parker och friluftsområden

•

vid parkering precis bredvid en väg

•

inom anläggningar som har anmälts till kommunen som permanent tävlings-, tränings- eller
testbana för motorfordon.

Även om körning räknas som tillåten kan det behövas tillstånd från markägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag (dispens) från terrängkörningsförbudet, till exempel om det finns en
funktionsnedsättning. Undantag kan också medges
för parkering eller körning i terräng i samband med
tävlingar eller andra arrangemang. Regeringen har
tillsatt en utredning som ska se över lagstiftningen
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för terrängkörning och lämna förslag på de förändringar och förtydliganden som behövs för en hållbar
terrängkörning i Sverige.
Läs mer om terrängkörning på Naturvårdsverkets
webbplats.

3.2 Krav på registrering och
försäkring
För att få använda en fyrhjuling utanför inhägnat
område krävs att fordonet är registrerat, vilket också
gäller för många andra motordrivna fordon. Om fyrhjulingen inte är registrerad får den endast framföras
på inhägnat område. Ett inhägnat område ska vara
just inhägnat, det vill säga avspärrat med någon form
av fysiskt hinder och/eller med vakter så att obehöriga förhindras tillträde. Området ska vara skilt från
allmän trafik. Att köra på exempelvis en gårdsplan,
campingplats eller villatomt är alltså inte att köra på
inhägnat område. Fyrhjulingar är trafikförsäkringspliktiga oavsett om de är registrerade eller inte, även
om de används inom inhägnat område. För mer information om regler och förutsättningar för de olika
fordonstyperna, se bilaga.

3.3 Ny traktorregistrering från
och med 2016
Till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon infördes 2016 en ny typ av traktor i svensk lagstiftning.
Beteckningen blev traktor B, för att följa EU-förordningen. I samband med detta infördes även flera
användningsregler. För att få köra en traktor B krävs
att man har minst körkortsbehörighet B, och traktorn

får inte framföras med högre hastighet än 50 km/tim.
Den som färdas med traktor utan karosseri ska använda skyddshjälm. Traktor B finns i dag registrerade
som vanliga traktorer och som fyrhjulingar.
Traktorregistrerade fyrhjulingar ger till skillnad från
terränghjulingsregistreringen (som i dag är den vanligaste registreringsformen) möjlighet att köra på allmänna vägar. Den ger också möjlighet att köra lagligt
i högre hastigheter än terränghjulingar på enskilda
vägar där terränghjulingen endast får framföras i
20 km/tim.
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4 Fyrhjulingar
4.1 Vad är en fyrhjuling?
Fyrhjuling är ett brett samlingsnamn på många olika
typer av fordon. Med fyrhjuling menas här ett fordon
som föraren sitter grensle på och som har ett styre,
eventuellt med en passagerare som sitter bakom
föraren. Som namnet antyder har de flesta fyrhjulingar också fyra hjul, men det finns även 6-hjuliga
varianter. De fordon som ingår i begreppet har olika
användningsområden. Med fyrhjulingar i detta sammanhang menas fordon som väger mindre än 600kg
och är registrerade som terränghjuling, motorcykel
eller traktor (A och B). Side-by-side är en fyrhjuling
där föraren sitter i ett säte bredvid en eventuell passagerare och använder en ratt. Den har möjlighet att
ta med en eller flera passagerare och är utrustad med
en störtbåge och bälte. Generellt är den större än en
vanlig fyrhjuling, och har en längre hjulbas och en
bredare spårvidd.

Olika användningsgrupper
Jordbrukare och privata skogsägare: Denna grupp
använder mestadels terrängregistrerade fyrhjulingar,
men även vägregistrerade förekommer beroende
på geografiskt läge. Det är vanligt att transportera
mindre last direkt på fordonet, men också ganska
tung last på en kärra. Inom denna grupp är det också
vanligt att transportera större villebråd, främst älg,
fram till bilväg efter avslutad jakt.
Nöjesåkare: Denna grupp använder mestadels vägregistrerade fyrhjulingar, men även terrängregistrerade
förekommer.
Professionella: Denna grupp utgörs av personer som
kör terränghjuling i yrket. Det är en relativt liten
grupp och maskinen ägs av företaget. Det är vanligt
att transportera mindre last direkt på fordonet, men
också ganska tung last på en kärra.
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Några av grundförutsättningar för de vanligaste
registreringsformerna för fyrhjulingar.
Se även bilaga:
Terränghjuling: Ingen effektbegränsning. Krav på hjälm.
Fyllt 16 år. Körkort utfärdat före 1 januari 2000 eller
förarbevis. Färd får ske på annan väg än enskild väg för
att korsa vägen eller köra kortaste lämpliga sträcka om
terrängen är oframkomlig. På väg max 20 km/tim.
Motorcykel: Effekt max 15 kw. Körkort A1, A och B
utfärdat före 19 januari 2013. Efter detta datum krävs
B-körkort.
Traktor A: Ingen effektbegränsning. Fyllt 15 år. Traktorkort eller körkort med behörighet AM eller högre
behörighet. Konstruerad för 30 eller 40 km/tim.
Traktor B: Ingen effektbegränsning. Krav på hjälm.
B-körkort. Högsta tillåtna hastighet 50 km/tim.

Fyrhjulingar

Utveckling av antalet registrerade fyrhjulingar vid årsskiftet 2009- 2018. Grön linje (totalt antal registrerade), Röd linje (antal
avställda) och Blå linje (antal i trafik) Källa: SCB

Registreringsutveckling
Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 118 000 registrerade, varav cirka 98 000 var i trafik.
Antalet fyrhjulingar registrerade som terränghjuling
har nästan fördubblats sedan 2009.
		

Fyrhjulingar registrerade som traktor B,
mindre än 600kg
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 6 000 registrerade varav nästan alla var i trafik.
Antalet fyrhjulingar registrerade som traktor B har
ökat kraftigt sedan införandet 2016.

Fyrhjulingar registrerade som motorcykel

Omkomna och skadade

Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 46 000 registrerade, varav cirka 22 000 var i trafik.
Antalet fyrhjulingar registrerade som motorcykel har
fördubblats sedan 2009. Sedan 2016 har antalet slutat
att öka.
Antalet avställda vid årsskiftet har fyrdubblats sedan
2009.

Genomgång av en mediesammanställning av dödsolyckor i lant/skogsbruk 2011–2017 (källa: LRF) och
av dödsolyckor på väg (källa: Trafikverket) under
samma period gav resultatet att totalt omkom (på och
utanför väg) cirka 8,5 per år på fyrhjuling.

Fyrhjulingar registrerade som traktor A,
mindre än 600kg
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 19 000 registrerade, varav cirka 17 000 var i trafik.
Antalet fyrhjulingar registrerade som traktor har nästan fyrdubblats sedan 2009. Den kraftiga ökningen
startade 2015.
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Trafikverket djupstudier av dödsolyckor på väg
2008–2017 visar följande:

•

67 procent av de omkomna saknade hjälm, och
hos 18 procent var hjälmanvändningen okänd.
45 procent av de som saknade hjälm skulle
sannolikt ha överlevt med en hjälm. 85 procent
av de som saknade hjälm var alkohol- eller
drogpåverkade.

•

Under 2008–2017 (10 år) omkom på väg 51 personer på fyrhjuling, 33 personer på terränghjuling,
17 personer på motorcykelregistrerad fyrhjuling
och 1 på en traktorregistrerad fyrhjuling.

•

9 av 10 omkom i singelolyckor.

•

7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte.

•

Minst 4 av 10 av de omkomna har fått fordonet
över sig någon gång under olycksförloppet.

•

3 av 10 omkomna återfanns under fyrhjulingen.

•

På fyrhjulingar var det förare i alla åldersgrupper
som omkom.

•

Nästan 9 av 10 var singelolyckor.

•

Medelåldern bland de omkomna var 42 år.

•

5 av 6 av de omkomna eller skadade var män.

•

1 av 10 förare som omkom var under 16 år.

•

•

Bland ”fyrhjulingar” omkom 45 förare, 3 med
okänd placering samt 3 passagerare (ingen av de
omkomna tillhörde åldersgruppen 0–15 år).

De flesta omkom eller skadades under
april–oktober.

•

Få olyckor inträffade på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim.

•

Alla omkom på en väg med hastighetsgräns upp
till 80 km/tim.

Trafikverkets uppgifter ur Strada Polis, omkomna,
svårt och lindrigt skadade på väg 2014–2018 visar
följande:
• Cirka 60 personer omkom eller skadades i genomsnitt per år. Antalet är relativt konstant över
tiden.

Rättsmedicinalverkets underlag om omkomna
2008–2017 visar följande:

•

2 av 3 omkom på en väg smalare än 5,7 meter.

•

5 av 10 omkom på en väg med enskild väghållare
och 1 av 3 på en väg med statlig väghållare.

•

Totalt 6,3 personer omkom i genomsnitt per år.

•

9 av 10 som omkom på fyrhjuling var män.

Nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling
omkom på en väg med statlig eller kommunal
väghållare (Terränghjulingar får i normalfallet
endast köras på enskild väg samt korsa allmän
väg.).

•

Antalet omkomna på fyrhjuling var relativt jämt
fördelat över åldersgrupperna.

•

6 av 10 omkom på gata eller väg.

•

6 av 10 omkom på en grusväg.

•

4 av 10 omkom på grund av huvudskada, och 1 av
5 omkom på grund av kvävning eller drunkning.

•

7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade, och av dessa var endast 2 påverkade
av andra droger än alkohol.

•

Motorcykelregistrerad fyrhjuling: 2 av 3 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.

Socialstyrelsens underlag om skadade inom sjukvården 2012–2017 visar följande:
Skadade på fyrhjulingar har inte gått att särskilja från
övriga skadade i terrängfordon i transportolycka.
Förare eller passagerare i terrängfordon skadade i
transportolycka visar dock att
• antalet vårdsökande ökar.

•

Terrängregistrerad fyrhjuling: 3 av 4 omkomna
förare var alkohol- eller drogpåverkade.

•
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•

åldersgruppen 0–15 år utgör cirka 10 procent av
antalet skadade och andelen ökar.

•

cirka 3 av 4 skadas utanför trafik (i trafik skadas
cirka 300 per år; utanför trafik cirka 100 per år)

4.2 Generellt känt om fyrhjulingars
konstruktion och säkerhet
Oberoende av fordonens registreringsform så finns
det ett antal generella fakta relaterade till deras
konstruktion och säkerhet. I jämförelse med många
andra fordon har de relativt lätt för att välta. Detta
beror på att de är konstruerade för god framkomlighet i terräng. Det innebär hög frigångshöjd vilket
gör att tyngdpunkten hamnar högt upp. Dessutom är
fordonet relativt smalt, vilket tillsammans med hög
tyngdpunkt innebär en låg statisk stjälpningsvinkel,
jämfört med många andra fordon (Grzebieta et al.
2015e). De har för framkomlighetens skull också
stora däck med lågt ringtryck och fjädring med stor
slaglängd (Nordfjell 1995). Det innebär sammantaget
att en fyrhjuling har en för maskinstorleken ovanligt
god framkomlighet, och en bedömning är att de i
händerna på en skicklig förare kan framföras i merparten av svensk skogsterräng (Nordfjell 1993).
Deras maximala hastighet beror på registreringsform, men flertalet kan framföras i minst 40 km/tim.
Om en fyrhjuling framförs på ett underlag med hög
friktion, till exempel asfalt, en hårdpackad grusväg
eller en hård åkermark, så kan de lätt komma att välta
om man i 40 km/tim tar en snäv sväng (Grzebieta et
al. 2015a, d). Detta är än mer uttalat om fyrhjulingen
har extra lågt ringtryck, extra mjuka däck med höga
ribbor och en extra mjukt inställd fjädring. Då kan
fordonet välta vid mycket låga hastigheter på fasta
underlag (Grzebieta et al. 2015d). Dessa inställningar
är en fördel vid svår terrängkörning, men ökar risken
påtagligt för vältning i högre hastigheter.

kan reduceras genom anpassad hastighet, däckstryck,
kultryck med mera, samt god körteknik skulle därför
ha positiv effekt på trafiksäkerheten.
Många fyrhjulingar har en maximal hastighet överstigande 70 km/tim. I så hög hastighet och under i
övrigt olyckliga omständigheter kan stjälpning inträffa även vid relativt stor kurvradie. En vältning medför
stor risk för mycket allvarliga personskador om fyrhjulingen rullar över föraren (Grzebieta et al. 2015b,
f ). Studier i Australien visade att det är dubbelt så
vanligt att en fyrhjuling vält till vänster än till höger
vid dödsolyckor (Grzebieta et al. 2015c). Orsaken till
detta misstänktes vara ett ofrivilligt gaspådrag med
höger tumme när föraren tappat balansen åt vänster
(Grzebieta et al. 2015c).
Side-by-side är en fyrhjuling där föraren sitter i ett
säte och använder en ratt. Den har möjlighet att ta
med en eller flera passagerare och är utrustad med
en störtbåge och bälte. Generellt är den större än en
vanlig fyrhjuling, och den har en längre hjulbas och
en bredare spårvidd. Detta gör den till ett säkrare
fordon än en vanlig fyrhjuling. Ökad efterfrågan på
side-by-side har därför en positiv effekt på trafiksäkerheten.

