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Trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad. Hastighetsanpassning, användning 
av bilbälte och nykter som bilförare 
 
av Göran Nilsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Statens Institut för KommunikationsAnalys (SIKA), har effekten 
på trafiksäkerheten skattats avseende en total efterlevnad av gällande hastighets-
gränser, användning av bilbälte och att vara nykter som bilförare. 

Efterlevnaden varierar mellan de tre åtgärderna. Sämst är efterlevnaden av 
hastighetsgränser och bäst är efterlevnaden av att vara nykter som bilförare. 
Samtidigt innebär överträdelse av hastighetsgränsen en måttlig trafiksäkerhetsför-
sämring medan att vara alkoholpåverkad bakom ratten innebär en dramatisk risk-
ökning. 

Totalt sett är trafiksäkerhetsproblemet av att inte följa hastighetsgränserna 
störst och resulterar i 150–200 dödsfall per år. Trafiksäkerhetsproblemet när det 
gäller dödade i trafiken omfattar 50–100 dödsfall årligen till följd av dålig efter-
levnad av de båda andra åtgärderna. Rapporten redovisar inte hur efterlevnaden 
skall ökas. Det finns emellertid interlocksystem för att öka efterlevnaden som 
alternativ/komplement till ökad övervakning och/eller högre böter.  

Dödsrisken ökar med mer än det dubbla genom den bristfälliga efterlevnaden 
jämfört med den ”exemplariska” förargruppens dödsrisk. 

En mycket hög efterlevnad av de tre åtgärderna innebär nästan en halvering av 
antalet dödade i trafiken. Av intresse är att efterlevnaden inte är slumpmässigt 
fördelad på de tre åtgärderna. Såväl de förare som anpassar sin körning till de tre 
åtgärderna som de som samtidigt bryter mot två eller samtliga åtgärder är över-
representerade i trafiken.  

Det är samtidigt viktigt att sänkt hastighet förstärker övriga trafiksäkerhets-
åtgärder. Skattning av alkoholens inverkan är mycket osäker eftersom gränserna 
för vad som är tillåtet är olika i olika länder. 
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Traffic safety measures and observance of the law. Speed adaptation, usage 
of seat belt and sober drivers 
 
by Göran Nilsson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
On behalf of the Swedish Institute for Transport and Communications Analysis 
(SIKA) the effect on traffic safety has been estimated regarding a complete obser-
vance of the laws concerning existing speed limits, the use of seat belt and to be 
sober as a car driver. 

The observance of the law varies among the three measures. The observance of 
the speed limits is low and the observance of soberness is high. Less observance 
of the speed limits result a little change for the worse of the traffic safety situation 
but if intoxicated means a dramatic risk increase. 

The traffic safety situation is due to the low observance of the speed limits the 
largest problem which results in 150–200 fatalities annually. The other two 
observance problems concern 50–100 fatalities annually. The report does not 
show how to increase the observance of the laws. There exists, however, interlock 
systems for the measures as complement to increased surveillance by the police 
and/or increased sanctions. 

The risk of being killed is more than doubled through the lack of observance of 
the laws compared with the drivers who observe the laws. 

A very high observance of the three laws means at least half the number of 
fatalities in traffic. Interesting is that the observance of law is not randomly 
distributed on the three measures. Both drivers who observe all three laws and 
drivers who do not observe any of the laws are over-represented in traffic. 

It is also important that decreased speeds strengthen the two other traffic safety 
measures. The estimation of the effect of alcohol on safety is very uncertain as the 
alcohol limit is different in different countries. 
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1 Bakgrund 
När det gäller efterlevnaden av flertalet trafiksäkerhetsåtgärder spelar polisens 
möjligheter att övervaka en viktig roll. Detta gäller tre av de viktigaste åtgärderna, 
efterlevnad av rådande hastighetsgräns, användning av bilbältet och att som förare 
inte vara alkoholpåverkad. 

I samtliga fall kan efterlevnaden påverkas genom interlocksystem som innebär 
att det inte går att köra fortare än hastighetsgränsen, inte går att köra bilen utan att 
bilbältet användes och alkolås som innebär att det inte går att starta bilen om man 
är alkoholpåverkad. De tre interlocksystemen befinner sig på olika utvecklings-
nivåer för närvarande. 

I beräkningarna som utförs nedan antas från att efterlevnaden i stort sett är 
100 % när det gäller de tre åtgärderna. Om detta sker genom interlocksystem eller 
effektivare polisövervakning/högre påföljder beaktas inte.  

En ökad efterlevnad visar generellt på stora trafiksäkerhetsvinster. Hur efter-
levnaden skall öka och vilka resurser/kostnader som krävs behandlas inte i 
rapporten. 

Att trafiksäkerhetspotentialen är så stor beror på att efterlevnaden av åtgärderna 
inte är tillräcklig. Att köra fortare än hastighetsgränsen ger en liten riskökning 
men överträdelsen är mycket vanlig, att åka utan bilbälte är riskfyllt och det är 
inte så vanligt och att köra onykter är ovanligt men riskökningen är dramatisk. 

I rapporten används genomgående den relativa dödsrisken, vilket innebär att 
den relativa ökningen i dödsrisk t.ex. skattas till följd av den bristfälliga efter-
levnaden. Med dödsrisk avses generellt antal dödade i förhållande till trafikens 
omfattning. 
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2 Syfte 
Syftet med rapporten är att visa på den trafiksäkerhetspotential som finns om 
efterlevnadsproblemet löses när det gäller rådande hastighetsgränser, att använda 
bilbälte och att vara en nykter bilförare. I rapporten redovisas också olika inter-
locksystem, hjälpåtgärder knutna till fordonet, som ökar efterlevnaden av de tre 
åtgärderna.  
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3 Hastighetsreglering 
Förändring av hastigheter leder till en förändrad olycksbild. Ökad hastighet ger 
fler och allvarligare olyckor och sänkta hastigheter leder till färre och mindre all-
varliga olyckor. Sambanden är tydliga då tätort och landsbygd jämförs med av-
seende på t.ex. bilisters dödsrisk som är många gånger större på landsbygden än i 
tätort. Två tredjedelar av biltrafiken i Sverige uträttas på landsbygden och 90 % av 
alla dödade bilister dör på landsbygden. 

