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VTI notat 59-2001 

Förord 
På uppdrag av Vägverket har en inventering utförts av de nationella 
trafiksäkerhetsprogram som redovisats inför det nya århundradet. Inventeringen 
har avsett trafiksäkerhetsprogrammens struktur och åtgärdsinnehåll samt hur 
åtgärdseffekterna presenterats. Syftet är att peka på vissa fördelar med de olika 
presentationerna, som underlag för ett kommande svenskt trafiksäkerhetsprogram.  
 
VTI i september 2001 
 
Göran Nilsson 
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1 Nationella trafiksäkerhetsprogram – bakgrund 
Flertalet industrialiserade länder har ett nationellt trafiksäkerhetsprogram som 
gäller för en bestämd tidsperiod. I de flesta fall är trafiksäkerhetsprogrammet 
relaterat till ett mål angivet som en viss bestämd förbättring av trafiksäkerheten. 
Vanligast är att antalet dödade skall minska med en viss procent under perioden. 
Trafiksäkerhetsprogram med mål dök upp under början av 70-talet i Finland, 
Japan, Frankrike och Kanada. Japan har varit ett föredöme och strukturerar sitt 
trafiksäkerhetsarbete i femårsprogram och är nu inne på sitt sjunde trafik-
säkerhetsprogram. Finland har också regelbundet utarbetat program för 
trafiksäkerhetsarbetet.  

De mål som satts upp har inte alltid uppfyllts till följd av att det varit svårt att 
förutsäga trafikutvecklingen. Samtidigt har målen ofta varit ogenomförbara till 
följd av politiska ställningstaganden eller ekonomiska restriktioner. Japans och 
Finlands trafiksäkerhetsprogram och mål är fattade på ministernivå. Ofta är det 
oklart om målet är ett myndighetsmål, sektorsmål, ett partipolitiskt uttalat mål 
eller ett nationellt mål fattat av riksdagen (eller motsvarande). 

I Sverige dröjde det till 1982 innan en målsättning tillkom. Ursprunget var en 
statlig utredning (TrafikSäkerhetsUtredningen 1982). Målet var kvalitativt och 
angavs som att antalet dödade i trafiken kontinuerligt skulle minskas genom 
trafiksäkerhetsinsatser. 1989 kom det första kvantitativa målet, som innebar att 
antalet dödade år 2000 skulle vara högst 600. Ett mål som blev uppfyllt. Målet 
ändrades  dock 1994, till att högst 400 skulle dödas i trafiken år 2000, i samband 
med att 1994 års trafiksäkerhetsprogram för perioden 1995–2000 fastställdes. 

1994 års trafiksäkerhetsprogram, som i hög grad bygger på frivillighet, har inte 
fått något genomslag. Från mitten av 80-talet fram till 1991 utarbetades årliga 
nationella trafiksäkerhetsprogram av det dåvarande Trafiksäkerhetsverket. Idag 
saknar Sverige ett nationellt trafiksäkerhetsprogram enligt den tidigare 
definitionen. Å andra sidan finns ett trafiksäkerhetsprogram på regeringsnivå 
sedan 1999, det så kallade 11-punktsprogrammet, och vars trafiksäkerhetsmål 
gäller för år 2007. En halvering av antalet dödade i trafiken 1996 förväntas år 
2007. Idag år 2001 uppfattas målet som orealistiskt till följd av den utveckling 
som skett av antalet dödade sedan 1996. Av figur 1 framgår utvecklingen av 
antalet dödade i trafiken 1981–2000 i Sverige. 
 

 
Figur 1 Antalet dödade i trafiken i Sverige 1981–2000  

A n t a l d ö d a d e  i t r a f ik e n  1 9 8 1 - 2 0 0 0  i S v e r ig e

0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0

1 0 0 0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Å r

A
nt

al
 d

öd
ad

e 
i t

ra
fik

en A n t a l d ö d a d e  i
t r a f ik e n



6 VTI notat 59-2001 

De flesta länder har haft ungefär samma upplevelser, ibland så uppfylls målen 
men i många fall inte. Långsiktigt pekar målen i rätt riktning men tidsperspektivet 
är ofta alltför kort. Det kan bland annat innebära följande: 
• Om programmet inte är tillräckligt förankrat måste förankringen ske under 

själva genomförandeperioden 
• Målet är orealistiskt i det korta tidsperspektivet, vilket innebär att själva 

programmet överges 
• De planerade åtgärdsinsatserna är otillräckligt finansierade och/eller 

otillräckligt accepterade av såväl myndigheter som trafikanter 
 
Tyvärr finns sällan någon kontinuitet i programmen. Japans trafiksäkerhets-
program som presenteras vart 5:te år är ett undantag. En kontinuerlig program-
serie som upprepas vart 10:de år vore kanske att föredra. Till skillnad från dessa 
kontinuerliga program tillkommer inte sällan programmen när trafiksäkerheten är 
”onormalt” hög eller ”onormalt” låg. Det förra speglar erfarenheten i Sverige 
1982 och 1994. Motsatsen gällde 1989.  

Många trafiksäkerhetsprogram och målperioder hade just år 2000 som målår 
och program för perioden fram till år 2010 har presenterats av många länder. Flera 
länder är också inne i processen att presentera trafiksäkerhetsprogram under år 
2001 (Frankrike, Österrike och, Ungern) 

De länder som redovisas nedan är Finland, Danmark, Norge, Sverige, England, 
Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Tjeckien, USA, Kanada, Nya Zeeland och 
Australien. 

Inom OECD forskningsprogram, Road Transport and Intermodal Research, 
redovisas under hösten 2001 en rapport, ”Road Safety Management and 
Implementation Strategies”, som ansluter till ovanstående problematik. 
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2 Trafiksäkerhetsprogrammens innehåll 
De olika nationella trafiksäkerhetsprogram som förekommer utgår från i huvudsak 
två olika förutsättningar. 

Den kanske vanligaste förutsättningen är en direkt framskrivning av hur t.ex. 
antalet dödade i förhållande till trafikarbetet (totala motorfordonstrafiken) 
förändrats år från år. Detta kräver en uppfattning/prognos om den framtida 
trafikutvecklingen om man vill uttala sig om antalet dödade ett visst målår. Detta 
kan betecknas som Top-down-metoden. Denna typ av program är inte direkt 
uppföljningsbara eftersom det aldrig går att förklara varför målet inte uppfylldes 
och tyvärr inte heller varför det uppfylldes. 

Den direkta motsatsen är att utifrån en given situation i detalj beskriva vilka 
förändringar som kommer att ske/planeras och ange trafiksäkerhetseffekten av 
dessa förändringar/åtgärder och därifrån skatta den totala trafiksäkerhetseffekten 
under den aktuella tidsperioden. (Botten-up metoden) 

I flertalet fall är ett trafiksäkerhetsprogram en kombination av ovanstående. 
Den förra metoden kombineras med förändringar/åtgärder där vare sig åtgärd eller 
åtgärdens effekt kvantifieras. 

Den naturliga frågan: ”Vilka åtgärder krävs för att trafiksäkerheten skall nå ett 
visst mål?” lämnas ofta till stor del obesvarad i hopp om att något okänt positivt 
skall hända. Sannolikheten att motsvarande negativa utveckling kommer att 
inträffa är lika sannolikt! Det är således viktigt att åtgärderna framgår och vilken 
förväntad trafiksäkerhetseffekt som eftersträvas. Om detta görs är programmet 
komplett och framför allt uppföljningsbart. 

Oavsett hur trafiksäkerhetsprogrammet kommit till (top down eller bottom up) 
är alltid presentationen en tvådimensionell struktur (korstabulering) efter 
trafiksäkerhetsproblemområden och åtgärdsområden. Här finns en emellertid en 
nationell variation som är betydande.  

 
Trafiksäkerhetsproblem Åtgärd 1 Åtgärd 2 

A   
B   
C   

 
I det följande redovisas olika nationella trafiksäkerhetsprogram med avseende på 
trafiksäkerhetsproblem och åtgärder. 
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Nya Zeeland 2000-2010 
Problem Åtgärder 
Infra-
struktur 

Normer och 
regler 

Black spot 
strategi 
 

Existerande 
vägplan 

Utökad 
vägplan 

Första 
hjälpen 
och 
rehabili-
tering 

 

 Efterlevnad Hastighets-
gränser i 
tätort. 
Kameror 
och 
pricksystem 

Hastighets-
gränser på 
landsbygden 
Kameror och 
pricksystem 

Obliga-
toriska 
utand-
nings-
prov 

Ökad 
använd-
ning av 
bilbälte 

 

Fordon Normer och 
regler 

Lätta 
motorfordon 

Tunga fordon/ 
Fordons-
kombinationer

   

Trafikant Normer och 
regler 

Körkorts-
ålder 

Strängare 
körkortsprov 

Från 0.8 
till 0.5 
BAC 

0.0 BAC 
för unga 
förare 

Utsträckt 
mörker- 
tid 

 Efterlevnad Fordons-
beslag 

Körkorts-
indragning 

Alkohol 
interlock 

  

Övrigt Utbildning, 
information 
m.m. 