Studier vid bl.a. VTI ( Bagdadi & Wallén, 2016) visar
att förarens egenvikt har stor betydelse för risken
att välta med fyrhjuling. Intervjuer med förare visar
att man behöver använda en aktiv körstil för att köra
säkert men även att det saknas erforderlig utbildning
i den befintliga körkortsutbildningen. Ökad kunskap
om fyrhjulingars stora och unika risker, hur dessa
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4.3 Barn och fyrhjulingar
1 av 10 förare som omkom var under 16 år. Socialstyrelsens underlag om skadade inom sjukvården
2012–2017 visar att skadade på fyrhjulingar inte har
gått att särskilja från övriga skadade i terrängfordon i
transportolycka. Förare eller passagerare i terrängfordon skadade i transportolycka visar dock att
åldersgruppen 0–15 år utgör cirka 10 procent av
antalet skadade, och andelen ökar.
Statens väg och transportforskningsinstitut gjorde
2017 en intervjustudie på området barn och fyrhjulingar (Stave et al. 2017), och några slutsatser från
denna beskrivs nedan.
Studien visade att det fanns tre stora användningsområden för fyrhjulingar: arbete, person- och
sakförflyttningar samt lek. Barn körde ibland både
barn- och vuxenfyrhjulingar men för olika ändamål.
De intervjuade varnade för en sammanblandning av
arbete och lek, och flera påpekade att det är i leken
som det går överstyr. De många typerna av fordon
och registreringar med olika regler var oklara för
många.
I såväl fokusgrupper som djupintervjuer och telefonintervjuer framgick det klart att de intervjuade ansåg
sig vara riskmedvetna. De såg de största riskerna

i trafiken, och de flesta visste att det sker mycket
olyckor i lantbruket samt olyckor med barn. Till
övervägande del var kvinnorna inte lika tvärsäkra på
sin egen riskmedvetenhet. De intervjuade upplevde
en större kontroll då de är på den egna fastigheten,
men de tycktes vara omedvetna om att många olyckor
sker där. Många påpekade att risken finns i okunniga
föräldrar och att dessa inte sätter gränser, och att
information och utbildning är bra för dessa föräldrar,
men detta avsåg andra än de själva. De intervjuade
upplevde utlåning till andra som problematiskt, speciellt utlåning till barn från stan, och därför undvek
de att göra detta.
Många föräldrar talade om barnens mognad och
skillnaden mellan individer, men inte om fasta åldersgränser eller barns generella utveckling, för det
förekom att de intervjuade jämförde en 4–5-åring
med en 12-åring i mognadsgrad. Föräldrarna beskrev
lärandet som en stegvis process. De själva hade lärt
sig på egen hand och många tyckte att det är bra
att börja tidigt; det ger erfarenhet och intresse. De
beskrev med stolthet hur mycket små barn kan köra
stora maskiner. Det är oftast papporna som lär ut och
mammorna som är mer restriktiva, vilket gäller även
de med bakgrund utanför lantbruket. Få föräldrar såg
sitt eget beteende som förebild i säkerhetssammanhang.
Barnen tyckte att det är kul att köra fyrhjuling men
att det kan vara ”läskigt”. Några uttryckte att det
är obehagligt när de kör i kurvor eller när det lutar
mycket och inser att det finns en vältrisk. De flesta
vuxna var riskmedvetna i sina roller som föräldrar,
men uttryckte inget om sina egna begränsningar.
Hjälm var självklart för alla intervjuade barn, och
flera hade även annan skyddsutrustning, men det
förekom ingen fyrhjuling med störtbåge.
Det var mycket tydligt att föräldrarna såg sig själva
som ansvariga för barnens hantering av fyrhjulingarna. Deras uppfattning var att det är många unga som
trotsar riskerna med fyrhjulingar och det beror på
brister hos de andra föräldrarna. De gav även uttryck
för att reglerna inte följs för att ingen kontrollerar
att de efterlevs. Fyrhjulingen likställdes ibland med
cykel, där det inte finns så mycket regler.
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4.4 Internationellt arbete för att
öka säkerheten på fyrhjulingar
Flera länder har uppmärksammat fyrhjulingarnas säkerhetsutmaningar. Trots flera olika användningsområden med olika förutsättningar, finns även likheter.
Likheter i dödsolyckor i Australien, USA och Sverige
Det finns ett antal likheter mellan statistiken som är
förknippad med dödade på fyrhjulingar på gårdar i
Australien, på gårdar i USA 2011–2016 och på väg i
Sverige 2008–2017 (ACCC 2019, Trafikverket 2019).
Dessa inkluderar likheter i andelen dödsfall som
involverar
• andel män: 83 procent i Australien, 86 procent i
USA, 92 procent i Sverige
•

andel vältolyckor: 59 procent i Australien,
65 procent i USA, 70 procent i Sverige

•

medelåldern för de dödade i fyrhjulingsolyckor:
47 år i Australien, 48 år i USA, 40 år i Sverige

•

andel som inte använde hjälm: 84 procent i
Australien, 84 procent i USA, 67 procent i
Sverige.

Australien
I Australien har under en längre tid arbete utförts för
att öka säkerheten för dem som använder fyrhjuling.
Det är också där den största kunskapen finns om
fyrhjulingssäkerhet, även om USA och Nya Zeeland
också uppmärksammar utmaningarna för säker
användning av fyrhjulingar. De har genomfört omfattande studier av olyckor, och även konsumenttestning av olika fyrhjulingars egenskaper. De har också
valt att subventionera Operator Protection Devices
(OPD)/ störtbåge och lyft fram side-by-side som ett
stabilare alternativ till fyrhjulingen.
I oktober 2019 infördes en ny säkerhetsstandard I
Australien. Standarden kräver att alla nya fyrhjulingar inom 12 månader måste var försedda med
information om den lutning vid vilken de kommer
att börja välta. Inom 24 månader kommer alla nya
fyrhjulingar för allmän användning att behöva uppfylla minimikrav för stabilitet i lutningar. Standarden
kommer då också att kräva att alla nya fyrhjulingar
för allmän användning som säljs i Australien ska vara
utrustade med störtbåge, för att minska risken för
allvarliga krosskador och dödsfall i händelse av vältning. (ACCC 2019)
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USA
USA dominerar den globala fyrhjulingsmarknaden,
och de flesta fyrhjulingar är designade och tillverkade för uppfylla den amerikanska standarden. De amerikanska transportlagarna varierar mellan varje stat.
År 1987 inledde den amerikanska regeringen en serie
rättsliga åtgärder mot stora fyrhjulingstillverkare och
hävdade att fyrhjulingar utgjorde en ”överhängande
fara” för konsumenterna. År 1988 genomfördes en
förhandling som ledde fram till ett samtyckesdekret
som ingicks mellan Förenta staternas justitiedepartement och företrädare för fyrhjulingsbranschen.
Samtyckesdekreten gick ut 1998, då majoriteten av
fyrhjulstillverkarna instämde till en handlingsplan
för terrängfordon, som inte inkluderade marknadsföring eller försäljning av trehjuliga ”fyrhjulingar”,
eller fyrhjulingar i vuxenstorlek för barn under 16 år.
Tillverkarna gick också med på att främja utbildning
och genomföra kampanjer för säkerhetsutbildning.
(ACCC 2019)

Israel
Israel har förordningar som kräver att fyrhjulingar
ska registreras, och förare ska ha licensierats innan
fordon får köras. Ett av registreringsvillkoren är att
en störtbåge måste installeras på varje fordon. Störtbågen omfattas av en specifik designstandard som
bland annat ställer krav på fästmekanismer, material
och att ramen ska tåla vissa laster utan kvarstående deformation. Svetsning i störtbågen får endast
utföras av tillverkare licensierade av ministeriet för
transport. (ACCC 2019)

EU
Den europeiska säkerhetsstandarden för fyrhjulingar
(CEN EN 15997: 2011 terrängfordon (ATV-fyrhjulingar) – Säkerhetskrav och testmetoder) är baserad
på ANSI / SVIA 1–2010. EU-förordningen 168/2013
innehåller detaljerade krav för godkännande och
marknadsövervakning av två- eller trehjuliga
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motorfordon och fyrhjulingar. EU-förordningen gäller för fordon i kategori L, i dagligt tal mopeder och
motorcyklar. EU-förordningen 167/2013 innehåller
detaljerade krav för godkännande av traktorer. I det
här sammanhanget hamnar fyrhjulingar som traktorer av kategori T3, det vill säga med en vikt i körklart
skick upp till 600 kilo. Fyrhjulingar som godkänns
som motorcyklar ska ha hjul som kan rotera vid
olika hastigheter hela tiden, för säker kurvtagning
på hårda ytor. Om fordonet är utrustat med en låsbar
differential (differentialspärr), ska den vara utformad
så att den normalt är upplåst. Motsvarande krav ställs
inte på fyrhjulingar som är godkända som traktorer,
men de får givetvis ha en sådan funktion.

4.5 Mer information om störtbåge
7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte
(lika stor andel välte på respektive vid sidan av väg).
Säkerhetsarbetet behöver därför leda till att vältning
förebyggs och att konsekvenserna vid vältning mildras. En fysisk störtbåge är mycket viktig. En störtbåge
är utformad för att skydda föraren och passageraren
om ett fordon välter. En störtbåge för en fyrhjuling
kan vara i form av en Roll over Protection Structure
(ROPS) eller en Crush Protection Device (CPD). En
ROPS är utformad för att omsluta de åkande och för
att användas tillsammans med system för kvarhållning i fordonet. CPD:er omsluter inte de åkande,
utan syftar i stället till att förhindra att vikten av det
välta fordonet vilar på de åkande, genom att hålla det
uppochnedvända fordonet en bit från marken och
därmed skapa ett överlevnadsutrymme. Det är viktigt
att ett skydd inte höjer tyngdpunkten nämnvärt
eftersom det medför ökad vältrisk.
Alla former av fysiska skydd blir både bäst och billigast om de tillverkas direkt av respektive fyrhjulingstillverkare. De kan då optimeras beträffande vikt,
hållfasthet, kostnad och design för varje modell. Men
om inte fyrhjulingstillverkarna tillhandahåller den
utrustningen, finns alternativet med eftermontage.