Antag att ”andelen dödade förare i tätort” jämförs med ”andelen biltrafik i 
tätort”, 10 %/33 % och motsvarande görs för landsbygd, 90 %/67 %, vilket 
innebär 0,3 i förhållande till 1,35. Dödsrisken, antal dödade i förhållande till 
antalet motorfordonskilometer, är således 4,5 ggr högre på landsbygden trots att 
vägmiljön på landsbygden är mycket säkrare. 

Ett annat sätt är att jämföra antalet döda per skadad bilist på motorvägar med 
hastighetsgränsen 70, 90 och 110 km/h. På motorvägar med hastighetsgränsen 
70 km/h omkommer 1 av 100 skadade bilister. På motorvägar med hastighets-
gränsen 90 km/h omkommer 3 av 100 skadade bilister och på motorvägar med 
hastighetsgränsen 110 km/h omkommer 6 av 100 skadade bilister.  

Antalet undersökningar av förändrade hastigheter och dess effekt på dödade 
och skadade är många och olika sammanställningar redovisar entydiga resultat.  

Den mest omfattande sammanställningen finns i den norska Trafikksikkerhets-
håndboken (Elvik et al., 1997) och där redovisas sambandet mellan den 
procentuella förändringen i medelhastighet och den procentuella förändringen i 
antal skadade. Förändras hastigheten med 1 % förändras antalet skadade med 2 % 
och antalet dödade med 4 %. 

I England används motsvarande samband och i Sverige har potensmodellen 
(Nilsson, G., 2000; 2004) använts. Modellerna ger i stort sett samma resultat. I de 
båda första modellerna görs ingen skillnad mellan antalet skadade och antalet 
personskadeolyckor medan potensmodellen även tar hänsyn till antalet skadade 
per personskadeolycka. Detsamma gäller antalet dödade och antalet dödsolyckor. 

Potensmodellen innebär att när hastigheten förändras förväntas att antalet 
skadade i trafiken, oavsett trafikantgrupp, förändras med den relativa förändringen 
av hastigheten i kvadrat. Om hastigheten sänks med 1 % minskar antalet skadade 
med faktorn (1-0,01)2. Om hastigheten ökar med 1 % ökar antalet skadade med 
faktorn (1+0,01)2. Förändras hastigheten med 1 % förändras också sannolikheten 
att en skadad person skall avlida med den relativa hastigheten i kvadrat, vilket 
innebär att antalet dödade förändras med fjärde potensen av förändringen av den 
relativa hastigheten. 

Engelsmännens regel är att om hastigheten sänks med 1 mph (1,609 km/h) 
minskar antalet personskadeolyckor med 5 %, vilket senare modifierats till 6 % i 
låghastighetsmiljöer, 4 % på vanliga vägar på landsbygden och 3 % på höghastig-
hetsvägar. Därmed är sambandet mycket nära potensmodellen. Trafiksäkerhets-
effekten av sänkningar i England i början av 90-talet av hastighetsgränsen 30 mph 
(48 km/h) till 20 mph (32 km/h) i tätorter överensstämmer också med potens-
modellen (Review of traffic calming schemes in 20 mph zones, TRL Report 215, 
1996). En genomsnittlig hastighetssänkning på 37 % medförde en minskning av 
antalet personskadeolyckor med 58 %. I potensmodellens skattning innebär det en 
minskning av antalet skadade med 60 % eftersom (1-0,37)2 = 0,632 = 0,40. Även 
för dödsolyckor fanns en god anpassning. Antalet dödsolyckor minskade från 
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8 till 1, vilket är en minskning med 87,5 %. Potensmodellen ger (0,63)4=0,16 dvs. 
en minskning med 84 %! Sambanden belyses också i TRL Report 511, 2002. 

Potensmodellen redovisas nedan. 
 
Ändring av trafiksäkerhetssituationen om medel(median) hastigheten 
ändras från v0 till v1 
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Sambanden mellan förändring i hastighet och förändring av antalet skadade 
illustreras av figur 1. 
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Figur 1  Illustration av potensmodellens samband mellan förändring i hastighet 
och förändring av antalet skadade. 
 
Vid beräkningarna i kapitel 7 antas att medelhastigheten reduceras med 10 % om 
hastighetsgränserna efterlevs, vilket innebär att antalet dödsolyckor minskar med 
34,4 % eller är 52 % fler jämfört med om hastighetsgränserna efterlevs. 
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4 Användning av bilbälte 
Bilbälte skall enligt olika nationella lagar finnas monterade i de flesta länders bil-
park. I flertalet av dessa länder skall också bältet användas vid färd enligt lag. 
Åtgärden har betecknats som århundradets säkerhetsåtgärd (1900-talet) och effek-
ten anges vara att risken att dödas minskar till hälften om bilbältet används. Idag 
finns kompletterande åtgärder som krockkuddar m.m. som innebär att användning 
av bilbälte är än viktigare. ”Bälteseffekten” är större för förare och framsätes-
passagerare än för baksätespassagerare. Trafiksäkerhetseffekten är också högre ju 
lägre hastigheten är. Japan är ett av de länder som redovisar om de skadade använt 
eller inte använt bilbälte och där bortfallet om uppgiften är liten. Här finner man 
att dödsrisken för skadade förare är 15 gånger högre för de av de skadade bil-
förarna som inte använt bilbälte jämfört med de bilförare som använt bälte.  

