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Förord 
Denna studie, Faktiska skador i polisrapporterade olyckor på mötesfria vägar – 
en förstudie, redovisar resultat och slutsatser från ett första försök med syfte att få 
bättre kunskap om de verkliga personskadorna på mötesfria 2+1-vägar, vad som 
orsakat skadorna och vad som ytterligare kan göras för att förebygga framtida 
skador. 

Undersökningen har genomförts av undertecknad på uppdrag av och i 
samarbete med Jan Moberg och Magnus Larsson, Vägverket. 
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Ulf Brüde 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad som kan göras för att få 
bättre kunskap om de faktiska personskadorna på mötesfria vägar. Detta skall i sin 
tur användas för att om möjligt förbättra utformningsråden för byggande av 
mötesfri väg 

Som underlag har inledningsvis utnyttjats en enkät som skickats ut till förare av 
fordon i vilket det på mötesfri 2+1-väg enligt polisen uppstått svår personskada 
under 2001–2002 eller lindrig personskada under andra halvåret 2002. 

Av 91 tillfrågade fordonsförare besvarades enkäten av 23 stycken (25 %). 
Materialet är litet och de slutsatser som kan dras blir med nödvändighet 
begränsade. 

Det bedöms att polisen i flertalet fall har gjort rätt klassificering av skadornas 
svårhetsgrad, åtminstone vad gäller de enligt polisen svåra personskadorna. 
Underlaget för bedömningen har dock varit bristfälligt, särskilt vad gäller de 
enligt polisen lindriga personskadorna, och skulle kunna förbättras. Det fordras 
också ett annorlunda frågeunderlag för att få svar på hur vägens detaljutformning 
påverkat svårhetsgraden. 

Flera av de inträffade skadorna har bedömts som ”svårare” (sjukskrivning ett 
par månader) eller ”mycket allvarliga” (fortfarande sjukskriven efter ett år). Detta 
gäller främst för enligt polisen svåra personskador (50 %) men även för några 
enligt polisen lindriga skador (9 %). Upphinnandeolyckor synes utgöra det största 
skadeproblemet på 2+1-vägarna närmast följt av singelolyckor, i båda fallen ofta 
förknippat med nackskador. 

Inte i något fall med ”svårare” eller ”mycket allvarlig skada” kan man helt 
utesluta att vägen (förekomst eller avsaknad av räcken, antal körfält, 
körbanebredd, vägrensbredd, hastighetsgräns eller annat) varit bidragande orsak 
till skadan. 

Som framgått har svarsunderlaget i studien varit mycket litet samtidigt som 
ställda frågor inte till fullo varit de för ändamålet mest lämpade. Vissa ändringar 
föreslås därför för det fortsatta arbetet. 
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1 Bakgrund, syfte och genomförande 
VTI följer kontinuerligt upp inträffade polisrapporterade olyckor och av polisen 
registrerade personskador på i princip alla nytillkomna mötesfria motortrafikleder 
(MML) och mötesfria landsvägar (MLV). Polisens klassificering av olyckornas 
svårhetsgrad ger inte alltid en sann bild av olyckornas verkliga svårhetsgrad. Dels 
sker klassificering bara efter lindrigt skadade och svårt skadade personer, dels 
sker i vissa fall en felaktig klassificering även i denna grova bedömning. 
Vägverket har därför önskat en utvidgning av projektet. 

Det nya projektet syftar till att få bättre kunskap om de faktiska personskadorna 
i inträffade olyckor på MML och MLV. Vägverket vill också kunna koppla 
skadorna till olika olyckstyper och till vägmiljön för att därmed få möjlighet att 
förbättra utformningsråden för byggande av mötesfri väg. 

Till att börja med har gjorts en enkätstudie omfattande samtliga fall där polisen 
rapporterat svår personskadeolycka (på MML/MLV) under 2001–2002 samt ett 
urval, de fall där polisen rapporterat lindrig personskadeolycka (på MML/MLV) 
under andra halvåret 2002. 

Som hjälpmedel har utnyttjats en av Folksam tidigare mera allmänt utformad 
forskningsenkät. Vägverket svarade för utskicket av enkäter, ett utskick per förare 
av de fordon i vilka förare eller passagerare skadats. Svaren skickades sedan till 
VTI som svarat för bearbetning och sammanställning. 