I Maskindirektivet anges produkttypen Överrullningsskydd (på engelska ROPS, Roll-Over Protection
Structures) som klassificeras som säkerhetskomponent. En sådan typ av produkt ska vara CE-märkt då
den släpps på marknaden.
Ett eventuellt kommande krav på utformning av en
störtbåge bör dock inte begränsa innovationskraften
hos tillverkare och leverantörer på eftermarknaden.
Ett krav behöver därför öppna för innovation och
möjlighet att sälja produkter på flera marknader.

Vad vet vi om effekten av en störtbåge?

bröstskador vid vältning, men det gick inte att få en
statistisk signifikans på grund av att endast ett fåtal
förare fick skador vid användning av dessa störtbågar.
När det gäller effekten av hjälmanvändningen, verkar antalet huvudskador ha minskat. Men det gick
återigen inte att få någon statistisk signifikans, på
grund av att endast ett fåtal förare fick huvudskador.
Därför rekommenderas att en mer omfattande studie
genomförs i framtiden för att få statistiskt signifikanta resultat om hur störtbåge och hjälmanvändning
inverkar på skadornas omfattning. (Grzebieta et al.
2015a)

Australian Competition & Consumer Commission
(ACCC) har i en rapport från februari 2019 sammanställt kunskapsläget och gett rekommendationer till
ansvarig minister om säkerhetsstandard för fyrhjulingar (ACCC 2019). I rapporten finns rekommendationerna bland annat för att införa krav på störtbåge
och att upprätta minimikrav för stabilitet. ACCC
uppger att den information som finns tillgänglig i
dag indikerar att störtbåge skulle kunna förhindra en
tredjedel av alla dödsolyckor med fyrhjulingar i Australien, det vill säga förhindra hälften av omkomna i
vältolyckor.
SafeWork New South Wales (NSW) gav Transport
and road safety på University of New South Wales
(UNSW TARS) i uppdrag att under 2016 undersöka
arbetsplatser med fyrhjulingar, för att bättre förstå
arbetsupplevelserna för fyrhjulingsförare och deras
användning av hjälmar och störtbåge (Grzebieta et
al. 2015a). Syftet var främst att identifiera om eftermonterade störtbågar orsakade skador på åkarna och
i vilken utsträckning störtbågen gav skydd för förare
vid vältning med fyrhjulingar. Undersökningen
bestod av tre delstudier. Studierna har identifierat att
vissa förare har fått någon skada som de tillskriver
störtbågen. Av alla uppgifter om vältolyckor fanns
dock inga fall av allvarliga bröst- eller huvudskador
som involverar en störtbåge. Vidare tyder underlaget på att en störtbåge till viss del minskar allvarliga
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Att tänka på vid eftermontering av störtbåge
En störtbåge bör
•

överensstämma med specifikationerna och avsedd
användning av fordonet och ha en minimal påverkan på fordonets stabilitet (låg vikt och låg tyngdpunkt)

•

vara testad av fyrhjulingstillverkare och/eller
provningsinstitut enligt fastställda kriterier

•

ge ett effektivt skydd för de åkande

•

hålla ett säkert avstånd från de åkande för
att minimera risken att påverka de åkande om
fordonet skulle välta

•

ge ett tillräckligt stort spelrum mellan fordon
och marken för att möjliggöra ett överlevnadsutrymme vid en vältning

•

minimera risken för de åkande att blir klämda av
skyddet vid vältning

•

vara fackmannamässigt monterad.

4.6 Prioriterade insatsområden
för fyrhjulingar
Ökad användning av hjälm
4 av 10 omkom på grund av huvudskada. I samband
med dödsolyckor är dock hjälmanvändningen låg.
67 procent av de omkomna på väg saknade hjälm,
och hos 18 procent är hjälmanvändningen okänd.
45 procent av de som saknade hjälm skulle sannolikt ha överlevt med en hjälm. 85 procent av de som
saknade hjälm var alkohol- eller drogpåverkade.
Lagkrav ökar användningen av hjälm. I dag finns krav
på hjälmanvändning på alla fyrhjulingar utom traktor
A-registrerade fyrhjulingar, som dessutom har ökat
i antal de senaste åren. År 2016 infördes kravet på
hjälm för terränghjuling och för traktor B-registrerad
fyrhjuling.

En störtbåge bör däremot inte
•

försämra förarens sikt på något påtagligt sätt

•

ha lätt för att fastna i trädgrenar och andra
hinder i färdvägen

•

begränsa åtkomst och utträde från fyrhjulingen

•

deformeras mer vid en kollision än att ett
överlevnadsutrymme ändå finns kvar.

Andel fyrhjulingar som har vält i samband med en dödsolycka
samt andel som återfanns död under fyrhjulingen
Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor
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Ökad användning av störtbågar
7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid
trafik på väg (lika stor andel välte på respektive vid
sidan av väg). Minst 4 av 10 av de omkomna har fått
fordonet över sig någon gång under olycksförloppet. 3 av 10 omkomna återfanns under fyrhjulingen.
Säkerhetsarbetet behöver därför leda till att vältning
förebyggs och att konsekvenserna vid vältning mildras. En fysisk störtbåge är mycket viktig. Det är först
på senare tid som störtbågar har börjat användas i någon större skala och då främst i Australien. Australien
har infört krav på störtbåge på nya fyrhjulingar från
och med oktober 2021. De studier som är tillgängliga
i dag har ännu inte kunnat fastslå en störtbåges kvantifierade effekt. Sammantaget visar de genomförda
studierna att störtbåge inte har ökat riskerna, vilket
de som har varit emot störtbåge har hävdat. I Israel
ställs krav på störtbåge i dag.
Det är svårt att ha en störtbåge av universalmodell
som ska passa alla på marknaden förekommande
modeller av terränghjulingar. Det vore att föredra om
tillverkarna av terränghjulingar själv tillhandahöll
en störtbåge som är direktanpassad för respektive
modell. Då är även monteringen av störtbågen på
maskinen godkänd av maskintillverkaren.

Beslutet att skaffa en störtbåge togs inte utifrån den
egna säkerheten, utan snarare för att öka andras
säkerhet, exempelvis ett barn eller ett barnbarn.

Ökad användning av alkolås
7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade, och av dessa var totalt endast 2 påverkade
av andra droger än alkohol. Alkolås på fyrhjulingar
skulle starkt bidra till att minska andelen alkoholrelaterade olyckor. Att på olika sätt verka för frivilliga
installationer av alkolås skulle kunna vara ett första
steg att nå ut med ett teknikstöd med stor potential.
Även om vissa röster höjs inom EU för mer långtgående förutsättningar för legala förändringar, skulle
det troligen innebära ett stegvis införande med ett
första fokus på andra typer av motorfordon. Därför
får frivilliga överenskommelser och satsningar på
alkolås betydelse för ökad nykterhet, liksom annan
nykterhetsstödjande teknik på vissa typer av fordon
eller inom vissa områden inom strategin. En störtbåge skyddar oavsett orsaken till olyckan, som exempelvis kan vara en påverkad, distraherad, oerfaren eller
trött förare.

Att tydliggöra förutsättningar för eftermontering är
ett bra första steg för en ökad användning. Att införa
krav på störtbåge i samband med upphandlingar kan
vara ytterligare ett steg. Krav kan också införas vid
nyförsäljning och sedan krav på eftermontering.
SLU i Umeå (Edlund 2019) undersökte fyrhjulingsförares förståelse för skadeprevention och deras beslut
om att skaffa en störtbåge. Studien visade att de flesta
fyrhjulingsförarna uppfattade det som att risken att
skadas inte är lika för alla, det vill säga att inte alla är
i riskzonen. Risken är förknippad med okunniga, oerfarna förare eller förare som framför fordonet på ett
hänsynslöst sätt, exempelvis genom att köra berusade
eller i alltför hög hastighet. Så även om fyrhjulingsförarna visste om risken att skadas i en olycka och
att en störtbåge skulle minska denna risk avsevärt, så
upplevde de att denna risk inte gällde dem.
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Minskad användning av terränghjulingar på
allmänna vägar
6 av 10 omkomna på fyrhjulingar omkom på en
terränghjuling, vilket i dag är den vanligaste registreringsformen. Terränghjulingar får i normalfallet
endast köras på enskild väg samt korsa allmän väg.
Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna
på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller
kommunal väghållare. Det är därför viktigt att arbeta
för minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar.

gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna. Komplexiteten bidrar till okunnigheten. I dag
förekommer vilseledande marknadsföring, främst via
internet men även via andra medier, särskilt riktad
till barn. De som använder fyrhjuling i sin yrkesverksamhet har bättre förutsättningar att få information
och tillgodogöra sig den än de som använder fyrhjuling på fritiden. Transportstyrelsen har i samverkan med övriga aktörer tagit fram information om
förutsättningarna för fordonstyperna. Att förstärka
informationen om förutsättningarna genom en dekal
på fordonet är en möjlighet.
Viktig information att få spridning på:
• förutsättningar

Fördelning av andelen omkomna på terränghjulingsregistrerade
fyrhjulingar efter väghållare Källa: Trafikverkets djupstudier av
dödsolyckor

Färre barn som använder fyrhjuling
1 av 10 förare som omkom var under 16 år. Socialstyrelsens underlag om skadade inom sjukvården
2012–2017 visar att skadade på fyrhjulingar inte har
gått att särskilja från övriga skadade i terrängfordon
i transportolycka. Förare eller passagerare i terrängfordon skadade i transportolycka visar dock att
åldersgruppen 0–15 år utgör cirka 10 procent av antalet skadade, och andelen ökar. Därför är det viktigt
att arbeta för att barns användning av fyrhjulingar
minskar. Barn (åldersgräns beroende på fordonstyp) ska inte köra ett terrängfordon. Oregistrerade
fyrhjulingar i barnutförande får bara användas inom
inhägnat område.

Förbättrad information och ökad utbildning i
riskmedvetenhet och säker körning
Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, mycket
beroende på att gruppen består av många skilda kategorier fordon. Det finns stor okunskap om vad som
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•

utbildningskrav och fortbildningsmöjligheter

•

vältrisk

•

störtbågens skyddande egenskaper

•

hjälm och annan skyddsutrustning

•

risker med alkohol och andra droger

•

möjligheten till användning andra fordon, till
exempel side-by-side

•

användning av vältvarning och larmsystem

•

säker färd med passagerare

•

risker med barn och utlåning

•

risker med tung last.

4.7 Roller och ansvar
Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen har
olika ansvar och roller när det gäller reglering
och tillsyn

Arbetsmiljöverket
Två områden inom Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar behöver nämnas inom detta samverkansprojekt:
marknadskontroll för maskindirektivet och tillsyn
över arbetsmiljön. Det första området gäller produkter som säljs på den svenska marknaden och avser
kontroll av grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
Inom det andra området baseras tillsynen på en stor
del av myndighetens föreskrifter om arbetsmiljö.
Fyrhjulingars utformning och utrustning avgörs av
både nationella och internationella regelverk. För
konstruktion och tillverkning av fyrhjulingar som
omfattas av Arbetsmiljöverkets produktregler är det
europeiska maskindirektivet styrande för tillverkare
som släpper ut produkter på EU:s inre marknad. Det
är Arbetsmiljöverket som inför maskindirektivets
regler i svensk lagstiftning genom föreskrifterna om
Maskiner.
De fordon som berörs av dessa regler återfinns inom
fordonskategorin terrängmotorfordon och betecknas
enligt nationell fordonslagstiftning ”CE-märkt terrängskoter”. När produkten ska användas måste den
även uppfylla nationella regelverk. Dit hör reglering
som framgår av Transportstyrelsens ansvar enligt
nedan. Även arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets
bestämmelser om arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om användning av arbetsutrustning hör
hit. De sistnämnda reglerar en arbetsgivares val av
arbetsutrustning och anger regler som är tillämpbara när en arbetstagare använder en fyrhjuling som
arbetsredskap, men de påverkar inte vilka produkter
som släpps ut på den inre marknaden.

