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Förord 
Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket. Den ingår som en del i 
den kontinuerliga utvärdering som sker av resultatet från den riksomfattande 
enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökningen TSU92-, vilken också bekostas av 
Vägverket. Vägverkets kontaktman har varit Jan Ifver, tillika Vägverkets kontakt-
man för TSU92-. Hans Thulin har varit projektledare och Susanne Gustafsson har 
tagit fram och analyserat data samt författat rapporten. Tack riktas till Arne Land, 
VTI som varit behjälplig vid framtagandet av data ur VITS, Vägverkets informa-
tionssystem för trafiksäkerhet samt Behzad Koucheki, VTI som konstruerat 
figurer över skaderisker och skadekonsekvenser. Per Henriksson, VTI har varit 
lektör vid ett granskningsseminarium vid VTI. 
 
Linköping januari 2003 
 
 
Hans Thulin 
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Gående och cyklister – exponering och skaderisker i olika trafikmiljöer för 
olika åldersgrupper. 
Resultat från TSU92- åren 1998–2000.  
 
av Susanne Gustafsson och Hans Thulin 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
Sammanfattning 
I denna studie baserad på trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- visas att 
skaderisken för gående och cyklister är mycket högre i tätort än utanför 
tätort. Konsekvensen av skadan, det vill säga sannolikheten att skadan är 
dödlig, är dock mycket högre utanför tätort. Vid jämförelse mellan ålders-
grupper visas att skadekonsekvensen är högst för äldre gående och cyklister 
både i tätort och utanför tätort. Vid alla olika slags passager över väg/gata 
med biltrafik har äldre allvarligast skadekonsekvens. 
 
Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket och baseras på resultat 
från trafiksäkerhetsundersökningen TSU92-. Undersökningens syfte är att be-
skriva exponerings- och skaderisksituationen för olika åldersgrupper av gående 
och cyklister i olika trafikmiljöer. 

TSU92- är en undersökning baserad på svaren från ett frågeformulär som dag-
ligen sänds till slumpmässigt utvalda personer mellan 1 och 84 år som är mantal-
skrivna i Sverige. Undersökningen har pågått kontinuerligt sedan 1992 och 
finansieras av Vägverket. TSU92- fokuserar särskilt på gående och cyklister och 
deras exponering och säkerhet i trafiken, men för att få en helhetsbild av resandet 
ingår också frågor om reslängd med andra transportmedel. I enkäten ställs frågor 
om den trafikmiljö de svarande cyklar och/eller går i. Till exempel frågas om hur 
mycket av gåendet/cyklandet som sker på gator, gång-/cykelbanor och landsvägar. 
Andra frågor gäller antalet passager över väg/gata med biltrafik och hur stor andel 
av dessa passager som sker planfritt eller på signalreglerat överfartsställe. 

Föreliggande undersökning baseras på tre års resultat från TSU92-, nämligen 
tidsperioden 1998-04-01–2001-03-31 samt på fem års skadedata från VITS, 
Vägverkets Informationssystem för TrafikSäkerhet, nämligen kalenderåren 1996–
2000. 

Av det svenska folket rapporterar 35 procent i undersökningen att de själva 
under ett år råkat ut för någon olyckshändelse, antingen en singelolycka eller en 
olycka med andra vägtrafikanter. Gående och cyklister är inblandade i mer än 70 
procent av alla självrapporterade olyckor. De gåendes singelolyckor svarar för 38 
procent av det totala antalet självrapporterade olyckor och cyklisternas singel-
olyckor för 24 procent. När antalet skadade gående och cyklister åldersgrupperas 
och jämförs med dessa gruppers exponering finner man att de yngsta mellan 1 och 
14 år har en större andel av självrapporterade olyckor än deras andel av expone-
ringen. För ungdomar mellan 15 och 24 år är förhållandet ungefär lika, men för 
vuxna mellan 25 och 84 år är förhållandet det omvända med en större andel 
exponering än andel olyckor. Vuxnas risk att råka ut för en olyckshändelse är 
alltså lägre än för barn och ungdomar.  

Ett annorlunda resultat fås med data från VITS, Vägverkets databas med 
polisrapporterade olyckor och skadade, där åldersfördelningen vid jämförelse 
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mellan exponering och skador är mer lika. Bara när man tittar på dödade och 
allvarligt skadade har den äldsta gruppen, 65–84 år, en större andel än andra 
åldersgrupper. Detta gäller speciellt för gående i tätort. För äldre cyklister ses 
skillnader mellan exponering och dödade både i tätort och utanför tätort. Samman-
taget visar detta den allvarligare skadekonsekvens som drabbar äldre.  

I rapporten används begreppet skaderisk, vilket här definieras som kvoten 
mellan antalet skadade inklusive dödade utifrån VITS, Vägverkets informations-
system för trafiksäkerhet och samma grupps exponering utifrån TSU92-. Ett 
ytterligare begrepp är skadekonsekvens, vilket innebär kvoten mellan antalet 
dödade och antalet skadade inklusive dödade, det vill säga sannolikheten att 
skadan ska vara dödlig. 

Av de svåra skadefallen sker 85 procent i tätort och av dödsfallen inträffar 65 
procent i tätort. För alla åldersgrupper gäller att skaderisken för gående och 
cyklister är mycket högre i tätort än utanför tätort. Däremot är konsekvensen av 
skadan mycket högre utanför tätort. Förklaringen till detta är bilarnas högre 
hastigheter utanför tätorten. Av de svåra skade- och dödsfallen vid gåendes och 
cyklisternas passager över väg/gata med biltrafik inträffar 65 procent på plats utan 
gång- eller cykelöverfart. Äldre gående och cyklister passerar mer sällan än andra 
åldersgrupper över väg/gata på en sträcka av samma längd.  

När äldre, 65–84 år, som färdas i rullstol eller med rollator jämförs med yngre, 
finner man att de äldres andel av exponeringen är 1/4 men 3/4 av antalet skadade 
och dödade. När det gäller inlinesåkning är det barn som har den högsta skade-
risken. Barn mellan sju och fjorton år svarar för 1/4 av exponeringen men utgör 
hälften av antalet allvarligt skadade. 

Hälften av alla dödade gående i trafiken är 65 år eller äldre. I tätort är de äldres 
andel av exponeringen 10 procent, men 55 procent av andelen dödade. Vid jäm-
förelse mellan äldregruppen och barngruppen, 7–14 år, som har lägst skade-
konsekvens eller sannolikhet för skada med dödlig utgång, visar resultatet att 
sannolikheten för skada med dödlig utgång är 8 gånger högre för äldre gående i 
tätort och 6–7 gånger högre utanför tätort. 

Två tredjedelar av gångpassagerna över väg/gata med biltrafik sker i tätort. 
Äldre gående använder oftare än övriga åldersgrupper obevakat övergångsställe. 
När barn under 15 år passerar över gatan som gående sker detta oftare än för andra 
åldersgrupper i miljö med hastighetsbegränsning 30 km/timme. Mindre ofta sker 
passagerna på signalreglerat övergångsställe. 

Vid passage i tätort är skaderisken för gående sex gånger högre på plats utan 
övergångsställe än på signalreglerat övergångsställe. Äldre, 65–84 år har ungefär 
tre gånger så hög skaderisk, likaså tre gånger så hög risk för dödlig skada vid 
passage över väg/gata med biltrafik jämfört med hela populationen. 

Av alla dödade cyklister är 45 procent 65 år eller äldre. Äldre cyklar oftare än 
unga utanför tätort. I tätort är de äldre cyklisternas andel av exponeringen mindre 
än 10 procent men drygt 40 procent av andelen dödade. Vid jämförelse mellan 
äldregruppen och ungdomsgruppen 15–24 år, som har lägst skadekonsekvens eller 
sannolikhet för skada med dödlig utgång, visar resultatet att skadekonsekvensen 
är 12 gånger högre för äldre cyklister i tätort och 4–5 gånger högre utanför tätort. 
Där det är hastighetsbegränsat till 30 km/timme har äldregruppen däremot en 
lägre skaderisk jämfört med yngre. 

Av cykelpassagerna sker mer än 80 procent i tätort. Av äldres cykelpassager 
sker en större andel än andra åldersgruppers genom cirkulationsplatser. Barns 
cykelpassager sker oftare än för andra åldersgrupper i miljö med hastighetsbe-
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gränsning 30 km/timme. Mindre ofta sker passagerna på signalreglerat över-
fartsställe. 

För cyklister i tätort är skaderisken dubbelt så hög på obevakat överfartsställe 
som på signalreglerat överfartsställe. För äldre är skaderisken på obevakat över-
fartsställe fyra gånger högre än populationens skaderisk. Äldre cyklisters risk för 
dödlig skada är vid alla slags passager mellan fyra och fem gånger högre än för 
hela populationen. 
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Pedestrians and cyclists – exposure and injury risks in different traffic 
environments for different age groups. 
Results from TSU92- the years of 1998 to 2000.  
 
by Susanne Gustafsson and Hans Thulin 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)  
SE-581 95 Linköping Sweden 
 
Summary  
This study, based on the transport safety survey TSU92-, points to the much 
higher injury risks for pedestrians and cyclists in urban areas compared with 
rural areas. However the consequences of the injury, that means the killed 
compared with the total injured persons, are much higher in the countryside. 
As far as age groups are concerned the injury consequences are most serious 
for elderly pedestrians and cyclists in both urban and rural areas. At all 
different crossings over a street or a road carrying vehicular traffic, the 
consequences of the injuries are most serious for the elderly.  
 
This survey has been financed by the Swedish National Road Administration and 
is based on the results of the transport safety survey TSU92-. The aim is to 
describe the exposure and the injury risk for different age groups of pedestrians 
and cyclists in different traffic environments. 

TSU92- is a survey based on the answers from a questionnaire sent daily to 
randomly chosen people, aged between 1 and 84 and census registered in Sweden. 
The survey has been running continuously since 1992 and is financed by the 
Swedish National Road Administration. TSU92- particularly focuses on 
pedestrians and cyclists and their exposure and safety in traffic, but to obtain a 
comprehensive picture of travel there are also questions about the distances of 
other modes of travel. The respondents are asked about the traffic environment in 
which they travel as a pedestrian and/or a cyclist. There are, for example, 
questions about the distances they walk/cycle on streets, foot paths/cycle lanes 
and rural roads. Other questions deal with how many times they cross a road or a 
street carrying vehicular traffic and how many of these crossings are at an 
overpass/underpass or a signal controlled crossing. 

This investigation is based on three years’ results from TSU92- (1998-04-01–
2001-03-31) and on five years’ injury data from VITS, the Swedish National 
Road Administration Information System for Traffic Safety (1996–2000). 

35 percent of the Swedes report that during one year they have been involved 
in an accident, either a single accident or an accident with other road users 
involved. Pedestrians and cyclists are involved in more than 70 percent of all self-
reported accidents. Pedestrian single accidents account for 38 percent of the total 
number of reported accidents and cyclist single accidents account for 24 percent. 
When the number of injuries sustained by cyclists or pedestrians are compared 
with the exposure of these groups of road users it is found that the youngest, aged 
between 1 and 14, have a greater proportion of self-reported single accidents than 
their proportion of exposure. For the youths, between 15 and 24 years old, it is 
almost the same, but for those who are older, aged between 25 and 84, their 
proportion of exposure is greater than their proportion of self-reported accidents. 
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The probability of being involved in an accident is therefore lower for grown-ups 
than for children and youths. 