Med utgångspunkt från resultat och erfarenheter av studien planeras sedan en 
fortlöpande uppföljning av nytillkomna skadefall. 
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2 Enkät 
2.1 Frågeformulär 
Det använda frågeformuläret omfattar sex sidor. Frågorna gäller bl.a. fordonets 
utrustning, yttre omständigheter vid olyckan, kollisionsförlopp, skador på det egna 
fordonet, uppgifter om förarens och passagerarens skyddsutrustning, erhållna 
personskador (vårdtid på sjukhus, antal sjukskrivningsdagar, vilka delar av 
kroppen som skadats och på vilket sätt) samt egna kommentarer. 

 
2.2 Utskicket 
Utskick gjordes november 2003 till 91 personer, förare till fordon i vilka 
åtminstone någon förare eller passagerare drabbats av personskada enligt polisen 
– antingen svår personskada på MML/MLV under 2001–2002 eller lindrig 
personskada på MML/MLV under andra halvåret 2002. Totalt berörs 77 stycken 
olyckor, varav ca en tredjedel svåra och två tredjedelar lindriga person-
skadeolyckor. För ytterligare totalt ca 20 olyckor saknades tillräckligt underlag för 
att skicka ut enkäter. 

 
2.3 Inkomna svar 
Av de tillfrågade fordonsförarna besvarade 23 (ca 25 %) enkäten. Flera anled-
ningar kan finnas till den låga svarsfrekvensen. Det hade förflutit ganska lång tid 
sedan olyckstillfället. Utskicket gjordes månaden innan jul (senaste svarsdatum 
den 22 december). Svarsformuläret kunde till vissa delar uppfattas som alltför 
omfattande. Det skickades inte ut någon påminnelse. 
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3 Resultat 
Nedan redovisas översiktligt de fall som besvarats i enkäten. Även övergripande 
uppgifter om själva olyckan redovisas. För några av flerfordonsolyckorna har två 
inblandade fordonsförare besvarat enkäten. 

Först finns uppgifter hämtade från polisrapporten om månad, del av dygnet, 
ljusförhållande, olyckstyp, väglag, antal svårt (SS) respektive lindrigt skadade 
(LS) i olyckan, beskrivning av olycksförloppet samt antal inblandade fordon med 
svårt alternativt lindrigt skadade. 

Därefter redovisas fordonets årsmodell samt antal personer i bilen. 
För angivet fordon och samtliga personer i fordonet redovisas enligt 

enkätsvaret erhållna skador (antal vårddagar på sjukhus, antal sjukskrivningsdagar 
samt typ av personskador). Det framgår inte alla gånger klart om det bara handlat 
om akutbesök och hemfärd samma dag eller om patienten skrivits in och stannat 
på sjukhus under natten. Inte heller om det skett behandling eller enbart handlat 
om observation. 

Det kan finnas skäl att här redovisa vad som avses med svår skada enligt 
polisen (som gör sin klassificering utifrån iakttagelser på olycksplatsen). Med 
svårt skadad (enligt polisen) räknas en person som erhållit brott, krosskada, 
sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Dessutom 
räknas som svår personskada annan skada som väntas medföra intagning på 
sjukhus. Övrig personskada betecknas som lindrig. Det är uppenbart att 
svårhetsgraden är högst varierande för skador som skall klassas som svår enligt 
polisen. Gränsen mellan svår och lindrig skada kan i vissa fall vara något diffus. 
Detsamma torde gälla även för gränsen mellan lindrigt skadad och ej skadad. 

För varje person har gjorts en ”bedömning” (av VTI:s utredare) huruvida 
polisen (utifrån sina direktiv) gjort rätt/fel klassificering av skadan med hänsyn 
taget till vad som framkommit i enkätsvaret. En bedömning görs också huruvida 
skadan kan betraktas som ”svårare” (sjukskriven någon eller några månader) eller 
”mycket allvarlig” (fortfarande sjukskriven efter ett år). 

De olika bakgrundsfärgerna följer gjorda bedömningar. Grönt svarar mot ingen 
personskada, gult mot lindrig personskada, rosa mot svår/svårare personskada och 
rött mot ”mycket allvarlig skada”. 

Till sist redovisas särskilda kommentarer som framkommit i enkätsvaret. 
 