Transportstyrelsen
Fordon
Lagstiftningen skiljer sig åt beroende på fordonskategori. Detsamma gäller för myndigheternas tillsyns-

mandat, eftersom fyrhjulingen kan registreras i olika
fordonskategorier. Exempelvis omfattas terrängmotorfordon och motorredskap av maskindirektivet, och
tillsynsansvaret ligger därför hos Arbetsmiljöverket
för de delar som omfattas av direktivets krav. Om
dessa fordon har genomgående brister i förhållande
till Transportstyrelsens tekniska föreskrifter, faller
det inom Transportstyrelsens tillsynsansvar. Detta
innefattar även tillsyn enligt produktsäkerhetslagstiftningen för dessa fordon.
Fyrhjuliga motorcyklar, mopeder och traktorer omfattas av harmoniserade godkännanderegler, och där
ansvarar Transportstyrelsen för tillsynen. Det gäller
däremot inte användningen, som är en uppgift för Polismyndigheten. Transportstyrelsen inför harmoniserade typgodkännanderegler i svensk lagstiftning.

Trafiklagstiftning
Transportstyrelsen har bemyndigande att meddela
föreskrifter för tillämpningen av trafikförordningen
och vägmärkesförordningen, exempelvis om hur
särskilda trafikregler bör utformas genom lokala
trafikföreskrifter. Transportstyrelsen meddelar också
föreskrifter om vägmärken och andra anordningar,
bland annat om var vägmärken ska sättas upp.

Behörigheter
Förarbehörigheter regleras i körkortslagen och är
olika beroende på vilken fordonskategori fyrhjulingen tillhör.
Transportstyrelsen har vissa bemyndiganden att
meddela föreskrifter om körkort, traktorkort, förarutbildning och förarprov samt förarbevis för terränghjuling.

Infrastruktur
Transportstyrelsen har bemyndigande att föreskriva
om tekniska egenskapskrav för alla vägar och gator.
Transportstyrelsen utvecklar därför regelverket och
analyserar och utreder konsekvenserna av möjliga
krav och allmänna råd för ökad säkerhet. Föreskrifterna kommer att gälla vid nybyggnad och ombyggnad och därefter under vägens eller gatans ekonomiska livslängd.
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4.8 Fortsatt forskning och
innovation
Fortsatt utveckling av effektsamband angående
störtbåge
De studier som är tillgängliga i dag har ännu inte
kunnat fastslå störtbågars kvantifierade effekt. Ett
tydliggjort kvantifierat effektsamband skulle ha stor
kraft på efterfrågan och kravställningar.

Utveckling och utvärdering av vältvarningssystem
Ett arbete har genomförts med stöd av Trafikverkets Skyltfond i syfte att påbörja en utveckling av ett
vältvarningssystem för små, vältningsbenägna fordon
såsom fyr- och sexhjulingar (Drugge et al. 2019).
Projektet slutrapporterades under 2019. Prototyper
finns nu framtagna som ger möjlighet för marknaden
att vidareutveckla för kommersiellt bruk. Effekten
av vältvarningssystem har ännu inte utvärderats.
Det finns anledning att utifrån projektet ytterligare
utforska möjligheten att öka säkerheten med aktiva
system som påverkar fordonet, och även att undersöka hur signalsystemet bäst kan utformas.

Ökad kunskap och lagefterlevnad
Mycket tyder på att kunskapen om regler och efterlevnaden av dessa är låg för fyrhjulingsanvändare.
Många registreringsformer och komplexa regler bidrar till detta. Det är därför viktigt att göra det enkelt
att veta vad som gäller, såväl för brukare och säljare
som för övervakande myndigheter. Det bör utvecklas
och testas olika alternativ som gör det lättare att göra
rätt. En möjlig väg är att utveckla en svensk dekal
som ska fästas på fyrhjulingar, med information om
hur fordonet får brukas.

Hur kan hjälmanvändningen öka?
Studier och metoder som leder till ökad hjälmanvändning behöver utvecklas. Det gäller också studier
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och metoder som gör att utvecklingen av hjälmanvändningen kan följas över tid. Nyttan av speciella
fyrhjulingshjälmar för att öka användningen bör
studeras.

Effektsamband av ett utvecklat och moderniserat
utbildningssystem
Den utbildning som finns för fyrhjulingar är dels
utbildning för förarbevis för terränghjuling (terränghjulingsregistrerad fyrhjuling), dels yrkesmässig fyrhjulingsutbildning kopplad mot arbetsmiljölagstiftning. Trafiklagstiftning och arbetsmiljölagstiftning
ställer delvis olika krav på utbildning, vilket bidrar
till komplexitet. Det finns ett behov av att klargöra
hur en effektiv utbildning bidrar till ökad säkerhet.

Utvärderingar av effekten av olika larmsystem
Fyrhjulingar används ofta på det mindre vägnätet
men också i terräng under vissa förutsättningar. Även
mindre olyckor som sker på ödsliga platser riskerar
att bli allvarliga, eftersom räddning och vård inte
sätts in i tid. I dag öppnar sig marknaden för flera
typer av e-call-system som skulle kunna korta insatstiderna för vård. Det finns ett behov av att tydliggöra
effektsambanden för att se vilka e-call-system som är
lämpliga i fyrhjulingssammanhang.

Hur kan alkohol- och drogrelaterade olyckor
minska?
7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade, och av dessa var totalt endast 2 påverkade
av andra droger än alkohol. 85 procent av de som
saknade hjälm var alkohol- eller drogpåverkade. Det
finns ett behov av att identifiera riskgrupper och
utveckla åtgärder som bidrar till att alkohol- och
drogrelaterade olyckor minskar.

Effekten av införandet av fyrhjulingar
registrerade som traktor A och B
Till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
infördes 2016 en ny typ av traktor i svensk lagstiftning. Beteckningen blev traktor B, för att följa EUförordningen. I samband med detta infördes även
flera användningsregler. För att få köra en traktor B
krävs att man har minst körkortsbehörighet B, och
traktorn får inte framföras med högre hastighet än
50 km/tim. Den som färdas med traktor utan karosseri ska använda skyddshjälm. Traktorregistrerade
fyrhjulingar ger till skillnad från terränghjulingsregistreringen (som i dag är den vanligaste registre-

ringsformen) möjlighet att köra på allmänna vägar.
Den ger också möjligheten att köra lagligt i högre
hastigheter än terränghjulingar på enskilda vägar, där
terränghjulingen endast får framföras i 20 km/tim.
Effekten av införandet behöver följas upp. Vid en
sådan uppföljning är det lämpligt att även inkludera
traktor A-registrerade fyrhjulingar.

Förutsättningar för säker användning på väg
I grunden har fyrhjulingar utvecklats för körning i
terräng. I dag förekommer registreringsformer som
möjliggör användning av fyrhjulingar på alla typer av
vägar. Hur denna utveckling påverkar säker användning behöver studeras.
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5 Mopedbilar
5.1

Vad är en mopedbil?

En mopedbil är oftast registrerad som en moped
klass I. Moped klass I är ett motorfordon på två, tre
eller fyra hjul som är konstruerat för en hastighet
av högst 45 km/tim. En mopedbil ska ha en skylt
som talar om att det är ett långsamtgående fordon
(LGF-skylt). Mopedbil får framföras av den som har
minst AM-körkort och som fyllt 15 år. Mopedbilar får
framföras på allmänna vägar, men inte på motorväg
och motortrafikled. De får inte framföras på cykelvägar. Det finns inget krav på kontrollbesiktning av
mopedbilar. Mopedbilar har en maxviktsbegränsning
som begränsar möjligheten att tillverka karosser av
stål och plåt samt att förse den med viktiga säkerhetssystem. I stället är mopedbilar i dag byggda runt
en självbärande bur. För att ytterligare spara vikt är
paneler som dörrsidor, motorhuvar och tak gjorda av
plast. Bilbälte ska användas. Om bältet används behö-
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ver de åkande inte använda skyddshjälm.
Mopedbilar ägs enligt branschen till övervägande del
av tonårsföräldrar för att deras barn ska kunna ta sig
fram själva. Passagerare får tas med i en mopedbil.
A-traktor/EPA-traktor är ett alternativ till mopedbilar, men mopedbilens högsta tillåtna toppfart på
45 km/tim jämfört med A-traktor/EPA-traktorns
30 km/tim lockar allt fler att välja mopedbil. En
mindre andel mopedbilar ägs av äldre personer som
har B-körkort men som anser sig för gamla för att
framföra fordon i hög hastighet. För dessa personer
betyder mopedbilen mycket för livskvaliteten. NTF
genomförde en webbenkät (NTF 2018) som visade
att användarna valt en mopedbil framför allt för att
kunna transportera sig i alla väder utan att föräldrarna behöver skjutsa. Relativt många, cirka 70 procent,
svarar att de varit med om att bilister inte visat den
hänsyn till mopedbilen som de borde.

Registreringsutveckling
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 12 000 registrerade fyrhjuliga mopeder inklusive mopedbilar, varav
cirka 9 000 var i trafik. Antalet registrerade har nästan fyrdubblats sedan 2009. Den kraftiga ökningen
startade 2015.

Fyrhjuliga mopeder

Omkomna och skadade
Folksams studie av Trafikverkets djupstudier av
dödsolyckor på väg 2008–2017 visar följande:
•

Under 2008–2017 (10 år) omkom på väg
4 personer i mopedbil.

•

1 av 4 omkom bältad.

•

Alla 4 omkomna förare var nyktra.

Trafikverkets uppgifter ur Strada Polis, omkomna,
svårt och lindrigt skadade på väg 2014–2018 visar
följande:

Utveckling av antalet registrerade mopedbilar vid årsskiftet
2009- 2018. Grön linje (totalt antal registrerade), Röd linje (antal
avställda) och Blå linje (antal i trafik) Källa: SCB

•

Cirka 50 personer omkom eller skadades i
genomsnitt per år, med en ökande trend. De två
sista åren låg snittet på cirka 60.

•

Hälften av olyckorna var singelolyckor.

•

1 av 4 var en korsningsolycka.

•

1 av 8 var en upphinnandeolycka.

•

3 av 4 omkomna eller skadade var i åldersgruppen 0–17 år.

•

1 av 4 omkomna eller skadade var passagerare.

•

6 av 10 av de omkomna eller skadade var kvinnor.

•

Flest omkom eller skadades på det kommunala
vägnätet.

•

Personer skadas under hela året i mopedbilar.

•

I 1 av 3 olyckor var vägbanan våt eller fuktig.

•

4 av 10 olyckorna skedde i mörker.

•

Flest skadades på eftermiddagar och på kvällar.

•

Få olyckor inträffade på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim.
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5.2 Prioriterade insatsområden
för mopedbilar
Ökad användning av bälte
Bilbälte ska användas. Endast en av fyra omkomna
hade använt bälte. Om bältet används behöver de
åkande inte använda skyddshjälm. Bältespåminnare
bör därför införas som standard i alla mopedbilar.

Förbättrad fordonssäkerhet
Mopedbilen har väsentligt mycket sämre säkerhet än
en personbil. Euro NCAP har krocktestat 8 mopedbilsmodeller (inklusive modeller i mc utförande).
Vissa var även utrustade med krockkudde. Trots att
man testar i lägre hastighet än för personbilar, så har
ingen fått mer än två stjärnor av fem möjliga.
Om en mopedbil används i stället för en personbil är
det säkerhetsmässigt en klar försämring, men om den
ersätter en moped är det en förbättring. Nya mopedbilar kostar nästan lika mycket som de billigaste
personbilarna, som alla är utrustade med säkerhetsbälten (inklusive påminnare), krockkuddar, stabil
kaross, antisladdsystem med mera. Mopedbilars
krock- och körsäkerhet behöver förbättras och också
efterfrågas i större utsträckning. I och med att de är
klassade som moped är en av utmaningarna att ha
högre krocksäkerhet med bibehållen låg vikt.

