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Förord 
På uppdrag av SIKA har VTI genomfört detta projekt för att få ett underlag till 
diskussion och beslut i ”Rådet för trafikolycksstatistik” som sammanträder två gånger 
per år. Uppdraget slutredovisades vid ett möte på SIKA den 26 april 2006. 

Arbetet har utförts av Jörgen Larsson som projektledare på VTI, varvid även Urban 
Björketun, Ulf Brüde och Göran Nilsson deltagit med datakännedom, goda råd och 
historiekunskap. Alexander Obrenovic, VTI, har svarat för uttag av olycksdata från 
STRADA.  

Tips har även kommit från Thomas Lekander på Vägverket. Mats Sonefors har varit 
kontaktman på SIKA. 

Föreliggande dokument finns även publicerat som ett VTI-PM ”Olyckstyper – 
klassificering”, daterat 2006-05-10, på SIKA:s hemsida. 
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Kvalitetsgranskning 
Extern peer review har genomförts den 26 april 2006 av Mats Sonefors (SIKA), Monica 
Berntman (LTH), Jan Ifver (Vägtrafikinspektionen), Claes Johansson (SWECO), Aida 
Kovacevic (SCB) och Thomas Lekander (VV). Dessa personer har ingått i en arbets-
grupp för översyn av olyckstyper. Jörgen Larsson har genomfört justeringar av slutligt 
rapportmanus den 10 maj 2006, vilket resulterade i ett PM, och sedan den 12 december 
2006 för att kunna ingå i VTI:s publikationsserie. Projektledarens närmaste chef, 
Fridtjof Thomas, har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering den  
20 december 2006. 

 

 

 
Quality review 
External peer review was performed on April 26, 2006 by Mats Sonefors (SIKA), 
Monica Berntman (LTH), Jan Ifver (Road Traffic Inspectorate), Claes Johansson 
(SWECO), Aida Kovacevic (SCB) and Thomas Lekander (VV). Jörgen Larsson has 
made alterations to the final manuscript of the report on December 12, 2006. The 
research director of the project manager, Fridtjof Thomas, examined and approved the 
report for publication on December 20, 2006. 
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Olyckstypsklassificering – Jämförelser i tid och rum 
av Jörgen Larsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
VTI har på uppdrag av SIKA gjort en historisk beskrivning av olyckstypsklassifice-
ringen i Sverige och en översikt över internationella rekommendationer samt hur ett 
antal närliggande länder gör sin olyckstypsklassificering. 

Tillbakablicken i Sverige sträcker sig till 1966, då Statens Trafiksäkerhetsråd utarbetade 
ett klassificeringssystem. Det byggde på de situationer och manövrer som föregått 
olyckan och var således ett orsaksgrundat system. Systemet var dock mera detaljerat än 
de olyckstyper som kom att presenteras i den officiella statistiken. Under åren skedde 
smärre förändringar i olyckstyperna, vissa händelser eller konflikter bytte olyckstyp, det 
gäller t.ex. U-sväng och att viltolyckorna blev en egen olyckstyp. 

Under många år genomfördes olyckstypsklassificeringen både på Vägverket (VV) och 
SCB, men sedan VV tog hand om olyckorna på hela svenska vägnätet år 1994 slutade 
polisens direkta rapportering av vägtrafikolyckor med personskada till SCB år 1997. 
Därmed svarade bara VV för olyckstypsklassificeringen och redan tidigare hade en 
successiv ökning av automatiken vid bestämningen av olyckstyp påbörjats. När 
STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) infördes år 2003 övergick 
olyckstyperna till att bli konsekvensorienterade (hur skadorna uppkom). Några nya 
olyckstyper tillkom, men namnen på de gamla olyckstyperna kvarstod trots att de inte 
beskriver samma sak som tidigare. 

Vid en internationell utblick mot FN:s organisation UNECE samt några europeiska 
samarbetsorgan framkommer att olyckstyperna grovt delas in i singelolyckor, olyckor 
mellan fordon (med eller utan avsväng/korsande kurser), olyckor med fotgängare 
inblandad samt olyckor med parkerade fordon. Det är dock inte helt klart om 
klassificeringen bygger på bakomvarande orsak eller den skadeframkallande händelsen. 

Bland några närliggande länder som studerats kommer den tydligaste beskrivningen 
från Tyskland, som delar in olyckorna i sju olyckstyper utgående från den grund-
läggande konflikten samt tio kollisionstyper utgående från den första kollisionen i 
olyckan. England inriktar sig huvudsakligen på att ordna kollisionsmatriser som visar 
vilka trafikelement som ingått i olyckan. 

Ett exempel visas på hur en alternativ olyckstypsindelning, som i första hand utgår från 
en händelse och i andra hand från vilka trafikelement som ingår, skulle påverka 
olyckstypsfördelning år 2004. 

Om olyckstyperna i nuvarande STRADA istället skulle kallas för kollisionstyper skulle 
det ge en bättre fingervisning om att de inte står för detsamma som de gamla 
olyckstyperna gjorde. Om de sedan justeras så att de i högre grad än tidigare i första 
hand bygger på själva skadehändelsen och i andra hand på vilka trafikelement som var 
inblandade kan det möjligen innebära både större överskådlighet och viss internationell 
anpassning. Detta ska inte förväxlas med kollisionsmatriser, som även fortsättningsvis 
kommer att vara intressanta och önskvärda i många sammanhang. 
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Accident type classification – Comparisons in time and space 
by Jörgen Larsson 
VTI 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
On behalf of the Swedish Institute for Transport and Communications Analysis SIKA, 
VTI has written a historic account of accident type classification in Sweden, and made a 
review of international recommendations and of the way in which a number of 
neighbouring countries perform their accident type classification. 

The retrospective review in Sweden extends to 1966 when the Swedish Council on 
Road Safety Research drew up a classification system. It was based on the situations 
and manoeuvres that preceded the accident and was thus a causal system. The system 
was however more detailed than the accident types which were presented in the official 
statistics. Over the years, minor changes were made to the accident types, certain events 
or conflicts were assigned to different accident types, as in the case of e.g. U turns, and 
accidents involving wildlife were made a separate accident type. 