Nu har en obältad bilist generellt högre risk, så 80 % minskning av dödsrisken 
kan antas rimlig för förare, dvs. en obältad förare har 5 gånger högre dödsrisk än 
en bältad förare. Det är rimligt att anta att dödrisken är 4 gånger högre för 
obältade framsätespassagerare och 3 gånger högre dödsrisk för obältade baksätes-
passagerare. Användningen i Japan är densamma i framsätet som i Sverige. 
Finska skattningar från deras haveriundersökningar redovisar ungefär samma 
resultat. 

Användningen av bilbälten i Sverige är mycket hög i miljöer med höga hastig-
heter, motorväg och landsbygd, där det faktiska antalet skadade i förhållande till 
trafikarbetet är mycket lågt men där andelen dödade av de skadade är hög. I 
tätortsmiljöer och framför allt i bostadsområden där skyddseffekten är 100 % av 
att använda bilbältet är användningen låg och kanske ner mot 50 %. Totala 
andelen av trafikarbetet i bostadsområden är emellertid relativt liten. I genomsnitt 
är användningen i framsätet 90 %, vilket framgår av VTI:s mätningar (Cedersund, 
Hans-Åke, 2003) och Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät. 

De djupstudier som görs av dödsolyckor i Sverige visar att vid omkring 40 % 
av dödsfallen i bilar användes inte befintligt bilbälte. Om 10 % inte använder bil-
bältet är riskskillnaden, 40 %/10 % i förhållande till 60 %/90 %, 4 i förhållande 
till 0,67, vilket är 6 gånger högre dödsrisk för obältade svenska bilister. Danska 
uppgifter ger motsvarande resultat trots ett stort bortfall när det gäller uppgift om 
bälte används eller ej. Nedan redovisas hur stor andel av de dödade bilisterna som 
inte använt bilbälte då skillnaden i dödsrisk mellan de som använt bilbälte och de 
som inte använt bilbälte är känd.  

Andelen bilister som dödas och inte använder bilbältet är f där   
 

))0,1(/()0,1( aababf +−−=  
 

där a är andelen som använder bälte och b är den multiplikativa ökningen i 
dödsrisk om bältet inte används. I Sverige antas att andelen bilister som använder 
bilbälte är 90 % (0,9) och det är 2 gånger större risk att dödas om man inte 
använder bilbälte 

 
f = 2(1,0-0,9)/(2(1,0-0,9)+0,9)= 0,2/1,1 = 0,182 
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Om dödsrisken är 6 gånger större för obältade än för bältade bilister 
 

f = 6(1,0-0,9)/(6(1,0-0,9)+0,9)= 0,6/1,5 = 0,40  
 
vilket innebär att 40 % av de dödade inte använt bilbältet. 
 
Effekten av användning av bilbälte är sannolikt något större än en halvering av 
dödsrisken. Detta resultat härstammar från perioder när bilbältet introducerades. 
Idag har bilbältet utvecklats och kombinerats med krockkuddar. Det kan således 
diskuteras om dödsrisken ökar 2, 3, 4 gånger om bilbälte inte används. 

Ekvationen kan härledas från följande: 
 
 

a
Dödade 
med 
bälte 

(b-1)(1-a) 

1-a

Dödsrisken är b gånger högre för icke-användare 

Antal dödade bilister om alla 
använt bälte 

b 

Dödade 
utan 
bälte 

1,0 

0   a      1,0
Andel som använder bälte 

 
Figur 2  Andel dödade med bilbälte och andelen dödade utan bilbälte då andelen 
bilbältesanvändare = a. Vid nivån a på x-axeln motsvarar sträckan upp till den 
diagonala linjen antalet dödade med bälte. Den fortsatta sträckan upp till den 
övre linjen motsvarar dödade utan bälte. Den sökta dödsrisken för obältade ges 
av det övre segmentets längd, 1-a+(b-1)(1-a), dividerat med den totala sträckans 
längd, a+1-a+(b-1)(1-a). 
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Ökningen i dödsrisk om bilbälte inte används (b gånger) kan erhållas genom: 
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b =0,182*0,90/(0,818*0,1)= 2 alternativt b= 0,40*0,90/(0,60*0,10) = 6 
 
Användningen av bilbälte kan erhållas genom   
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a = 2*0,818/((2*0,818)+0,182) =0,9 alternativt a =6*0,60/((6*0,60)+0,40) =0,9 
 
Tabell 1  Den skattade andelen obältade döda (f) vid olika grad av användning av 
bilbälte (a) vid olika riskskillnader mellan icke-användare och användare av 
bilbälte (b). 
 Skattad andel obältade i dödsolyckor (f) 
 Användning av bilbälte (a) 
Riskskillnad mellan 
icke-användare och 
användare av 
bilbälte (b) gånger 

0,75 0,8 0,85 0,90 0,95 0,99 

10 77 % 71 % 64 % 53 % 34 % 9 % 
6 67 % 60 % 51 % 40 % 24 % 6 % 
5 63 % 56 % 47 % 36 % 21 % 5 % 
4 57 % 50 % 41 % 31 % 17 % 4 % 
3 50 % 43 % 35 % 25 % 14 % 3 % 
2 40 % 33 % 26 % 18 % 10 % 2 % 

 
Dagens skattningar av andel dödade utan bälte (40 %) anger att de obältade har 
6 gånger högre dödsrisk än de som använder bältet, vilket också visades inled-
ningsvis. Skillnaden mellan den fördubblade risken som används för att beskriva 
sannolikheten att dödas om bilbälte används och skillnaden mellan icke-
användare och användare i trafiken innebär att grupperna i övrigt skiljer sig åt när 
det gäller risken att dödas i trafiken. Med ökad användning av bilbälte skulle detta 
innebära att gruppernas skillnad i dödsrisk skulle ytterligare öka. Troligen är detta 
inte hela förklaringen eftersom användningen av bilbälte varierar med hastighets-
miljö. Till en del beror skillnaden på hur icke-användarna fördelar sig på olika 
hastighetsmiljöer och deras bilval. Om användarna finns på landsbygden och 
körde personbilar och icke-användarna finns i tätort och körde lastbilar skulle 
dödsrisken var mycket större på landsbygden än i tätort. På landsbygden dödades 
319 bilister och 80 bilister dödades i tätort år 2001. 