På grund av sin låga vikt och relativt sett höga
tyngdpunkt har mopedbilar också större risk att välta
jämfört med en personbil. För personbilar har det
påvisats att vältning oftare leder till svårare personskador.
Folksams studie av mopedbilar visar på en rad
områden som kan förbättras. Ett första är att införa
krav på att bälte används, oavsett om hjälm används.
Dessutom bör bältespåminnare införas. Också andra
betydelsefulla system som krockkuddar, antisladdoch autobroms skulle ha betydelse för utfallet i
olyckor. Eftersom mopedbilar oftare välter skulle
ett antisladdsystem ha en positiv påverkan. Folksam
har också observerat att hjulinfästningar ofta brister
vid vissa olyckor samt att den mjuka karossen ofta
deformeras mycket och därmed minskar möjligheten
att skydda vid kollision. Detta leder också till högre
reparationskostnader.
En rad avkörningsolyckor vintertid skulle kunna ha
undvikits med bra vinterdäck. I dag finns inget krav
på vinterdäck för mopedbilar, vilket borde införas på
samma sätt som för personbilar. Det finns inte heller
något krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Ett
krav på regelbunden kontrollbesiktning skulle kunna
förebygga vissa olyckor där tekniska brister har haft
en avgörande betydelse.

Förbättrad information
Viktig information att få spridning på:

Ett exempel på resultat av ett krocktest av en moped/mc-bil i
Euro- NCAP Källa: Euro- NCAP
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•

Bilbälte ska användas.

•

Vinterdäck bör användas.

•

Säkerheten är sämre i en mopedbil än i en
personbil.

•

Vägar med höga hastighetsgränser innebär
särskilda risker.

•

Studier av olyckor visar att personbilsförare ofta
kör om mopedbilar i hög hastighet, vilket kan
orsakar olyckor. Övriga trafikanter på vägen bör
därför ha bättre information om mopedbilar. De
bör hålla ett ordentligt avstånd och köra om en
mopedbil i relativt låg hastighet.

5.3 Fortsatt forskning och
innovation
Effekten av mönsterdjupskrav/vinterdäckskrav
Effekten av krav på att använda vinterdäck på bilar
har visats sig vara god. Det finns därför skäl till att utreda vilka konsekvenser det skulle innebära att införa
motsvarande krav på mopedbilar.

Effekten av ett krav på kontrollbesiktning
I dag finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett krav på kontrollbesiktning
behöver utredas. Folksams studie av mopedbilar visade till exempel att hjulinfästningar ofta brister. Det
är i dag okänt om detta har skett på grund av förslitningar i materialet eller om det är en brist redan vid
tillverkningen.

Utveckling av stabilitet
På grund av mopedbilens låga vikt i kombination med
dess höjd är det större risk för att mopedbilen välter,
jämfört med en vanlig personbil. Det gäller både vid
kollision med andra fordon och vid singelolyckor.
Antisladdsystem skulle ha en positiv inverkan vid
sladdolyckor. Det vore därför önskvärt att utreda effekten av ett ökat krav på mopedbilars stabilitet.

Förbättrad fordonssäkerhet
Mopedbilen har väsentligt mycket sämre säkerhet än
en personbil. Euro NCAP har krocktestat 8 mopedbilsmodeller (inklusive modeller i mc utförande).
Vissa var även utrustade med krockkudde. Trots att
man testar i lägre hastighet än för personbilar, så har
ingen fått mer än två stjärnor av fem möjliga. Mopedbilars krocksäkerhet behöver utvecklas. I och med att
de är klassade som moped, är en av utmaningarna att
ha högre krocksäkerhet med en bibehållen låg vikt.

Vem använder mopedbilar och i vilket syfte?
Det finns ett behov av att veta mer om användargruppen och hur den utvecklas över tid. I dag är användningen störst hos ungdomar under 18 år. Gruppen
som använder mopedbil verkar hittills inte vara
mopedister som går över till mopedbil, utan personer
från trafikantgruppen fotgängare och cyklister. Det
är i dagsläget oklart i vilken omfattning mopedbilar
används av förare som blivit av med sitt B-körkort, är
äldre eller har en funktionsnedsättning. Ökad kunskap om användargruppen skapar förutsättningar för
att bättre förstå och utveckla förutsättningarna för
dessa gruppers resande.

Förbättrad utbildning
I dag krävs samma AM-körkort för mopedbilsförare
som för en förare av tvåhjulig moped klass I. Riskutbildning ingår inte, som det gör för exempelvis mcoch personbilsbehörigheterna. Det är inte tillåtet att
övningsköra privat, utan enbart hos behörig utbildare. NTF genomförde en webbenkät 2018. 45 procent
av de svarande bedömde att förarutbildningen för
AM-körkort gav kunskaper och färdigheter för att
köra mopedbil säkert, och 45 procent tyckte inte det.
Effekten av ändrade krav på utbildningen bör därför
studeras.
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6 EPA- och A-traktorer
6.1 Skillnaden mellan A-traktor
och EPA-traktor
De är svåra att skilja till utseende men de skiljer sig
åt när det när det kommer till reglerna. EPA-traktorn
tillhör ett äldre regelverk som möjliggjorde ombyggnation av bilar till motorredskap. (Dessa uppfattas
dock oftast som traktorer.). En bil kunde byggas om
till EPA-traktor fram till 1 april 1975. Därefter är
det enbart möjligt att registrera A-traktorer. EPAtraktorn utgör den mindre delen av det totala antalet
fordon av den här typen. EPA-traktorn har en högsta
tillåten hastighet av 30 km/tim och A-traktorns
konstruktiva hastighet får vara högst 30 km/tim. En
A-traktor och en EPA-traktor med en totalvikt av
högst 3 500 kg, som tagits i bruk den 1 januari 2004
eller senare, ska ha bilbälten som fungerar om det
fanns bilbälten i ursprungliga bilen som A-traktorn
eller EPA-traktorn byggdes av. Däremot finns inget
krav på att bilbälte måste användas vid färd. Föraren
ska ha fyllt 15 år och ha traktorkort eller körkort med
behörighet AM eller högre.
Våren 2015 genomförde NTF en nationell enkätstudie till elever i åk 9. Den gällde i första hand mopeder,
men innehöll även några frågor om användandet av
A-traktorer. Bland de svarande hade 40 procent en
moped och 9 procent en A-traktor. Resultatet visade
att det finns ett problem med trimmade A-traktorer.
Nationellt sett är problemet litet, men på lokal nivå
är det relativt stort. Över hälften (54 procent) av de
som har en A-traktor svarade att den går fortare än
80 km/tim.

EPA-traktorer ska besiktas:
•

24 månader efter den månad då föregående, godkända kontrollbesiktning utfördes.

Registreringsutveckling
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 23 000 registrerade EPA- och A-traktorer, varav cirka 11 000 var
i trafik. Antalet registrerade har nästan fördubblats
sedan 2009. Antalet i trafik har slutat att öka under
perioden 2017–2018.

Nya besiktningsregler från den 20 maj 2018:
A-traktorer ska besiktas
•

första gången senast 48 månader efter den månad
då de togs i bruk för första gången.

•

därefter senast 24 månader efter den månad då
föregående, godkända kontrollbesiktning utfördes.

För en nyregistrerad A-traktor innebär det inte automatiskt att den ska besiktas efter 48 månader – det är
åldern på ursprungsfordonet som avgör när den ska
besiktas.
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Utveckling av antalet registrerade EPA/A-traktorer vid årsskiftet 20092018. Grön linje (totalt antal registrerade), Röd linje (antal avställda) och
Blå linje (antal i trafik) Källa: SCB

Omkomna och skadade
Trafikverket djupstudier av dödsolyckor på väg
2008-2017 visar följande:

Trafikverkets uppgifter ur Strada Polis, omkomna,
svårt och lindrigt skadade på väg 2014–2018 visar
följande:
•

Cirka 80 personer omkom eller skadades i
genomsnitt per år, med en ökande trend.

•

2 av 3 var singelolyckor.

•

Under 2008–2017 (10 år) omkom på väg
5 personer i EPA- eller A-traktor.

•

2 personer omkom i kollision med EPA- eller
A-traktor.

•

1 av 8 var en korsningsolycka.

•

1 av 8 var en upphinnandeolycka.

•

3 av 5 omkomna befann sig utanför hytten.
Ingen omkom bältad.

•

9 av 10 omkomna eller skadade var i åldersgruppen
0–17 år.

•

Alla 5 omkom i singelolycka.

•

4 av 10 omkomna eller skadade var passagerare.

•

I samband med dödsolyckorna var 40–70 procent
av EPA- och A-traktorerna trimmade.

•

4 av 10 av de omkomna eller skadade var kvinnor.

•

Alla 5 omkom på en väg med hastighetsgräns upp
till 80 km/tim.

•

Flest omkom eller skadades på det statliga
vägnätet.

•

Alla 5 omkom på en asfalterad väg.

•

Personer skadades under hela året i EPA- och
A-traktorer.

•

3 av 5 omkom på grund av huvudskada.

•

I 1 av 4 olyckor var vägbanan våt eller fuktig.

•

1 av de 2 förarna var nykter.

•

Hälften av olyckorna skedde i mörker.

•

Flest skadades på lördagar och på kvällar.

•

Få olyckor inträffade på vägar med hastighetsgräns
över 80 km/tim.
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6.2 Prioriterade insatsområden
EPA- och A-traktorer
Ökad användning av bälte
3 av 5 omkomna befann sig utanför hytten. Ingen omkom bältad. 4 av 10 omkomna eller skadade var passagerare. Att åka bältad inne i hytten är en förutsättning för säker transport med en EPA- eller A-traktor.
En A-traktor och en EPA-traktor med en totalvikt av
högst 3 500 kg, som tagits i bruk den 1 januari 2004
eller senare, ska ha bilbälten som fungerar om det
fanns bilbälten i ursprungliga bilen som A-traktorn
eller EPA-traktorn byggdes av. Däremot finns inget
krav på att bilbälte måste användas vid färd. Effekten
av krav på att utrusta och använda bilbälten behöver
därför utredas.

Förbättrad information
9 av 10 omkomna eller skadade var i åldersgruppen
0–17 år. Detta gör att målgruppen är barn och föräldrar till dessa barn.
Viktig information att få spridning på:
•

förutsättningar

•

vikten av att använda bälte

•

säker färd med passagerare

•

utbildningskrav

•

risker med alkohol och andra droger.

6.3 Fortsatt forskning och
innovation
Effekten av mönsterdjupskrav och
vinterdäckskrav
I dag ställs låga krav på däck på en EPA- eller
A-traktor. Effekten av ökade krav på däcken
behöver klargöras.

Översyn av behörighet

Andel bältesanvändning i samband med en dödsolycka
Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor

Uppföljning av effekten av infört besiktningskrav
I samband med dödsolyckorna var 40–70 procent
av EPA- och A-traktorerna trimmade. Våren 2015
genomförde NTF en nationell enkätstudie till elever i
åk 9. Den gällde i första hand mopeder, men innehöll
även några frågor om användandet av A-traktorer.
Resultatet visade att det finns ett problem med trimmade A-traktorer. Nationellt sett är problemet litet,
men på lokal nivå är det relativt stort. Över hälften
(54 procent) av de som har en A-traktor svarade
att den går fortare än 80 km/tim. Den 20 maj 2018
infördes nya besiktningsregler. Effekten av dessa krav
behöver följas upp.
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För att få köra EPA- eller A-traktor krävs normalt
traktorkort eller körkort med AM-behörighet eller
högre. Men det finns ett undantag för färd kortare
sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan
en gårds ägor eller liknande. Ett ålders- och eller
behörighetskrav för dessa undantag har möjlighet att
begränsa barns användning av dessa traktorer. Effekten av ökade krav på behörigheten behöver klargöras.