Utbildning Belönings-
system 

”Värdet” 
av ökad 
säkerhet 

  

 
Trafiksäkerhetsprogram för Nya Zeeland 2000–2010  
• 40 % minskning av antalet dödade (295) 
 1998  501  dödade 
 1999  508  dödade 
 2000  465  dödade 
 
Nya Zeeland är det bästa exemplet på ”Bottom-up” metoden och de presenterar 
sitt program genom att ange minskningen i samhällsekonomiska kostnader av att 
genomföra programmet. Den samhällsekonomiska kostnaden för trafikolyckan är 
ett mått på alla kostnader som betingas av trafikolyckan för samhället – 
trafikanterna, räddningstjänst, polis, sjukvård m.fl. Härvid inkluderas inte 
materiella kostnader men humankostnader. Det är också det program som har den 
mest omfattande redovisningen. Hela trafiksäkerhetsarbetet är belyst, från den 
enskilda åtgärden till trafiksäkerhetsmålet. Av intresse är beräkningen av 
simultana effekter av åtgärderna (multiplikativa beräkningar). 
 
Referenser 
National Road Safety Committee, Road Safety Strategy 2010. October 2000. 
 
Working paper 6: Predicting and costing road safety outcomes, LTSA, 2000 
 
Working paper 7: Estmated effects of interventions on road safety outcomes to 
2010, LTSA 2000 
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England 2000-2010 
Problem Åtgärd    
Barn Barnstolar 

 
Cykelhjälm Skolresor Föräldrar 

Förare- Träning 
och körkortsprov 

Bättre förarutbildning 
Utbildare 

Uppdatering av 
körkortsutbildning 

Förare av 
tunga fordon 

Yrkesförare 

Förare- Alkohol. 
Droger och 
trötthet 

Sänkt promillegräns? 
0,8 idag 

Slumpvisa 
utandningsprov ? 

  

Infrastruktur Lokalt 
trafiksäkerhetsarbete 
för områden 

”Safety audit” på 
det nationella 
planet 

  

Hastigheter Hastighetsgräns-
system 

Övervakning, 
automatisk 

Flexibla skyltar  

Fordon Ökad 
fordonsstandard 

Införande av 
varselljus? 

Bilbälten i 
bussar och 
lastbilar? 

 

Motorcyklar Körkortsutbildning EU-regler   
Oskyddade 
trafikanter 

Lokala trafikplaner för 
fotgängare och 
cyklister 

Cykelhjälm- 
användningen 
skall ökas men 
avvaktande till 
lagstiftning  

  

Övervakning Effektivare 
övervakning av 
trafikregler 

Bötesbelopp, och 
sanktioner 
relaterade till 
allvarlighet 

Automatiska 
hastighets-
kameror och 
utökning 
utifrån 
insamlade 
böter?. 

 

Säkerhet Informations- 
kampanjer 

Samlat korståg av 
”alla” 

  

 
Trafiksäkerhetsprogram för England gäller för åren 2000–2010  
• 40 % minskning av antalet dödade och svårt skadade  
• 50 % minskning av antalet dödade och svårt skadade barn 
 

Det engelska trafiksäkerhetsprogrammet är ett bra exempel på en kombination 
of ”top down” och ”bottom up”. En mängd olika åtgärder som täcker olika 
”trafiksäkerhetsproblem” beskrivs. I några fall är åtgärdseffekterna uppskattade 
men oftast inte. Det finns en stödskrift från TRL där de numeriska beräkningarna 
redovisas, men på ett övergripande plan. Multiplikativa beräkningar används. 
Beräkningarna baseras på utvecklingsprognoser av trafik m.m. 
 
Referenser 
The government´s road safety strategy and casualty reduction targets for 2010. 
Department of the environment, transport and the regions 2000. 
Broughton et al. The numerical context for setting national casualty reduction 
targets. TRL Report 382, 2000. 
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Finland 2001-2005 

Program Åtgärder     
Högre prioritering 
av trafiksäkerhet 

Nollvisionen 
(Livsvisionen) 
Politiskt beslut. 
Polisen ges 
ökade resurser 
för trafiköver-
vakning 

Säkerheten 
integreras i 
kvalitet och 
styrnings-
system. 

Trafiksäker-
heten ges 
större vikt vid 
planeringen 
av mark-
användning 

Planerarnas 
fakta-
underlag 
förbättras 

Trafik-
fostrans roll 
förstärks i 
daghem och 
skolor 

Förbättring av 
säkerheten i 
tätorter 

Införande av 
system med 
differentierade 
körhastigheter 

Hastighets-
begräns-
ningar stöds 
vid behov 
med 
farthinder 

Komplet-
tering av 
vägnät för lätt 
trafik +säkra 
korsningar 

Utredning av 
möjligheter-
na att införa 
kommunal 
hastighets-
övervakning 

Regler om 
användning 
av reflexer 
utvidgas 

Inverkan på 
förare 

Utredning av 
möjligheterna att 
sänka promille-
gränsen till 0,2 
och införa en 
nollgräns för 
droger 

Utvidgad 
användning 
av obligato-
risk skydds-
utrustning 
och en ny 
föreskrift om 
användning 
av cykel-
hjälm 

Ergonomiska 
krav, t.ex. 
hands free-
mobiltelefon 

Förbättrad 
hälsokontroll 
för äldre 
förare och 
yrkes-
chaufförer 

Program-
paket för 
unga förare 

Minskning av 
antalet 
avkörnings- och 
mötesolyckor 
samt lindring av 
följderna 

Justering av 
hastighets-
begränsningar 

Förbättring 
av säker-
heten på 
huvud-
vägarna 

Försök med 
intelligent 
hastighets-
reglering 

Utökad 
automatisk 
hastighets-
övervakning
+ utredning 
av ansvars-
frågor 

Rapportering 
av väglag och 
trafik-
störningar 
+information 
 
 

 
Trafiksäkerhetsprogram för Finland avser perioden 2001-2005. Målet är högst 250 
dödade 2005 och högst 100 dödade 2025. Effekten för de olika programområdena 
skattas för perioden. Tillkomsten av programmet karakteriseras mer av ”top 
down” än ”bottom up”. Programmet är välskrivet och baserat på trafikolycks-
problem, dvs. olyckstatistiken spelar en stor roll för åtgärdsvalet. 
 
Referens 
Traffic satety programme. Ministry of transport and communications Finland, 
2001 
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Sverige –2007 
Problem Åtgärd    
Satsning på de 
farligaste vägarna 

Olycksanalys och 
åtgärdsprogram 

Mittbarriärer 
och sido-
områdes-
förbättringar 

  

Säkrare trafik i 
kommuner 

Företräde för 
fotgängare på 
övergångsställen 

30-zoner   

Trafikanternas ansvar 
betonas 

Automatiska 
hastighetskameror 

Ökad 
regelefter-
levnad 

  

Säker cykeltrafik Ökning av 
cykelhjälm-
användning 

   

Kvalitetssäkring av 
transporter 

Total regel-
efterlevnad hos 
transportörer 

   

Krav på vinterdäck Lagstiftning    
Svensk teknik 
utnyttjas bättre 

Bältepåminnare, 
alkolås m.m. 

Hastighets 
anpassning 

Mindre 
aggressiva 
lastbilsfronter 

Mini-bussar/ 
vans 

Ansvar för dem som 
utformar 
vägtrafiksystemet 

NTF förordar en 
vägtrafikinspektion 

   

Samhällets hantering 
av trafikbrott 

Nollvisionsregler 
och krav på 
rättsäkerhet 

   

Frivilligorganisa-
tionernas roll 

NTF utvärderas    

Alternativa  
finansieringsformer 
för nya vägar 

Tidigareläggning 
av infrastruktur-
investeringar 

   

 
Antalet dödade 1996 som var 537 skall minska med 50 % till år 2007, 270 
dödade. Antalet dödade i Sverige var 591 år 2000. Det finns inget samlat 
redovisat underlag för det svenska 11-punktsprogrammet. Trafiksäkerhets-
programmet saknar struktur. 