Over many years, accident type classification was carried on by both the Swedish 
National Road Administration VV and Statistics Sweden SCB, but after 1994, when VV 
took charge of accident classification for the entire Swedish road network, the police in 
1997 stopped direct reporting to SCB of road traffic accidents involving personal injury. 
VV was thus the only body that was responsible for accident type classification, and for 
some there had been a progressive increase in the automatic classification of accidents. 
When STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) was introduced in 2003, 
accident types were given a consequence orientation (the way damage and/or injuries 
occurred). A few new accident types were introduced, but the names of the previous 
types were retained in spite of the fact that they no longer describe the same things as 
before. 

An international review of the UN organisation UNECE and some European joint 
agencies shows that accident types are broadly divided into single-vehicle accidents, 
accidents between vehicles (with or without turning/crossing manoeuvres), accidents 
involving pedestrians, and accidents involving parked vehicles. However, it is not 
entirely clear whether the classification is based on underlying causes or the event 
which caused the damage and/or injury. 

Of the neighbouring countries that were studied, the most clear-cut description is given 
by Germany which assigns accidents to seven types based on the fundamental conflict, 
and ten collision types based on the first collision in the accident. The main focus in the 
UK is on the construction of collision matrices which show which traffic elements were 
involved in the accident. 

An example is given which shows how an alternative accident type classification, which 
is primarily based on an event and secondarily on the traffic elements involved, would 
affect accident classification for 2004. 

If the accident types in the present STRADA were instead called collision types, this 
would give a better indication that they do not represent the same things as the previous 
accident types. If they were then adjusted so that they are primarily based, to a greater 
degree than before, on the actual damage/injury and secondarily on the traffic element 
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that was involved, this might result in both greater clarity and some harmonisation with 
international practice. This is not be to confused with collision matrices which will 
continue to be of interest and desirable in many contexts. 
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1 Bakgrund och syfte 
Vid sammanträde i Rådet för trafikolycksstatistik den 28 september 2005 togs upp hur 
övergången från orsaksbaserade* till konsekvensbaserade olyckstyper, som skedde i 
samband med införandet av det nationella informationssystemet om skador och olyckor 
inom vägtransportsystemet STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) år 
2003, har medfört att olyckstyperna har fått en annan innebörd än tidigare. Olycks-
typerna används flitigt i statistiska analyser och sammanställningar samt i trafik-
säkerhetsdebatten och många åtgärder på vägnätet inriktas mot vissa olyckstyper. 

Rådet föreslog därför att en särskild arbetsgrupp sätts samman, med syfte att diskutera 
och genomföra en översyn av olyckstyperna som sedan kan läggas fram till nästa möte i 
Rådet för trafikolycksstatistik våren 2006. Arbetsgruppen, bestående av Mats Sonefors 
(SIKA), Claes Johansson (SWECO), Thomas Lekander (VV), Jan Ifver (Vägtrafik-
inspektionen), Inger Forslund, Jonas Jonsson och Aida Kovacevic (samtliga SCB), 
Monica Berntman (LTH) och Jörgen Larsson (VTI), som hade sitt första möte den  
2 december 2005 avsågs få utredningsstöd från VTI. 

VTI har därför fått i uppdrag av SIKA att dels göra en enkel historisk beskrivning av 
olyckstyperna och vad de stått/står för, dels göra en översikt över hur dagens aktuella 
olyckstyper motsvarar behoven idag och i framtiden. Dessutom bör också effekten av en 
ändrad klassificeringsordning, dvs. om man först ska beakta trafikantkategori eller 
händelse vid bestämning av olyckstyp, på redovisad olycksstatistik belysas. Ett syfte är 
också att jämföra den svenska olyckstypsklassificeringen med valda internationella 
definitioner och med några övriga länder. 
 

                                                 
* Primärt olycksbaserade, men dessutom konsekvensbaserade med hjälp av olycksundertyper. 
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2 Metod och material 
I syfte att samla information om olika länders olyckstypsklassificering har ett antal 
publikationer från några nordiska länder samt Tyskland och Storbritannien studerats. 
Även några på Internet förekommande dokument som visar internationella 
definitioner/riktlinjer för trafikolyckor och indelning i olyckstyper har beaktats. För att 
få en historisk beskrivning av den svenska olyckstypsindelningen har bl.a. gamla 
årgångar av SCB:s publikation ”Vägtrafikolyckor med personskada” nyttjats. 
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3 Resultat 
Först görs en tillbakablick över hur olyckstyperna definierats och presenterats av SCB 
resp. Vägverket i Sverige sedan 1966. Sedan redovisas några definitioner och/eller 
rekommendationer på internationell nivå. 

Därefter beskrivs olyckstyperna i några andra närliggande länder. Slutligen visas hur 
olycksdata för Sverige 2004 skulle kunna påverkas av en ändrad olyckstyps-
klassificering. 

 
3.1 Historisk tillbakablick, Sverige 
Genom åren har ett antal omläggningar av den officiella statistiken över vägtrafik-
olyckor genomförts. I och med att den officiella statistiken år 1966 begränsades till att 
omfatta endast vägtrafikolyckor som medfört personskada infördes också ett nytt 
system för olyckstypsklassificeringen [SCB, 1969]. Tidigare hade olyckstypen byggt på 
den direkta skadeorsaken, t.ex. en avkörning eller kollision mellan två fordon i motsatt 
riktning. Olyckstyperna fr.o.m. 1966 byggde istället i stor utsträckning på den olycks-
framkallande situationen, via ett typsystem utarbetat inom Statens trafiksäkerhetsråd. 
Det beskriver i första hand de situationer och manövrer som föregått olyckan. I SCB:s 
ovannämnda publikation ”Vägtrafikolyckor med personskada” används olyckstyperna 
gällande fr.o.m. 1966 enligt nedan: 