3.1 Skadade i svåra personskadeolyckor enligt polisen 
Fordon

MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

2 augusti em Dagsljus S1 Torrt 2 Pb har av okänd anl. hamnat i gruskanten, upp på vägen igen, på nytt av till höger och voltat. 1  
Årsmodell 00 (2 personer i bilen). 
Föraren, ej vårdats på sjukhus men sjukskriven 14 dagar (ytliga brännsår i ansiktet 
orsakad av krockkudden).  
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, fel klassificering, egentligen lindrigt 
skadad. 
Passagerare, vårdats på sjukhus 1 dag och sjukskriven 60 dagar (slag mot 
tinningen, stel i nacken, hjärnskakning). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering, ”svårare skada”. 
Den tillfrågades kommentarer: ”Bilbältena och bilkonstruktionen var en riktig 
”livlina”. Dåsighet bidrog till olyckan.” 
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Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

6 oktober em/kv Dagsljus S1 Vått 1 Pb kört av vägen och i diket. 1

Årsmodell 86 (1 person i bilen). 
Körde upp mot berg, medvetslös. 
Föraren, vårdades på sjukhus 5 dagar, sjukskriven 2 år (nackskada, höftsmärtor, 
andningssvårigheter, svår depression). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering, ”mycket allvarlig 
skada”. 
Den tillfrågades kommentar: ”Aldrig köra gamla bilar, ha bra vinterdäck, inte köra 
när man är trött, köra lagligt.” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

5 oktober em Dagsljus U1 Torrt 1 5 Pb saktar in för fasaner vå vägen, tre Pb inblandade i seriekollision. 1

Årsmodell 92 (2 personer i bilen). 
Körde in i framförvarande bil. 
Föraren, vårdats på sjukhus 24 dagar, sjukskriven 70 dagar (brutet bröstben, 
brutna revben, ont vänster ben). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering, ”svårare skada”. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus men sjukskriven 14 dagar (ont i bröstkorg och 
nacken). 
Bedömning: Lindrigt  skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Köra extremt sakta, ej prata med passageraren, vara 
beredd på att framförvarande kan tvärstanna….” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

12 januari em Dagsljus U Lös snö 2 Pb som blivit påkörd bakifrån av Lb. 1

Årsmodell 92–93 (5 personer i bilen). 
Föraren, ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Vårdats på sjukhus, opererad och sjukskriven 2 år efter olyckan 
(skador på nackryggen). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering, ”mycket allvarlig 
skada”. 
Passagerare. Vårdats på sjukhus och sjukskriven i ej angivet antal dagar (chockad, 
i övrigt småblessyrer). 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, fel klassificering, egentligen lindrigt 
skadad. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Vårdats på sjukhus och sjukskriven i ej angivet antal dagar 
(nackskador och diverse småskador). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Vi fångades upp av mitträcket.” 
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Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

10 maj em Dagslj U1 Vått 1 1 Pb vattenplanar och kör in i mitträcket, studsar ut och påkörs av annan Pb, bilarna skrot. 1

Årsmodell 96 (2 personer i bilen). 
En annan bil fick vattenplaning och körde in i mitträcket, studsade ut och 
påkördes av aktuell bil som sedan kör av vägen och voltar. 
Föraren. Vårdades på sjukhus 1 dygn, sjukskriven 20 dagar (ömma sannolikt 
spräckta revben, öm i nacke och axlar, öm i sidan, blåmärken över hela kroppen, 
skärsår). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus, sjukskriven 5 dagar (småöm i kroppen). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Om mitträcke inte funnits hade utgången av 
olyckan blivit betydligt allvarligare.” 
 

Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med SS

17 augusti em/kv A 4 Pb skall svänga vänster i korsning, bländas av solen, kolliderar med mötande Pb. 2

Årsmodell 95 (1 person i bilen). 
Föraren. Vårdades på sjukhus i 3 dagar och sjukskriven 19 dagar (krossår på knä, 
skrubbsår efter bilbältet, skrubbsår på fötter efter pedal). 
Bedömning: Svårt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Har inget minne av olyckan.” 
 
 
Kommentar: 
8 svårt skadade enligt polisen. 
7 av fallen bedöms som rätt klassificerade medan 1 av fallen snarare torde ha varit 
lindrig skada. 
 
2 av de enligt polisen svårt skadade bedöms som ”svårare skador” (sjukskrivning 
60–70 dagar, dels en singelolycka och dels en upphinnandeolycka). 
 
2 av de enligt polisen svårt skadade bedöms som ”mycket allvarliga skador” 
(sjukskrivning två år eller längre, i det ena fallet handlar det om en singelolycka 
och i det andra fallet en upphinnandeolycka). 
 
Skador eller problem med nacke har noterats för 5 av de enligt polisen svårt 
skadade. 
 
(2 lindrigt skadade enligt polisen, i båda fallen bedöms klassificeringen som rätt.) 
 