From VITS, the database with police reported accidents, a different result 
emerges since the age allocation when comparing exposure and the number of 
injuries is more similar. Only when looking at killed and seriously injured people, 
the elderly have a greater proportion than other age groups, especially pedestrians 
in urban areas. Concerning elderly cyclists there are differences between exposure 
and killed both in urban and rural areas. Taken together, this shows the more 
serious injury risk hitting the elderly. 

In this report the expression “injury risk” means the quota between the number 
of injured (killed included) from VITS and the exposure from TSU92-. Another 
expression used, is “the injury consequence”, which means the quota between the 
killed and the injured (killed included), that means the probability that the injury 
is mortal. 

85 percent of the seriously injured or killed persons get hit in urban areas and 
65 percent of the fatalities occur in urban areas. For all age groups the injury risks 
as a pedestrian or a cyclist are much higher in urban areas than in rural areas. On 
the other hand the injury consequence is much higher in rural areas. The reasons 
for this might be the higher speed of the cars in rural areas. 65 percent of seriously 
injured or killed pedestrians or cyclists crossing a street are injured or killed at a 
place without a specific marked crossing. On a trip of the same length, elderly 
pedestrians and cyclists cross a street or a road less often than other age groups. 

Comparing the elderly aged between 65 and 84 sitting in a wheelchair or using 
a walking frame, with those who are younger, the proportion of the elderly is one 
quarter of the exposure but three quarters of those injured or killed. Concerning 
using inlines children have the highest injury risk. Children aged between 7 and 
14 have a proportion of one quarter of the exposure compared with other age 
groups but half of the serious injuries. 

Half of all persons killed as pedestrians in the traffic are 65 years old or more. 
In urban areas the elderly account for 10 percent of the exposure but 55 percent of 
those killed. Comparing the elderly and children aged between 7 and 14 who have 
the lowest probability of being killed, it is showed that the probability of being 
killed is 8 times higher for the elderly pedestrians in urban areas and 6–7 times 
higher in rural areas.  

Two thirds of the crossings as a pedestrian over streets carrying vehicular 
traffic are in urban areas. As far as age groups are concerned it has been found 
that elderly pedestrians more often cross the street at a place with a zebra crossing 
without traffic signal. Pedestrians under 15 years old more often than other age 
groups cross a street with speed limit 30 kilometres per hour but more 
infrequently at pelican crossings (a zebra crossing controlled by traffic signals). 

In urban areas the injury risk for pedestrian is six times higher at a place 
without a crossing than at a pelican crossing. The injury risk as well as the risk of 
fatality is for the elderly three times higher when crossing a street or a road 
carrying vehicular traffic compared with the whole population. 

45 percent of the cyclists killed are 65 years old or more. The elderly cycle 
more often than young people in rural areas. In urban areas the elderly cyclists’ 
proportion of the exposure is less than 10 percent but more than 40 percent of the 
killed. Comparing the elderly cyclists with youths aged between 15 and 24, who 
have the lowest probability of fatal injury, the injury consequence is 12 times 
higher in urban areas and four to five times higher in the countryside. If there is a 
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speed limit of 30 kilometres per hour it is found that the elderly run a lower injury 
risk compared with younger people. 

80 percent of the crossings as a cyclist over streets carrying vehicular traffic 
are in urban areas. Compared with other age groups a greater share of the elderly 
cyclists’ crossings are through roundabouts. Young cyclists more often than other 
age groups cross the street where the speed is limited to 30 kilometres per hour. 
Less often the children cross at a place with a pelican crossing. 

For cyclists in urban areas the injury risk is twice as high at a zebra crossing 
compared with a pelican crossing. The injury risk for the elderly at a zebra 
crossing is four times higher than the injury risk for the population. Compared 
with the population the elderly cyclists have a 4–5 times higher risk of fatal injury 
at all types of crossings over a street carrying vehicular traffic. 
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1 Bakgrund 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, genomför den enkätbaserade 
trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- på uppdrag av Vägverket. TSU92- har på-
gått sedan april 1992, den är riksomfattande och undersöker svenska folkets 
exponering i trafikmiljön. Dagligen skickas enkäter ut till slumpvis valda personer 
mellan 1 och 84 år.  

Enkätens syfte är i första hand att komma åt de gåendes och cyklisternas (g/c-
trafikanternas) exponering. För att få en totalbild av exponeringen har också 
övriga väg- och spårbundna färdmedel medtagits. Den svarande ombeds i enkäten 
att redovisa sitt totala resande under ett dygn. Enkäten modifieras vart tredje år för 
att den ska vara aktuell och kunna ge svar på nya och förändrade frågeställningar. 
I bilaga 1 visas den enkät som användes under tidsperioden 2000-04-01– 
2001-03-31. 

När det gäller g/c-trafikanterna ställs frågor om den trafikmiljö de förflyttar sig 
i. Exempelvis vill frågorna ge ett svar på hur gång- och cykelsträckorna fördelar 
sig på gång-/cykelbanor respektive på väg/gata i och utanför tätort. Svar fås också 
om antalet passager över väg/gata med biltrafik och om passagerna till exempel 
skett planskilt eller på signalreglerat överfartsställe. Frågor ställs också om 
nyttjandet av cykelhjälm, cykelbelysning och reflexer. 

I april 1998 skedde en förändring av enkäten. De frågor som tillkom behandlar 
förflyttning med rollator/rullstol och rullskridskor. Det tillkom även frågor om 
antalet passager som gående och cyklister gör på övergångsställe, cykelöverfart, 
genom rondell samt över väg/gata med hastighetsgräns 30 km/timme. Det frågas 
också om cykelsträcka på väg/gata i tätort med hastighetsgräns 30 km/timme. 
Enkäten kompletterades också med frågor gällande olyckshändelser som den 
svarande varit med om. Avsnittet om olyckshändelser kompletterades ytterligare i 
en mindre enkätmodifiering som skedde i april 2000. 

I april 1998 tillkom också frågor rörande mobiltelefonanvändning vid bilkör-
ning samt om det fanns en överenskommelse om ”Transportsäkring” (gäller ej 
privatägd personbil). 

Gåendes och cyklisters exponering och skaderisker i olika trafikmiljöer och för 
olika åldersgrupper har tidigare undersökts och avrapporterats. Tidsperioden april 
1995–mars 1998 redovisas i VTI meddelande 886, av Thulin och Kronberg 
(2000). VTI notat 58-2001 redovisar resultat från några frågor som tillkom vid 
modifieringen av TSU92- år 1998 och behandlar antalet olyckshändelser i trafiken 
– risker på gång/cykelöverfarter, användning av mobiltelefon, rollator och inlines, 
se Thulin och Ljungblad (2001). I VTI notat 14-2002 (Thulin och Gustafsson, 
2002) görs en jämförelse mellan TSU92- och Riks-RVU, en telefonundersökning 
med syfte att beskriva svenska folkets resvanor. I denna studie ingår också en 
litteraturundersökning av nationella resvaneundersökningar i olika länder. 
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att analysera och redovisa gåendes och 
cyklisters exponering utifrån resvaneundersökningen TSU92- samt skaderisk och 
skadekonsekvens utifrån skadedata i VITS. Gående och cyklister delas in i sex 
olika åldersgrupper varefter exponering, skaderisker och skadekonsekvenser 
belyses för olika trafikmiljöer. De yngres och äldres situation beaktas lite mer ut-
förligt. De självrapporterade olyckshändelser som angetts i TSU92- redovisas och 
utifrån detta material också skaderisker.  
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3 Material och tillvägagångssätt 
Analysen omfattar de tre åren mellan 1998-04-01 och 2001-03-31. Under denna 
period sändes TSU92-enkäter dagligen till 65 slumpvis valda personer i åldern 
1–84 år. Ur enkäten erhålls exponeringen för de flesta färdsätt, det vill säga, gång, 
cykel, tåg, tunnelbana och spårvagn. För färdsätten moped, motorcykel, personbil, 
taxi, buss och lastbil hålls exponeringen åtskild beroende på om respondenten 
varit förare eller passagerare. Enkätsvaren används i denna undersökning för att 
främst belysa gåendes och cyklisters exponering. Svaren uppräknas till att omfatta 
Sveriges befolkning mellan 1 och 84 år på årsbasis. Tillvägagångssättet vid vikt-
ning till riks- och årsnivå är att först dela in materialet efter kön och sex olika 
åldersgrupper. Därefter beräknas ett dygnsmedelvärde av den undersökta 
variabeln, med alla i köns-åldersgruppens svar som grund, det vill säga både de 
som utfört handlingen och de som inte utfört den. Dygnsmedelvärdet multipli-
ceras med befolkningsantalet i den undersökta köns-åldersgruppen och multipli-
ceras därefter med antalet dygn per år, 365, för att erhålla ett årsvärde på riksnivå. 
Material över dödade och skadade har hämtats från Vägverkets informations-
system för trafiksäkerhet (VITS) och omfattar de fem åren mellan 1996-01-01 och 
2000-12-31. Materialet från VITS används vid beräkning av skaderisker och 
skadekonsekvenser. I den enkätversion som ligger till grund för denna under-
sökning ombads den svarande rapportera om han/hon råkat ut för någon olycks-
händelse i trafiken under den senaste månaden. Även detta material redovisas i 
föreliggande rapport och ställs i relation till exponering. 

Under den undersökta perioden besvarades 23 030 enkäter, vilka ligger till 
grund för analyserna, se tabell 3.1. Några fler besvarade enkäten men är ej med i 
analyserna eftersom den svarande inte var mellan 1 och 84 år. Målsättningen var 
att dagligen skicka ut 65 enkäter, men detta förverkligades inte under hela tids-
perioden. Inga påminnelser skickades ut under den undersökta tidsperioden. En 
svarandeandel på 40 procent erhölls, se promemorian TSU92-, Svarsprocent och 
resandeandelar (Thulin, 2001-12-28). Av dem som besvarade enkäten uppgav 
20 procent att de inte rest eller gjort någon förflyttning under det dygn som 
enkäten avsåg. Som framgår av tabell 3.1 är antalet besvarade enkäter högst i 
ungdomsgruppen 15–24 år samt i äldregruppen 65–84 år. Orsaken till detta är att 
dessa grupper har överrepresenterats i det dragna urvalet, som i grunden är ett 
proportionerligt urval och erhållit dubbla antalet enkäter mot övriga 
åldersgrupper. Den stratifiering som görs vid urvalet baseras på de sju 
vägverksregionerna, där befolkningen i Region Norr erhåller dubbelt så många 
enkäter. Stratifiering görs även på nio åldersgrupper, se tabell 3.1 men där 
åldersgrupp 25–44 år är delad i 25–34 och 35–44, 45–64 år är delad i 45–54 och 
55–64 samt den sista åldersgruppen i 65–74 och 75–84. Det är i åldersgrupperna 
15–24 år samt 65–74 år och 75–84 år som det proportionerliga urvalet dubbleras. 
Orsaken till överrepresentationen är dessa åldersgruppers stora betydelse när det 
gäller gåendes och cyklisters trafikarbete och trafiksäkerhetssituation. Äldre rör 
sig relativt sett lite i trafiken, men drabbas hårt av den i form av olika skador. 
Ungdomsgruppen rör sig desto mer i trafiken speciellt som gående och cyklister. 
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Tabell 3.1  Antal svarande i TSU92-enkäten 1998-04-01–2001-03-31. 