 

• Single (motorfordon ensamt). Endast ett motorfordon (bilar och mc, men inte 
moped) har varit i rörelse. Hit räknas även s.k. parkeringsolyckor där ett 
uppställt fordon direkt eller indirekt varit delaktigt 

• Motorfordon-motorfordon. Detta är en huvudrubrik för nedanstående olycks-
typer där minst två motorfordon (mf) har varit inblandade i den primära olycks-
situationen 

• Möte. Båda primärt delaktiga mf på samma väg och med motsatt kurs, utan 
någon tillämnad avsväng 

• Omkörning/filbyte. Primära mf på samma väg och med samma kurs utan 
tillämnad avsväng, där något av fordonen antingen bytt fil eller gjort en 
omkörning 

• Upphinnande. Två primära mf på samma väg och riktning utan tillämnad 
avsväng och där det bakre fordonet pga. hastighetsskillnad hunnit upp det 
främre. Ingen påtänkt omkörning 

• Avsväng, likriktade kurser. Två primärt delaktiga mf har ursprungligen 
befunnit sig på samma väg med samma kurs, men det ena eller båda fordonen 
har planerat en avsväng 

• Avsväng, motriktade kurser. Två primärt delaktiga mf har ursprungligen 
befunnit sig på samma väg med motsatta kurser och det ena eller båda har 
planerat en avsväng 

• Korsväg, ej avsväng. De båda primärt delaktiga mf har ursprungligen befunnit 
sig på olika vägar och inget av fordonen har planerat avsväng. Därvid har de 
tillämnade kurserna skurit varandra 
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• Korsväg, avsväng. De båda primära mf har befunnit sig på olika vägar och det 
ena eller båda fordonen har planerat vänster- eller högersväng. 

 

Sedan följer ett antal olyckstyper där inte bara motorfordon varit inblandat. 

• Motorfordon – Cykel/moped. Det ena primära trafikelementet har varit ett mf, 
det andra har varit cykel/moped 

• Motorfordon – Gående. Endast två trafikelement har varit primärt delaktiga, 
det ena ett mf, det andra en gående 

• Övriga. Hit förs alla olyckor som inte kan hänföras till någon ovanstående 
olyckstyp, t.ex. mf–djur, cykel–moped, moped ensam, annat fordon ensamt,  
mf–annat fordon, spårfordon–annat trafikelement. 

 

I det ursprungliga förslaget från Statens trafiksäkerhetsråd hade dock även följande 
olyckstyper egen klass: 

• Cykel/moped ensam 

• Annat fordon ensamt 

• Motorfordon–djur 

• Spårfordon–annat trafikelement. 
 

I bilaga 2 i ovannämnda dokument [SCB, 1969] finns en skiss över förslaget. 

Från och med olycksåret 1985 ändrades redovisningen av SCB [SCB, 1986]. Det var 
inte bara så att den årliga publikationen ändrade titel från ”Vägtrafikolyckor med 
personskada” till ”Trafikskador”. Förändringen innebar dessutom att ”Motorfordon–
Vilt” (älg, rådjur, hjort eller ren) blev en egen olyckstyp. Däremot fick olyckor med  
U-sväng höra till ”Övriga”, de hade tidigare hänförts till avsvängsolyckor. Ett nytt 
ADB-system hade tagits i bruk, vilket innebar möjligheter till samkörning med data från 
såväl bilregistret som körkortsregistret. Dessutom blev klassificeringen av olyckstyp 
nästan helt maskinell på basis av rörelseriktningen för de primärt inblandade trafik-
elementen. 

I tabelldelen redovisas nu följande huvudgrupperingar: 

• Motorfordon singel 

• Motorfordon–motorfordon 

• Motorfordon–moped 

• Motorfordon–cykel 

• Motorfordon–gående 

• Motorfordon–vilt 

• Annat fordon singel 

• Övriga. 

För den andra, tredje och fjärde huvudgruppen görs uppdelningar på Omkörning/filbyte, 
Upphinnande, Möte, Avsväng (på samma väg), Korsväg (på olika vägar) samt Övriga. 
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Samtidigt började i ett ”textkapitel” (2.1 Olyckstyper) olyckorna att delas upp i: 

• Singelolyckor (motorfordon) 

• Motorfordon–motorfordonsolyckor. Redovisning i delgrupperna 
Omkörning/filbyte, Upphinnande, Möte, Korsning samt Övriga 

• Motorcykelolyckor (olyckor med mc inblandad, som egentligen hör till 
ovanstående olyckstyp) 

• Mopedolyckor (ursprungligen Mf-C/M eller Övrig) 

• Cykelolyckor (ursprungligen Mf-C/M eller Övrig) 

• Gåendeolyckor. Då avses Mf–gående 

• Viltolyckor (Mf–vilt) 

• Tågolyckor. Avser då när mf kolliderat med tåg. 
 

Från och med olycksåret 1988 särredovisades även ”Traktorolyckor” i textkapitlet 
avseende ”olyckstyper” [SCB, 1989]. I och med 1989 ersätts viltolyckorna av 
djurolyckor ”Mf–djur” [SCB, 1990] i såväl text- som tabellredovisning. 

Samtidigt ges i tabellredovisningen en alltmer finfördelad uppdelning av olyckstypen 
”Övriga” som innebär en tydligare beskrivning av vilka trafikelement som ingått. Det 
gäller t.ex. cykel–cykel, cykel–moped, cykel–gående, moped–moped, men även 
personbil–tåg och personbil–spårvagn. 

Att rollerna förändrades under 1995 så att SIKA som statistikansvarig myndighet ger 
SCB i uppdrag att producera den officiella trafikolycksstatistiken fick då ingen 
konsekvens för olyckstypsklassificeringen [SIKA & SCB, 1996]. 