1994 års trafiksäkerhetsprogram för perioden 1995–2000 kom i skymundan av 
nollvisionen. Återstår fortfarande att uppnå de delmål som fastställdes i 1994 års 
trafiksäkerhetsprogram.  
 
Referens 
11 punkter för ökad trafiksäkerhet. Näringsdepartementet 1999. 
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Nederländerna 2002–2010 
Problem Åtgärd    
Infrastruktur Förbättring av 

bostads- och 
uppsamlings-
gator i tätort 

Förbättring av 
bostads- och 
uppsamlings 
vägar på 
landsbygd 

2+1 vägar 
(landsbygd) 

 

Beteende-
påverkan 
 

Övervakning 
och trafikant-
information 

Körkorts-
utbildning 

Trafiksäkerhets-
medvetande i 
företag 

Obligatoriskt 
mopedkörtest 

Fordon Reflex fram på 
cyklar 

Backspegel för 
skåpbilar/vans 

Sidopåkörnings-
skydd för lastbilar 

 

Intelligent 
Transportsystem 

Elektronisk 
färdskrivare 
(lätta och tunga 
lastfordon) 

Svart låda i 
bilar 
(Dator) för 
Djupstudier av 
olyckor 

  

 
Mål: I förhållande till 1998 års värde skall antalet döda (1066) minska med 30 % 
(750) och antalet skadade (18 000) med 25 % (14 000) till år 2010. 
Nederländerna, England och de övriga Nordiska länderna har den högsta 
trafiksäkerheten i världen bland industriländerna i förhållande till antalet invånare 
men i stort även i förhållande till biltrafikens omfattning. Målet tycks vara mer 
realistiskt (välgrundat och/eller lägre) än målet för de övriga länderna. 
Åtgärdernas kostnadseffektivitet avseende effekten på dödade och inlagda på 
sjukhus har beräknats. 
 
Referens 
Verkehrsveilighiedsanalyse van het concept-NVVP. SWOV, D-2000-9 
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Danmark ”Hver ulykke er én for meget” 
Problem Åtgärder 
För hög 
hastighet 

Information, 
kampanjer, 
övervakning 

Sänkningar i 
hastighets-
gränssystem 

Farthinder Områdesvis 
trafik-
sanering 

2+1-vägar Fasta 
föremål 

Alkohol Bättre 
behandling av 
ertappade 
förare 

Information, 
kampanjer 
och 
övervakning 

Alternativa 
färdsätt 

Undervis-
ning i skolan

  

Cyklar Information, 
kampanjer 
och 
undervisning 

Ombyggnad 
av cykelvägar 

Cykelfält-
markeringar 
i korsningar 

   

Korsningar Information, 
övervakning, 
kampanjer om 
väjningsplikt 

Stopplikt Övervakning 
av körning 
mot rött ljus 

Väjnings-
plikt i 
cirkulations-
platser 

Signal-
reglering 
och sänkt 
hastighets-
gräns 

Statliga 
investe-
ringar i 
säker 
trafik 

Regerings-
initiativ 

Lagstiftning 
och 
sanktioner 

Hastighets-
överträdelser 

Alkohol Tung trafik Cykel-
säkerhet 
ändring av 
väglag-
stiftning 

Säkrare 
bilar- 
aktiv och 
passiv 
säkerhet 

Kampanjer 
och trafik-
kontroller 

Informationsk
ampanjer 

Ökad polis-
kontroll 

Automatisk 
hastighets- 
och rödljus-
kontroll 

   

 
Planen presenterades 1997. Mål ”lika hög trafiksäkerhet som i England, 
Nederländerna och de övriga Nordiska länderna”. Tidigare mål: 40 % minskning 
av antalet dödade år 2000 i förhållande till medelvärdet 1986–1987. Resultat ≈ 
30 % minskning (från 700 till 500 dödade per år). Planen reviderades 2001 och 
2012 skall siffran för år 2000 minska med ytterligare 40 % och resultera i 299 
dödade och 2829 svårt skadade. 
 
Referens 
Hver ulykke er én for meget - Regeringens handlingsplan för trafiksikkerhed. 
Trafikministeriet 1997. 
 
Every accident is one too many. Towards new objectives 2001–2012. The Danish 
Road Safety Commision, 2001. 
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Norge ”Ny norsk transportpolitik 2002–2012” 
Problem Åtgärd    
Ombyggnad och förbättring 
av vägavsnitt med hög 
olyckspotential 

Vägtullar ett 
viktigt tillskott 

Planskilda 
korsningar 

Mitt-barriärer 
(2+1) 

Sidoområdes-
åtgärder 

Sänkt hastighetsgräns från 
90 till 80 km/h och från 80 
till 70 km/h 

Nollvisionskrav!!    

Hastighetsgräns 30 km/h 
på alla bostadsgator och i 
tätortscentrum med 
blandad trafik och där 
korsande fotgängar- och 
cykeltrafik är osäker 

Nollvisionskrav!!    

Ökade resurser till Statens 
vegvesen används till 
trafikant- och 
fordonsåtgärder 

Statens 
Vegvesen tar 
över bilbältes- 
och hastighets-
uppföljningen för 
att avlasta 
polisen 

Rationalisering 
av körkorts-
utbildning 

 . 

Ökat och stärkt samarbete 
mellan polis, länsstyrelser, 
kommuner, skola, 
landsting, Trygg Trafikk 
samt bil- och 
yrkesorganisationer 

Hastighets-
begränsare på 
personbilar 

Interlock 
avseende 
alkohol, 
bilbälten, 
avstånd till 
framförvarande 

Större krav på 
bilförare och 
obligatorisk 
fortbildning 

Restriktioner 
mot bilkörning

 
Åren 1994–1998 krävdes i genomsnitt 320 liv per år vid landtransporter och 
omkring 300 i vägtrafiken. Målet år 2012 är 190 dödade i vägtrafiken. År 2000 
dödades 340 personer i vägtrafiken. Det norska trafiksäkerhetsprogrammet är nu 
en del av den norska trafikplanen. Det slutliga trafiksäkerhetsprogrammet 
utarbetas för närvarande. Transportplanen är ett bra dokument och trafiksäker-
hetsprogrammet ovan är i första hand mer intensioner från transportplanen än 
konkreta åtgärder.. 
 
Referens 
Förslag till Nasjonal transportplan 2002–2011.  
 

Därmed är de Nordiska länderna tillsammans med England och Nederländerna 
presenterade tillsammans med ”föredömet” Nya Zeeland. Det finns ett klart 
släktskap mellan de olika programmen och åtgärdsinriktningen. Befolknings-
mässigt är alla länderna relativt små bortsett från England. 

Nedan redovisas Tyskland, Schweiz och Tjeckien. 
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Tyskland. Programme for Improved Road Safety 2001- 

Problem Åtgärd      
Prioriterade 
åtgärds-
områden 

Förbättra 
klimatet i 
vägtransport-
systemet 

Skydda 
fotgängare 
och cyklister 

Minska 
trafik-
olycks-
risker för 
unga 
förare 

Minska 
risker i 
samband 
med tung 
trafik 

Förbättra 
säkerheten 
på 
landsbygds-
vägar 

 

Trafikant Nationell 
trafiksäker-
hetskampanj 
”Kör lugnt”- 
Gelassen 
läuft`s. 

Förbud mot 
vanlig 
mobiltefon 
Gemensamt 
Nödtelefon 
nummer i 
Europa 

Anpassa 
bostads-
områden 
till barn 
och äldre 

Säkrare 
skolbuss-
transporter

Stärka 
cyklisternas 
inflytande 
Cykelhjälm 
Cykelkvalitet 
och cykelbe-
lysning 

Öka attraktivi-
teten hos 
kollektivtrafik 
Säkrare håll-
platser. 
Utbildning av 
unga 

Fordon ABS-bromsar 
på all bilar 
och fordonen 
skall inte ha 
några 
utstående 
delar 

Samarbete 
med försäk-
ringsbolag när 
det gäller 
trafiksäker-
hetsåtgärder 
knutna till 
fordonet 

Inlines-
använd-
ning utreds 
av BaSt 

Europeisk 
kontroll av 
elektronis-
ka säker-
hetssys-
tem i bilar 

Minska 
resandet 

Kör- och 
vilotidsregler 
för nyttotrafik 

Miljö 30-zoner i 
tätort 
Utbyggnad av 
cykelvägar 

Regler för 
trafik i 
cirkulations-
platser 

Safety 
audit i 
tätort 
provas 

Säkerhets-
analys av 
tätorts-
områden 

Black spot 
analys  

Uppföljning 
vartannant år 

 
Mål är inte uttalade eller kvantifierade. 7 500 dödade år 2000. Trafiksäkerhets-
programmet är detaljerat men saknar åtgärdsstruktur. Trafiken minskade år 2000 i 
Tyskland för första gången sedan 1994. Liksom i England är nationella 
trafiksäkerhetskampanjer en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Referens 
Programm für mehr Sicherheit im Strassenverkehr. Bundesministerium für 
Verkehr, Bau-, und Wohnungswesen, 2001. 
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Schweiz 2000–2010 
Problem Åtgärd    
Lagstiftning Nollvision Skärpning vid 

upprepade 
trafikbrott 

Utandnings-
prov vid 
bara 
misstanke 

Sänkning från 
0,8 till 0,5 
promille 

Fordon Obligatriskt 
skyddsystem för 
barn upp till 7 år. 