Ålder Män Kvinnor Totalt Andel 
 % 

 1–  6  423  421  844  4 
 7–14  620  603  1 223  5 
 15–24  2 109  2 552  4 661  20 
 25–44  1 577  1 823  3 400  15 
 45–64  1 909  2 022  3 931  17 
 65–84  4 329  4 642  8 971  39 
 1–84  10 967  12 063  23 030  

  48 %  52 %   100 
 
I tabell 3.2 visas antal gående och antal cyklister per åldersgrupp som ingår i 
exponeringsmaterialet, vilket alltså baseras på 10 660 gående och 2 957 cyklister. 
Av det totala antalet svarande har 46 procent gått under mätdygnet och 13 procent 
har cyklat. 

I den analys och redovisning som görs av exponeringen beaktas åldersgrupp 
och kön där det bedöms som meningsfullt när hänsyn tas till materialets storlek. 

 
Tabell 3.2  Antal gående och cyklister som ingår i exponeringsmaterialet från 
TSU92- omfattande tidsperioden 1998-04-01–2001-03-31. 

Ålder Gående Cyklande
 1– 6   357  77 
 7–14  700  297 
 15–24  2 812  1 013 
 25–44  1 760  470 
 45–64  1 741  429 
 65–84  3 290  671 
 1–84  10 660  2 957 
 
I rapporten behandlas först de olyckor som angivits i enkätsvaren. Därefter redo-
visas den exponering som gående och cyklister generellt har i trafikmiljö. 
Gåendes och cyklisters risksituation generellt beskrivs utifrån polisrapporterade 
olyckor i VITS sammankopplat med exponering utifrån TSU92-. Slutligen ges en 
mer detaljerad beskrivning av gåendes och cyklisters passager över väg/gata med 
biltrafik och de risker som finns vid dessa passager.  
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4 Resultat 
4.1 Självrapporterade olyckshändelser 
I enkäten, se bilaga 1, ombeds den svarande att ange om han/hon råkat ut för 
någon olyckshändelse i trafiken under den senaste månaden. Indelning görs på 
färdsätt och på händelsekategorierna ’Singel’ och ’Kollision med fordon’. För 
gående, cyklister och mopedister är ’Singel’ här liktydigt med ’Ramlat, halkat 
eller kört omkull’ och då det gäller bilister och motorcyklister liktydigt med 
’Krock med fast föremål eller avkörning’. För gående, cyklister och mopedister är 
här ’Kollision med fordon’ liktydigt med ’Påkörd av eller sammanstött med 
fordon’. Då det gäller bilister och motorcyklister är ’Kollision med fordon’ lik-
tydigt med ’Krock med annat fordon’. Efter den enkätmodifiering som skedde i 
april år 2000 frågas även för bilister och motorcyklister om de råkat ut för ’Krock 
med gående, cyklist eller mopedist’. Det är emellertid endast en motorcyklist som 
uppgett att han krockat med gående, cyklist eller mopedist och svaret redovisas 
därför inte. Det övriga datamaterialet av motorcyklister är också för litet för 
separat redovisning, vilket leder till att motorcyklister redovisas tillsammans med 
bilister i kategorin motorfordonsförare. Vid uppräkning till riksnivå på årsbasis 
antas att den svarande bara råkat ut för en olycka under den angivna månaden. 

Av tabell 4.1 framgår att 35 procent, eller tre miljoner, av befolkningen mellan 
1 och 84 år, angivit att de under en ettårsperiod varit med om en olyckshändelse i 
trafiken. Gående och cyklister svarar för drygt 70 procent av alla rapporterade 
olyckshändelser. De gåendes singelolyckor, det vill säga en olyckshändelse där 
den gående ramlat eller halkat omkull, svarar för 38 procent av det totala antalet 
rapporterade olyckshändelser. Cyklisternas singelolyckor, det vill säga där den 
cyklande kört omkull utan att något annat fordon varit inblandad, svarar för 24 
procent av det totala antalet rapporterade olyckor. 
 
Tabell 4.1  Uppräknat antal självrapporterade olyckshändelser på årsbasis för 
ålderspopulationen 1–84 år. Källa: TSU92-. 
Trafikantkategori Singel Kollision med fordon Totalt 
Gående  1 141 962  49 %  80 609  12 %  1 222 571  40 % 
Cyklister  738 917  32 %  201 523  29 %  940 439  31 % 
Mopedister  84 430  4 %  22 025  3 %  106 455  4 % 
Motorfordonsförare  253 273  11 %  260 510  38 %  513 783  17 % 
Motorfordons-
passagerare 

 116 435  5 %  129 870  19 %  246 306  8 % 

Totalt  2 335 017  100 %  694 537  100 %  3 029 554  100 % 
 
De gåendes och cyklisternas självrapporterade singelolyckor kan delas upp på de 
inblandades kön och ålder. Det är något fler kvinnor än män (51 procent mot 49 
procent) som rapporterat att de som gående ramlat eller halkat omkull. Bland de 
som cyklat omkull finns ingen skillnad bland män eller kvinnor. I figur 4.1 jäm-
förs fördelningen av personkilometer på olika åldersgrupper med fördelningen av 
självrapporterade singelolyckor på samma åldersgrupper. Av resultatet framgår att 
det är barngruppen (1–14 år) som står för en stor andel av de självrapporterade 
singelolyckorna men att de inte alls står för en lika stor andel av exponeringen i 
trafiken. De gående barnen svarar för mellan 10 och 15 procent av de gåendes 
exponering, men de har råkat ut för ungefär 40 procent av de gåendes singel-
olyckor. Barnen som cyklar svarar för drygt 15 procent av de cyklandes expone-
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ring men över 50 procent av de rapporterade singelolyckorna. När det gäller 
ungdomsgruppens procentuella fördelning finns en överensstämmelse mellan 
exponering och rapporterade singelolyckor. För övriga åldersgrupper gäller 
däremot att respektive åldersgrupp svarar för en högre eller mycket högre andel av 
exponeringen jämfört med antalet rapporterade singelolyckor. Detta förhållande 
gäller också för äldregruppen, 65–84 år. 
 

Figur 4.1  Antal gångkilometer respektive cykelkilometer samt antalet själv-
rapporterade singelolyckor fördelade i procent på åldersgrupp. Källa: TSU92-. 
 
I tabell 4.2 har risk för olyckshändelse beräknats utifrån respondentens själv-
rapporterade olyckor och den sträcka som respondenten angivit att de förflyttat sig 
som trafikant av något slag. Härav framgår att risken att som gående eller cyklist 
råka ut för en olyckshändelse är i storleksordningen 60 gånger större än för 
bilister. Risken att som gående eller cyklist kollidera med annat fordon är cirka 15 
gånger större än för en bilist att kollidera med annat fordon. Störst risk att råka ut 
för en olyckshändelse har mopedisterna. Jämfört med gående och cyklister är det 
cirka 60 procent högre risk att färdas på moped än att gå eller cykla. När det gäller 
kollision med annat fordon är risken ännu högre, mer än dubbelt så hög som g/c-
trafikanternas risk. 
 
Tabell 4.2  Risk för olyckshändelse, det vill säga antal olyckshändelser per 
miljoner personkilometer. Källa: TSU92-. 
Trafikantkategori Singel Kollision med Totalt 

  annat fordon  
Gående  346  24  371 
Cyklister  241  66  307 
Mopedister  448  117  565 
Motorfordonsförare  3  3  6 
Motorfordonspassagerare  2  3  5 
Totalt  16  5  20 
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4.2 Exponering och risk i tätort och utanför tätort  
4.2.1 Gående – även rollator/rullstol och inlines 
I tabell 4.3 visas det totala persontransportarbetet som gående utfört till fots, med 
rollator/rullstol eller med inlines. Av det totala persontransportarbetet till fots 
utförs 0,5 procent med rollator eller rullstol och 1,7 procent utförs med inlines. 
Antalet respondenter när det gäller rollator/rullstol respektive inlines är dock lågt 
varför osäkerheten i det uppräknade resultatet blir stor. Det är 21 män och 46 
kvinnor som har angivit en gångsträcka med rullstol/rollator samt 24 män och 14 
kvinnor när det gäller inlines. Trots det låga antalet svarande som ligger till grund 
för exponeringen med rullstol/rollator respektive inlines har vi valt att koppla den 
till de skador som redovisats i polisrapporterade olyckor. 

Kvinnor svarar för drygt hälften av persontransportarbetet till fots. I bilaga 2 
visas persontransportarbetet fördelat på åldersgrupper. Här kan sägas att ung-
domsgruppen, 15–24 år svarar för 17 procent av gåendet till fots och äldre-
gruppen, 65–84 år svarar för 13 procent av gåendet till fots. Populationsmässigt 
svarar ungdomsgruppen för 12 procent av befolkningen och äldregruppen för 16 
procent. Ungdomar har alltså en större andel av persontransportarbetet till fots 
jämfört med de äldre. 
 
Tabell 4.3  Miljoner personkilometer på årsbasis fördelat på gångsätt. Källa: 
TSU92-. 
 Rollator/rullstol Inlines Till fots Totalt 
Män  10  62 %  37  67 % 1 546  48 % 1 593  48 % 
Kvinnor  6  38 %  18  33 % 1 680  52 % 1 704  52 % 
Totalt  16  100 %  55  100 % 3 226  100 % 3 297  100 % 

 
Av figur 4.2 framgår att äldregruppen, 65–84 år står för en fjärdedel av antalet 
gångkilometer med rollator eller rullstol, men för hela tre fjärdedelar av antalet 
skadade och dödade. Risken att skadas eller dödas vid färd med rollator/rullstol är 
2,4 (antal skadade inklusive dödade per miljon gångkilometer) för åldersgruppen 
65–84 år mot 0,3 för åldersgruppen 1–64 år. 
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Figur 4.2  Antal gångkilometer med rollator/rullstol samt antal dödade och 
skadade med rollator/rullstol fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: expone-
ringsdata från TSU92- och skadedata från VITS. 
 
Figur 4.3 visar fördelningen av antalet gångkilometer med inlines på olika ålders-
grupper, jämfört med antalet skadade inklusive dödade. Nämnas kan att en person 
i åldersgruppen 25–84 år dödades under femårsperioden 1996–2000. I ålders-
gruppen 7–14 år sker hälften av antalet svåra skador trots att den åldersgruppen 
bara svarar för en fjärdedel av exponeringen i trafiken. Risken att skadas inklusive 
dödas är för barngruppen, 7–14 år 0,45 (totalt antal skadade inklusive dödade per 
miljon gångkilometer), för ungdomsgruppen 0,23 och för vuxengruppen 0,16. 
 