År 1997 upphörde polisens direkta rapportering av vägtrafikolyckor med personskada 
till SCB, vilket innebar att bara Vägverket genomförde dataregistreringen och även 
olyckstypsklassificeringen. Detta medför att vissa jämförelser bakåt i tiden måste göras 
med viss försiktighet. Samma olyckstyper som förut redovisades dock i både tabell- och 
textdel i den årliga publikationen. År 1997 noterades en tillfällig(?) ökning av andelen 
”Övriga” till ca 7 %, de omkringliggande åren var andelen 4,5–5 %. 

Från och med olycksåret 1998 ingår SIKA/SCB:s årliga publikation avseende 
trafiksäkerhetsläget och dess utveckling i serien Sveriges officiella statistik och byter 
därmed namn till ”Vägtrafikskador” [SIKA & SCB, 1999]. Någon förändring av 
olyckstypsklassificering sker dock inte. 

En helt genomgripande förändring i olyckstypsklassificeringen genomfördes 2003 när 
Vägverkets gamla ”OLY” ersattes av STRADA. Därmed övergick olyckstypen från att 
vara orsaksbeskrivande till att vara konsekvensbeskrivande. I publikationen 
”Vägtrafikskador 2003” [SIKA & SCB, 2004] är dock namnen på olyckstyperna 
desamma som tidigare. 

Inom Vägverkets nya databas syns däremot att olyckstyperna förändrats, ett antal nya 
olyckstyper har tillkommit. 

Det kan tilläggas att Vägverkets gamla olycksdatasystem OLY med programvaran 
VITS användes flitigt vid trafiksäkerhetsanalyser både inom VV och t.ex. på VTI. Den 
olyckstypsindelningen som där gällde fram till 2003 när STRADA infördes byggde i 
första hand på ”orsak” via indelning på huvudtyperna Singel, Möte, Omkörning, 
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Upphinnande, Avsväng, Korsande kurser, Cykel, Fotgängare, Vilt och Varia. Hänsyn 
togs dessutom till olyckans konsekvens genom indelning på undertyper. Det märks för 
Möte och Omkörning, där konsekvensen beror mycket på om kollision sker med 
mötande fordon eller inte. Skadeutfallet för Avsväng, beror mycket på om konflikten 
sker mellan fordon i samma färdriktning eller i motsatt. 

De orsaksgrundade (primär konflikt) 10 olyckstyperna (huvudtyp) som gällde t.o.m. 
2002 var enligt nedan: 

• Singel: Olycka med endast ett ensamt motorfordon inblandat 

• Möte: Motorfordon på samma väg, motriktade kurser, kollision eller 
undanmanöver 

• Omkörning: Motorfordon på samma väg, omkörning 

• Upphinnande: Motorfordon på samma väg och rörelseriktning, ingen 
avsvängning eller omkörning 

• Avsväng: Motorfordon på samma väg, avsväng tillämpad eller påbörjad 

• Korsande kurser: Motorfordon på olika vägar, avsväng eller inte avsväng 

• Cykel: Motorfordon i konflikt med cykel eller moped 

• Fotgängare: Motorfordon i konflikt med fotgängare 

• Wilt: Konflikt mellan motorfordon och klövvilt 

• Varia: Konflikt som inte kan hänföras till någon av ovanstående olyckstyper, 
t.ex. ”Djur, ej klövvilt”, spårfordon, uppställt/parkerat fordon, U-sväng eller 
backning, konflikt mellan oskyddade trafikanter. 

 
3.2 Definitioner/rekommendationer internationellt  
FN:s organisation United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), som 
publicerar statistik för vägtrafikolyckor i Europa och Nordamerika [UNECE, 2005], 
konstaterar att jämförelser av olycksdata mellan olika länder blir långt ifrån perfekta. 
Därför görs ansträngningar att harmonisera definitionerna för att kunna få bättre 
underlag till internationella jämförelser. En arbetsgrupp bestående av representanter från 
UNECE och EUROSTAT (The Statistical Office of the European Community) 
förbereder en rundfrågning, som också avser vanliga definitioner, i syfte att harmonisera 
insamling av data och att undvika dubbelarbete i olika organisationer.  

I bilaga till ovannämnda UNECE-publikation finns ett antal definitioner som avses vara 
relevanta för tabellerna i dokumentet. Med vägtrafikolyckor avses att: 

• de har inträffat på väg/gata avsedd för allmän trafik 

• de har medfört att en eller flera personer dödats eller skadats 

• åtminstone ett fordon i rörelse varit inblandat. 
 

Med vägfordon avses fordon som går på hjul och är avsett att användas på väg.  
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Olyckorna indelas i tre huvudkategorier: 

1. Olyckor mellan fordon och fotgängare: Ett eller flera fordon och fotgängare 
oavsett om fotgängare var inblandad i den första eller senare fas i olyckan och 
oavsett om fotgängaren blev skadad eller dödad 

2. Singelfordonsolyckor: Ingen kollision med annan vägtrafikant, oavsett om 
annan vägtrafikant varit inblandad. Till exempel kan ett fordon ha undvikit 
kollision genom att köra av vägen eller så kan kollision ha skett med djur eller 
något föremål på eller vid sidan av vägen. Kollisioner med parkerade bilar hör 
till kategori 3 nedan 

3. Olyckor mellan fordon: Komplementet till kategori 1 och 2. 

Den styrande faktorn för klassificering av olyckor mellan fordon är den första 
kollisionen på körbanan eller den första kollisionen/inträngningen direkt på fordonet. 
Olyckor mellan fordon (kategori 3) kan därmed delas in i: 

a) Upphinnandeolyckor: ”Rear-end” mellan två fordon som använder samma 
körfält på körbanan och åker i samma riktning eller har temporärt stannat pga. 
trafiksituationen. Kollision med parkerat fordon hör till d), se nedan 

b) Kollision vid korsande eller avsväng: ”Rear-end” eller front mot front med 
annat fordon som gör sidoförflyttning för att lämna/anträda annat körfält eller 
annan väg/gata eller fastighet. Rear-end eller front-front-kollisioner med fordon 
som väntar för avsväng/sväng hör till a) eller c) 

c) Mötesolycka: Kollision front mot front med annat fordon på samma 
körbana/körfält som färdas i motsatt riktning eller tillfälligt stannat pga. 
trafiksituationen. Front mot front med parkerat fordon hör till d) 

d) Andra kollisioner, inklusive de med parkerat fordon: Olyckor orsakade av 
körning sida vid sida, omkörning eller filbyte. Även kollision med ett fordon 
som är stillastående, inte pga. trafiksituationen utan pga. parkering eller stopp 
vid körbanekant, vägren, parkeringsruta, parkeringsplats eller gångyta.  