Vid beräkningarna i kapitel 7 antas att 40 % av de trafikdödade bilisterna inte 
har använt bilbälte och att en person som inte använder bilbältet har 2 gånger 
högre dödsrisk än om han eller hon använt bilbältet, vilket förmodligen är en 
underskattning av skillnaden i dödsrisk. 
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5 Alkohol och bilkörning 
Svensk lagstiftning är sträng när det gäller bilkörning och alkohol i blodet hos 
föraren jämfört med många andra länder. Antal upptäckta förare i dödsolyckor 
med en alkoholhalt i blodet som är högre än 0,2 promille är 50 till 60 per år enligt 
den officiella olycksstatistiken. Alkolås är ett interlocksystem där föraren måste 
blåsa i ett alkolås för att starta bilen. Bilen startar inte om en alkoholpåverkad 
person blåst i alkolåset. Alkolås finns i praktiken och används i anslutning till 
svensk lagstiftning som åtgärd för att möjliggöra att personer som ertappats i 
trafiken med höga alkoholhalter kan få behålla sitt körkort. Ungefär 2 promille av 
förarna i trafiken har en alkoholhalt mer än 0,2 promille. 

Trafikksikkerhetshåndboken, Maycock, G., 1997, Stewart, D, E., 1998 samt 
Andersson et al., 1995, redovisar hur dödsrisken förändras med ökad alkoholhalt i 
blodet genom att förare i dödsolyckor med olika alkoholhalt i blodet jämförs med 
alkoholhalten hos ett urval av bilförarna genom vägkantsintervjuer. Med denna 
information skattas risken att råka ut för en dödsolycka för en berusad förare i för-
hållande till en enligt lagstiftningen ”nykter” förare. 
 
Tabell 2  Förhållande mellan berusade förare och ”nyktra” förare avseende 
personskadeolycksrisk, dödsrisk samt inverkan på förhållandet mellan dödsrisk 
och personskadeolycksrisk. 
 
Personskadeolycksriskökning för grupper av alkoholpåverkade förare med 
olika promille (‰) alkohol i blodet. 
 Referens 0,5–0,99 ‰ 1,00–1,49 ‰ >1,50 ‰ 
Norge Nykter förare 15   30 60 
USA 0,018–0,035 20–30 100  
Kanada 0–0,02 – – – 
Sverige Nykter förare 2 2–35 4-50 

 
Dödsriskökning för grupper av alkoholpåverkade förare med olika promille 
(‰) alkohol i blodet. 
 Referens 0,5–0,99 ‰ 1,00–1,49 ‰ >1,50 ‰ 
Norge Nykter förare 20 100 900 
USA 0,018–0,035 100–150 750  
Kanada 0–0,02 10–20 25–30 110 
Sverige Nykter förare * 80–160 * 

* Onykter förare 
 
”Dödsrisk/personskadeolycksrisk”-ökning för grupper av alkoholpåverkade 
förare med olika promille (‰) alkohol i blodet. 
 Referens 0,5–0,99 ‰ 1,00–1,49 ‰ >1,50 ‰ 
Norge Nykter förare 1,3 3,3 15 
USA 0,018–0,035 5 7,5  
Kanada 0–0,02 – – – 
Sverige Nykter förare  >5  
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Dödsrisken ökar snabbare än personskadeolycksrisken vid höga alkoholhalter i 
blodet hos bilförare. Samtidigt är det svårt att skatta andelen förare i trafiken med 
mycket höga alkoholhalter i blodet. Dödsrisken ökar i genomsnitt 5 gånger mer än 
personskadeolycksrisken för en alkoholpåverkad förare jämfört med en nykter 
förare.  

Dödsriskskillnaden mellan de två grupperna, ”nyktra” resp. ”berusade” bil-
förare i Sverige är drygt 50 gånger ((60 dödade i olyckor med en berusad 
förare/0,2 % av bilförarna) / (523 dödade olyckor med nyktra förare/99,8 % av 
bilförarna) = 300/5,24 = 57,3) baserat på att 2 promille av förarna är berusade. 

Sambandet mellan alkoholhalt och olycksrisk från en engelsk undersökning 
framgår av figur 3. 
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Figur 3  Olycksrisk och blodalkoholhalt hämtad från TRL leaflet LF762. 
 
Vid beräkningar i kapitel 7 antas att dödsrisken ökar 10 gånger för en förare som 
är berusad jämfört med när han eller hon är nykter, vilket sannolikt är en under-
skattning  

Svårigheten när det gäller bilbältet och alkoholpåverkan bland bilförare är att 
bedöma om de bilister som dött i trafiken utan att använda bälte skulle ha överlevt 
om de haft bälte eller om alkoholpåverkade förare som varit inblandade i döds-
olyckor skulle ha undvikit dödsolyckan om de varit nyktra.  

18 VTI meddelande 951 



 

6 Hur uppnås en ”total” efterlevnad – Behov av 
interlocksystem? 

Anpassningen till hastighetsgränsen, användning av bilbälte samt att avstå från 
bilkörning då man är onykter är för de flesta bilförare naturligt. Anpassningen till 
rådande hastighetsgränser varierar dock mellan olika bilförare och kan anses som 
ibland mycket bristfällig. Användning av bilbälte segar sig sakta upp mot 100 %. 
Omkring 95 % av personbilsförarna på landsbygden använder idag bilbälte enligt 
Vägverkets årliga trafiksäkerhetsundersökning. Användningen av bilbälte vid 
korta resor i tätort är betydligt lägre (NTF bilbältesmätningar, 2002). Flertalet av 
de förare som inte använder bilbältet har ofta inget särskilt motiv för att inte 
använda bilbälte (Dahlstedt, Sven, 1999). 