Figur 4.3  Antal gångkilometer med inlines samt antal dödade och skadade med 
inlines fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: exponeringsdata från TSU92- 
och skadedata från VITS. 
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Av de gåendes exponering i trafiken sker 64 procent i tätort, se figur 4.4. Vid 
jämförelse mellan åldersgrupperna har äldre, 65–84 år, minst andel exponering i 
tätort och ungdomsgruppen 15–24 år har störst andel. 
 

Figur 4.4  Gåendes exponering (gångkilometer) fördelat i procent på miljötyp. 
Indelning på åldersgrupp. Källa TSU92-.  
 
Ur tabell 4.4 kan bland annat utläsas att omkring hälften av alla gående som 
dödats i trafiken under åren 1996–2000 var 65 år eller äldre.  
 
Tabell 4.4  Antal dödade och skadade gående i polisrapporterade vägtrafik-
olyckor under åren 1996–2000. Källa: VITS. 
Åldersgrupp Dödade Svårt skadade 

inkl. dödade 
Lätt och svårt skadade 

samt dödade 
 0  1  0 %  3  0 %  16  0 % 
 1–  6  11  3 %  128  6 %  400  6 % 
 7–14  17  5 %  289  12 %  1 053  15 % 
 15–24  35  9 %  313  13 %  1 196  16 % 
 25–44  50  13 %  427  18 %  1 557  21 % 
 45–64  76  20 %  415  18 %  1 310  18 % 
 65–84  152  41 %  628  27 %  1 448  20 % 
 85–  33  9 %  109  5 %  233  3 % 

Okänd  0  0 %  7  0 %  45  1 % 
Totalt  375  100 %  2 319  100 %  7 258  100 % 

 
Nästan en tredjedel av dem som skadades svårt inklusive dödades i tätort var i 
åldern 65–84 år, se figur 4.5. De höga andelarna äldre bland dödade och svårt 
skadade gående i tätort kan jämföras med deras andel av de gåendes exponering. 
Äldregruppen, 65–84 år har en andel på 10 procent av gåendet i tätort. Utanför 
tätort är deras andel av de gåendes exponering något högre, 16 procent, se figur 
4.6. Äldregruppens andel av antalet svårt skadade inklusive dödade gående är 
mindre utanför tätort än i tätort. Det innebär en mindre riskskillnad jämfört med 
andra åldersgrupper utanför tätort än i tätort. 
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Figur 4.5  Antal gångkilometer samt antal dödade och skadade gående i tätort 
fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: exponeringsdata från TSU92- och 
skadedata från VITS. 
 

Figur 4.6  Antal gångkilometer samt antal dödade och skadade gående utanför 
tätort fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: exponeringsdata från TSU92- och 
skadedata från VITS. 
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För alla åldersgrupper gäller att skaderisken (totala antalet skadade inklusive 
dödade per miljon gångkilometer) är mycket högre i tätort än utanför tätort, se 
figur 4.7 och figur 4.8. Skadekonsekvensen (antalet dödade i förhållande till totala 
antalet skadade inklusive dödade) är däremot mycket högre utanför tätort än i 
tätort. I bilaga 3 visas underlaget till figur 4.7 och figur 4.8. 

Äldre, 65–84 år samt barn, 1–14 år har en förhöjd risk att skadas som fot-
gängare i tätortsmiljö i jämförelse med andra åldersgrupper, se figur 4.7. Äldre-
gruppen är dock den grupp där antalet dödade per totalt antal skadade inklusive 
dödade, den så kallade skadekonsekvensen, är högst. Skadekonsekvensen för 
äldre i tätortsmiljö är åtta gånger högre jämfört med 7–14-åringarna.  

Utanför tätort är det en jämnare fördelning mellan åldersgrupperna när det 
gäller risken att skadas eller dödas, se figur 4.8. Barn och ungdomsgruppen upp-
visar dock en högre risk än medelåldersgrupperna. Skadekonsekvensen ökar med 
stigande ålder och är högre än i tätortsmiljö. 
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Figur 4.7  Gående i tätort. Exponering (miljoner gångkilometer), skaderisk (antal 
skadade inklusive dödade per miljon gångkilometer) och skadekonsekvens (antal 
dödade per skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och VITS. 
 

Figur 4.8  Gående utanför tätort. Exponering (miljoner gångkilometer), skade-
risk (antal skadade inklusive dödade per miljon gångkilometer) och skade-
konsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och 
VITS. 
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4.2.2 Cyklister 
Det totala cyklandet i landet under ett år är, uppräknat till riksnivå, 3 068 miljoner 
cykelkilometer. Männen svarar för 55 procent av det totala cyklandet, se tabell 
4.5. I denna tabell redovisas emellertid bara de som angett vilket trafikmiljö de 
cyklat i, vilket medför att totalsumman är lägre, nämligen 2 733 miljoner cykel-
kilometer. Drygt tio procent av cyklandet på gata i tätort sker på sträcka med 
hastighetsgräns 30 km/timme, se tabell 4.5. Det motsvarar tre procent av det totala 
cyklandet. Tretton procent av det cyklande som barn och ungdom (yngre än 25 år) 
företar på gata i tätort sker på sträcka med hastighetsgräns 30 km/timme, se bilaga 
4. Motsvarande andel för de äldres (65–84 år) cyklande är 17 procent. 
 
Tabell 4.5  Miljoner cykelkilometer på årsbasis fördelade på typ av trafikmiljö 
samt på kön. Källa: TSU92-.  

 Landsväg Cykelbana 
utanför 
tätort 

Cykelbana 
i tätort 

Gata i tätort 
(därav på 

30 km/timme-
sträcka) 

Totalt 

Män  264  153  623  450 (50)  1 491 
Kvinnor  210  98  583  350 (35)  1 242 
Totalt  474  252  1 207  800 (84)  2 733 
 
Av cyklisternas exponering i trafiken sker nästan tre fjärdedelar i tätort, se figur 
4.9. Mer än hälften av cyklandet sker på cykelbana i eller utanför tätort. Barn-
gruppen, 1–6 år är den av åldersgrupperna som tillbringar mesta delen av sitt 
cyklande på cykelbana, drygt 60 procent. Jämfört med andra åldersgrupper är 
äldregruppen, 65–84 år den av åldersgrupperna som cyklar minst på gata i tätort. 
Äldregruppen företar en stor del av sitt cyklande utanför tätort och två tredjedelar 
av detta cyklande företas på landsväg.  
 

Figur 4.9  Cyklisters exponering (cykelkilometer) fördelat i procent på miljötyp. 
Indelning på åldersgrupp. Källa TSU92-.  
 
Lite mindre än hälften, cirka 45 procent, av de cyklister som dödas i trafiken är i 
åldern 65 år eller äldre, se tabell 4.6. När man ser på cyklande i åldersgruppen 65–
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84 år står dessa för 42 procent av de cyklister som dödats både i tätort och utanför 
tätort, se figur 4.10 och 4.11. 
 
Tabell 4.6  Antal dödade och skadade cyklister i polisrapporterade vägtrafik-
olyckor under åren 1996–2000. Källa: VITS. 
Åldersgrupp 

 
Dödade Svårt skadade 

inkl. dödade 
Totalt antal skadade 

inkl. dödade 
 0  0  0 %  0  0 %  1  0 % 
 1–  6  1  0 %  29  1 %  187  1 % 
 7–14  17  7 %  384  13 %  1 855  13 % 
 15–24  18  7 %  521  17 %  2 917  21 % 
 25–44  34  14 %  822  27 %  4 214  30 % 
 45–64  61  25 %  774  25 %  3 063  22 % 
 65–84  95  39 %  489  16 %  1 504  11 % 
 85–  16  7 %  33  1 %  106  1 % 

Okänd  0  0 %  12  0 %  83  1 % 
Totalt  242  100 %  3 064  100 %  13 930  100 % 

 
De höga andelarna äldre, 65–84 år, bland dödade och svårt skadade cyklister kan 
jämföras med de äldres andel av exponeringen med cykel. Äldregruppens andel av 
cyklandet är ungefär åtta procent i tätort och ungefär 14 procent utanför tätort, det 
vill säga betydligt mindre än gruppens andel av det totala antalet dödade eller 
svårt skadade cyklister, se figur 4.10 och 4.11. Om även lindrigt skadade läggs till 
svårt skadade och dödade kan dock konstateras att fördelningen på åldersgrupp av 
totala antalet skadade inklusive dödade blir av samma storleksordning som 
exponeringen. Detta innebär att olycksrisken för äldre cyklister är av samma stor-
leksordning som för övriga åldersgrupper. 
 

Figur 4.10  Antal cykelkilometer samt antal dödade och skadade cyklister i tätort 
fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: exponeringsdata från TSU92- och 
skadedata från VITS. 
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Figur 4.11  Antal cykelkilometer samt antal dödade och skadade cyklister utanför 
tätort fördelat i procent på åldersgrupp. Källa: exponeringsdata från TSU92- och 
skadedata från VITS. 
 
För alla åldersgrupper gäller att skaderisken (risken att skadas inklusive dödas) är 
mycket högre i tätort än utanför tätort, se figur 4.12 och figur 4.13. Skade-
konsekvensen (risken att dödas i förhållande till att skadas) är däremot mycket 
högre utanför tätort än i tätort. I bilaga 5 visas underlaget till figur 4.12 och figur 
4.13. 

Äldre, 65–84 år, har en något förhöjd risk att skadas (inklusive dödas) som 
cyklist i tätortsmiljö i jämförelse med andra åldersgrupper, se figur 4.12. Äldre-
gruppen är dock den grupp där antalet dödade per totalt antal skadade inklusive 
dödade, den så kallade skadekonsekvensen. är högst. Skadekonsekvensen för 
äldre i tätortsmiljö är tolv gånger högre jämfört med 15–24-åringarna som har den 
lägsta skadekonsekvensen. 

Utanför tätort är det en jämnare fördelning mellan åldersgrupperna när det 
gäller risken att skadas eller dödas, se figur 4.13. Skadekonsekvensen är högst i de 
äldre åldersgrupperna. Den äldsta åldersgruppens skadekonsekvens är fyra till fem 
gånger högre än i ungdomsgruppen, 15–24 år. 

I miljö med hastighetsbegränsningen 30 km/timme har dock äldregruppen, 65–
84 år enligt tabell 4.7 en lägre skaderisk jämfört med yngre. I tätortsmiljö är de 
äldres skaderisk nästan fyra gånger högre på gator med högre hastighet än 
30 km/timme jämfört med gator där hastighetsbegränsningen är 30 km/timme. 
 
Tabell 4.7  Jämförelse av skaderisken (totalt antal skadade inklusive dödade per 
miljon cykelkilometer) i tätort med hastighetsbegränsning 30 km/timme, övrig 
tätort samt utanför tätort. Källa: exponeringsdata från TSU92- och skadedata 
från VITS. 