Ovanstående uppdelning synes överensstämma med en tidigare Glossary utgiven år 
2003 (http://www.cemt.org/online/glossaries/GloStat3e.pdf) som UNECE, ECMT 
(European Conference of Ministers of Transport) och EUROSTAT stod bakom. 

I IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) som administreras av 
BASt (Federal Highway Research Institute) i Tyskland och omfattar ett 30-tal länder 
(OECD- och ECMT-länder) redovisas inte olycksdata uppdelad på olyckstyp.  

CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) är en databas som 
berör åtminstone 15-klubben av EU-länderna, dvs. Belgien (BE), Danmark (DK), 
Finland (FI), Frankrike (FR), Grekland (GR), Irland (IE), Italien (IT), Luxemburg (LU), 
Nederländerna (NL), Portugal (PT), Spanien (ES), Storbritannien (GB), Sverige (SE), 
Tyskland (DE) och Österrike (AT). Inom EU-projektet ”CARE PLUS 2” deltog 11 av 
dessa länder (däribland Sverige) och i en rapportering år 2000 [CETE, 2000] delas, i 
syfte att nå bästa jämförbarhet mellan länderna, olyckstyperna upp i fem huvudgrupper: 

A) Olyckor med fotgängare 
B) Olyckor med parkerade fordon 
C) Singelfordonsolyckor 
D) Åtminstone två fordon,  ingen avsväng 
E) Åtminstone två fordon, något korsar eller svänger. 
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Olyckstyp A) delas sedan upp i fyra undergrupper: Fotgängare korsar gata och fordon 
kör rakt fram, fotgängare korsar gata och fordon svänger, fotgängare går längs väg eller 
är stillastående, övrigt. 

Olyckstyp B) har tre undertyper: Påkörning av parkerat fordon på någon sida av 
gata/väg, olycka i samband med dörröppning, övrigt. 

Olyckstyp C) delas upp i två undertyper med hänsyn till om föremål blivit påkört eller 
ej. 

Olyckstyp D) har tre undertyper, först de vi i Sverige huvudsakligen betecknar som 
”Upphinnande” respektive ”Möte”, slutligen en restundertyp. U-sväng kan klassas som 
någon av de två förstnämnda undertyperna.  

Slutligen har olyckstyp E) fem undertyper. Avsväng – kollision med bakomvarande, 
Avsväng – kollision med mötande, Korsande kurser – båda raktframkörande, Avsväng – 
kollision med korsande, Övriga.  

När olyckorna sedan delas upp i en tredje nivå framkommer att djurolyckor samt 
olyckor mellan tåg och vägfordon hör till huvudgrupp C), dvs. singelolyckor. I den 
tredje nivån framkommer också att det är kollisionen som räknas, inte konflikten? 

Olyckorna delas i CARE upp även efter ”kollisionstyp” enligt nedan enligt en 
”Glossary” (http://europa.eu.int/comm/transport/care/index_en.htm), uppdaterad  
2006-02-09: 

• Singelolycka med fordon, inget krockobjekt: Endast ett fordon inblandat. 
Inkluderar fordon som kör av vägen, cyklist som kör omkull 

• Singelolycka med fordon som kör på objekt. Kollision mellan fordon och ett 
krockobjekt på eller vid sidan av vägen. Fast eller rörligt objekt. Inkluderar träd, 
stolpar, räcken 

• Bakändeskollision: Kollision mellan två fordon i samma färdriktning och väg. 
Det första fordonet har kollisionspunkten i bakdelen och det andra fordonet har 
kollisionspunkten i framdelen (ES, FR) 

• Kedjekollision: Kollision mellan två eller flera fordon i rörelse (BE, ES, FR). 
Första fordonet har en bakre kollisionspunkt, andra fordon har en frontal 
kollisionspunkt (ES, FR) 

• Kedje-/bakändeskollision: Kollision mellan två eller flera fordon i samma 
riktning på samma väg. Första fordonet har en bakre kollisionspunkt, andra 
fordon har en frontal kollisionspunkt (ES, FR, GR, IE, NL, PT) 

• Frontalkollision: Kollision mellan två fordon i motsatt riktning på samma väg. 
Båda fordonen har en frontal kollisionspunkt (BE, FR, GR, IE, IT, NL, PT, ES) 

• Sidokollision: Inkluderar kollision mellan fordon på korsande kurs samt sida-
mot-sida-kollision. Ena fordonet har kollisionspunkt i sidan, andra fordonet 
antingen i sidan eller frontalt (BE, FR, GR, IE, IT, PT, ES) 

• Kollision med parkerat fordon: Kollision mellan fordon i rörelse och parkerat 
dito 

• Kollision med fotgängare: Kollision mellan fordon i rörelse och gående 

16  VTI notat 41-2006 

http://europa.eu.int/comm/transport/care/index_en.htm


 

• Kollision med djur: Kollision mellan fordon och djur 

• Övrigt: Alla övriga kollisionstyper än ovanstående. 

I Safetynet (http://safetynet.swov.nl/) årliga statistiska rapport Annual Statistical Report 
2004 (där redovisas olycksdata fram t.o.m. 2002), baserad på data från CARE, används 
begreppet ”kollisionstyp” och åtta grupper definieras. Det är de ovanstående exklusive 
de som innebär att bakändes- och kedjekollision särredovisas. Gruppen ”Övrigt” blir 
därvid en nionde grupp. 
 