2-Stegs-
utbildning av 
förare 

  

Väg Förbättrad 
säkerhet på 
genomfarter 

   

 
Antalet dödade var 589 personer år 2000. Målet för år 2010 är lägre än 300 
dödade. Storleksordning av antal döda och mål i Sverigeklass. Trafiksäkerhets-
programmet saknar struktur. 
 
Referens 
Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung - BFU 
 
Tjeckien 
Problem Åtgärd    
Genell 
inriktning 

Ökad medverkan 
av andra än 
myndigheter för 
att öka 
säkerheten 

Ökad medverkan 
av massmedia 

Ökad 
trafiksäkerhets-
forskning 

Ökat samarbete på 
olika nivåer – 
nationellt till lokalt 

Lagstiftning, 
utbildning.. 

Trafiksäkerhets-
kampanjer, 
hastighet, lämna 
företräde, alkohol 
och omkörning 

Pricksystem Obligatorisk 
användning av 
skyddssystem i 
bil för barn 

Fortbildning av 
förare. 
Trafiksäkerhetsut-
bildning i skolan 

Polis Ökad 
övervakning av 
hastigheter och 
bilbälte 

Automatisk 
övervakning 

  

Väg-
myndighet 

Trafiksanering i 
tätortsområden 
med beaktande 
av kollektivtrafik 

Bättre väg-
markeringar 

Safety audit Central trafik-
information till 
förare 

 
Trafiksäkerhetsprogrammet gäller för perioden 1997–2001. Målet är 5 % minsk-
ning av antalet dödade per år. 1997 dödades 1411 personer, 1204 dödade 1998, 
1322 dödade 1999 och 1336 dödade år 2000. Uppföljningen av trafiksäkerhets-
programmet görs av ett trafiksäkerhetsråd på ministernivå. 

Tjeckien höjde hastighetsgränsen på motorvägar och sänkte hastighetsgränsen i 
tätort 1.10.1997. God kortsiktig effekt men hastighetsnivåerna i tätort tycks ha 
återgått till de ursprungliga nivåerna under 1999. 
 
Referens 
Road Traffic Safety in the Czech Republic. Past-Present-Futurer, CDV, 2000 
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Nedan följer de trafiksäkerhetsprogram som gäller för Australien, USA, 
Kanada och Japan 
 
Australien ”Safe road use for the whole community” - 2010 

Problem Åtgärd    
Trafikant-
beteende 

Utbildning Förarutbildning 
och körkort 

Övervakning  

Säkrare vägar Black spot-
program 

Safety audit-
program 

Prioritera 
fotgängare, 
cyklister och 
motorcyklister 

 

Fordon och 
bilistskydd 

Harmonisering av 
motorfordon 

   

Teknologi för 
att minska 
förarmisstag 

Bilbältes-
påminnare 

Avståndshållare, 
hastighets-
begränsare, 
interlock för 
alkohol 

Automatisk 
övervakning av 
körkort och 
vakenhet 

Automatiskt 
olyckslarm vid 
svåra olyckor 

Lika säkerhet 
för alla 
trafikanter 

Val av färdmedel?    

Effektivare 
vårdinsatser 

Automatisk 
lägesangivelse av 
olycka 

Effektiva 
sjuktransporter 

Välutbildad 
sjukhuspersonal 

Första hjälpen-
utbildning 

Trafiksäkerhets
-politik och 
forskning 

Förbättrat 
beslutsunderlag 

Två-års 
aktionsplaner 

  

Alternativ till 
motorfordons-
användning 

Samhälls-
planering för att 
minska 
transportbehovet 

Integrering av 
olika 
transportmedel 

Öka tele-
kommunika-
tionerna för att 
ersätta 
landtransporter 

Uppmuntra 
kollektivtrafik 
samt gående 
och cykling 

 
Mål: Att minska antalet dödade per 100 000 invånare med 40 % från 9,3 år 1999 
till högst 5,6 år 2010. Antalet dödade var 1999 1763 och år 2000 1824 (9,6). 
Sverige 6,7 dödade per  

100 000 invånare år 2000. Tilltalande struktur och åtgärdsinnehåll i trafiksäker-
hetsprogrammet. 
 
Referens 
The National Road Strategy 2001-2010. Australien Transport Council, 2000 
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USA ”Promoting Safe Passage into 21st Century”–2008 
Problem Åtgärder 
 Människa Alkohol och 

droger 
Aggresivt 
körsätt och 
hastighet 

Motorcyklar, 
fotgängare 
och cyklister

Trötthet 
och 
ouppmärk-
samhet 

Körkort, 
äldre 
förare 
och unga 
förare 

Pre-
crash 

Fordon ”Crash”- 
avoidance 

Intelligenta 
fordon och 
tung trafik 

Säkerhets-
standard 
hos bilar, 
skol-bussar 

  

 Miljö Vägutformning Järnvägs-
korsningar 

   

 Människa Biomekanik     
Crash Fordon Bilbälten Bilbarn-

stolar 
Avancerade 
skydds-
system-
airbag 

Krock-
säkerhet 

 

 Miljö Hårda föremål i 
vägmiljön 

    

 Människa Akutvård och 
rehabilitering 

    

Post-
crash 

Fordon Bränder Automa-
tiskt 
kollissions-
larm 

   

 Miljö Akutvård –
Skadefalls-
behandling 

    

 
Programmet är från 1998 och baseras på 1996 års situation då antalet dödade var 
42 065. Antalet dödade och skadade skall minska med 20 % till år 2008. Målet är 
således mindre än 33 500 dödade år 2008. Observera att det är samma storlek som 
EUs dödsiffror. USA har den bästa strukturen på trafiksäkerhetsprogrammet (The 
Haddon matrix). Målet är modest. År 1999 var antalet dödade 41 611. Döds-
siffrorna har varit tämligen konstanta sedan 1995. 
 
Referens 
Promoting safe passage into the 21st century, National Highway Traffic Safety 
Administration, Strategy plan 1998 
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Kanada ”Safest in the world” 
Problem Åtgärd 
Öka 
trafiksäkerhets-
medvetandet 
bland trafikanter 

Video ”Car time 
1-2-3-4” 

Stegvis system 
för körkorts-
utbildning 

Operation 
impact-
övervakning 
av bälte 
m.m. 

 

Förbättra 
kommunikation, 
samarbete och 
samspel i trafiken 
med polisen 

Kommunala 
polisprojekt 

Tung trafik 
-förankring  
 av last 
-arbetstid 
-inspektion av 
 transport- 
 företag 

  

Effektivare 
övervaknings-
åtgärder och 
sanktioner 

Bilbälte Alkohol Hastighet Körning mot rött 
ljus 

Förbättra 
datainsamling 
och datakvalitet 

Bil-
användnings-
undersökning 

Teknologi för 
trafiksäkerhet 
(STARS) 

Manual för 
väg-
utformning 

Safety audit, 
Rumble strips 

 
Målet ”Säkrast i världen” infördes 1996 och kallades ”Road Safety Vision 2001” 
och reviderades 1999. 1997 dog drygt 3000 personer i vägtrafiken. Kanada 
använder antalet dödade per 10,000 registrerade motorfordon som målvariabel 
(9de plats i världen). Enkelt och tydligt trafiksäkerhetsprogram. 
 
Referens 
Road Safety Vision (Updated 1999), Making Canada’s roads the safest in the 
world. Transport Canada, TP13347 E, April 2000. 
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Japan Sixth Fundamental Traffic Safety Programme 1996–2000  
(2001–2005) 
Problem Åtgärd (1998) 
Fokusering på 
dödsolyckor 

Uppgradering av 
trafikmiljön i 
tätorter för 
fotgängare 

Förbättring av 
skolväg 

Black spot Förbättra 
korsningar 

Central 
trafik-
kontroll 
och direkt 
trafik-
information

Förbättring av 
trafiksystemet 
genom 
kommunika-
tionsteknologi 

Introducera  
informations- och 
kommunika-
tionssystem för 
fordon. 