Nykterhet vid bilkörning har en stark förankring i Sverige. Ungefär 2 promille 
av bilförarna kör alkoholpåverkade. Internationellt är det ett mycket lågt värde. 
Att i genomsnitt 2 av 1 000 bilförare har en alkoholhalt i blodet som är mer än 
0,2 gram per ml blod betraktas dock som ett mycket allvarligt trafiksäkerhets-
problem. De som kör för fort, de som inte använder bälte och de som kör onyktra 
utgör var för sig stora trafiksäkerhetsproblem till följd av den dåliga efterlevnaden 
av var och en av de tre åtgärderna.  

De traditionella åtgärderna information, övervakning och sanktioner har under 
senare år trappats ner. Olika medias verksamhet i samhället har ökat kraftigt men 
trafiksäkerhetsinformationen har minskat. Polisen har omorganiserats med färre 
trafikpoliser som följd. Bötesbeloppen har ändrats marginellt för fortkörning 
under de senaste decennierna och böteshöjning för bilist som påträffas utan bil-
bälte höjdes 2002 från 300 till 600 kronor. Eftersom det tidigare bötesbeloppet 
infördes 1975 är prisutvecklingen under de senaste 25 åren dock drygt 300 %. I 
stort gäller det att det blivit billigare att bryta mot olika trafiksäkerhetsregler. I och 
med att de ekonomiska konsekvenserna till följd av trafikbrott minskar, minskar 
trafikanternas uppfattning om åtgärdernas betydelse för trafiksäkerheten. 

De tre åtgärderna ovan är knutna till både bilföraren och fordonet men kan vara 
en ren fordonsåtgärd. Att föraren behöver hjälp att färdas i sin önskade hastighet 
(en hastighet som inte leder till polisingripande) löstes tekniskt redan för många år 
sedan med farthållare. Denna utrustning ingår ofta vid nybilsköpet. Det är få bil-
förare som använder hjälpmedlet regelbundet. På forskningsstadiet finns idag 
fordonsutrustning som känner av vägens hastighetsgräns och ställer in bilens 
högsta hastighet på hastighetsgränsen. Olika studier med grupper av fordon har 
genomförts (ISA-projektet).  

För tunga fordon i EU-länderna finns generellt ett interlocksystem som innebär 
att hastigheten begränsats till 87 km/h för tunga lastbilar och 97 km/h för bussar. 
Införande av motsvarande system på personbilar måste ske på samma sätt men här 
är personbilsproducenterna inte eniga då viktiga försäljningsargument som motor-
styrka och topphastighet försvinner. Eftersom bilarna numera har elektronisk 
insprutning av bränslet är det mycket enkelt att införa åtgärden i produktionen. 
Detta löser dock inte anpassningen till lägre hastighetsgränser. När det gäller 
hastighetsgränser kommer någon form av interlocksystem säkert att utvecklas och 
införas inom 10 till 20 år. Tills denna lösning är aktuell har polisen utvecklat ett 
system för automatisk hastighetsövervakning. Det gäller dock att en eventuell 
hastighetsöverträdelse måste drabba föraren, vilket kräver identifiering. Om 
ägaren gjordes ansvarig skulle detta kunna ske automatiskt genom fordons-
registret.  
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Bilindustrins intresse för ett interlocksystem för användning av bilbältet karak-
teriseras av att påminna bilföraren om att använda bältet i stället för att tvinga 
förare att använda bilbältet. Här framgår klyftan mellan samhällets intresse för 
trafiksäkerhet (lag utan undantag) och bilindustrins intresse för individuella 
bilförare. Inget hindrar att bilindustrin utformar bilbälteslåset som ett tändningslås 
eller använder den utrustning som redan finns för att registrera om bältet är 
fastspänt på förarplatsen för att bilen skall kunna startas. Användningen skulle 
givetvis öka även om vissa skulle ”fuska”. Fusk skulle emellertid kunna regleras 
av försäkringsbolagen. I dag investeras ånyo i bältespåminnare som introducera-
des på 1980-talet och som säkert bidragit till den relativt höga användningen 
bland Volvo- och Saabförare. Här är det inte fråga om kostnader för bilindustrin 
utan enbart en annan inriktning. Ett sådant interlocksystem kan införas inom några 
år. När det gäller polisens övervakning av användning av bilbälten sker detta 
traditionellt genom att stoppa fordon. 

Det mest utvecklade interlocksystemet gäller alkoholpåverkade förare. Inter-
locksystemet finns i svensk lagstiftning som en åtgärd för att personer som blivit 
av med sitt körkort på grund av att de kört berusade skall få tillbaka körkortet. De 
kan få tillbaka körkortet om de förser sin bil med s.k. alkolås och förbinder sig att 
stå under läkarkontroll. Alkolåset används också generellt i blygsam omfattning i 
olika företags transportfordon. 

Alkolås i personbilsparken är en realistisk utveckling. Inställningen inom 
främst bilindustrin måste dock förändras radikalt. Restauranger eller liknande 
måste kanske kompletteras med någon form av ”färdtjänst”. Alkoholen har under 
senare år blivit såväl lättillgängligare som billigare. Det är därför nödvändigt att vi 
fortfarande kan skilja bilkörning från alkoholförtäring. Alkolås är långsiktigt och 
vid hög användning förknippat med en ökad kostnad som är i samma storleks-
ordning som vi idag betalar för det reservhjul som följer en ny bil. Alkolås finns 
redan och kan omgående väljas som tillval i såväl gamla som nya bilar. 

Övervakning av rattfylleri sker genom att polisen varje år utför drygt en miljon 
utandningsprov. Metoden är effektiv och helt accepterad av trafikanterna. Av-
sikten är att utandningsproven i så hög grad som möjligt skall vara slumpmässiga 
och kunna drabba bilförarna var och när som helst.   