3.3 Några andra länders olyckstypsindelning 
Danmark 
Danmarks Statistik utger en årlig publikation Færdseluheld som omfattar person-
skadeolyckor på gatu-/vägnätet. Tågolyckor, förutom de i plankorsningar, och 
”Fotgängare-singel” är exkluderade. Olyckorna redovisas uppdelade på 10 olyckstyper 
”Uheldssituationer” [Danmarks Statistik, 2004]. 
 
Symboler Huvudsituation 
→ 0: Ett fordon, ensamt eller med hinder utanför körbanan. Singel. 
→ → 1: Körande på samma väg i samma riktning. Upphinnande. 
→ ← 2: Körande på samma väg i motsatt riktning. Mötesolycka. 
→↴ 3: Körande på samma väg i samma riktning, avsväng. 

→↙ 4: Körande på samma väg i motsatt riktning, avsväng. 

→↑ 5: Raktframkörande fordon på korsande kurs 

↳← 6: Korsande fordon på olika vägar, varav något svänger. 

→⌦ 7: Olycka mellan ett körande och ett parkerat fordon. 

   8: Olycka mellan ett fordon i rörelse och en gående. →

→♘ 9: Olycka mellan ett fordon och ett hinder på eller över körbana. 
 
Någon klass för ”Övrigt”, som inte passar i någon av ovanstående synes ej. 
 
Norge 
I Norge redovisar Statistisk sentralbyrå på nätet (http://www.ssb.no) olycksstatistiken 
som omfattar polisrapporterade olyckor. Även Opplysningsrådet for Veitrafikken AS 
publicerar delar av statistiken [OFV, 2005]. Tolv ”ulykkesgrupper” redovisas: 

A. Påkörning bakifrån 
B. Andra olyckor med samma körriktning 
C. Möte vid omkörning 
D. Andra mötesolyckor 
E. Samma och motsatt körriktning med avsväng 
F. Korsande körriktning 
G. Fotgängare korsar körbanan 
H. Fotgängare går längs med eller är på körbana 
I. Släd-/skidåkare och liknande inblandad 
J. Ensamt fordon åker av vägen 
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K. Ensamt fordon välter på vägen eller kolliderar med djur, parkerat fordon eller 
annat föremål 

L. Övriga olyckor. 

Dessa olyckstyper korsas i tabell över antal skadade resp. dödade personer med 
trafikantgrupperna bilförare, bilpassagerare, förare/passagerare av lätt mc, dito för 
övriga mc, mopedister, cyklister, gående, släd-/skidåkare samt övriga. 
 
Finland 
I den finska trafikolycksstatistiken [Vägförvaltningen, 2004] för allmänna vägar görs en 
indelning på 10 olyckstyper.  

0. Två fordon i samma körriktning, ingen avsväng 

1. Två fordon i samma körriktning, något genomförde en avsväng 

2. Mötesolyckor 

3. Fordon i motsatt körriktning, något genomförde en avsväng 

4. Korsande kurser (gäller även tåg/spårvagn) utan avsväng 

5. Korsande körriktning, något av fordonen under avsväng 

6. Fordon mot fotgängare på övergångsställe 

7. Fotgängarolycka, ej på övergångsställe. Inkl gående mot tåg/spårvagn 

8. Avåkning, ensamt fordon 

9. Övriga olyckor, t.ex. djur, påkörning av stillastående fordon, refug eller föremål 
på vägen. 

Åtminstone när det gäller olyckstyp 1, 3, 4 och 5 kan cykel vara ett av fordonen.  
 

England (Storbritannien) 
Det engelska transportdepartementet publicerar årlig nationell statistik avseende väg-
trafikskador separat [DoT, 2005a] som tranportsektorn totalt [DoT, 2005b]. Olyckstyper 
är inte någon indelning/begrepp som förs fram. Redovisningen inriktar sig på trafikant-
kategori/elementtyp i en slags kollisionsmatris. Indelning görs på:  

• Singelolycka utan fotgängare 

• Singelolycka med fotgängare, dvs. fordon mot fotgängare 

• Två-fordonsolyckor 

• Olyckor med tre eller flera fordon inblandade. 

Fordonen delas upp i cykel, moped, motorcykel (inkl scooter), personbil, buss, lätt/tung 
lastbil samt övriga. 
 
Tyskland 
Statistiken omfattar polisrapporterade vägtrafikolyckor. De som endast resulterar i 
materiella skador eller lindriga personskador har (mycket) låg rapporteringsgrad. 
Polisen rapporterar orsak till olyckorna enligt en lista som varit grund sedan 1975 och 
omfattande ett 90-tal alternativ [Statistisches Bundesamt, 2003]. Upp till åtta orsaker 
per olycka kan registreras. 
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Sju olyckstyper beskriver den konfliktsituation som resulterade i olyckan.  

1. Singelolycka pga. att föraren förlorat kontrollen utan annan trafikants påverkan. 
Exkl. djur, föremål på vägbana, plötslig fysisk oförmåga eller fordonsdefekt 

2. Avsvängsolycka. Konflikt med annan trafikant på samma väg med samma eller 
motsatt körriktning 

3. Avsvängsolycka. Konflikt med annan trafikant på annan väg eller avfart/påfart 

4. Olycka pga. att gående korsar körbanan (även om ingen kollision inträffat) 

5. Olycka mellan fordon i rörelse och parkerat fordon (eller fordon under 
parkeringsmanöver). Ej fordon stoppade pga. trafiksituationen 

6. Olycka mellan fordon körande längs samma väg med samma eller motsatt 
körriktning. Inkluderar även gående längs väg 

7. Övriga. T.ex. U-sväng, backning, föremål eller djur på vägen, plötslig defekt på 
fordon eller oförmåga hos förare. 

 
Dessutom beskrivs olyckan via 10 kollisionstyper (avser första kollision). 