 30-miljö i tätort Övrigt i tätort Utanför tätort 
  1–64 år  0,65  1,06  0,32 
65–84 år  0,40  1,54  0,38 
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Figur 4.12  Cyklister i tätort. Exponering (miljoner cykelkilometer), skaderisk 
(antal skadade inklusive dödade per miljon cykelkilometer) och skadekonsekvens 
(antal dödade per skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och VITS. 
 

Figur 4.13  Cyklister utanför tätort. Exponering (miljoner cykelkilometer), skade-
risk (antal skadade inklusive dödade per miljon cykelkilometer) och skade-
konsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och 
VITS. 
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4.3 Gång- och cykelpassager över väg/gata med biltrafik 
4.3.1 Gående – även rollator/rullstol och inlines 
Gående passerar över väg/gata med biltrafik i genomsnitt 3,2 gånger per kilo-
meter, det vill säga i genomsnitt en gång var trehundrade meter, se tabell 4.8. I 
tätort passerar gående över väg/gata i genomsnitt var tvåhundrafyrtionde meter. 
Med blandat gångsätt menas att den svarande under sitt resdygn nyttjat fler 
gångsätt än ett, exempelvis både gått till fots och åkt inlines. Med blandad miljö 
menas att den svarande under resdygnet företagit resor både i och utanför tätort.  

 
Tabell 4.8  Antal passager över väg/gata med biltrafik per kilometer. Indelning på 
trafikmiljö. Källa: TSU92-. 

 Till fots Rollator/ 
rullstol 

Inlines Blandat 
gångsätt 

Totalt 

I tätort   4,2  2,7  2,2  2,3  4,2 
Utanför tätort  1,5  2,9  1,1  1,1  1,5 
I blandad miljö  2,7  1,9  2,6  2,3  2,7 
Totalt  3,2  2,7  2,0  2,1  3,2 
 
På årsbasis passerar gående 10,2 miljarder gånger över väg/gata med biltrafik, se 
tabell 4.9. Rollator/rullstol står för drygt två procent av det totala antalet passager 
och inlines för knappt fyra procent. Av alla passager sker två tredjedelar i tätort. 
 
Tabell 4.9  Miljoner passager per år över väg/gata med biltrafik. Indelning på 
trafikmiljö. Källa: TSU92-. 

 Till fots Rollator/ 
rullstol 

Inlines Blandat 
gångsätt 

Totalt 

I tätort   6 572  14  24  67  6 677 
Utanför tätort  885  7  5  14  911 
I blandad miljö  2 489  3  10  68  2 570 
Totalt  9 946  24  39  149  10 159 
 
I tabell 4.10 redovisas antalet passager över väg/gata med biltrafik med indelning 
på åldersgrupp. Antalet passager blir här högre än i tabell 4.9, totalt 10,5 miljarder 
passager, med anledning av att alla respondenter inte angivit vilken slags miljö de 
vistats i vid passagen. 

Barn yngre än 15 år svarar för 14 procent av det totala antalet passager över 
väg/gata med biltrafik och ungdomsgruppen 15–24 år för 20 procent, se tabell 
4.10. Äldre 65–84 år svarar för 10 procent av antalet passager.  
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Tabell 4.10  Miljoner passager per år över väg/gata med biltrafik. Indelning på 
åldersgrupp. Källa: TSU92-. 

Ålder Till fots Rollator/
rullstol 

Inlines Blandat 
gångsätt 

Totalt 

 1  –  6  396,1  2,1  0,0  1,1  399,3  4 % 
 7–14  949,9  1,7  16,3  40,9  1 008,8  10 % 
 15–24  2 014,0  3,4  18,3  52,7  2 088,4  20 % 
 25–44  3 555,2  1,0  0,5  40,0  3 596,8  34 % 
 45–64  2 365,4  11,0  6,6  11,2  2 394,2  23 % 
 65–84  998,2  6,0  0,3  7,6  1 012,2  10 % 
 1–84  10 279,0  25,3  42,0  153,5  10 499,8  100 % 
 
Om man tittar på respondenternas resor till fots över ett dygn kan de företas i flera 
olika miljötyper, vilket redovisas i tabell 4.11, där varje åldersgrupps resor för-
delas i procent på olika förekommande miljötyper. I detta datamaterial ryms alla 
gående som angivit i vilken miljö man förflyttat sig. Exempelvis svarar gående-
resor som enbart sker i landsvägsmiljö för 12 procent av äldregruppens (65–84 år) 
totala antal gångkilometer. Ungefär hälften av alla gåenderesor företas i enbart 
tätort. Det är också här den största andelen passager över väg/gata med biltrafik 
sker, nämligen cirka två tredjedelar, vilket tidigare nämnts. 
 
Tabell 4.11  Resor till fots i olika trafikmiljöer. Fördelning i procent av gående-
resornas persontransportarbete (gångkilometer) för varje åldersgrupp. Källa: 
TSU92-. 

Ålder Landsväg 
 

Gångbana 
utanför 
tätort 

Tätort Blandad 
miljö 

Totalt 

 % % % % % 
 1–6  7  18  55  20  100 
 7–14  8  15  49  27  100 
 15–24  3  5  53  38  100 
 25–44  7  9  54  31  100 
 45–64  11  12  48  29  100 
 65–84  12  18  43  27  100 
 1–84  8  11  50  30  100 
 
I figur 4.14 fördelas antalet gångpassager per kilometer på den miljötyp där 
passagen företas. Som synes i figuren passeras väg/gata med biltrafik i genomsnitt 
mellan 3 och 3,5 gånger per kilometer. Passage på plats där hastighetsgränsen är 
30 km/timme ingår i de övriga platstyperna. Av det totala antalet passager sker 50 
procent på plats utan övergångsställe, 32 procent sker på obevakat övergångs-
ställe, 14 procent sker på signalreglerat övergångsställe och 4 procent sker plan-
skilt. Av gångpassagerna sker 11 procent i plan där hastighetsgränsen är 
30 km/timme. 
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Figur 4.14  Antal gångpassager per gångkilometer över väg/gata på olika typer 
av platser. Indelning på miljötyp sett till gåenderesornas fördelning, det vill säga 
att de gåenderesor som företas i flera miljötyper har särskiljts. Kategorin ’Plats 
där hastighetsgränsen är 30 km/timme’ ingår i övriga kategorier. Källa: TSU92-. 
 
Tabell 4.12 visar en åldersgruppsuppdelning av gångpassager på olika platser. 
Exempelvis syns här att barn under 15 år oftare än övriga åldersgrupper passerar 
över väg/gata med hastighetsgräns 30 km/timme, men mer sällan på signalreglerat 
övergångsställe. Ungdomsgruppen, 15–24 år, passerar oftare än andra ålders-
grupper på signalreglerat övergångsställe eller på planskild plats. 
 
Tabell 4.12  Miljoner gångpassager över väg/gata med biltrafik. Indelning på typ 
av passageplats samt ålder. Källa: TSU92-. 

Ålder Ej över-
gångsställe 

eller 
signal 

Obevakat 
övergångs-

ställe 

Signalreg-
lerat över-

gångsställe

Planskild-
het 

Totalt *Plats där 
hastighets-
gränsen är 

30 km/timme
 1–6 227 4 % 122 4 % 33 2 % 17 4 % 399 4 % 85 7 %
 7–14 603 11 % 271 8 % 87 6 % 47 11 % 1 009 10 % 207 16 %
 15–24 1 015 19 % 637 19 % 343 23 % 98 22 % 2 094 20 % 260 20 %
 25–44 1 845 35 % 1 077 32 % 520 35 % 157 35 % 3 600 34 % 395 31 %
 45–64 1 137 22 % 834 25 % 347 24 % 85 19 % 2 404 23 % 222 17 %
 65–84 462 9 % 377 11 % 134 9 % 43 10 % 1 016 10 % 101 8 %
 1–84 5 289 100 % 3 319 100 % 1 466 100 % 447 100 % 10 523 100 % 1 270 100 %
*Denna kategori återfinns i övriga kategorier. 
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I figur 4.15 visas för varje åldersgrupp dess fördelning av passager i tätort på olika 
platser. Passage på plats där hastighetsgränsen är 30 km/timme ingår i de övriga 
platstyperna. Ungefär hälften av antalet passager företas på plats där det inte finns 
något övergångsställe eller någon signal. Som nämnts i samband med tabell 4.12 
passerar barn upp till 15 år oftare än övriga åldersgrupper över väg/gata med 
hastighetsgräns 30 km/timme samt där det inte finns något övergångsställe. De 
passerar däremot mer sällan på signalreglerat övergångsställe. Äldre, 65–84 år, 
använder oftare än andra åldersgrupper obevakat övergångsställe vid passage över 
väg/gata. Samtidigt är äldre den grupp som minst ofta passerar vägen/gatan där 
det inte finns något övergångsställe. 
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Figur 4.15  Fördelning av antalet gångpassager över väg/gata i tätort på den typ 
av plats där passagen sker. Indelning på åldersgrupp. Kategorin ’Plats där 
hastighetsgränsen är 30 km/timme’ är en del av övriga kategorier. 
Källa: TSU92-. 
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I tätort sker i genomsnitt 4,5–5 passager över väg/gata med biltrafik per gång-
kilometer, se figur 4.16. Passage på plats där hastighetsgränsen är 30 km/timme 
ingår i de övriga platstyperna. Medelålders och äldre gående (45–84 år) företar 
färre passager per kilometer över väg/gata med biltrafik Det är antalet passager 
över väg/gata där det inte finns övergångsställe eller signal som är färre. För 
övriga grupper är antalet passager per kilometer ganska lika.  
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Figur 4.16  Antal gångpassager per gångkilometer över väg/gata i tätort på den 
typ av plats där passagen sker. Indelning på åldersgrupp. Kategorin ’Plats där 
hastighetsgränsen är 30 km/timme’ är en del av övriga kategorier. 
Källa: TSU92-. 
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4.3.2 Cyklister 
Av det totala antalet cykelpassager över väg/gata med biltrafik sker 32 procent på 
cykelöverfart, se tabell 4.13, 20 procent sker på obevakad cykelöverfart och 12 
procent på signalreglerad cykelöverfart. Ungefär samma värden gäller för tät-
bebyggt område. Utanför tätort är andelen passager på cykelöverfart 19 procent, 
där 14 procent är på obevakad cykelöverfart och 5 procent på signalreglerad 
cykelöverfart. Vidare kan nämnas att 8 procent av passagerna sker planskilt via 
tunnel eller på gång-/cykelbro, drygt 2 procent sker genom cirkulationsplats och 7 
procent av passagerna sker i miljö där hastighetsgränsen är 30 km/timme. 
 
Tabell 4.13  Miljoner cykelpassager på olika platser över väg/gata med biltrafik 
på årsbasis. Indelning på trafikmiljö. Källa: TSU92-. 

 I plan 
utan 
cykel-
överfart 

Obevakad 
cykel-
överfart 

Signal-
reglerad 
cykel-
överfart 

Planskilt 
via 
tunnel/ 
bro 

Totalt *Genom 
cirkula 
tionsplats 

*Miljö med 
hastig-
hetsgräns 
30 km/tim. 