Bilindustrin kan i betydligt högre grad bidra till att öka trafiksäkerheten i sam-
hället än tidigare. En förhoppning är att ett utökat EU kan bidra till att detta sker. 
De interlocksystem som presenteras ovan kan vara en förutsättning för betyg-
sättningen vid EuroNCAP-proven. Detta gäller idag för bältespåminnare. 

Sammanfattningsvis gäller att interlocksystem i samband med bilbältesanvänd-
ning torde vara billigare än de påminnelsesystem som introduceras idag, åt-
minstone när det gäller föraren. 

Alkolås kommer om det blir standard att kosta någon tusenlapp. Idag mark-
nadsförs lån av utrustningen för två år till 14 000 kronor och den kan sedan köpas 
för 5 000 kronor. 

Interlocksystem när det gäller efterlevnad av hastighetsgränser har prövats 
inom ISA-projektet. Tekniken finns men här krävs ett stödsystem i form av GPS-
anknytning eller sensorer i vägmiljön som förmedlar den aktuella hastighets-
gränsen till bilen. Att reglera den maximala hastigheten hos bilar är mycket enkelt 
och billigt, eftersom bilarnas bränsletillförsel numera sker elektroniskt. 
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7 Hastighetsreglering, bilbältesanvändning och 
alkolås 

Det spelar ingen roll i vilken ordning eventuella åtgärder vidtas. Nedan redovisas 
några fall där effekten på hastigheter är en reduktion av hastigheten med 10 %, 
vilket innebär en minskning av antalet dödade med 34,4 %. Om användningen av 
bilbälte ökar till 100 % minskar dödsrisken med 50 % bland den andel av bilister 
som inte använt bilbälte i dödsolyckor (40 %). Alkolås eliminerar helt antalet 
alkoholpåverkade förare. Att börja med hastighetssänkningen innebär en minsk-
ning av antalet dödade från 560 (antalet dödade 2002) till omkring 370 eller att 
antalet dödade minskar med en tredjedel. Uppdelning har skett efter dödade bil-
förare, motorcykelförare, passagerare samt oskyddade (gående, cyklister och 
mopedister). Totalt sett nästan halveras antalet dödade vid en fullständig efter-
levnad av de tre åtgärderna. 
 
Tabell 3  Införande av åtgärder med total efterlevnad av hastighetsregler, 
användning av bilbälte och alkolås. 
Åtgärdsordning Bilförare MC-

förare 
Passagerare Oskyddade Summa

 290 
dödade 

40 
dödade

120 
dödade 

110 
dödade 

560 
dödade

Antal dödade efter minskning 
av hastighet med 10 % 190 26 79 72 367 

Antal dödade efter 
bältesanvändning 100 % 152 26 63 72 314 

Antal dödade efter alkolås 132 21 63 70 286 
       
Åtgärdsordning Bilförare MC-

förare 
Passagerare Oskyddade Summa

  290 40 120 110 560 
Antal dödade efter alkolås 251 32 120 107 547 
Antal dödade efter minskning 
av hastighet med 10 % 165 21 79 70 335 

Antal dödade efter 
bältesanvändning 100 % 132 21 63 70 286 
       
Åtgärdsordning Bilförare MC-

förare 
Passagerare Oskyddade Summa

  290 40 120 110 560 
Antal dödade efter 
bältesanvändning 100 % 

232 40 96 110 478 

Antal dödade efter minskning 
av hastighet med 10 % 

152 26 63 72 314 

Antal dödade efter alkolås 132 21 63 70 286 
            
Åtgärdsordning Bilförare MC-

förare 
Passagerare Oskyddade Summa

  290 40 120 110 560 
Antal dödade efter 
bältesanvändning 100 % 232 40 96 110 478 

Antal dödade efter alkolås 201 32 96 107 436 
Antal dödade efter minskning 
av hastighet med 10 % 

132 21 63 70 286 
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Ovanstående beräkningar kan kompletteras med flera åtgärder om deras procentu-

ella effekt är känd genom, (Ursprungligt antal dödade)*( ∏ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

n
iα

1 100
11 ), och 

där αi är den i:te åtgärdens effekt i procent. 
 
Om vi antar att 60 % av trafiken ”överskrider” nuvarande hastighetsgränser, 

10 % av bilföraren använder inte bilbälte och 2 promille är alkoholberusade gäller 
rent slumpmässigt att (0,6*0,1*0,002=0,00012) 0,012 % av fordonstrafiken eller 
12 av 100 000 förare bryter slumpmässigt mot alla tre ”reglerna” och kan betrak-
tas som ”icke-exemplariska”. 

I tabell 4 redovisas de olika kombinationerna som kan förekomma mellan den 
”exemplariska” gruppen förare, som följer hastighetsgränsen, kör med bälte och är 
nykter (rad 1), och övriga grupper av förare. 
 
Tabell 4  Slumpmässig fördelning av ”förarpopulationer” fördelade på alla 
regler efter efterlevnad samt att alla alkoholpåverkade kör utan bilbälte resp. för 
fort och utan bilbälte. 
Hastighet Bilbälte Alkohol Fördelning 

Andel Andel Andel Slump-
mässig 
andel 

Alla 
onyktra 
bilförare 
har inte 
bilbälte  

Alla onyktra 
bilförare har 
inte bilbälte 
och kör för 
fort  

0,6 0,9 0,998 0,53892 0,53892 0,53892 
0,4 0,9 0,998 0,35928 0,35928 0,35928 
0,6 0,1 0,998 0,05988 0,05988 0,05988 
0,4 0,1 0,998 0,03992 0,03992 0,03992 
0,6 0,9 0,002 0,00108 0 0 
0,4 0,9 0,002 0,00072 0 0 
0,6 0,1 0,002 0,00012 0,0012 0,002 
0,4 0,1 0,002 0,00008 0,0008 0 

 
I rad 5 och 6 har alla bälte och är onyktra. I de två nedersta raderna finns alla utan 
bilbälte och som är berusade. Om vi antar att de onyktra bilförarna inte använder 
bälte kommer de att vara 10 gånger vanligare än i den slumpmässiga fördel-
ningen. Om de dessutom alltid kör för fort kommer de att förekomma 16,7 gånger 
oftare än i den slumpmässiga fördelningen. De nyktra grupperna påverkas inte. 