1. Kollision med fordon som startar, stannar eller är stillastående. Starten eller 
stoppet ska inte vara orsakat av trafiksituationen 

2. Kollision med fordon som rör sig framåt eller är väntande (bakändeskollision) 

3. Kollision i sidled med annat fordon i samma riktning. Inträffar vid 
parallellkörning och vid körfältsbyte 

4. Kollision med mötande fordon. Inget fordon hade för avsikt att svänga 

5. Kollision med fordon som svänger in på eller av eller korsar vägen 

6. Kollision mellan fordon och fotgängare. Personer som arbetar på vägen, 
polismän, eller som nyss lämnat en bil anses inte som fotgängare! Sådana fall 
hänförs till kategori 10 

7. Kollision med föremål (ej djur) på vägbanan 

8. Avkörning till höger utan kollision med annan trafikant. Annan trafikant kan 
dock vara orsak 

9. Avkörning till vänster utan kollision med annan trafikant. Annan trafikant kan 
dock vara orsak 

10. Annan olycka. 
 
Frankrike 
Någon beskrivande indelning i olyckstyper framkommer inte i den årliga franska 
publikationen [Sécurité Routière, 2003] avseende personskadeolyckor. I tabellform är 
dock olyckorna uppdelade i: 

• Singelolycka utan fotgängare 

• Singelolycka med fotgängare, dvs. ensamt motor(?)fordon och fotgängare 

• Tvåfordonsolycka med frontalkollision 

• Tvåfordonsolycka med sidokollision 
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• Tvåfordonsolycka med bakändeskollision 

• Tvåfordonsolycka, övriga kollisioner 

• Tre eller flera- fordonsolycka, kedjekollision 

• Tre eller flera- fordonsolycka, multipelkollision 

• Tre eller flera- fordonsolycka, övriga kollisioner. 

 
USA 
National Center for Statistics and Analysis (NCSA), del av National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA), har publicerat Traffic Safety Facts 2004 (http://www-
nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/nrd-30/NCSA/TSFAnn/TSF2004.pdf), senast uppdaterad version 
i januari 2006. Där delas olyckorna in efter “first harmful event”, vilket är den första 
händelse i en “crash” som orsakade skada. 

Även begreppet ”most harmful event” (händelse som bedömts orsaka den största 
skadan) nämns, men ingen tabell använder det. I tabell delas däremot ”first harmful 
event” in i: 
 
Kollision med motorfordon i rörelse 

• rätvinklig (korsande kurser) 
• upphinnande 
• sidokollision 
• möte, front-mot-front 
• övriga 

 
Kollision med fast objekt 

• stolpe 
• kulvert, kantsten, dike 
• träd 
• räcke 
• vägbank 
• bro 
• övrigt 

 
Kollision med annat objekt 

• parkerat motorfordon 
• djur 
• fotgängare 
• cyklist 
• tåg 
• övrigt 

 
Ej kollision 

• rollover/vältning 
• övrigt 
 

I några tabeller delas istället olyckorna in i singelolyckor och flerfordonsolyckor. 

20  VTI notat 41-2006 

http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/nrd-30/NCSA/TSFAnn/TSF2004.pdf
http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pdf/nrd-30/NCSA/TSFAnn/TSF2004.pdf


 

 
3.4 Olycksdata 2004 
Enligt bearbetning från en STRADA-dump (från april 2006) fördelar sig vägtrafik-
olyckorna med personskada år 2004 på nuvarande konsekvensbeskrivande olyckstyper 
enligt nedanstående tabell 1. 

Olyckstyperna S, M, O, U, A, och K avser olyckor med enbart motorfordon (exkl. 
moped) inblandade. Observera att i föreliggande olycksdata har den senaste 
omklassningen av olyckstyp (resultat av en uppstramning av den automatiska 
olyckstypsklassificeringen i STRADA), som slutfördes på Vägverket i mars 2006, fått 
genomslag.  

 
Tabell 1  STRADA-data för 2004, fördelning på befintliga olyckstyper. 

Döds- 

olyckor 

Olyckor med 
svårt skadade 

Olyckor med 
lindrigt skadade

Summa 
olyckor 

 

Olyckstyp 

Antal % Antal % Antal % Antal %

Singel (S) 144 33,5 970 31,0 3 880 26,6 4 994 27,6

Möte (M) 74 17,2 195 6,2 541 3,7 810 4,5

Omkörning (O) 0 0 23 0,7 221 1,5 244 1,3

Upphinnande (U) 9 2,1 262 8,4 2 285 15,7 2 556 14,1

Avsväng (A) 18 4,2 176 5,6 950 6,5 1 144 6,3

Korsande kurs (K) 25 5,8 294 9,4 1 522 10,4 1 841 10,2

C/M-motorfordon (C) 30 7,0 397 12,7 1 959 13,4 2 386 13,2

Gående-motorford. (F) 63 14,7 305 9,8 987 6,8 1 355 7,5

Cykel/Moped (G) 14 3,3 214 6,8 844 5,8 1 072 5,9

Wilt (W)  12 2,8 84 2,7 359 2,5 455 2,5

Tåg/Spårvagn (J) 9 2,1 16 0,5 57 0,4 82 0,4

Övrigt/Okänt (V) 32 7,4 192 6,1 961 6,6 1 185 6,5

Alla 430 100 3 128 100 14 566 100 18 124 100
C/M = cykel/moped 

Att antalet omkörningsolyckor blir mycket lågt i det nuvarande olyckstypssystemet 
beror på att de klassas som Möte om kollision sker med mötande och Singel om t.ex. 
den omkörande bilen enbart kör av vägen utan att nudda den omkörda. 