Utanför tätort 150,5 27,7 10,7 13,2 202,2 6,4 34,5 
I tätort 1 942,8 683,9 413,0 256,3 3 296,0 75,5 225,1 
Både i och 
utanför tätort 346,0 104,7 86,9 59,9 597,5 23,3 42,3 

Totalt 2 439,3 816,3 510,6 329,4 4 095,7 105,2 301,9 
* Kategorin ingår i övriga kategorier. 
 
I genomsnitt passerar cyklisten över väg/gata med biltrafik 1,5 gång per cykel-
kilometer, se tabell 4.14. Utanför tätort är det nästan 2 km mellan passagerna över 
väg/gata med biltrafik medan det i tätort är i genomsnitt drygt 500 meter mellan 
passagerna. Mellan passagerna på cykelöverfart (både obevakad och signal-
reglerad) i tätort är det i genomsnitt 1,5 km.  
 
Tabell 4.14  Antal cykelpassager per cykelkilometer på olika platser över 
väg/gata med biltrafik. Indelning på typ av trafikmiljö. Källa: TSU92-. 
 I plan 

utan  
Cykel-
överfart 

Obevakad 
cykel-
överfart 

Signal-
reglerad 
cykel-
överfart 

Planskilt 
via 
tunnel/ 
bro 

Totalt *Genom 
cirkula-
tionsplats 

*Miljö med 
hastig-
hetsgräns 
30 km/tim. 

Utanför tätort 0,40 0,07 0,03 0,04 0,54 0,02 0,09 
I tätort 1,13 0,40 0,24 0,15 1,92 0,04 0,13 
Både i och 
utanför tätort 0,54 0,16 0,14 0,09 0,93 0,04 0,07 

Totalt 0,89 0,30 0,19 0,12 1,50 0,04 0,11 
* Kategorin ingår i övriga kategorier. 
 
Tabell 4.15 visar fördelningen av antalet cykelkilometer i sju olika förekommande 
trafikmiljöer. Exempelvis svarar cykelresor som enbart sker i landsvägsmiljö för 
15 procent av äldregruppens (65–84 år) totala antal cykelkilometer. Utanför tätort 
är det endast en mindre andel av cykelresornas persontransportarbete som blandas 
på landsväg och cykelbana. I tätort är cykelresorna desto mer blandade i olika 
miljöer. 
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Tabell 4.15  Cykelresor i olika trafikmiljöer. Fördelning över trafikmiljö i procent 
av cykelresornas persontransportarbete (cykelkilometer) för varje åldersgrupp. 
Källa: TSU92-. 
Ålder Lands-

väg 
Cykel-
bana 
utanför 
tätort 

Blandad 
sträcka 
utanför 
tätort 

Gata i 
tätort 

Cykel-
bana i 
tätort 

Blandad 
sträcka i 

tätort 

Blandad 
sträcka i 

och 
utanför 
tätort 

Totalt 

 % % % % % % % % 
 1–6  5  13  0  21  37  15  9  100 
 7–14  12  5  1  15  21  28  19  100 
 15–24  7  3  1  7  17  38  26  100 
 25–44  7  2  0  8  15  46  21  100 
 45–64  11  3  2  10  12  37  25  100 
 65–84  15  5  3  7  15  24  30  100 
 1–84  10  3  1  10  16  37  23  100 
 
I figur 4.17 syns att i genomsnitt passerar en cyklist över väg/gata med biltrafik 
1,5 gång per kilometer. Antalet passager är sex gånger större per kilometer i gatu-
miljö i tätort jämfört med landsvägsmiljö. Ungefär 80 procent av passagerna sker 
på plats utan planskildhet eller signalreglering, se tabell 4.16. Mellan 5 och 
10 procent av passagerna sker planskilt. I miljö med cykelbana är andelen plan-
skilda passager högre än 10 procent.  
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Figur 4.17  Antal cykelpassager per cykelkilometer över väg/gata med biltrafik i 
olika miljöer. I kategorin ’Utan överfart’ ingår också övriga, ej specificerade 
passager. Källa: TSU92-. 
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Tabell 4.16  Antal passager per kilometer. Fördelning i procent över passagetyp. 
I kategorin ’Övrigt’ ingår passager utan överfart. Källa: TSU92-. 

Plan-
skilt 

Signal-
reglerad 
överfart 

Obevakad 
överfart 

Övrigt Totalt 

 % % % % % 
Landsväg  2  0  5  93  100 
Cykelbana utanför tätort  11  11  19  59  100 
Landsväg och cykelbana utanför tätort  7  4  38  51  100 
Gata i tätort  3  8  11  78  100 
Cykelbana i tätort  11  12  32  46  100 
Gata och cykelbana i tätort  8  14  20  58  100 
Blandad miljö i och utanför tätort  10  14  17  58  100 
Totalt  8  12  20  60  100 
 
Av tabell 4.17 framgår bland annat att barn yngre än 15 år oftare passerar väg/gata 
med biltrafik planskilt än på övriga överfartsställen. Likaså passerar barn oftare 
över väg/gata i miljö med hastighetsgräns 30 km/timme. Däremot passerar barn 
mindre ofta över väg/gata med signalreglerad cykelöverfart, liksom genom 
cirkulationsplats. Ungdomar, 15–24 år och äldre, 65–84 år passerar oftare genom 
cirkulationsplats. Ungdomsgruppen, samt gruppen 25–44 år passerar oftare över 
väg/gata via markerad cykelöverfart, både obevakad och signalreglerad. 
 
Tabell 4.17  Miljoner cykelpassager över väg/gata med biltrafik sett på årsbasis. 
Indelning på typ av passageplats och åldersgrupp. Procentuell jämförelse mellan 
åldersgrupperna för varje typ av passageplats. Källa: TSU92-. 
Ålder I plan utan 

cykel-
överfart 

Obevakad 
cykel-

överfart 

Signal-
reglerad 
cykel-

överfart 

Planskilt 
via 

tunnel/bro

Totalt *Genom 
cirkula-

tionsplats 

*Miljö med 
hastig-

hetsgräns  
30 km/timme

  %  %  % %  %  % % 
 1–6  64  2  21  2  1  0  3  1  89  2  0  0  10  3 
 7–14  461  16  112  12  29  5  72  19  674  14  8  7  82  23 
 15–24  636  22  233  25  149  27  81  22  1 099  23  32  28  81  23 
 25–44  903  31  334  36  241  43  123  33  1 601  34  40  35  95  27 
 45–64  667  23  175  19  110  20  72  19  1 024  22  21  18  64  18 
 65–84  141  5  46  5  31  6  21  6  238  5  13  11  21  6 
 1–84  2 871  100  921  100  562  100  371  100  4 725  100  114  100  353  100 
* Kategorin ingår i övriga kategorier. 
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I figur 4.18 fördelas antalet passager på olika platser procentuellt på varje ålders-
grupp. Av barns (under 15 år) passager med cykel över väg/gata med biltrafik sker 
en mycket stor del på plats som inte är markerad cykelöverfart. I övrigt ses samma 
skillnader mellan grupperna som nämnts ovan i samband med tabell 4.17. 
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Figur 4.18  Antal passager med cykel över väg/gata med biltrafik fördelat i 
procent på typ av plats där passagen sker. Indelning på åldersgrupp. Katego-
rierna ’Cirkulationsplats’ och ’Plats med 30 km/timme’ ingår i övriga kategorier. 
Källa: TSU92-. 
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Som synes i figur 4.19 passerar äldre, 65–84 år, mindre ofta över väg/gata med 
biltrafik än övriga åldersgrupper. Detta gäller för samtliga typer av passageplats. 
Barn i åldern 7–14 år nyttjar oftare än övriga åldersgrupper planskildhet och 
passageplats i miljö med hastighetsgränsen 30 km/timme. Barn under 15 år 
passerar mindre ofta än övriga åldersgrupper på signalreglerad cykelöverfart. 
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Figur 4.19  Antal cykelpassager per cykelkilometer över väg/gata med biltrafik. 
Indelning på åldersgrupp och typ av plats där passagen sker. Kategorierna 
’Cirkulationsplats’ och ’Plats med hastighetsgräns 30 km/timme’ ingår i övriga 
kategorier. Källa TSU92-. 
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4.4 Risker vid passage över väg/gata med biltrafik 
Av tabell 4.18 framgår att 65 procent av de svåra skade- och dödsfallen vid g/c-
trafikanters passager över väg/gata med biltrafik inträffar på plats som ej är en 
specifik GCM-anläggning (anläggning för gående, cyklister och mopedister). 
Ungefär 85 procent av de svåra skadefallen inklusive dödsfallen inträffar i tätort. 
Av dödsfallen inträffar 65 procent i tätort. Av de dödsfall med gående som in-
träffar vid passage över väg/gata med biltrafik inträffar fyra procent på signal-
reglerat övergångsställe och 18 procent på markerat övergångsställe. Av de döds-
fall med cyklister som inträffar vid passage över väg/gata med biltrafik inträffar 
11 procent på signalreglerad överfart och 24 procent på markerad överfart. I 
bilaga 6 och 7 finns en åldersindelad förteckning över skadade och dödade gående 
och cyklister i och utanför tätort uppdelat på passageplats. 
 
Tabell 4.18  Antal gående och cyklister som åren 1996–2000 dödats eller skadats 
vid passage över väg/gata med biltrafik. Indelning på platstyp och trafikmiljö. I 
kategorin ’Totalt’ i trafikmiljö ingår också kategorin ’uppgift saknas’. Tabellen 
inkluderar alla åldrar, även okänd ålder. Källa: VITS. 

Gående Cyklister Totalt Dödade 
Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej 

tätort
Totalt Tätort Ej 

tätort 
Totalt

Ej GCM-
anläggning  113  111  224  47  26  73  160  137  297 

Markerad 
överfart  53  0  53  23  4  27  76  4  80 

Signalreglerad 
överfart  12  0  12  11  1  12  23  1  24 

Totalt  178  111  289  81  31  112  259  142  401 
 

Gående Cyklister Totalt Svårt 
skadade inkl. 
dödade 

Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej 
tätort

Totalt Tätort Ej 
tätort 

Totalt

Ej GCM-
anläggning  894  288  1 183  868  148  1 017  1 762  436  2 200

Markerad 
överfart  415  8  426  412  20  433  827  28  859

Signalreglerad 
överfart  162  3  165  144  5  149  306  8  314

Totalt  1 471  299  1 774  1 424  173  1 599  2 895  472  3 373
 

Gående Cyklister Totalt Totalt antal 
skadade inkl. 
dödade 

Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej 
tätort

Totalt Tätort Ej 
tätort 

Totalt 

Ej GCM-
anläggning  2 882  483  3 380  4 219  390  4 631  7 101  873  8 011

Markerad 
överfart  1 272  22  1 301  2 184  74  2 267  3 456  96  3 568

Signalreglerad 
överfart   544  7  551  665  13  680  1 209  20  1 231

Totalt  4 698  512  5 232  7 068  477  7 578  11 766  989  12 810
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4.4.1 Gående 
Data som visar de gåendes exponering på markerat övergångsställe, signalreglerat 
övergångsställe samt planskild plats finns tillgängliga, liksom även det totala 
antalet passager. Detta medför att exponering för passager på ställe som ej är en 
GCM-anläggning också kan erhållas. I figur 4.20 ses skillnaden mellan gång-
passager i tätort och utanför tätort. Uppdelning av passagerna har gjorts på plats 
utan övergångsställe, på obevakat övergångsställe och på signalreglerat över-
gångsställe. Skaderisken är högst på passageplats där det inte finns något över-
gångsställe. Här är det dock en skillnad mellan passage i tätort och utanför tätort 
där skadekonsekvensen är flera gånger högre utanför tätort. En ytterligare skillnad 
mellan i tätort och utanför tätort är vid passage på obevakat övergångsställe där 
skaderisken och likaså skadekonsekvensen är mycket större i tätort. 
 