Frågan är nu hur skillnaden i den relativa dödsrisken fördelar sig på de fyra 
nedersta raderna i tabell 5. Dessa rader omfattar kombinationerna där föraren är 
berusad. 
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I tabell 5 redovisas de relativa riskerna för nuvarande beteende jämfört med total 
efterlevnad, 1,52 gånger högre risk jämfört med om hastigheten minskade med 
10 %, dubbelt så hög risk för de som inte använder bilbälte och 10 gånger högre 
risk för de som har otillåten alkoholhalt i blodet jämfört med om de är nyktra som 
bilförare. Genom att multiplicera riskerna för de tre olika beteendena och de olika 
kombinationerna erhålles den totala risken. 
 
Tabell 5  Fördelning av skillnad i dödsrisk mellan olika förarpopulationer samt 
dödsrisk för olika förarpopulationer utifrån slumpmässig fördelning. 

Risk Risk Risk 

Hastig-
het Bälte 

Alko-
hol 

Summa 
risk 

Fördel-
ning vid 
slump-
mässig 
fördelning 

Total risk  
vid slump-
mässig 
fördelning 

Fördel-
ning 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 

Total risk 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 

Fördel-
ning om 
alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 
och kör för 
fort 

Total 
risk 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 
och kör 
för fort 

1,52 1 1 1,52 0,53892 0,8192 0,53892 0,8192 0,53892 0,8192 
1 1 1 1 0,35928 0,3593 0,35928 0,3593 0,35928 0,3593 
1,52 2 1 3,04 0,05988 0,1820 0,05988 0,1820 0,05988 0,1820 
1 2 1 2 0,03992 0,0798 0,03992 0,0798 0,03992 0,0798 
1,52 1 10 15,2 0,00108 0,0164 0 0 0 0 
1 1 10 10 0,00072 0,0072 0 0 0 0 
1,52 2 10 30,4 0,00012 0,0036 0,0012 0,0365 0,002 0,0608 
1 2 10 20 0,00008 0,0016 0,0008 0,0160 0 0 

Summa    1 1,4692 1 1,4928 1 1,5011 
 
Om den ”icke-exemplariske” bilföraren kör alkoholpåverkad, utan bälte och för 
fort är risken att dödas 30 gånger större än för den ”exemplariska” föraren. Då den 
”exemplariske” föraren har den relativa dödsrisken 1,0 har den ”genomsnittlige 
föraren” 1,46–1,50 gånger högre dödsrisk.  

Om vi antar att alkohol ökar dödsrisken 50 gånger innebär det att totala risken 
ökar till 1,58–1,74 gånger jämfört med den ”exemplariska” föraren genom före-
komsten av förare som inte efterlever de olika åtgärderna, se tabell 6. 
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Tabell 6  Fördelning av skillnad i dödsrisk för olika förarpopulationer utifrån 
slumpmässig fördelning samt att alkohol ökar dödsrisken 50 gånger. 

  

Risk 
hastig-
het 

Risk 
bälte 

Risk 
alko-
hol 

Summa 
risk 

Fördelning 
vid slump-
mässig 
fördelning 

Total 
risk  
vid 
slump-
mässig 
fördel-
ning 

Fördelning
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 

Total 
risk 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 

Fördelning 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 
och kör för 
fort 

Total 
risk 
om alla 
onyktra 
bilförare 
inte har 
bilbälte 
och kör 
för fort 

1,52 1 1 1,52 0,53892 0,8192 0,53892 0,8192 0,53892 0,8192 
1 1 1 1 0,35928 0,3593 0,35928 0,3593 0,35928 0,3593 
1,52 2 1 3,04 0,05988 0,1820 0,05988 0,1820 0,05988 0,1820 
1 2 1 2 0,03992 0,0798 0,03992 0,0798 0,03992 0,0798 
1,52 1 50 76 0,00108 0,0821 0 0 0 0 
1 1 50 50 0,00072 0,0360 0 0 0 0 
1,52 2 50 152 0,00012 0,0182 0,0012 0,1824 0,002 0,3040 
1 2 50 100 0,00008 0,0080 0,0008 0,0800 0 0 

Summa    1 1,5846 1 1,7027 1 1,7443 
 
Vägverket genomför varje år en trafiksäkerhetsenkät. I enkäten finns frågor om 
användning av bilbälte, alkoholvanor och inställningen till hastighetsgränser. 
 
Bilbälte: 
• ”Hur ofta använder du bilbälte då Du åker personbil och sitter i framsätet?” 
 
Alkohol: 
• ”Har det hänt någon gång under de senaste månaderna att Du kört bil efter att 

ha druckit alkohol?”  

Hastighet: 
• ”Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna.” 
• ”De nuvarande hastighetsgränserna är så låga att man måste ha förståelse för 

att de överskrids.” 
 