Utveckling av 
intelligenta 
transportsystem 

Passage 
av 
tullstation 
utan att 
stanna 

  

Trafikstyrning ”Park and ride”, 
bilpooler och 
flexarbetstid 

Försök att lösa 
köproblem i 13 
försöksorter 

Kollektiv-
trafik-
lösningar 

  

Trafiksäkerhets
utbildning 

Obligatorisk 
trafiksäker-
hetsutbildning 

    

Utbildning av 
äldre förare 

Organsiation för 
utbildnings-
program för äldre 
förare 

    

Åtgärder för 
äldre förare 

Förare över 75 år  
måste testas 

Skylt på bilen för 
75 år och äldre 
förare 

Skylten 
innebär 
vissa 
regler för 
andra 
förare. 

  

Öka 
bältesanvänd-
ningen 

Bilbältes-
kampanj 

Information och 
kontroll/ 
Övervakning 

   

Mobiltelefon 
användning 

Vett och etikett 
från telebolag 

Information    

Safte audit i 
områden 

Samarbete med 
boende i 452 
tätortsområden 

    

Avancerade 
fordon och 
vägmiljöer 

Ett vägmiljö-
koncept klart år 
2000 

Utveckling av 
integrerat 
fordons-system 

   

 
Program upprättas vart 5:te år. Nytt program 2001–2005. Målet år 2000 var färre 
än 9000. Resultatet blev 9066. Japan har haft 5-åriga trafiksäkerhetsprogram 
sedan 1971. Därmed har Japan tillsammans med Finland den längsta erfarenheten 
av trafiksäkerhetsprogram. Japans trafiksäkerhetsprogram omfattade från början 
hela transportsektorn och periodiciteten med femåriga program tycks vara 
framgångsrik. Japan skiljer sig åt från de flesta andra länder genom att polisen är 
ansvarig för trafiksäkerheten och inte väghållaren. Japan är nu inne på sitt sjunde 
trafiksäkerhetsprogram. Formen är i stort sett densamma som 1971. 
 
Referens 
White Paper on Traffic Safety in Japan 2000. Traffic safety policy office, IATSS, 
2000 
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2.1 Sammanfattning 
I tabell 1 är de olika trafiksäkerhetsprogrammens målperiod och mål samt den 
förväntade årliga minskningen i dödade redovisade. 
 
Tabell 1  Målperiod, mål och förväntad årlig minskning av antalet dödade i de 
olika nationella trafiksäkerhetsprogrammen 
 

Land Tidsperiod Mål Situation år 
2000 

Förväntad 
minskning 
per år av 
antalet 
dödade 

Nya Zeeland 2000-2010 265 dödade 465 dödade -5 % per år 
England 2000-2010 40 % minskning av antalet 

dödade och svårt skadade 
50 % minskning antalet 
dödade och svårt skadade 
barn 

3 409 dödade -5 % per år 

Finland 2001-2005(2025) 250 dödade (100 dödade) 396 dödade -9  % per år 
Sverige (2000) –2007 270 dödade 591 dödade -10 % per år 
Nederländerna 2002-2010 750 dödade, 14 000 skadade 1082 dödade -5 % per år 
Danmark 2000-2012 299 dödade 500 dödade -5 % per år 
Norge 2002-2012 190 dödade 340 dödade -5 % per år 
Tyskland 2001-  7503 dödade  
Schweiz 2000-2010 300 589 dödade -5 % per år 
Tjeckien -2001 5 % minskning av antalet 

dödade per år 
1336 dödade -5 % per år 

Australien 2000-2010 Från 9,3 dödade per 100 000 
invånare till högst 5,6 dödade 
per 100 000 invånare år  2010  

1824 dödade -5 % per år 

USA 1998-2008 Dödade och skadade skall 
minska med 20 % 

41 500 
dödade 

-2 % per år 
 

Kanada 2001-2010 Skall var bäst i världen i 
relation till bilparken 

2888  dödade -3 % per år 
  

Japan 2001-2005 8466 dödade 9066 dödade -2 % per år 
 
Finland och Sverige har den största förväntan på sina trafiksäkerhetsprogram och 
skulle behöva fördubbla längden på sina målperioder (vilket Finland gjort 2001) 
för att komma i nivå med de övriga ländernas högsta förväntade värden, en 
minskning av antalet dödade med 5 % per år. De länder som har många dödade, 
USA, Japan, Tyskland och Kanada är försiktigare. Det senare kan vara en följd av 
att deras dödssiffror inte varierar slumpmässigt i samma grad som de mindre 
ländernas dödsiffror och där slumpvariationen både leder till optimism och 
besvikelse. Optimism när det gäller mål och pessimism när det gäller att uppfylla 
målen.  

En minskning av antalet dödade med 5 % kan vara realistiskt om trafiken inte 
nämnvärt förändras under perioden. För varje procentuell årlig trafikökning 
minskar givetvis den procentuella målsättningen med minskat antalet dödade i 
motsvarande grad. Sveriges och Finlands mål skulle således var realistiskt först 
sedan trafikutvecklingen prognostiserats till en minskning av 3–4 % per år, vilket 
inte är realistiskt. Erfarenhetsmässigt gäller tumregeln att antal dödade per 
fordonskilometer hitintills i stort har halverat under en 20-års period dvs. 3–4 % 
per år (1–0,035)20  ≈ 0,5. Den realistiska nivån är således 3–4 % minskning av 
antalet dödade per fordonskilometer. I figur 2 redovisas det skattade antalet 
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dödade per miljon fordonskilometer i Sverige under de senaste 20 åren. Som 
framgår av figuren har antalet dödade per miljon fordonskilometer i stort sett 
(knappt) halverats. 
 

 
Figur 2 Antal dödade per miljon fordonskilometer i Sverige 1981–2000. 
 
Nya Zeeländskt innehåll, amerikansk struktur, kanadensisk enkelhet och japansk 
periodicitet kan utgöra en utmaning till kommande trafiksäkerhetsprogram i andra 
länder. Det är egentligen bara Nya Zeeland och USA som har en åtgärdsstruktur 
som täcker trafiksäkerhetsområdet. 
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3 Problem och åtgärdsgrupper 
Ett syfte med projektet är att bedöma och jämföra de olika nationella 
trafiksäkerhetsprogrammen med avseende på omfattning och innehåll. För att 
kunna göra detta krävs ett oberoende mätinstrument. Nedanstående matris är ett 
försök till en generell struktur. I matrisen finns fyra trafiksäkerhetsfaktorer som är 
av övergripande natur och i hög grad bestämmer eller påverkar trafiksäkerhets-
nivån/trafikmiljön på nationell nivå. 
• Hastighetsnivån i förhållande till vägstandarden – Ju högre hastighetsnivå 

desto sämre säkerhet. 
• Trafiksäkerhetskampanjer är ett uttryck för samhällets prioritering av 

trafiksäkerhet. 
• I viken grad motorvägnätet är utbyggt i förhållande till trafikflödet är viktigt 

för trafiksäkerheten 
• I vilken grad olika trafikantgrupper är separerade från varandra är viktigt – 

oskyddade trafikanter från bilar, genomfartstrafik från lokaltrafik, osv.. 
 
Utgående från Sveriges situation har vi en relativt hög hastighetsnivå (höga 
hastighetsgränser), vilket är negativt för trafiksäkerheten. Trafiksäkerhets-
kampanjer på nationell nivå har saknats under 90-talet. Trafikflödesmässigt är 
motorvägnätet i stort sett utbyggt men det ”heltäckande” motorvägnätet saknar 
fortfarande vissa delar. Separering av trafikantgrupper sker i hög grad, 
cykelbanor, signalreglerade övergångsställen, tunnlar(broar), bilfria tätortsdelar 
m.m.. 

Ett sätt är att i övrigt strukturera åtgärderna efter komponenterna Trafikant, 
Fordon och Väg och trafiksäkerhetseffekterna Risk, Konsekvens och Exponering 
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Tabell 2 Matris för strukturering av trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafikmiljö Hastigheter, Kampanjer, Motorvägar och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Alkohollagstiftning och 

alkoholprov 

Efterlevnad av trafikregler och 
lagar 

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

Körutbildning och körerfarenhet 

Synbarhet – reflexer m.m. 