Figur 4.20  Gångpassager i och utanför tätort. Uppdelning på tre olika passage-
platser, utan övergångsställe, på obevakat övergångsställe och på signalreglerat 
övergångsställe. Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade 
inklusive dödade per miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per 
skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och VITS. 



 

VTI meddelande 928 41 

I figur 4.21–4.23 visas gångpassager på plats utan övergångsställe i tätort samt på 
obevakat övergångsställe och signalreglerat övergångsställe både i och utanför 
tätort indelade i åldersgrupper. Ingen skillnad mellan figurerna skulle framstå om 
även passager på obevakat och signalreglerat övergångsställe skulle visas enbart i 
tätort. Skaderisken och också skadekonsekvensen är för alla åldersgrupper högst 
vid passager där det inte finns något övergångsställe. Äldregruppen, 65–84 år har 
störst risk att skadas inklusive dödas vid alla typer av passager, förutom barn-
gruppen, 7–14 år som uppvisar högst skaderisk vid passage på signalreglerat över-
gångsställe. Vid jämförelse mellan passager på signalreglerat och obevakat över-
gångsställe har barn 1–14 år dubbelt så hög risk att skadas inklusive dödas vid 
passage på signalreglerat övergångsställe. För alla åldersgrupper är skadekonsek-
vensen högre vid passage utan övergångsställe än vid passage på obevakat eller 
signalreglerat övergångsställe. Äldregruppens skadekonsekvens är vid alla slags 
passager mellan fem och sju gånger högre än ungdomsgruppens, 15–24 år, skade-
konsekvens. 

Tabell 4.19 visar att skaderisken för äldregruppen jämfört med yngre inte 
skiljer sig nämnvärt åt vid passager i tätortsmiljö med hastighetsgränsen 
30 km/timme. Däremot finns en skillnad mellan åldersgruppernas skaderisk i tät-
ortsmiljö med högre hastigheter än 30 km/timme. Där uppvisar de äldre, 65–84 år, 
en skaderisk som är tre gånger högre än skaderisken för de under 65 år vid gång-
passage över väg/gata med biltrafik. 
 
Tabell 4.19  Jämförelse av skaderisken (totalt antal skadade inklusive dödade per 
miljon gångpassager) vid gångpassager i tätort med hastighetsbegränsning 
30 km/timme, övrig tätort samt utanför tätort. Källa: exponeringsdata från 
TSU92- och skadedata från VITS. 

Ålder 30-miljö i tätort Övrigt i tätort Utanför tätort 
 1–64 0,03 0,08 0,11 
 65–84 0,05 0,25 0,13 
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Figur 4.21  Gångpassager på plats utan övergångsställe i tätort. Exponering 
(miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per miljon 
passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). Källor: 
TSU92- och VITS. 
 

Figur 4.22  Gångpassager på obevakat övergångsställe i och utanför tätort. 
Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per 
miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). 
Källor: TSU92- och VITS. 
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Figur 4.23  Gångpassager på signalreglerat övergångsställe i och utanför tätort. 
Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per 
miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). 
Källor: TSU92- och VITS. 
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4.4.2 Cyklister 
För cyklister finns också data som visar cyklisternas exponering på markerad 
cykelöverfart, signalreglerad cykelöverfart och planskild plats. Även här kan 
exponering fås för passager på plats som inte är en GCM-anläggning. I figur 4.24 
ses skillnaden mellan cykelpassager i tätort och utanför tätort. Uppdelning av 
passagerna har gjorts på plats utan överfartsställe, på obevakat överfartsställe och 
på signalreglerat överfartsställe. Skaderisken är ungefär lika hög i tätort som 
utanför tätort. Däremot är skadekonsekvensen, det vill säga risken att dö när man 
skadas, flera gånger högre utanför tätort än i tätort. 
 

Figur 4.24  Cykelpassager i och utanför tätort. Uppdelning på tre olika passage-
platser, utan överfartsställe, på obevakat överfartsställe och på signalreglerat 
överfartsställe. Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade 
inklusive dödade per miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per 
skadade inklusive dödade). Källor: TSU92- och VITS. 
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I figur 4.25–4.27 visas cykelpassager på plats utan överfartsställe i tätort samt på 
obevakat överfartsställe och signalreglerat överfartsställe både i och utanför tätort 
indelade i åldersgrupper. Det är i tätort det största antalet passager sker och att 
visa passager på obevakat och signalreglerat överfartsställe totalt ger ingen 
skillnad mot om bara tätortspassagerna skulle visas även på dessa överfartsplatser.  

När det gäller den äldsta gruppens situation är skaderisken vid signalreglerat 
överfartsställe ungefär lika hög som för övriga åldersgrupper. Jämfört med 
signalreglerat överfartsställe är skaderisken dubbelt så hög på plats utan överfarts-
ställe och fyra gånger så hög på obevakat överfartsställe. Skadekonsekvensen är 
på samtliga passageplatser högst för äldregruppen. För äldregruppen är skade-
konsekvensen ungefär lika hög på samtliga passageplatser. För barngruppen, 1–
14 år, är skaderisken högst på signalreglerat överfartsställe. Ungdomsgruppen, 
15–24 år, har högst skadekonsekvens på signalreglerat överfartsställe. 
 

Figur 4.25  Cykelpassager på plats utan överfartsställe i tätort. Exponering 
(miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per miljon 
passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). Källor: 
TSU92- och VITS. 
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Figur 4.26  Cykelpassager på obevakat överfartsställe i och utanför tätort. 
Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per 
miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). 
Källor: TSU92- och VITS. 
 

Figur 4.27  Cykelpassager på signalreglerat överfartsställe i och utanför tätort. 
Exponering (miljoner passager). Skaderisk (antal skadade inklusive dödade per 
miljon passager). Skadekonsekvens (antal dödade per skadade inklusive dödade). 
Obs! Åldersgruppen 1–6 år har en skaderisk på 5,4 pga. 7 lindriga skador under 
5-årsperioden och en låg exponering. Källor: TSU92- och VITS. 
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5 Slutsatser och diskussion 
Självrapporterade olyckor 
Vid jämförelse mellan självrapporterade olyckor och de olyckstal som fås från 
Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet, VITS finns en skillnad, när det 
gäller barnen och de äldre, se figur 4.1 jämfört med figur 4.5–4.6 och 4.10–4.11. 
Barnen rapporterar själva att de råkat ut för singelolyckor både som gående och 
cyklister. Många av dessa olyckor syns dock inte i polisens olycksstatistik. De 
äldre rapporterar inte själva i lika stor utsträckning att de råkat ut för någon olycka 
däremot syns de äldres olyckor tydligt i polisrapporterna, kanske för att de är 
allvarligare och därför kommer till polisens kännedom. Det kan också vara så att 
barnens olyckor oftast är singelolyckor medan det i de äldres olyckor finns något 
fordon inblandat och därför syns dessa inte i rapporteringen av singelolyckor i 
figur 4.1. Tidigare undersökningar, exempelvis den som redovisats i VTI 
meddelande 908 (Thulin, 2000) visar att drygt hälften av skadefallen i trafiken i 
Skaraborg år 1998 skedde i singelolyckor som gående eller cyklist, vilket väl 
överensstämmer med vårt resultat från självrapporterade olyckor. 
 
Skaderisk och skadekonsekvens i och utanför tätort 
Risken att skadas i trafiken är betydligt högre för alla åldersgrupper i tätortsmiljö 
än utanför tätort. Skadekonsekvensen, det vill säga risken för att skadan är dödlig, 
är dock högre utanför tätort, beroende på de högre hastigheterna utanför tätort. I 
tätort är skaderisken högst för gående barn under 15 år samt äldre. Cyklister har, 
åldersmässigt sätt, en jämnare, men högre skaderisk än de gående, utom för barn 
under 15 år där skaderisken är ungefär lika hög som för gående. Utanför tätort är 
skadekonsekvensen högre för de gående än cyklisterna. Skadekonsekvensen är i 
tätort högst för den äldsta åldersgruppen, både när det gäller gående och cyklister. 
Detta kan bland annat betyda att de fordonshastigheter som förekommer i tätort 
inte är tillräckligt låga för att reducera risken för dödlig skada för äldre gående 
och cyklister. Det kan också betyda att äldre oftare än andra åldersgrupper vistas i 
miljöer med högre risk och att äldre i mindre grad än övriga oskyddade trafikanter 
kommer i åtnjutande av de åtgärder som vidtas för att förbättra trafik- och trafik-
säkerhetssituationen för de oskyddade trafikanterna. Vid en jämförelse mellan 
cyklister som befinner sig i miljö med hastighetsbegränsning 30 km/timme 
uppvisar äldre faktiskt en lägre skaderisk än yngre åldersgrupper, se tabell 4.7. 
 
Äldre 
Resultat från denna undersökning visar att äldre oftare än andra åldersgrupper 
vistas i miljöer med högre dödlig skaderisk. Exempelvis går och cyklar äldre i 
större utsträckning än yngre på landsväg. Positivt är att äldre oftare än andra 
åldersgrupper undviker att gå eller cykla över väg/gata med biltrafik, vilket kan 
bero på att de bor eller vistas i miljöer där man inte behöver korsa väg/gata med 
biltrafik så många gånger. Det kan också vara så att äldre av exempelvis riskskäl 
avstår från att ge sig ut i trafiken och försöker minimera antalet passager. Vid för-
delning av äldres cykelpassager visar det sig dock att de oftare än övriga ålders-
grupper cyklar genom cirkulationsplats. Likaså passerar gående äldre oftare än 
andra åldersgrupper i tätort på obevakat övergångsställe. Äldre är däremot den 
åldersgrupp som i tätort minst ofta passerar över väg/gata där det inte finns något 
övergångsställe. Kanske är det så att man känner sig relativt säker och trygg när 
man passerar vägen/gatan på ett övergångsställe och därför brister i uppmärk-
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samhet av trafiken. Äldre torde också ha ett långsammare tempo vid passage över 
väg/gata. 
 
Yngre 
När det gäller yngre gående och cyklande passerar de i tätort oftare än andra 
åldersgrupper över väg/gata med biltrafik på plats utan övergångsställe eller 
signal. Det visar sig också i olycksstatistiken där barn under 15 års skaderisk är 
ganska hög just vid gångpassager på plats utan övergångsställe. Även gående 
barns skadekonsekvens är här högst. Vid cykling passerar ungdomsgruppen oftare 
än barn och äldre på signalreglerat överfartsställe. Här har de också den högsta 
risken för dödlig skada. 
 