7 Traktor A och B samt motorredskap
Klass 1 och 2
7.1 Vad är en traktor A och B samt
motorredskap klass 1 och 2?
Traktor
Traktor är ett motordrivet fordon med minst två
hjulaxlar, som är byggt för att dra andra fordon eller
arbetsredskap och ska vara utrustat med kopplingsanordning. Traktorer delas in i två undergrupper
beroende på deras maximala konstruktiva hastighet:
•

En traktor A är konstruerad för högst 40 km/tim.

•

En traktor B är konstruerad för mer än 40 km/
tim.

Traktorer som inte är typgodkända som traktor B
ska vara begränsade till 30 respektive 40 km/tim
beroende på bromsarnas prestanda. De anses därmed
tillhöra traktor A. Traktorer som har en maximal

konstruktiv hastighet av 40 km/tim ska ha en skylt
som talar om att de är ett långsamtgående fordon
(LGF-skylt). De traktorer som är konstruerade för
högre hastigheter än 40 km/tim ska på sikt vara försedda med en KM-skylt som visar den högsta tillåtna
hastigheten (50 km/tim)
Traktor A är i dag den vanligaste traktortypen och
används inom många områden och verksamheter.
Främst är traktorn förknippad med jordbruksverksamhet, men den används även inom skogsbruk,
vägunderhållsarbete, inom grönyteskötsel och av
maskinentreprenörer. Traktorn används även som ett
rent transportmedel.
Traktor B (50 km/tim) är en traktor som är tillåten
att köras i högre hastighet än traktor A. Entreprenörer och maskinstationer samt lantbrukare med stora
gårdar eller långt mellan fälten är den vanligaste
köparen av traktor B.
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Två skatteklasser
Traktorer delas in två skatteklasser. I skatteklass I
hamnar traktorer med en tjänstevikt över 2 ton och
som främst används för transport på allmänna vägar.
Hit hör också fordon som byggts om från en bil till
traktor (så kallad A-traktor) och traktorer som är
särskilt konstruerade för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar (terminaltraktorer) inom
hamn- och terminalområden eller liknande områden.
I skatteklass II hamnar traktorer som så gott som
uteslutande används för transport av produkter från
eller förnödenheter till lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske.

Motorredskap
Ett motorredskap är ett motordrivet fordon som är
byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för
kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in
i klass I och klass II.
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Motorredskap klass I är konstruerat för en högsta
hastighet som överstiger 30 km/tim. Den högsta til�låtna hastigheten är 50 km/tim. Om motorredskapet
har en tillkopplad släpvagn som inte är försedd med
effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet, får man endast köra 40 km/tim. Vid vissa
fall gäller även en hastighetsbegränsning på 30 km/
tim.
Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet
av högst 30 km/tim. Det ska också vara utrustat med
en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGFskylt).
Motorredskap omfattar en mängd olika, mobila
arbetsmaskiner. Exempel är grävmaskin, hjullastare
och väghyvel. Motorredskap har ett brett användningsområde och kan användas inom exempelvis
vägbyggen, snöröjning, gruvindustrin och grävning av
fiber-, vatten- eller avloppsledningar. Motorredskap
köps av alltifrån små enmansföretag till stora gruvbolag.

Registreringsutveckling
Registrerade som traktor med en tjänstevikt på
600 kg eller mer (en vanlig traktor som får gå
40 km/tim). Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka
434 000 registrerade, varav cirka 310 000 var i trafik.
Antalet registrerade traktorer har varit relativt konstant sedan 2009.

Motorredskap klass 1 och 2
Endast motorredskap klass 1 behöver vara registrerat
i normalfallet. Motorredskap klass 2 ska vara registrerat för att få användas i dessa fall:
a. för persontransport på en väg som inte är enskild,
om det sker i annat fall än vid passage över vägen,
vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som
nu har nämnts,
b. för transport av gods i andra fall än som avses i
2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en
väg som inte är enskild.
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 19 000 registrerade motorredskap klass 1, varav cirka 17 000 var i
trafik. Antalet registrerade motorredskap har fördubblats sedan 2009.

Utveckling av antalet registrerade traktorer med en tjänstevikt av
minst 600 kg samt motorredskap klass 1 vid årsskiftet 2009- 2018.
Grön linje (totalt antal registrerade), Röd linje (antal avställda) och
Blå linje (antal i trafik) Källa: SCB

Registrerade som traktor B
Antalet traktorer registrerade som traktor B har ökat
från införandet 2016.
Vid årsskiftet 2018/19 fanns det cirka 6 000 registrerade, varav nästan alla var i trafik.
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Omkomna och skadade
Genomgång av en mediesammanställning av dödsolyckor i lant/skogsbruk 2011–2017 (källa: LRF) och
av dödsolyckor på väg (källa: Trafikverket) under
samma period, gav resultatet att totalt omkom (på
och utanför väg) cirka 4,4 per år på eller i traktorer
och cirka 1,3 per år på eller i motorredskap. Ytterligare 2,1 omkom per år i olyckor där fordonsgruppen
var okänd eller betraktades som ”övriga”.

Trafikverket djupstudier av dödsolyckor på väg
2008–2017 visar följande:
•

Det omkom dubbelt så många i kollision med
traktorer (14) eller motorredskap (16), jämfört
med hur många som omkom på eller i dessa
fordon. De flesta som omkom i kollisionerna var
bilister (14 personer).

•

Under 2008–2017 (10 år) omkom på väg 10 personer i traktor och 7 personer i motorredskapsolyckor.

•

Nästan 4 av 5 omkom i singelolyckor.

•

I traktor och motorredskap omkom man som
förare i högre åldrar och som passagerare i alla
åldersgrupper.

•

9 av 10 omkom på en väg med hastighetsgräns
upp till 80 km/tim.

•

6 av 10 omkom på en väg smalare än 5,7 meter.

•

Nästan 5 av 10 omkom på en väg med statlig
väghållning.

•

6 av 10 omkom på en asfalterad väg.

•

1 av 5 omkom i samband med mörker, gryning
eller skymning.

•

4 av 10 omkom på grund av bröstskador.
1 av 4 omkom på grund av huvudskada.

•

Ingen omkom som alkohol- eller drogpåverkad.

•

Motorredskap: 3 av 6 omkomna befann sig utanför hytten i skylift eller som passagerare. Ingen
omkom bältad

•

Traktor: 1 av 3 omkomna befann sig utanför hytten som passagerare. Ingen omkom bältad.
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Trafikverkets uppgifter ur Strada Polis,
omkomna, svårt och lindrigt skadade på väg
2014–2018 visar följande:
•

Cirka 30 personer omkom eller skadades i genomsnitt per år på traktor eller motorredskap.
Antalet är relativt konstant över tiden.

•

Nästan hälften var singelolyckor.

•

1 av 5 var en upphinnandeolycka.

•

1 av 7 var en korsningsolycka.

•

Personer skadas under hela året i traktorer, men
antalet är lägre på våren.

•

Få olyckor skedde på lördagar eller söndagar.

•

6 av 10 traktorolyckor sker på vägar med hastighetsgränsen 70 eller 80 km/tim.

•

1 av 4 olyckor med motorredskap sker på vägar
med hastighetsgränsen 100 km/tim eller mer.

Rättsmedicinalverkets underlag om omkomna
2008–2017 visar följande:

Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor i
arbetslivet med traktor 2013-2018 visar följande:

•

3,1 personer omkom i genomsnitt totalt per år i
eller på traktor.

•

9 av 10 som omkom på traktor var män.

•

På traktor var 2 av 3 omkomna äldre än 59 år.

Under perioden har det inträffat 7 dödsolyckor.
Olycksförloppen skiljer sig åt, och det är därför svårt
att ytterligare analysera uppgifterna i syfte att kvantifiera bakomliggande orsaker.

•

På traktor var 2 av 3 som omkom inte på gata
eller väg.

Socialstyrelsens underlag om skadade inom
sjukvården 2012–2017 visar följande:
Skadade på traktorer har inte gått att särskilja från
övriga skadade. Förare eller passagerare i eller på
jordbruksfordon skadade i transportolycka visar dock
att
• antalet vårdsökande ökade
•

fördelningen mellan trafik och ej trafik var
relativt jämn

•

få skadade var under 15 år.

Störtbåge på traktorer
Dödsolyckorna i jordbrukstraktorer har sedan början
av 1960-talet minskat stegvis från höga tal ända ner
till dagens låga tal. I slutet av 1950-talet omkom i
genomsnitt 15–20 personer per 100 000 registrerade
traktorer och år i Sverige. År 1960 infördes krav på
störtbåge på alla nya traktorer. 1965 infördes kravet
för alla traktorer som kördes av anställd personal.
Då hade dödsolyckorna minskat till 6–7 personer
per 100 000 registrerade traktorer. År 1969 infördes
krav på säkerhetshytt på alla nya traktorer. Från och
med 1978 har antalet omkomna legat på under 1 per
100 000 registrerade traktorer och år. Då hade också
80 procent av marknadens alla traktorer störtbåge
eller hytt. Andelen traktorer med störtbåge eller hytt
ligger nu nära 100 procent.
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7.2 Prioriterade insatsområden
traktor A och B samt motorredskap klass 1 och 2
Förbättrad fordonssäkerhet
Det omkom dubbelt så många i kollision med traktorer eller motorredskap, jämfört med hur många som
omkom på eller i dessa fordon. De flesta som omkom
i kollisionerna var bilister. 1 av 5 var en upphinnandeolycka, och 1 av 7 var enkorsningsolycka.

Förbättrad synbarhet
1 av 5 omkom i samband med mörker, gryning eller
skymning. Enligt SMP Svensk Maskinprovning var
brister på kommunikation (backspeglar, belysning,
körriktningsvisare, sikt etc.) den vanligaste anmärkningen vid de återkommande besiktningarna av
motorredskap 2017. Cirka 65 procent hade anmärkning på kommunikation. Förbättrad synbarhet genom
fungerande belysning och reflexer är en viktig åtgärd.
Bra backspeglar och fungerande vindrutetorkare är
också viktiga för att kunna uppfatta omgivningen.

Krocksäkerheten behöver utvecklas och efterfrågas
både för säkerheten för de som kör fordonen och för
de som kolliderar med dem. ”Underkörningsbegränsare” av olika slag finns, men användning och efterfrågan behöver öka.
Enligt SMP Svensk Maskinprovning hade cirka
25 procent av motorredskapen anmärkningar på
bristande bromsar och styrning vid återkommande
besiktning 2017. Att ha bra bromsar och en fungerande styrning är exempel på viktiga förutsättningar för
säker trafik med dessa fordon.

Ökad användning av bälte
Motorredskap: 3 av 6 omkomna befann sig utanför
hytten i en skylift eller som passagerare. Ingen omkom bältad.
Traktor: 1 av 3 omkomna befann sig utanför hytten
som passagerare. Ingen omkom bältad.
Det är viktigt att de som färdas med motorredskap
och traktorer gör det på avsett sätt. Ett använt bälte
medför att den åkande kan sitta kvar inom den skyddande säkerhetshytten om fordonet välter eller blir
påkört. Det är viktigt att även passagerare skyddas på
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motsvarande sätt. Alla fordon är inte utrustade med
bälten, och det är därför viktigt att se över möjligheten till eftermontering. Både tillgång och efterfrågan
på bälten behöver öka. I dag saknas dock studier
och analyser av bältesanvändningen i traktorer och
motorredskap. Sådana insatser skulle kunna klargöra
behov och peka ut målgrupper.

Förbättrad information
Viktig information att få spridning på:
• förutsättningar
•

vikten av synbarhet

•

vikten av användning av bälte

•

användning av larmsystem

•

risker vid hög ålder och körning

•

användning av fordon och utrustning så att risken
för påkörning samt konsekvenserna av påkörning
minskas

•

risker med barn och passagerare

•

utbildning.