Förares 
mobiltelefonanvändning 

Bilbältesanvändning 

Hjälmanvändning – tvåhjulingar 

Åldersstruktur hos trafikanterna 

Alkohol- och drogpåverkan, 
läkemedel 

Första hjälpen – Utbildning och 
information 

Hjälpinsatser – mobiltelefon 

Vägtransportbehov 

Kollektivtrafikstandard 

Arbetsplats i förhållande 
till bostad 

Åldersfördelning hos 
förare-transportbehov 

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Synbarhet – varselljus, reflexer, 
extra bromsljus m.m. 

Interlock – alkohol och bilbälte 

Trafikövervakning och 
sanktioner – fordon 

Bilprovning, flygande besiktning 
och bilålder 

Däck  

Bilars krockegenskaper-passiv 
säkerhet 

Airbag 

Hastighetsregulator och 
bilbältespåminnare 

Första hjälpen – Utrustning 

Drivmedelskostnad  

Övriga fordonskostnader 

Interlock – Behörighet 
avseende körkort 

 
 

Väg Väg- och gatustandard (inkl. 
drift och underhåll) 

Information (IT) 

Safety audit och black spot 

Vägens sidoområde 

Olycksrapportering 

Mitträcken 

Trafik- och 
miljörestriktioner 

Vägtullar och 
vägfinansiering 

Övrigt Polis, försäkringsbolag och 
frivilligorganisationer 

Vård och rehabilitering Alternativa 
transportmedel 
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Finland 
På hastighetssidan gäller att hastighetsgränserna sänkts i Finland under senaste 
decenniet. Nationella kampanjer saknas. Motorvägnätet är relativt väl utbyggt och 
oskyddade trafikanter är separerade från biltrafik. Utvecklingen är som i Sverige. 
Lyckades dock bättre än Sverige år 2000. Minskning med storleksordningen 40 
dödade (-9 %) mot en ökning i Sverige med 11 dödade (+2 %). Finland har haft 
en trafikminskning under senare delen av år 2000 som varit kraftigare än i 
Sverige. Så här skulle jämförelser kunna göras med alla länder men leder till n! 
jämförelser.  

I fortsättningen sker en koncentration till trafiksäkerhetsprogrammen och 
ovanstående matris. 

 
Finland  

Trafikmiljö Hastigheter och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Alkohollagstiftning  

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

Synbarhet – reflexer m.m. 

  
 
Kollektivtrafikstandard 

 

Fordon    
Väg Information 

 

Vägens sidoområde 

Olycksrapportering 

 

Övrigt Polis   

18 poäng av 61 poäng  
 
Poängsättningen har inneburit att var och en av trafikmiljöåtgärderna erhållit 
5 poäng om de behandlats i programmet medan övriga åtgärder erhållit en (1) 
poäng om de behandlats. Antalet möjliga poäng blir då 61. 
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Nya Zeeland 
Trafikmiljö Hastigheter och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Alkohollagstiftning och 

alkoholprov 

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

Körutbildning och 
körerfarenhet 

Trafikutbildning 

Bilbältesanvändning, 
barnbilstolar 

Första hjälpen – Utbildning 
och information 

 

 

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Synbarhet – varselljus, 
reflexer, extra bromsljus 
m.m. 

Interlock-alkohol och 
bilbälte  

Första hjälpen – Utrustning Behörighets-
restriktionere 

 
 
 

Väg Väg- och gatustandard 
(inkl. drift och underhåll) 

Safety audit och black spot

  

Övrigt Polis, försäkringsbolag och 
frivilligorganisationer 

Vård och rehabilitering  

25 poäng 
 
Sverige 

Trafikmiljö Hastigheter och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Efterlevnad av trafikregler 

och lagar 

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

  

Fordon Bilars köregenskaper – 
aktiv säkerhet 

Interlock – alkohol och 
bilbälte  

Hastighetsregulator och 
bilbältespåminnare 

 

Interlock – 
Behörighet 

 

Väg Black spots/Safety audit Mitträcken Vägtullar och 
vägfinansiering 

Övrigt Polis, försäkringsbolag och 
frivilligorganisationer 

  

20 poäng 
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England 
Trafikmiljö Hastigheter, Kampanjer och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Alkohollagstiftning och 

alkoholprov 

Efterlevnad av trafikregler 
och lagar 

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

Körutbildning och 
körerfarenhet 

Bilbältesanvändning 

Hjälmanvändning – 
tvåhjulingar 

Alkohol- och 
drogpåverkan, läkemedel 

 

 

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Synbarhet – varselljus, 
reflexer, extra bromsljus 
m.m. 

Bilars krockegenskaper-
passiv säkerhet 

 
 

 

Väg Information 

Safety audit och black spot

  

Övrigt    
27 poäng 
 
 
Nederländerna 

Trafikmiljö Hastighet och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Trafikövervakning och 

sanktioner- trafikant 

Körutbildning och 
körerfarenhet 

Synbarhet – reflexer m.m. 

  

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Trafikövervakning och 
sanktioner – fordon 

Bilars krockegenskaper-
passiv säkerhet 

 

 

Väg  Olycksrapportering 

Mitträcken 

 

Övrigt    
18 poäng 
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Danmark 
Trafikmiljö Hastigheter, Kampanjer och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Alkohollagstiftning och 

alkoholprov 

Trafikövervakning och 
sanktioner- trafikant 

Alkohol- och 
drogpåverkan, läkemedel 

 

 

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Trafikövervakning och 
sanktioner – fordon 

Bilars krockegenskaper-
passiv säkerhet 

 

 

Väg Väg- och gatustandard 
(inkl. drift och underhåll) 

Vägens sidoområde 

Mitträcken 

 

Övrigt   Alternativa 
transportmedel 

25 poäng 
 
 
Norge 

Trafikmiljö Hastigheter och Separering av oskyddade trafikanter 
Åtgärd Olycksrisk Olyckskonsekvens Exponering 
Trafikant  Körutbildning och 

körerfarenhet 
  

Fordon Bilars köregenskaper-aktiv 
säkerhet 

Interlock – alkohol och 
bilbälte 

Bilars krockegenskaper-
passiv säkerhet 

 

Interlock – 
Behörighet 

Behörighetsrestri
ktionere 

 
Väg Väg- och gatustandard 

(inkl. drift och underhåll) 

 

Vägens sidoområde 

Mitträcken 

Trafik- och 
miljörestriktioner 

Vägtullar och 
vägfinansiering 

Övrigt Polis, försäkringsbolag och 
frivilligorganisationer 

  

22 poäng 
 
Trafiksäkerhetsprogrammen i England, Nya Zeeland och Danmark torde ha högre 
trafiksäkerhetspotential än de övriga länderna som behandlats Sverige, Norge och 
Finland även om bedömningen är subjektiv. Hastighet och oskyddade trafikanters 
situation behandlas i alla programmen. I övrigt är trafiksäkerhetsprogrammen 
mycket olika. 
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3.1 Addera eller multiplicera åtgärdseffekter 
Hur skall totala trafiksäkerhetseffekten av ett trafiksäkerhetsprogram beräknas 
utifrån skattningar av enskilda åtgärders trafiksäkerhetseffekter? De flesta inser att 
det inte är rätt att addera effekterna av de planerade eller vidtagna åtgärderna. 
Några anser att vissa åtgärder t.ex. vägåtgärder som riktar sig mot olika trafik-
säkerhetsproblem eller trafikantåtgärder som riktar sig till olika åldersgrupper, kan 
adderas inom grupperna men inte mellan grupperna.  

Förväntade effekter av trafiksäkerhetsåtgärder kan anges på olika sätt 
• Förändring av antal dödade eller antal skadade eller antalet dödsolyckor 

eller antalet personskadeolyckor under en bestämd tidsperiod 
• Förändring av andel eller procentuell andel av en grupp olyckor eller 

skadade relaterade till olyckstyp, fordonstyp, vägtyp eller trafikantgrupp 
under motsvarande tidsperiod 

• Förändring av andel av den totala summan inom landet under den 
bestämda tidsperioden 

 
VTI har i meddelande 831, 1998 presenterat ett räknesätt att undvika dubbel-
räkning vid utvärdering av genomförda eller planerade trafiksäkerhetsprogram 
genom att använda den senare beskrivning av förändringarna. 

Nya Zeeland anger i sitt förslag till nationellt trafiksäkerhetsprogram hur 
effekten av flera samtidiga åtgärder inom en bestämd tidsperiod skall beräknas om 
man känner effekten av varje enskild åtgärd: 
 
”Angående effekten av åtgärderna 
 
Effekten av åtgärderna är multiplikativt kombinerade inom olika kategorier på 
grund av att de påverkar samma olyckor. Om åtgärd A reducerar antalet skadade 
med 20 % och åtgärd B minskar antalet skadade med 20 % så innebär 
kombinationen 36 % minskning och inte 40 %. 