Risk - trafikmiljö 
Sammanfattningsvis kan man säga att risken för att skadas eller dödas i trafiken 
till stor del beror på var i trafikmiljön exponeringen sker, men att det för äldre 
även måste till andra förklaringar som exempelvis en skörare kropp. 
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Gåendes exponering fördelat på gångsätt och indelat på kön och ålder. Källa 
TSU92-. 
 
Miljoner gångkilometer på årsbasis  

Kön Åldersgrupp Rollator/ 
rullstol* 

Inlines* Till fots Totalt 

Män  1–6 år 0,9 0,3 51,6 52,9 
  7–14 år 3,8 10,1 150,3 164,3 
  15–24 år 1,2 13,0 257,5 271,7 
  25–44 år 0,3 6,9 460,8 468,0 
  45–64 år 3,0 6,1 412,3 421,5 
  65–84 år 0,6 0,2 213,8 214,5 
 Total 9,9 36,5 1 546,4 1 592,9 

Kvinnor  1–6 år 0,0 0,0 57,8 57,8 
  7–14 år 0,4 2,7 156,6 159,6 
  15–24 år 0,6 5,2 303,2 309,0 
  25–44 år 0,3 6,0 560,5 566,7 
  45–64 år 1,7 4,6 408,4 414,7 
  65–84 år 3,0 0,0 192,8 195,8 
 Total 5,9 18,5 1 679,4 1 703,8 

Totalt  1–6 år 0,9 0,3 109,5 110,7 
  7–14 år 4,2 12,8 307,0 323,9 
  15–24 år 1,8 18,2 560,8 580,8 
  25–44 år 0,6 12,8 1 021,3 1 034,7 
  45–64 år 4,7 10,7 820,8 836,2 
  65–84 år 3,5 0,2 406,6 410,4 
 Total 15,8 55,0 3 225,8 3 296,6 

* Observera att antalet svarande är mycket lågt för rollator/rullstol samt inlines, varför endast 
totalerna bör beaktas. 
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Gåendes exponering, skaderisk och skadekonsekvens. Årsvärden. Källa VITS och 
TSU92-. 
 
Gående i 
tätort             
  Miljoner  Dödade Svårt  Totalt antal  Skaderisk Konsekvens
  gångkilometer   skadade skadade     
      inkl. dödade inkl. dödade     
 1–6 år  63,286 1,8 22 73  1,153  0,025 
 7–14 år  169,443 1,8 47,2 186  1,098  0,010 
 15–24 år  387,292 2,8 46,4 206,2  0,532  0,014 
 25–44 år  633,586 3,8 62 268  0,423  0,014 
 45–64 år  456,597 7,2 63,8 226,2  0,495  0,032 
 65–84 år  198,852 21 108,2 261  1,313  0,080 
 1–84 år  1 909,055 38,4 349,6 1 220,4  0,639  0,031 
Gående 
utanför 
tätort             
  Miljoner  Dödade Svårt  Totalt antal  Skaderisk Konsekvens
  gångkilometer   skadade skadade     
      inkl. dödade inkl. dödade     
 1–6 år  36,767 0,4 3,6 7  0,190  0,057 
 7–14 år  112,830 1,6 10,6 24,2  0,214  0,066 
 15–24 år  140,541 4,2 16,2 32,6  0,232  0,129 
 25–44 år  309,128 6,2 23,2 40,8  0,132  0,152 
 45–64 år  313,279 8 19 33,6  0,107  0,238 
 65–84 år  175,391 9,4 17 28  0,160  0,336 
 1–84 år  1 087,937 29,8 89,6 166,2  0,153  0,179 
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Cyklisters exponering fördelat på typ av trafikmiljö och indelat på kön och ålder. 
Källa TSU92-. 
 
Miljoner cykelkilometer på årsbasis fördelat på typ av trafikmiljö, kön och 
åldersgrupp 

  

Kön Ålders-
grupp 

Landsväg Cykelbana 
utanför 
tätort 

Cykelbana 
i tätort 

Gata i 
tätort 

* Gata med 
hastighets-
gräns 
30 km/tim 

Totalt 

Män  1–6 år 0,3 2,5 6,3 6,3 3,2 15,3 
  7–14 år 53,4 25,4 78,0 74,6 11,1 231,5 
  15–24 år 47,3 32,8 118,9 92,6 8,9 291,6 
  25–44 år 42,3 36,5 231,2 145,8 12,4 455,8 
  45–64 år 69,1 36,6 129,2 98,6 7,3 333,6 
  65–84 år 51,6 19,5 59,7 32,4 6,9 163,1 
  1–84 år 264,0 153,4 623,3 450,3 49,9 1 490,9 
Kvinnor  1–6 år 2,1 2,1 11,2 5,3 1,3 20,6 
  7–14 år 22,4 13,0 68,2 42,3 5,0 145,9 
  15–24 år 32,5 25,9 115,4 61,4 7,9 235,2 
  25–44 år 65,8 25,3 219,8 125,2 6,7 436,1 
  45–64 år 70,6 19,0 127,2 91,8 11,2 308,7 
  65–84 år 16,8 12,9 41,5 23,9 2,5 95,2 
  1–84 år 210,3 98,1 583,2 350,0 34,5 1 241,7 
Totalt  1–6 år 2,3 4,6 17,4 11,6 4,5 35,9 
  7–14 år 75,8 38,4 146,2 116,9 16,1 377,4 
  15–24 år 79,8 58,7 234,3 154,0 16,9 526,8 
  25–44 år 108,1 61,8 451,0 271,0 19,0 891,9 
  45–64 år 139,8 55,6 256,5 190,5 18,5 642,3 
  65–84 år 68,4 32,4 101,2 56,3 9,4 258,3 
  1–84 år 474,3 251,5 1 206,5 800,3 84,4 2 732,6 
* Ingår i kategorin ”Gata i tätort”. 
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Cyklisters exponering, skaderisk och skadekonsekvens. Årsvärden. Källa VITS 
och TSU92-. 
 
Cyklister i tätort           
  Miljoner Dödade Svårt Totalt antal Skaderisk Konsekvens 
  cykelkilometer   skadade skadade     

      
inkl. 
dödade 

inkl. 
dödade     

 1–6 år  29,039 0,2 5,2 35,4  1,219  0,006 
 7–14 år  263,102 2,4 63,8 332,2  1,263  0,007 
15–24 år  388,300 2 92,4 541,2  1,394  0,004 
25–44 år  722,009 5 144 780,6  1,081  0,006 
45–64 år  446,921 6,8 126,4 545,8  1,221  0,012 
65–84 år  157,458 11,8 79,6 262  1,664  0,045 
 1–84 år  2 006,829 28,2 511,4 2 497,2  1,244  0,011 
Cyklister utanför tätort           
  Miljoner Dödade Svårt Totalt antal Skaderisk Konsekvens 
  cykelkilometer   skadade skadade     

      
inkl. 
dödade 

inkl. 
dödade     

 1–6 år  6,903 0 0,4 1,8  0,261  0 
 7–14 år  114,276 1 12,8 37,8  0,331  0,026 
15–24 år  138,509 1,6 11,6 39  0,282  0,041 
25–44 år  169,863 1,8 20,2 56  0,330  0,032 
45–64 år  195,372 5,4 27,6 62,8  0,321  0,086 
65–84 år  100,841 7,2 18,2 38,2  0,379  0,188 
 1–84 år  725,764 17 90,8 235,6  0,325  0,072 
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Antal gående som åren 1996–2000 dödats eller skadats vid passage över väg/gata 
med biltrafik. Indelning på platstyp och trafikmiljö. I kategorin ’Totalt’ i 
trafikmiljö ingår också kategorin ’uppgift saknas’. Tabellen är indelad i 
åldersgrupper. Källa: VITS. 

 
Dödade Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  5  2  7    0    0 
 7–14 år  7  8  15    0    0 
 15–24 år  8  10  18  2   2  1   1 
 25–44 år  11  22  33  4   4    0 
 45–64 år  17  27  44  5   5  2   2 
 65–84 år  53  41  94  29   29  7   7 
 1–84 år  101  110  211  40  0  40  10  0  10 
          
Svårt skadade 
inkl. dödade 

Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  65  15  80  6  0  6  1  0  1 
 7–14 år  136  36  172  35  1  36  18  0  18 
 15–24 år  136  41  177  37  1  38  22  0  22 
 25–44 år  154  66  221  50  2  52  39  1  40 
 45–64 år  142  59  201  69  2  72  28  1  29 
 65–84 år  210  66  276  182  2  186  46  1  47 
 1–84 år  843  283  1 127  379  8  390  154  3  157 

    
Totalt antal 
skadade inkl. 
dödade 

Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  189  25  214  31  0  31  19  1  20 
 7–14 år  487  79  567  133  6  139  83   83 
 15–24 år  530  83  613  167  3  170  89   89 
 25–44 år  606  108  725  256  7  264  128  2  130 
 45–64 år  432  87  522  246  3  252  92  2  94 
 65–84 år  510  89  599  368  2  373  113  2  115 
 1–84 år  2 754  471  3 240  1 201  21  1 229  524  7  531 
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Antal cyklister som åren 1996–2000 dödats eller skadats vid passage över 
väg/gata med biltrafik. Indelning på platstyp och trafikmiljö. I kategorin ’Totalt’ i 
trafikmiljö ingår också kategorin ’uppgift saknas’. Tabellen är indelad i ålders-
grupper. Källa: VITS. 
 
Dödade Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  1  0  1    0    0 
 7–14 år  7  4  11  1   1    0 
 15–24 år  3  1  4    0  3  1  4 
 25–44 år  4  1  5  3  1  4  4   4 
 45–64 år  9  5  14  3   3  1   1 
 65–84 år  20  14  34  13  2  15  2   2 
 1–84 år  44  25  69  20  3  23  10  1  11 
          
Svårt skadade 
inkl. dödade 

Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  11  0  12  0  0  0  0  0  0 
 7–14 år  156  33  189  48  2  50  20  1  21 
 15–24 år  168  16  184  79  3  82  30  3  33 
 25–44 år  213  20  233  104  5  110  48  0  48 
 45–64 år  174  32  206  93  2  95  31  1  32 
 65–84 år  134  45  179  78  5  83  14  0  14 
 1–84 år  856  146 1 003  402  17  420  143  5  148 
          
Totalt antal 
skadade inkl. 
dödade 

Ej GCM-anläggning Markerad överfart Signalreglerad överfart 

 Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt 
 1–6 år  86  2  89  20  1  21  7   7 
 7–14 år  763  82  847  257  9  266  85  2  88 
 15–24 år  943  63  1 008  521  15  540  188  7  195 
 25–44 år  1 204  69  1 281  608  8  621  222  2  224 
 45–64 år  766  77  847  481  23  504  114  2  117 
 65–84 år  410  88  499  265  14  279  46   46 
 1–84 år  4 172  381  4 571  2 152  70  2 231  662  13  677 
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