(3 oskadade fall enligt fall polisen. Bedöms som rätt i två fall medan det tredje 
fallet torde vara lindrigt skadad.) 
 
2 av de tillfrågade uttrycker sig positivt angående mitträcket. Inga negativa 
kommentarer om mitträcket. 
 
Utskicket dominerades av S- och U-olyckor (55 respektive 21 %), detsamma 
gäller för inkomna svar (33 respektive 50 %). 
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3.2 Skadade i lindriga personskadeolyckor enligt polisen 
Fordon

MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

16 septembe natt Mörkt V1 Vått 1 Pb väjde för räv, fick sladd och voltade ned i höger dike. 1

Årsmodell 99 (1 person i bilen). 
Föraren, vårdats på sjukhus 1 dag och sjukskriven 5 dagar (huvud och axel). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen svårt 
skadad? 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

20 juli em Dagsljus U1 Torrt 3 Seriekollision med tre inblandade Pb vid övergång två till ett. 2

Årsmodell 89 (2 personer i bilen). 
Påkörd bakifrån. 
Föraren, ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering. Egentligen ej 
skadad. 
Passagerare, vårdats på sjukhus i ej angivet antal dagar och sjukskriven i inte 
heller angivet antal dagar (huvud/nacke). 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, fel klassificering. Egentligen svårt skadad? 
Den tillfrågades kommentar: ”Det är bra med mitträcke ur trafiksäkerhets-
synpunkt.” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

15 oktober fm Dagsljus S1 Torrt 1 Pb fått sladd i vägkanten, kör in i mitträcket och voltar. 1

Årsmodell 92 (1 person i bilen). 
Fel på bromsarna. Voltade på mitträcket men kom inte över på fel sida. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus men sjukskriven i ej angivet antal dagar (blåslagen, 
bruten fot, nackskada, sönderriven på händer. Röntgenundersökning ett år efter 
olyckan påvisar skador i nacken. 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering. Egentligen svårt 
skadad. ”Mycket allvarlig skada”? 
Den tillfrågades kommentar: ”Olyckan kunde inte ha förhindrats eftersom det var 
ett tekniskt fel på bilen…” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

14 oktober lunch Dagsljus S0 Vått 1 Pb som på påfarten körde ned i diket och slog runt. 1  
Årsmodell 97 (1 person i bilen). 
Fick sladd och körde ned i diket. 
Föraren. Vårdats på sjukhus i 1 dag och sjukskriven 2 dagar (skrapsår och 
blåmärken). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen svårt 
skadad? 
Den tillfrågades kommentar: ”Hastigheten kunde vara nedsatt till 50 km/h i vissa 
kurvor, bättre utbildning och information om ABS-bromsar, diken borde vara 
mindre djupa.” 
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Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

7 septembe em/kv Dagsljus U1 Vått 2 Pb som körde på annan Pb bakifrån. 1

Årsmodell 99 (2 personer i bilen). 
Påkörd bakifrån. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus men sjukskrivning pågår fortfarande, olyckan 
inträffade år 2002 (nackstel, yrsel, huvudvärk och nackvärk). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering. Egentligen svårt 
skadad. ”Mycket allvarlig skada”? 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus, ej angett sjukskrivning (upplever stickningar i 
fingrar efter krocken, viss stelhet och smärta i nacken). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Skulle vilja att alla nackstöd gick att ställa in, bra 
med räcket i mitten men bättre om det gick att ha två filer hela vägen.” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

22 oktober em/kv Mörkt U1 Vått 4 Flera Pb kör in i varandra då den första bromsar för en olycka. 2

Årsmodell 02 (2 personer i bilen). 
Påkörd bakifrån av bil som i sin tur blev påkörd bakifrån. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus och ej varit sjukskriven (nacke, axlar och rygg). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej varit sjukskriven (nacke och arm). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

21 december em Dagsljus U1 Lös snö 3 Mycket halt. Seriekrock med många inblandade bilar. Totala skadeförloppet ej känt. 2

Årsmodell 95 (3 personer i bilen). 
Påkörd bakifrån och kanade in i mitträcket. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven (skador från airbag på 
handleder, ont i rygg och nacke). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven (ont i rygg och nacke). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt bedömning. 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

4,13 december em/kv Mörkt O2 Vått 3 Tvär omkörning vid två till ett, båda Pb genom högra vajerräcket, fler Pb bakom inblandade. 1

Årsmodell 00 (3 personer i bilen) respektive Peugeot 01 (2 personer i bilen). 
 