Anledningen är att ingen olycka kan undvikas två gånger. För varje trafikkategori 
gäller således att 

Målutfallet år 2010 =  
(Trafiksäkerhetsproblemet idag) * Faktor 1*Faktor 2*Faktor3*…….. 

Vissa åtgärder, t.ex. vägbyggnadsåtgärder, är undantagna från denna regel. Om 
två åtgärder införs på olika delar av vägnätet eller för olika grupper av trafikanter 
– som ofta görs – måste deras effekt adderas, inte multipliceras, inom kategorien. 
T.ex. broåtgärder är adderade till korsningsåtgärder eftersom olyckor på broar inte 
sker tillsammans med olyckor i korsningar. 

Modellen kombinerar effekten av olika åtgärder multiplikativt inom olika 
kategorier men additivt mellan olika kategorier. Detta beror på att kategorierna 
inte överlappar varandra, så effekten av en åtgärd på två kategorier är verkar på 
båda kategorierna. 

Utfall för all trafik =  
(Utfall för kategori 1)+(Utfall för kategori 2)+(Utfall för kategori 3)…… 
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Matematik 
 
Låt varje fordonskilometer i vägnätet karakteriseras av n egenskaper, som var och 
en kan ha ett antal diskreta värden. Vi kan då definiera den uppsättning I av 
trafikkategorier som produkten av de olika egenskaperna. 

I = I1× I2 × I3…× In 

Därefter klassificeras den nuvarande trafiksäkerhetssituationen i olika distinkta 
kategorier som skiljer sig åt med avseende på egenskaperna. Vi definierar en 
uppsättning av olika utfall O av vilka varje element Oi är beskrivet av det i:te 
elementet av produkten I. 

O={ }IiOi ∈  

En åtgärd förväntas minska utfallet knutet till en viss, typisk högrisk, 
trafikkategori. Låt Fij bli utfallsfaktorn av åtgärdsförändringen med vilken 
åtgärden j påverkar utfallet Oi knutet till trafikkategori i. Eftersom åtgärderna 
normalt kombineras multiplikativt erhålles det predikterade utfallet Oi

* enligt 

Oi
*= ∏

j
iji FO  

Vi erhåller utfallsfaktorn Fij som följer 

Fij = fij (Qj) 

Där funktionen fij bestämmer hur åtgärd j påverka Fij och Qj är graden av åtgärden 
j i vägnätet”. 

VTIs beräkningsmetod är samma andas barn men har ytterligare en dimension 
som undviker den additiva delen av metoden. Utgångspunkten är åtgärder och 
trafikpopulationer som utgörs av väg-, fordons- eller trafikantgrupper och där 
åtgärdens effekt på populationen relateras till hela trafiksystemet. För varje 
kombination av åtgärd och trafikpopulation görs följade 
• Hur stort är trafiksäkerhetsproblemet för den beskrivna populationen inför 

åtgärdsperioden? 
• Hur stor del av populationen kommer att åtgärdas? 
• Vilken procentuell effekt har åtgärden på åtgärdspopulationen? 
• Vad blir den procentuella effekten i relation till det totala trafik-

säkerhetsproblemet – pi? 
• Hur stor andel av de ursprungliga totala trafiksäkerhetsproblemet återstår –  

(1- pi)?  
 
Det erhållna trafiksäkerhetsproblemet = Det ursprungliga trafiksäkerhets-

problemetC
n

i
ip

1

)1(
=

−  

eller att  

Den erhållna trafiksäkerhetseffekten = 1 - C
n

i
ip

1

)1(
=

−  

Motsvararande beräkningsteknik används i anslutning till det engelska 
trafiksäkerhets-programmet för perioden fram till år 2010. 
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”Antag att det finns en lista M1, M2,…, Mm av åtgärder och att effekten av Mi för en 
grupp skadade är µij för population j. 
 

 Population 1 Population 2  Population n 
M1 µ11 µ12  µ1n 
M2 µ21 µ22  µ2n 
M3 µ31 µ32  µ3n 

 
Om trafiksäkerhetsmålet år 2010 är C´(2010) kan detta jämföras med den 
sammantagna effekten på 1998 års värde genom följande ekvation 

C´(2010) = C(1998) ( )∏ − ijµ1  

Det finns omständigheter när antagandet inte stämmer. Det finns ingen allmän 
metod för att behandla ett reducerat µ-värde av en andra åtgärd förutsatt att den 
första är implementerad (under perioden). 

µij- värdena är således från början relaterade till hela åtgärdsgruppen, dvs. effekt 
och omfattning är beaktade. 

Populationerna som skall åtgärdas i det engelska exemplet är bilister, fotgängare, 
cyklister, motorcyklister och övriga och åtgärderna omfattar 12 grupper. För varje 
kombination av åtgärdsgrupp (i) och åtgärdspopulation (j) har en åtgärdseffekt 
skattats - µij. 

Genom att multiplicera åtgärdseffekten med åtgärdspopulationens andel av totala 
trafiksäkerhetsproblemet kan den ursprungliga metoden användas.” 

 
Rune Elvik har i ”Improving road safety in Sweden” TØI Report 490/2000 använt 
den ”svenska” modellen. 
 
 
3.2 Diskussion 
I diskussionen uttrycks ofta att olika åtgärder kan eliminera en och samma t.ex. 
dödsolycka och att det därvid blir en dubbelräkning. Det är dock inte denna typ av 
misstänkt dubbelräkning som avses ovan. Det som avses ovan är när en stor grupp 
trafiksäkerhetsåtgärder beaktats blir trafiksäkerhetsproblemet allt mindre för 
ytterligare åtgärder som beaktas.  
 
Referenser 
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4 Förväntade åtgärdseffekter 
England 
Bottom-up-metoden blir allt vanligare. England är ett bra exempel. Även om 
beräkningarna inte redovisas i detalj finns upplysningar om vilka antaganden som 
ligger bakom de skattade siffrorna. 12 åtgärdsgrupper finns redovisade och 
trafiksäkerhetseffekten har beräknats för dödade och svårt skadade resp. lindrigt 
skadade  Resultatet  framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3 Antagen minskning i procent (%) av dödade och svårt skadade av 
åtgärder i programmet. Genomsnitt för alla vägmiljöer – England 

 

 

Bilister Fotgängare Cyklister Motorcyklister Andra Alla trafikanter 

 Dödade o. Lindrigt  Dödade o. Lindrigt  Dödade o. Lindrigt  Dödade o. Lindrigt  Dödade o. Lindrigt Dödade o. Lindrigt  

 sv.skadade Skadade sv.skadade skadade sv.skadade skadade Sv.skadade skadade Sv.skadade skadade sv.skadade skadade 

Nya vägar 6,0 6,0 13,7 13,7 4,3 4,3 6,0 6,0 6,0 6,0 7,7 6,9 

Ökad passiv säkerhet i bilar 10,0  15,0        8,6  

Andra fordonsåtgärder 5,4 5,0 2,0  3,2  8,0 4,0 3,0  4,6 3,6 

Motorcykel- och cykelhjälm     6,0  7,0    1,4  

Ökad säkerhet på tvåfältsvägar 4,1 1,1     4,2 1,0 4,1 1,3 3,4 1,2 

Åtgärdsprogram för unga förare 2,8 3,4 1,3 1,0 1,0 1,0 0,8 1,3 0,4 0,7 1,9 2,6 

Tilläggsåtgärder för oskyddade 

 Trafikanter 

 6,0 6,0 4,0 4,0     1,2 0,8 

Åtgärder för hastighetssänkning 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Barnskyddsåtgärder   6,9 7,9 0,6 0,7     1,7 1,1 

Åtgärder mot alkohol och 

bilkörning 

1,9 1,0 0,4 0,2 0,2 0,1 0,8 0,5 0,8 0,5 1,2 0,8 

Åtgärder mot överskridande av 

körtid. 