7.3 Fortsatt forskning och
innovation
Hur kan fordonen bli mer förlåtande för
omgivningen?
Det omkom dubbelt så många i kollision med traktorer eller motorredskap, jämfört med hur många som
omkom på eller i fordonen. De flesta som omkom i
kollisionerna var bilister. Krocksäkerheten behöver utvecklas och efterfrågas både för säkerheten för de som
kör fordonen och för de som kolliderar med dem.

Effekten av krav på ”saftblandare” vid färd på väg
Synbarhet är viktigt. Effekten av krav på att utrusta
och använda saftblandare (roterande varningsljus)
vid färd på väg behöver därför utredas.

Hur kan fordonsuppkopplingar minska riskerna?
Uppkoppling av fordon via internet ökar. Det är
viktigt att säkerheten för traktorer och motorredskap
nyttjar de nya möjligheterna. Därför är det viktigt att
området både bevakas och utvecklas även för dessa
fordonsgrupper.

Effekten av ett bälteskrav
Både tillgång till och efterfrågan på bälten behöver
öka. I dag saknas dock studier och analyser av bältesanvändningen i traktorer och motorredskap. Sådana
insatser skulle kunna klargöra behov och peka ut
målgrupper. Alla fordon är inte utrustade med bälten,
och det är därför viktigt att se över möjligheten till
eftermontering och klargöra effekten av ett bältekrav.
Bälten kan i dag uppfattas som svåra att använda i
vissa sammanhang, vilket gör att det finns en potential i att utveckla mer användarvänliga bälten.

Översyn av behörighet
För att få köra traktor A krävs normalt traktorkort eller körkort med AM-behörighet eller högre, men det
finns ett undantag för färd kortare sträckor på väg,
till eller från en arbetsplats och mellan en gårds ägor
eller liknande. Ett ålders- och eller behörighetskrav
för dessa undantag har möjlighet att begränsa barns
användning av dessa traktorer. Effekten av krav på att
utrusta och använda bälten behöver därför utredas.

Effekten av införandet av traktorer registrerade
som traktor B
Till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon infördes 2016 en ny typ av traktor i svensk lagstiftning.
Beteckningen blev traktor B, för att följa EU-förordningen. I samband med detta infördes även flera
användningsregler. För att få köra en traktor B krävs
att man har minst körkortsbehörighet B, och traktorn
får inte framföras med högre hastighet än 50 km/tim.
Effekten av införandet behöver följas upp.
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8 Samverkansgruppens sammansättning
Följande personer har deltagit i arbetsgruppen för denna inriktning:
Trafikverket

Jörgen Persson ordf, Helena Sjöberg anteckningar

Transportstyrelsen

Niclas Nilsson

Arbetsmiljöverket

Ove Sundin

SLU Alnarp

Peter Lundqvist sekr

SLU Umeå

Tomas Nordfjell

Maskinleverantörerna

Björn Bäckström, Lina Tuvesson Hallman

Dealy Sweden AB

Lars Harlin

LRF

Anders Drottja (i slutet av arbetet ersatt av Håkan Johansson)

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Wennlöf

Trafikförsäkringsföreningen

Maria Wedin

Folksam

Anders Kullgren, Amanda Axelsson

Säker skog

Tomas Gullberg

Svensk maskinprovning

Jan-Olof Nilsson, Stefan Frisk

Maskinentreprenörerna

Svante Floden

NTF

Katarina Bokström

Polisen

Erling Andersson

Kommunal

Anja Westerberg

Norra Skogsägarna

Benny Bäcklund

LAMK (Lantbrukets arbetsmiljökommitte) representerades i arbetsgruppen av:
Lina Hallman, Anja Westberg, Anders Drottja, Håkan Johansson samt Peter Lundqvist.
Dessa deltog även i arbetsgruppen som representanter för sina ordinarie organisationer/arbetsgivare.

48

9 Referenser
•

Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC). (2019) Quad
bike safety: Final Recommendation to
the Minister. Commission ISBN: 978 1
920702 51 9. https://consultation.accc.
gov.au/mwg-internal/de5fs23hu73ds/
progress?id=CSNHMgPESmuvhAA-Crgc
99vN54HLSQWlj4J97bsR5V8,&dl

•

Bagdadi O, Wallén Warner H (2016)
Fyrhjulingars köregenskaper och förarnas kunskap om dessa egenskaper. VTI
Rapport 906. http://vti.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1045371/FULLTEXT01.
pdf

•

Drugge L, Gröning R, Hellsten M, Lundqvist P (2019) Säkrare fyrhjulingar, etapp
2 teknologi. Projekt 2017/94373 via
Skyltfonden. https://www.trafikverket.
se/contentassets/ae49007645a44ad9b1a4c2d018d80d87/sakrare_fyrhjulingar_etapp-2-teknologi.pdf

•

Edlund B 2019. Safety Interventions in
Swedish small-scale forestry. Doctoral
thesis Swedish University of Agricultural
Sciences. Acta Universitatis Agriculturae
Suecuae 2019:82.

•

Edlund, B., Lindroos, O., & Nordfjell,
T. 2020. The effect of rollover protection systems and trailers on quad bike
stability. International Journal of Forest
Engineering, 1-11.

•

Frisk S, Nordfjell T (2012) Utvärdering av
skyddsbåge till terränghjuling. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Rapport PX10001. Anslagsnummer
H102-0025-SLO. https://www.smp.nu/
Documents/reports/SLO_H102-0025_
ATV_ROPS_Slutrapport_2012-10-15.pdf
•

Grzebieta R, Boufous S, Simmons K,
Hicks D, Williamson A, Rechnitzer G.
(2015a) Quad bike and OPD workplace
safety survey report: Results and conclusions. Transport and Road Safety (TARS),
University of New South Wales, Sydney,
Australia. www.quadbike.unsw.edu.au/
mwg-internal/de5fs23hu73ds/progres
s?id=uNNO9LGInuvc6XVx4FvgMndC
2a_Dkkt6Eq3TMJeGwbU,

•

Grzebieta R, Rechnitzer G, McIntosh
A. (2015b) Rollover Crashworthiness
Test Results. Transport and Road Safety
(TARS), University of New South Wales.

•

Grzebieta R, Rechnitzer G, McIntosh
A, Mitchell R, Patton D, Simmons K.
(2015c) Investigation and analysis of
quad bike and side by side vehicle (ssv)
fatalities and injuries. Transport and
Road Safety (TARS), translator. University of New South Wales, Australia.

•

Grzebieta R, Rechnitzer G, Simmons K.
(2015d) Dynamic Handling Test Results.
Transport and Road Safety (TARS), University of New South Wales.

•

Grzebieta R, Rechnitzer G, Simmons
K. (2015e) Static Stability Test Results.
Transport and Road safety (TARS), University of New South Wales, Australia.

49

•

•

Grzebieta R, Rechnitzer G, Simmons K,
McIntosh A. (2015f) Final project summary
report: quad bike performance project test
results, conclusions, and recommendations.
Vol. 4. Transport and Road safety (TARS),
University of New South Wales, Australia.
Grzebieta R, Williams. (2017) Quad bike
and OPD workplace safety survey report:
Results and conclusions. Transport and
Road Safety (TARS), University of New
South Wales, Sydney, Australia. http://
www.quadbike.unsw.edu.au/sites/default/
files/uploads/Quad_Workplace_Safety_
Survey_Report.pdf

•

Lundqvist P, Hellsten M, Drugge L, Gröning
R (2019) Säkrare användning av fyrhjulingar
– test av vältvarningssystem. Rapport till
SLO-fonden

•

Nordfjell T (1993) Studier av framkomlighet
och lastbärande förmåga för små terrängfordon. [Studies of mobility and load capacity of small terrain vehicles.] Swedish Univ.
Agric. Sci., Dep. Operational Efficiency,
Garpenberg, Sweden. Dissertation. ISBN
91-576-4746-1. (In Swedish with English
summary.)

•

Nordfjell T. (1995) ATVs in forestry: Risk of
accidents, ergonomic problems and possible solutions. Swedish Univ. Agric. Sci.,
Dep. Operational Efficiency, Garpenberg,
Sweden. Upp. o. Res. nr 283. ISSN 02822377.

50

•

Nordfjell T, Edlund B (2016) Demonstrations och försöksmodell av skyddsbåge på
fyrhjuling. Projekt SLv2016-0018 via SLOfonden.

•

NTF (2016) Attityder bland 15-åringar till
hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Rapport 2016:1. https://ntf.se/media/36434/
rapport-2016_1_attityder-bland-15.pdf

•

NTF (2018) Sammanställning undersökning
mopedbilar. https://ntf.se/media/38916/
underso-kning-mopedbilar.pdf

•

Stave C, Lundqvist P, Göransson E (2017)
Barn och fyrhjulingar: Riskacceptans och
attityder kring användningen av fyrhjulingar
på landsbygden ur ett föräldraperspektiv.
VTI Rapport 922. http://vti.diva-portal.org/
smash/get/diva2:1079328/FULLTEXT01.
pdf

•

Wallén Warner H, Gustafsson S, Nyberg J,
Patten C (2015) Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar. VTI rapport
870. http://vti.diva-portal.org/smash/get/
diva2:847614/FULLTEXT01.pdf

51

Bilaga 1
Information om regler och förutsättningar för de olika fordonstyperna
Fyrhjulingen tillhör
fordonsslaget
Moped klass I

Terränghjuling

Körning på väg

Ja

(1) Endast enskild väg

Körning i terräng

På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid
vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord eller
skogsbruk eller vid vissa arbeten
1 § Tkl, 1 § Tkf

Skyddshjälm

Ja (10)

Ja

Hastighet

Gällande hastighetsgräns Är konstruerad för 45 km/t (2) På väg 20 km/t I terräng
gällande hastighetsgräns
Får ej framföras med högre hastighet än 45km/h
4 kap. 20 § Trf

Passagerare

Ja

(3) Ej på väg, 5 kap. 4 § Trf

Passagerare på släp

Nej, Trf 4 kap. 15b

(4) Ej på väg
5 kap. 4 § Trf

Förarbehörighet

(6) Körkort, med behörighet AM eller högre

Fyllt 16 år Körkort utfärdat före
1/1 2000 eller förarbevis.