En alternativ olyckstypsindelning skulle, för att var mera anpassad till internationella 
rekommendationer, kunna vara: 
 
Olyckstyp   STRADA-kod
Gående, singel  G0, G8 

Gående mot fordon el spv/jvg F0-F9, G3, G6, J2, J9 

Fordon singel  S0-S4, G1, G2 

Flerfordon, Avsväng  A0-A8, C3, C4 

Flerfordon, Omkörning/Upphinnande O0-O2, U0-U2, C2 
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Flerfordon, Möte  M0-M3, C1 

Flerfordon, Korsande  K0-K7, C5, C6 

Flerfordon, Övrigt  V4-V6, C0, C7, G4, G5, G7 

Mf mot djur   W1-W5, V1 

Spårväg/Järnväg inblandad  J0, J1, J3-J8 

Övrigt   V0, V3 

 

Det nya är att t.ex. avsvängsolyckorna inkluderar inte bara kollisioner mellan motor-
fordon (enligt den tidigare avgränsningen till bil och mc) utan även kollision mellan 
bil/mc och cykel/moped. Dock inte kollision mellan cykel/moped och cykel/moped, 
vilket möjligen vore logiskt. 

Den gjorda indelningen resulterar i en antalsmässig fördelning av olyckorna år 2004 
enligt tabell 2. 
 
Tabell 2  STRADA-data för 2004, fördelning på alternativa olyckstyper. 

Döds- 
olyckor 

Olyckor med 
svårt skadade 

Olyckor med 
lindrigt skadade

Summa 
olyckor 

 

Alternativ olyckstyp 
Antal % Antal % Antal % Antal %

Singel (fordon) 154 35,8 1 085 34,7 4 305 29,6 5 544 30,6

Möte  77 17,9 219 7,0 675 4,6 971 5,4

Omkörn./Upphinnande 14 3,3 343 11,0 2 791 19,2 3 148 17,4

Avsväng 22 5,1 261 8,3 1 362 9,4 1 645 9,1

Korsande kurs 37 8,6 457 14,6 2 323 15,9 2 817 15,5

Övriga flerfordons 23 5,3 224 7,2 1 289 8,8 1 536 8,5

Motorfordon – djur 14 3,3 91 2,9 387 2,7 492 2,7

Gående singel, Gå–Gå 3 0,7 7 0,2 12 0,1 22 0,1

Gående–fordon/spv/jvg 64 14,9 336 10,7 1 121 7,7 1521 8,4

Spv/jvg 9 2,1 16 0,5 57 0,4 82 0,5

Övrigt/Okänt  13 3,0 89 2,8 244 1,7 346 1,9

Alla 430 100 3 128 100 14 566 100 18 124 100
Gå=Gående, spv=spårvagn, jvg=järnväg 

 

Observera att i den sista olyckstypen, ”Övrigt/Okänt” ingår endast olyckorna med 
STRADA-koderna ”V0” (Övrigt/Okänt, undertyp övrigt) och ”V3” (Övrigt/okänt, 
undertyp traktor/motorredskap mot fordon eller gående). 
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4 Diskussion och slutsatser  
Utifrån den historiska översikten av de svenska olyckstyperna framkommer att den 
indelningen som infördes 1966 och som utarbetades på Statens Trafiksäkerhetsråd har 
varit en god grund för utvecklingen av olyckstyper som varit mycket användbara i 
trafiksäkerhetsanalysen. Det som komplicerat situationen har varit att SCB och 
Vägverket hade olika hantering av olyckstyperna, det var först fr.o.m. år 1997 som 
polisen endast rapporterade till Vägverket. 

En sak som komplicerat överblickbarheten är att i den årliga publikationen 
”Vägtrafikskador” har i särskilt textkapitel utfallet för olyckstyper, då härledda endast 
utifrån vilka trafikelement som varit inblandade, använts för att beskriva trafiksäker-
hetsläget. 

Översikten avseende internationella rekommendationer avseende olyckstyper samt hur 
vissa närliggande länder gör sin indelning i olyckstyper är behäftad med en mer eller 
mindre stor osäkerhet och lämnar ett stort tolkningsutrymme. Det framkommer inte 
alltid lika klart, som i det tyska fallet, om olyckstypsindelningen bygger på ett orsaks- 
eller konsekvensgrundat betraktelsesätt. Den engelska varianten är att inte gå in på 
olyckstyper överhuvudtaget, utan istället helt inrikta sig på kollisionsmatriser, utifrån 
vilka trafikelement som berörts. 

Eftersom den svenska varianten med fr.o.m. 2003 konsekvens/händelsestyrda 
olyckstyper i STRADA ska behållas i sin grund, kan dock smärre justeringar för att göra 
olyckstypsindelningen mera lättförståelig/logisk och/eller mera internationell bli 
aktuella. 

Ett första steg kan då vara att slopa begreppet ”olyckstyp”, eftersom klassificeringen  
felaktigt kan tolkas som om den fortfarande gjorts enligt den tidigare, orsaksgrundade, 
mallen. Det kanske är bäst att kalla klassificeringen för ”kollisionstyp”, även om det i 
singelolyckor inte sker någon kollision. 

Om sedan ”kollisionstypen” i första hand beror på vilken händelse som inträffat och i 
andra hand vilka trafikelement som varit inblandade, kan det åtminstone delvis ses som 
en anpassning till internationella rekommendationer och vissa andra länders 
klassificering. En vanlig lösning är i alla fall att olyckor med fotgängare inblandade 
bryts ut som en helt enskild typ, oavsett händelse. 

Om kollisionstypen är mera händelseinriktad kan den också klart särskiljas från de 
kollisionsmatriser (avseende inblandade trafikelement) som ändå är önskvärda att ha 
med i trafikolycksstatistiken. 

Den ovannämnda förändringen skulle vara lätt att genomföra i det befintliga STRADA-
systemet och på ett ”renare” sätt beskriva händelsen i olyckan. 

På den negativa sidan måste dock noteras att en ny förändring ger ännu en störning i 
olyckstypsbegreppet, vilken kan göra det svårt att i långa tidsserier få en överblick-
barhet i olycksutvecklingen. En förändring i olyckstypsdefinitionerna kan också 
påverka användningen av Vägverkets effektsamband, där effektskattningar bygger på en 
tidigare olyckstypsindelning, egentligen den gamla som gällde i OLY/VITS t.o.m. år 
2002. 
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