2,1 2,1 0,9 0,8 1,2 1,1 1,9 1,9 2,3 2,5 1,9 2,3 

Åtgärder för att förbättra 

körbeteendet 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Kombinerad åtgärdseffekt 33,0 22,0 42,0 31,0 31,0 24,0 30,0 19,0 21,0 15,0 35,0 23,0 
 
Nederländerna har gjort motsvarande för sitt program men anger också 
kostnadseffektivitetskvoten. Antalet åtgärdsgrupper är 15 stycken. Se tabell 4. 
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Nederländerna 
Table 4 Overview of the numbers of victims (deaths and in-patients), costs, 

and cost effectiveness (c/e ration) of the various measures. 
 Sammanställning av det minskade antalet dödade och svårt skadade, 

kostnader och kostnadseffektivitetskvot för olika åtgärder 
 

Type of measure 

Åtgärd 

Victim savings from óne annual 
investment 
Minskat antal dödade och svårt 
skadade per årlig investering 

Investment in period 2002-2010 
Investering under åren  
2002–2010 
 

C/e ratio 
Kostnads/ 
Effektivitets
kvot 

 Annual 
(abs.) 
Årligt antal 

Effectiveness 
duration (years) 
Antal 
avskrivningsår 

Total Current 
Value (1) 
Nuvarande 
värdering 

Annual (Million 
guldens) (2) 
Årlig investering 

Investment 
duration 
Invester-
ingens 
livslängd 

Total 
(Million 
guldens) 
Total 
kostnad 

Costs/victim saved 
(2)/(1) 
Kostnad per räddat 
liv eller svår skada 

Urban residential roads 
Bostadsgator i tätort 37 30 671 128 9 1152 0.19 
Urban collector road 
Uppsamlingsgator i tätort 37 30 672 126 9 1135 0.19 
Rural residential road 
Bostadsvägar på landsbygd 21 30 376 15 9 135 0.04 
Rural collector road 
Uppsamlingsvägar på landsbygd 34 30 604 181 9 1629 0.30 
Rural through-road (2x1) 
Genomfarter, 3-fältsvägar 8 30 148 444 9 3996 3.00 
Enforcement and public information 
Övervakning och information 961 1 961 170 9 1530 0.18 
Driving licence novice drivers 
Nya körkortstagare 201 3 580 95 9 855 0.16 
Safety culture haulage companies a)  
Trafiksäkerhetskultur i transportföretag 55 1 55 56 9 504 1.02 
Driving test mopedists & light-moped 
Körtest för moped och lätt-mopeder  113 3 326 39 9 351 0.12 
Bicycle front reflector 
Reflex framtill på cyklar 4 10 30 3.5 9 31.5 0.12 
Van blind area mirror 
Backspegel för vans 12 10 101 275 1 275 2.72 
Lorry closed side protection 
Sido(underkörnings)skydd på lastbilar 27 10 228 112 1 112 0.49 
Lorry open side protection  b) 

Alternativ åtgärd till ovanstående 25 10 211 24 1 24 0.11 
Van electronic tachograph/ 
On-board computer 
Elektonisk färdskrivare och färddator i 
vans 

351 10 2961 1100 1 1100 0.37 

Lorry electronic tachograph/ on-board 
computer 
Elektonisk färdskrivare och färddator i 
lastbilar 

193 10 1628 260 1 260 0.16 

Total plan period 2000-2010 
Average annual investment = (1) / 9 
Total årlig kostnad 

     13,000 
1,500  

a) A safety culture results mainly in less material damage only (MDO) damage. Its 
effects have not been allowed for because of the C/E calculation method used; this 
only takes the reduction of deaths and in-patients into account. 

b) The open side protection is an alternative to the closed side protection; that is why it 
has not been included in the total investment. 
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Finland 
”Om hela programmet genomförs beräknas det kunna minska antalet dödsfall i 
trafiken med 120 och antalet personskadeolyckor med, jämfört med 1990-talets 
sista år med 1 300”. ”Programmets kostnadseffektivitet är 2,4 då man beaktar de 
åtgärder som kunnat kalkyleras. Värdet av kostnadsbesparingen är således 2,4 
mark för varje investerad mark i trafiksäkerhetsåtgärder. Minskningen i dödsfall 
fördelar sig på de olika åtgärdsgrupperna enligt figur 3. 
 

Figur 3 Minskning i antal dödsfall enligt det finska trafiksäkerhets-
programmet. 
 
Beräkningsunderlaget är inte redovisat. Saknas 30 dödsfall för att målet skall 
uppnås? Antalet åtgärder som anges är av storleksordning 10–20 på vart och ett av 
de fyra åtgärdsområdena. Det finska programmet är bra men en brist är 
avsaknaden av hur säkerhetskalkylerna har genomförts.  
 
Danmark 
Lika trevligt som det finska trafiksäkerhetsprogrammet är det danska. Här är alla 
kalkylerade värden synliga för 39 av de 62 åtgärdsförslagen och för var och en av 
dessa är kostnad/nyttan redovisad avseende dödade och svårt skadade för den 
enskilda åtgärden och totalt hela. Hänsyn har också tagits till dubbelräkning. 
Kostnadseffektsambandet och de beräknade åtgärder och effekt redovisas i 
figur 4. 

Antalet minskade dödsfall enligt det finska 
trafiksäkerhetsprogrammet

23

3638

22

Högre prioriterung av
trafiksäkerheten

Förbättring av
säkerheten i tätorter
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förarna
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avkörnings- och
mötesolyckor

Antalet minskade dödsfall enligt det finska 
trafiksäkerhetsprogrammet

23

3638
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säkerheten i tätorter

Åtgärder som berör
förarna

Minskning av antalet
avkörnings- och
mötesolyckor



VTI notat 59-2001 35 

 
Initiative cost-effectiveness 

 

 
 
Figur 4 Den kumulativa kostnads-nytta-analysen i Danmark. Från den 
”billigaste” till den ”dyraste” åtgärden i trafiksäkerhetsprogrammet 
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Nya Zeeland  
Vi avslutar med Nya Zeeland som redovisar 22 åtgärder men antar att detta 
medför en 23de positiv åtgärd, ökad effektivitet. Observera att i tabell 5 redovisas 
de minskade samhällsekonomiska kostnaderna av åtgärderna. Sammanfattningsvis 
gäller att vissa resultat är tämligen säkra avseende trafiksäkerhetseffekten men 
osäkra om hur många eller hur mycket som berörs av åtgärden. 
 
Tabell 5 Minskning av de samhällsekonomiska kostnaderna i procent av de 
förväntade samhällsekonomiska kostnaderna 2010 genom trafiksäkerhetsåtgärder 

Åtgärdstyp Typ av åtgärd Trafiksäkerhets- 
arbete som 
vanligt 

Övervakning Blandning Fysiska  
åtgärder 

Vägen Anvisningar och regler  
Åtgärder mot black spots 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 
Vägbyggnadsprogram 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 
Utökat vägbyggnadsprogram   11,7 % 18,0 % 
Räddningstjänst och vård 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 
Vägen Efterlevnad 
Hastigheter i tätorter  5,3 % 5,3 % 3,3 % 
Hastigheter på landsbygden  19,1 % 11,6 % 11,6 % 
Obligatorisk alkoholtest  3,3 % 3,3 % 3,3 % 
Användning av skyddssystem 
(bälte) 

 4,2 % 4,2 % 2,9 % 

Fordonet Anvisningar och regler 
Lätta fordon 15,5 % 15,5 % 15,5 % 15,5 % 
Tunga fordom  0,5 % 0,5 % 0,5 % 
Trafikanten Anvisningar och regler 
Körkortsålder  2,6 %   
Ökade körkortskrav 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 
Sänkt alkoholgräns  4,5 % 4,5 %  
O-gräns för unga  0,1 %   
Utökad definition av mörker  0,7 %   
Trafikanten Efterlevnad 
Fordonsbeslag 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 
Körkortsindragning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 
Interlock-alkohol  0,6 %   
Utbildning Inkluderat i andra åtgärder 
Belöning/straff  2,0 % 2,0 % 2,0 % 
Effektivitetsvinst 9,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 
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4.1 Sammanfattning 
Ovanstående belyser på olika sätt hur nationella trafiksäkerhetsprogram 
struktureras med hänsyn till problem och åtgärder samt de förväntade trafik-
säkerhetseffekterna. Idag är det inte tillräckligt med ett trafiksäkerhetsprogram 
som bara belyser antalet dödade utan det ställs också en mängd andra krav som 
bör uppfyllas avseende ekonomi, miljö m.m. Inventeringen av trafiksäkerhets-
programmen visar att variationen är stor mellan olika länder. Det finns all 
anledning att närmare studera de olika trafiksäkerhetsprogrammen som underlag 
för kommande trafiksäkerhetsprogram. 

Vad som ofta saknas är en beskrivning av hur programmen skall följas upp när 
det gäller de förväntade effekterna. Vilket informationsbehov är nödvändigt och 
tillräckligt? Vem eller vilka får resurser till uppföljningen? Dessa frågor besvaras 
sällan i trafiksäkerhetsprogrammen. Det är givetvis viktigt att programmen följs 
upp så att kunskapen om trafiksäkerhetsområdet ökar inför nästa program. 
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