Fordon 1 påkörd bakifrån. 
Föraren. Vårdats på sjukhus i ej angivet antal dagar, ej sjukskriven (nacken). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen svårt 
skadad? 
Passagerare. Vårdats på sjukhus i ej angivet antal dagar och sjukskriven 30 dagar 
(nacke, axlar, armar). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen svårt 
skadad? 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen ej 
skadad. 
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Den tillfrågades kommentar: ”Ta bort dom där förbaskade vajerräckena… folk 
gasar som galningar på tvåfiligt för att hinna om så många som möjligt innan det 
blir enfiligt där man blir sittandes om man får någon framför som kör mycket 
saktare än angiven hastighet….” 
 
Fordon 2 väjde åt höger för att inte köra in i framförvarande bil, hamnade i diket. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Vårdats på sjukhus 1 dag men ej sjukskriven (nacke, ländrygg, ben 
och arm). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering? Egentligen svårt 
skadad? 
Den tillfrågades kommentar: ”Hade klarat mig om det inte varit så blött…” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

23 december morgon Gry/sky V5 Vått 2 Seriekollision med fem inblandade fordon sedan Pb fått bensinstopp. 2

Årsmodell ej angiven (1 person i bilen). 
Stötte samman med såväl framförvarande som bakomvarande bil. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus, sjukskriven 7 dagar (nackont, blåmärken, skärsår). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Ta bort det förbannade vajerräcket på högersida så 
att bilar som gått sönder kommer av vägbanan.” 
 

Fordon
MML Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

18 juli natt Mörkt O2 Torrt 1 Pb tänkte köra om annan Pb på fel sida, tvingades tvärbromsa, sladdade in i mitträ., voltade. 1

Årsmodell 99 (1 person i bilen). 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus, ej sjukskriven (nacke, huvud, skrubbsår). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Lägre hastighet och följa trafikregler.” 
 

Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

3 december fm Gry/Sky O Tjock is 1 Lb med släp kolliderar med plogbil vid omkörning, ytterligare två Pb blir inblandade i olyckan. 1

Årsmodell 99 (3 personer i bilen). 
Körde in i plogen som plogbilen tappat. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus, ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus, ej sjukskriven (gjorde illa handen på 
krockkudden). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus, ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Bredare väg så att två lastbilar kan ligga bredvid 
varandra. Bra att det fanns mitträcke, annars hade denna olycka blivit långt värre. 
Jag anser att mitträcket har räddat mitt liv.” 
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Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

1,8 december lunch Dagslj U Tunn is 3 Lb bromsar för framförvarande, tre bakomvarande Pb kör in i varandra. 3

Årsmodell 91 (2 personer i bilen) respektive årsmodell 87 (4 personer i bilen). 
Gled in i framförvarande bil. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus men uppsökte akuten, ej sjukskriven (ont i nacken, 
röntgat och undersökt). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus men uppsökte akuten, sjukskriven 7 dagar 
(nacke, whiplash?). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Det är jättebra med mitträcken och alla andra 
förebyggande åtgärder men så länge förarna tänker på sig själva i första hand kan 
det bli svårt att uppnå en Nollvision – Tyvärr!!” 
 
Påkördes bakifrån. 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus och ej sjukskriven. 
Bedömning: Ej skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Passagerare. Ej vårdats på sjukhus men uppsökt akuten, ej sjukskriven (”knyck” i 
nacken). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Om mitträcke funnits hade jag enkelt kunna köra 
förbi och sluppit bli påkörd bakifrån.” 
 

Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

11 juli kväll Dagslj V5 Torrt 1 Pb med husvagn hade stannat vid vägkanten efter motorhaveri, påkörd bakifrån av annan Pb. 1

Årsmodell 92 (3 personer i bilen). 
Husvagnsekipaget påkört bakifrån. 
Inga personskador angivna. 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering. Ej  personskada. 
Den tillfrågades kommentar: ”På platsen saknas vägren. När det också är 
mitträcke var det otäckt smalt när tung trafik passerade.” 
 

Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

9 juli fm Dagsljus U1 Torrt 1 Pb hade stannat i fordonskö p.g.a. buskröjning, påkördes bakifrån av annan Pb. 1

Årsmodell 94 (1 person i bilen). 
Föraren. Ej vårdats på sjukhus, ej sjukskriven (värk i nacken). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, rätt klassificering. 
Den tillfrågades kommentar: ”Det var mitträcke och en fil och bilarna kunde inte 
köra förbi gräsklippningsfordonet, det borde ha markerats bättre att gräsklippning 
pågick.” 
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Fordon
MLV Månad Tid Ljusförh Oltyp Väglag SS LS Olycksbeskrivning med LS

19 december morgon Mörkt S1 Tunn is 1 Pb fick sladd och hamnade i högra diket. 1

Årsmodell 02 (1 person i bilen). 
Person 1. Vårdats på sjukhus 2 dagar och sjukskriven 3 dagar (nacke, rygg, ben). 
Bedömning: Lindrigt skadad enligt polisen, fel klassificering. Egentligen svårt 
skadad? 
Den tillfrågades kommentar: ”Var ej vid medvetande när jag voltade, det kom en 
mötande bil och hade inte vajerräcket funnits hade jag med all säkerhet sladdat 
rakt mot den.” 
 
 
Kommentar: 
23 lindrigt skadade enligt polisen. 
12 av fallen bedöms som rätt klassificerade medan, 8 av fallen (dock 5 mer eller 
mindre osäkra) bedöms kunna vara svårt skadade och 3 bedöms som oskadade. 
 
2 av de enligt polisen lindrigt skadade bedöms som ”mycket allvarligt skadade” 
(nackskador och sjukskrivning som fortfarande pågår efter ett år, i det ena fallet 
en singelolycka och i det andra en upphinnandeolycka). 
 
Skador eller problem med nacke har noterats för flertalet fall som polisen 
rapporterat som lindrigt skadade. 
 
(8 oskadade fall enligt polisen. 7 av fallen bedöms som rätt klassificerade medan 1 
fall torde vara svårt skadad.) 
 
5 av de tillfrågade uttrycker sig positivt/mycket positivt om mitträcket. Lika 
många uttrycker sig negativt/mycket negativt om mitträcket. 
 
Utskicket dominerades av S-, U-, O- och V-olyckor (38, 30, 13 respektive 16 %). 
Detsamma gäller för inkomna svar (18, 41, 24 respektive 18 %). 
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4 Diskussion och slutsatser – samt förslag till 
fortsatta studier 

Den här redovisade studien baserar sig på ett mycket litet material. Av 91 
tillfrågade fordonsförare har endast 23 (25 %) lämnat sina svar. Hur pass 
representativa de erhållna svaren är går inte att svara på. Finns det en tendens att 
de med svårare skador har svarat i större utsträckning eller gäller det motsatta? 
Påverkas svarsfrekvensen av om man har en positiv eller negativ hållning till 
mitträcken? De slutsatser som kan dras blir med nödvändighet begränsade. 

Den genomförda studien kan närmast betraktas som en förstudie eller 
provundersökning. Det är av stor betydelse att få bättre kunskap om de faktiska 
skadorna på mötesfria 2+1-vägar och att få veta när, var och hur de uppstår. För 
att erhålla dessa svar behövs dock ett för ändamålet något annorlunda konstruerat 
frågeformulär. Ett sådant bör skickas ut inom inte alltför lång tid efter olyckans 
inträffande (efter ett halvt till ett år). Frågeformuläret får inte vara alltför 
omfattande. En påminnelse bedöms kunna höja svarsfrekvensen. 

Enligt de resultat som framkommit klassificerar polisen mestadels skadorna 
”rätt” utifrån sina direktiv, åtminstone vad gäller de enligt polisen svåra 
personskadorna. För att kunna göra en säkrare bedömning, särskilt för de enligt 
polisen lindriga skadorna, skulle dock fordras modifierade frågor vad gäller typ 
och längd av erhållen vård på sjukhus. 

I flera fall (50 %) har de enligt polisen svåra personskadorna egentligen varit 
av typen ”svårare skada” (sjukskrivning ett par månader) eller ”mycket allvarlig 
skada” (fortfarande sjukskriven efter ett år). Några sådana fall (9 %) förekommer 
även bland de enligt polisen lindriga skadorna. 

Upphinnandeolyckor synes utgöra det största skadeproblemet närmast följt av 
singelolyckor. 

Man kan inte för något fall med ”svårare” eller ”mycket allvarlig skada” helt 
utesluta att vägen (förekomst eller avsaknad av räcken, antal körfält, 
körbanebredd, vägrensbredd, hastighetsgräns eller annat) varit bidragande orsak 
till skadan. För att bättre kunna relatera skadorna till vägutformningen skulle dock 
behövas uppgifter som specificerar utformningen där olyckan inträffat (ett körfält, 
två körfält, sidoräcken, osv.). 
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