Registreringsplikt

Ja

Ja

Registreringsskylt

Ja

Ja

Fordonsskatteplikt

Nej

Nej

Trafikförsäkring

Krävs 2 § Tsl bevis ska medföras

Krävs

Kontrollbesiktning

Nej

(9) Ja, vissa fall Fof 6 kap.11 §

[1] Terränghjuling: Färd får ske på annan väg än enskild väg för att korsa vägen eller köra kortaste lämpliga sträcka om
terrängen är oframkomlig.
[2] Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik gäller vägens hastighetsgräns.
[3] Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.
[4] Terränghjuling: På enskilda vägar som endast i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare tas med.
[5] Traktor: Besiktning behövs inte för fordon som används kortaste färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor
[6] Moped klass I: Behörighet AM ger även rätt att köra moped klass II, traktor och motorredskap klass II (motorredskap som
är konstruerat för hastighet av högst 30 km/tim)
[7] Motorcykel: Körkort med behörighet A1 och A utfärdade före den 19 januari 2013 ger bibehållen rätt att köra fyrhjulig mc om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum. Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger
inte rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs då behörighet B.
[8] Traktor: Behörighet behövs inte vid färd kortare sträcka till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor
[9] Terränghjuling: Registrerade terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik för persontransport och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse ska kontrollbesiktas.
[10] Moped klass 1, Motorcykel: Skyddshjälm behöver inte användas i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller
fyrhjulig moped med karosseri om bilbälte används.
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Fyrhjulingen tillhör
fordonsslaget
Motorcykel

Traktor A och B

Motorredskap I och II

A-traktor/EPA

Ja

Ja

Ja

Ja

På barmark endast i jord eller skogsbruk eller vid vissa
arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord eller
skogsbruk eller vid vissa arbeten
1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord eller skogsbruk
eller vid vissa arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

På barmark endast i jord
eller skogsbruk eller vid vissa
arbeten 1 § Tkl, 1 § Tkf

Ja (10)

Traktor A, Nej
Traktor B utan karosseri Ja

Nej

Nej

Gällande hastighetsgräns

Gällande hastighetsgräns, Traktor
A är konstruerad för 30 eller
40 km/t Traktor B konstruerad för
hastighet över 40 km/t.
Högsta tillåtna hastighet 50 km/t

Motorredskap klass I konstruerad för
hastighet över 30 km/t. Högsta tillåtna
hastighet 50 km/t
Motorredskap klass II är konstruerad för
en hastighet av högst 30 km/t

Tekniskt begränsad till 30
km/t
EPA-traktor högsta tillåtna
hastighet 30 km/t

Ja, om föraren fyllt 18 år

Ja

Ja

Ja

Nej, Trf 4 kap. 15b

(5) Endast efter lämplighetsbesiktning, 5 kap. 1 § Ff

Endast efter lämplighets-besiktning, 5
kap. 1 § Ff

Endast efter lämplighetsbesiktning, 5 kap. 1 § Ff

(7) Körkort A1, A och B
utfärdat före 19/1 -13.
Efter detta datum endast B

(8) Traktor A Traktorkort eller
körkort med behörighet AM eller
högre
Traktor B Minst behörighet B

Motorredskap I minst behörighet B
Motorredskap II. Traktorkort eller
körkort med behörighet AM eller högre

Traktorkort eller körkort med
behörighet AM eller högre

Ja

Ja

Ja, Motorredskap klass I, Ett motorredskap klass II kan behöva registreras
beroende på användning. Läs mer i
LFRA § 5-6.

Ja

Ja

Ja

Ja, för motorredskap klass I. Ett motorredskap klass II kan behöva registreras
beroende på användning.

Ja

Ja

Endast klass I traktor (trafiktraktor)

Det beror på hur fordonet används. Se
Transport- styrelsens hemsida om skattepliktiga fordon.

Ja

Ja

Ja

Beror på användningsområde. Se Tsl

Ja

Ja

Traktor A Nej
Traktor B Ja

Motorredskap klass I ska kontrollbesiktas.

Ja

Förklaring
Tkl
Tkf
Trf
Fof
Tsl
Lfra

Terrängkörningslagen (SFS 1975:1313)
Terrängkörningsförordningen (SFS 1978:594)
Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Fordonsförordningen (SFS 2009:211)
Trafikskadelagen (SFS 1975:1410)
Lag (2019:370) om fordons registrering och användning
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Bilaga 2
Ambitioner att bidra inom ”Gemensam inriktning för säker användning
av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap 2020”
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Ambitioner att bidra
Trafikverket
•

Avser att i samband med utvecklande av krav vid upphandlingar pröva frågan om att ställa krav på:

		

- störtbåge på fyrhjulingar

		

- hjälm även för förare av traktor-A registrerade fyrhjulingar

		

- alkolås på fyrhjulingar

•

SLU i Alnarp har i dec 2019 beviljats 500 000kr till ett projekt angående ökad
användning av störtbågar på fyrhjulingar

•

Avser att inom ramen för Euro NCAP pröva frågan om ytterligare tester av mopedbilar

•

Avser att genomföra återkommande avstämningsmöten inom ramen för SAFT 2019

Transportstyrelsen
Avser att följa områdets utveckling och därifrån agera utifrån Transportstyrelsens roll, uppgifter och ansvar.

Arbetsmiljöverket
•

Ta fram kompletterande information till broschyr ”Köra fyrhjuling-Du har väl koll på reglerna …och riskerna?
(utgivare: Transportstyrelsen November 2016) Idén innebär att det tas fram informationstext avsett att
publiceras på ”www.av.se”. Mtrl ska komplettera Transportstyrelsens broschyr och har som målgrupp
”arbetsgivare som använder ATV som arbetsredskap/arbetsutrustning”. Informationsvärdet utgörs av
att arbetsgivare får ledning i kraven från både Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket och därmed
möjlighet till vetskap om förutsättningarna för säkert användande av ATV som arbetsredskap.

Polisen
•

Polisen avser inte nationellt initiera riktade insatser men kommer att utföra fordons- och
förarkontroller på dessa fordonstyper inom ramen för ordinarie verksamhet.

•

Lokalt kan särskilda behov uppstå som medför riktade kontroller

SKL
•

Fortsätter att erbjuda utbildning för fyrhjulingar. Där vi både genomför en grundläggande körning
samt en avancerad körning med släp

•

Avser att under 2020 montera en bandsats (för ökad framkomlighet och stabilitet) på en av fyrhjulingarna
och därefter utvärdera effekterna av det för räddningstjänsten i Södertörns brandförsvarsförbund

•

Avser att under 2020 pröva frågan om att göra ett försök med eftermonterad vältskydd
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SLU Alnarp
•

SLU Alnarp avser att fortsätta forskning och utvecklingsarbete för säkrare användning av fyrhjulingar,
bl a gällande vältskydd, vältvarnare och olika larmsystem. Om ansökningar beviljas kommer studier att
genomföras där professionella fyrhjulingsanvändare inom olika branscher ska använda vältskydd på sina
fordon under en säsong för att utvärdera för- och nackdelar under svenska förhållanden. Dessa studier
planeras att genomföras i samarbete med SLU Umeå. Fortsatt utvecklingsarbete planeras även i samarbete
med KTH gällande vältvarnings- och larmsystem. Vidare fortsätter SLU Alnarps nationella och internationella 		
samverkan med olika forskare och organisationer för att optimera utvecklingen av säkerheten för användare av 		
främst fyrhjulingar och traktorer.

SLU Umeå
•

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi vid SLU i Umeå har ambitionen att utvärdera vad en större 		
mängd förare av fyrhjulingar anser om skyddsbågens för- och nackdelar innan en sådan är monterad på
fordonet samt efter ett års användning.

TFF Trafikförsäkringsföreningen
•

TFF anser att det ska införas hjälmkrav även på Traktor A registrerad fyrhjuling.

•

TFF avser att förbättra informationen om att fordonen är trafikförsäkringspliktiga.

Folksam
•

Fortsätta bevaka olycksutvecklingen för mopedbilar och utifrån olycksstatistiken påverka beslutsfattare.

ML Maskinleverantörerna
•

MaskinLeverantörerna kommer att marknadsföra publikationen på sin hemsida samt vid medlemsträffar.

•

Vi kommer att informera medlemsföretagen om vikten av att påtala eventuella brister i utrustning som
upptäcks vid service, detta ingår redan i de flestas serviceprogram.

•

Vi kommer att informera medlemsföretagen om att vid leverans påminna kunden om vikten av korrekt
användning av traktorer och maskiner, samt att de erbjuder utbildning vid nyleveranser.

LAMK
•
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Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) avser att bidra med kunskapsspridning och engagemang i
säkerhetsfrågor gällande användning av fyrhjulingar, traktorer och motorredskap inom lantbrukssektorn.
Vidare ställer sig LAMK positiv till de förslag som presenterats om fortsatt forskning och utveckling gällande 		
säkrare användning av fyrhjulingar genom vältskydd, varnings- och larmsystem samt andra säkerhetslösningar.
Vi anser också att barn och fyrhjulingar är en dålig kombination, t ex bör barn under 16 år inte använda
fyrhjulingar avsedda för vuxna. Vad gäller traktorer och motorredskap är frågor kring dessa fordons
synbarhet och kommunikation med andra fordon/förare i trafiken särskilt viktiga!

Dealy Sweden AB
Angående mopedbilar som vi har 61% marknadsandel av 2019 (Ligier och Microcar) avser vi att:
•

subventionerar priset på airbag/krockkudde som idag är extratillbehör till våra mopedbilsmärken

•

utöva påtryckning gentemot tillverkaren i Frankrike om att införa airbag som standar

•

uppmana alla återförsäljare att alltid leverara dubbade vinterhjul i samband med leverans av
nya mopedbilar trotts att detta inte är lagkrav

•

utöva påtryckning gentemot tillverkaren i Frankrike om att införa bältespåminnare.
Något som inte finns från någon tillverkare idag

RISE SMP Svensk Maskinprovning
•

SMP kommer följa upp anmärkningsstatistiken inom Arbetsmiljöverkets och Transportstyrelsens
områden för maskiner och fordon.

•

SMP kommer att marknadsföra publikationen på sin hemsida

•

SMP kommer fortsättningsvis att via sina registreringsbesiktningsuppdrag se till att
traktorregistrerade fyrhjulingar uppfyller ställda krav

Maskinentreprenörerna
Verka för ökad säkerhet vid arbete på och vid väg samt transport med arbetsmaskiner genom:
•

Samverka med arbetsmarknadens övriga parter för bättre arbetsmiljöarbete

•

Att öka användning av säkerhetsbälte hos våra medlemmar och deras personal

•

Ökad riskmedvetenhet genom utbildningsverksamhet och informationskampanjer

LRF
•

LRF kommer att marknadsföra den här publikationen i medlemstidningen Land Lantbruk

•

Publikationen kommer givetvis att finnas tillgänglig på LRFs webbsida.

•

LRF kommer att skriva om vikten av säkerhetstänk, inte minst när det gäller minderårigas
användning av fyrhjulingar och traktorer.

Säker skog
•

fortsätter att erbjuda seriös utbildning för olika brukare av fyrhjuling från enklare körning på
gården till avancerad körning med släp i terräng

•

avser att på olika sätt medverka till att kunskapen kring fyrhjulingar ökar i samhället

•

vill bistå i arbetet med att förse fyrhjulingar med en bra dekal på fordonet med information
om fordonets registrering och hur det får brukas (förslag kommer arbetas fram under 2020)

•

vill medverka i testning och ökad frivillig användning av godkänd teknik som förebygger
vältning eller lindrar skador vid vältning

•

vill att myndigheter underlättar för seriösa utbildare att starta utbildningsverksamhet
(erforderliga godkännanden och tillstånd rörande övningskörning i terräng)
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Norra Skogsägarna
•

Vill vara delaktiga och ledande i utvecklingen kring en säkrare användning av fyrhjulingar, genom att
erbjuda utbildningar som är kvalitetssäkrade och anpassade utifrån de behov och krav som ställs vid
arbete med en fyrhjuling på gårdsnivå och i skogen.

•

Verka för att lagefterlevnaden skall öka vid användandet av fyrhjuling samt driva frågan om en
förenklad tillståndsprövning för godkända utbildningsbanor.

•

Marknadsföra SAFT 2019 via våra kontaktytor som tidningar, webb och sociala medier.

•

Fortsätta vara delaktiga i uppföljningsarbete med SAFT 2019.

NTF
•

NTF avser följa utvecklingen kring säkerhet för mopedbilar och A-traktorer med avseende på
framtida konsumentinformation.

•

NTF:s konsumentinformation ska lyfta säkerhet i mopedbil.

•

NTF:s konsumentinformation ska hjälpa konsumenten att hitta rätt typ av fyrhjuling för sina behov.

•

Trafikeniskolan.se ska lyfta trafiksäkerhet för moped och A-traktor, framför allt i kombination med alkohol.

•

NTF avser lyfta vikten av att som förälder ha kunskap om sina barns fordon; hur de används och om
de är trimmade eller inte.

•

NTF avser att ta fram material för gymnasiekursen Idrott och hälsa 1 kring frågan alkohol/droger
och trafik, med avseende på både moped, mopedbil, A-traktor och bil.

Kommunal
•
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Kommunal ingår i LAMK och där kommer vi att sprida information och kunskap om strategin som sedan
ska kunna spridas ut i de organisationer som ingår i LAMK. Kommunal kommer också att informera
våra medlemma inom lantbruket, trädgård, golf och häst.

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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