I tabell 7 redovisas hur personerna besvarat varje enskild fråga samt förekomsten 
av olika kombinationer av svar utifrån oberoende fördelningar av de enskilda 
frågorna samt den verkliga fördelningen i undersökningen. Det är endast använd-
ning av bälte som ansluter till de tidigare använda värdena. 
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Tabell 7  De tillfrågades fördelning på och kombinationer av riskfaktorerna Ej 
bälte, Alkohol och Hastighet. Ej bälte 8,4 %. Alkohol 9,4 %. Följer trafikrytmen 
16,5 %. Överskrider hastighetsgränsen 7,6 %. Om värdet i sista kolumnen över-
stiger 1,0 är kombinationen överrepresenterad, Observera att den ”exemplari-
ska” gruppen är i rad 1. 
Ej bälte Alkohol Följer 

trafik-
rytmen 

Fördelning 
i enkäten 

Teoretisk 
fördelning 

Förekomst 
enkät/teori 

   % %  
Nej Nej Nej 71,52 69,30 1,03 
Ja Nej Nej 4,67 6,35 0,73 
Nej Ja Nej 5,86 7,19 0,82 
Nej Nej Ja 12,32 13,69 0,90 
Ja Ja Nej 1,41 0,66 2,14 
Nej Ja Ja 1,87 1,42 1,32 
Ja Nej Ja 2,03 1,26 1,62 
Ja Ja Ja 0,31 0,13 2,41 
   100 100  

Ej bälte Alkohol Över-
skrider 
h-gräns 

Fördelning 
i enkäten 

Teoretisk 
fördelning 

Förekomst 
enkät/teori 

   % %  
Nej Nej Nej 78,15 76,68 1,02 
Ja Nej Nej 5,52 7,03 0,78 
Nej Ja Nej 7,14 7,96 0,90 
Nej Nej Ja 5,64 6,31 0,89 
Ja Ja Nej 1,55 0,73 2,12 
Nej Ja Ja 0,62 0,65 0,95 
Ja Nej Ja 1,21 0,58 2,08 
Ja Ja Ja 0,18 0,06 3,06 
   100 100  

 
Frågeställningarna ovan är inte direkt överförbara till riskfaktorer vid en trafik-
olycka men illustrerar själva problemet med korrelation mellan riskfaktorer. 

Kombinationen ”Ej bälte” (Ja) och ”Alkohol” (Ja) och ”Följer trafik-
rytmen/Överskrider hastighetsgränsen” (Ja) uppvisar en högre skattad koncentra-
tion (0,31 % resp. 0,18 %) än den teoretiskt sannolika utifrån de enskilda fördel-
ningarna (0,13 % resp. 0,06 %). Andelen är således 2,5–3 gånger högre än för-
väntat utifrån ett oberoende mellan faktorerna. När en av faktorerna förekommer 
och de andra två inte finns är gruppen underrepresenterad. När ingen av 
faktorerna förekommer är gruppen överrepresenterad. Klart är att det finns en 
positiv korrelation när det gäller de som inte använder bilbältet och under senaste 
månaderna druckit alkohol i samband med bilkörning. Men det finns också en 
negativ korrelation som gör att de som överskrider hastighetsgränsen och 
använder bälte är färre än förväntat oavsett alkoholpåverkan.  

Såväl den ”exemplariska” gruppen som den ”icke-exemplariska” gruppen är 
överrepresenterad. Detsamma gäller grupper där två av faktorerna från den ”icke-
exemplariska” gruppen är representerade utom möjligen att de som har druckit 
alkohol inte anger att de kör för fort. Riskfördelningen framgår av tabell 8 och 9. 
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Tabell 8  Riskfördelning efter Vägverkets trafiksäkerhetsunder- 
sökning alternativ 1 i tabell 7. 
Risk 
hastighet 

Risk 
bälte 

Risk 
alkohol 

Summa 
risk Fördelning Total risk 

1,52 1 1 1,52 0,0564 0,085728
1 1 1 1 0,7815 0,7815 
1,52 2 1 3,04 0,0155 0,04712
1 2 1 2 0,0552 0,1104 
1,52 1 10 15,2 0,0121 0,18392
1 1 10 10 0,0714 0,714 
1,52 2 10 30,4 0,0018 0,05472
1 2 10 20 0,0062 0,124 

    1,0001 2,101388
 
Tabell 9  Riskförändringar efter Vägverkets trafiksäkerhetsunder- 
sökning alternativ 2 i tabell 7. 
Risk 
hastighet 

Risk 
bälte 

Risk 
alkohol 

Summa 
risk Fördelning Total risk 

1,52 1 1 1,52 0,1232 0,187264
1 1 1 1 0,7152 0,7152 
1,52 2 1 3,04 0,0141 0,042864
1 2 1 2 0,0467 0,0934 
1,52 1 10 15,2 0,0203 0,30856
1 1 10 10 0,0586 0,586 
1,52 2 10 30,4 0,0031 0,09424
1 2 10 20 0,0187 0,374 

    0,9999 2,401528
 
Dödsrisken är således mer än dubbelt så hög genom den bristfälliga efterlevnaden 
av de tre åtgärderna. Den totala dödsrisken är 2,1–2,4 gånger högre än för den 
”exemplariska” förargruppen. 

26 VTI meddelande 951 



 

8 Samband mellan åtgärder – Hastigheter, bil-
bälte, m.m. 

Sänkta hastigheter skulle öka trafiksäkerhetseffekten av användning av bilbälte 
för bilisterna. Antalet dödade skulle minska samtidigt som bältet skulle rädda en 
högre andel bilister från att dödas. Kombinationen sänkta hastigheter och ökad 
användning av bilbälte bör prioriteras eftersom det i första hand gäller för bil-
förarna, hälften av de trafikdödade och vars andel av trafikdödade ständigt ökat.  

Vi antar att bilbälteseffekten för bilister avtar med 1/(Hastigheten)2 och döds-
risken ökar med (Hastigheten)4 .Vi utgår från hastigheten 80 km/h. Vid 65 km/h är 
bälteseffekten 100 %. Utan bilbälte och om enbart hastigheten sänkts från 80 till 
65 km/h hade antalet dödade minskat med 56 %. Med bälte hade inga dödats. Om 
hastigheten ökar från 80 till 100 km/h med bälte ökar dödsrisken med 66 % och 
utan bälte med 144 % eftersom bälteseffekten inte är 50 % vid hastigheten 
100 km/h utan enbart 32 %. 
 
Tabell 10  Teoretiskt samband mellan hastighet och bälteseffekt, 
50 % minskning av dödsrisk vid 80 km/h resp. dödsrisk 100 % bältes- 
användning. 
Hastighet 
(km/h) Bälteseffekt Hastighetseffekt

Kvarstående 
trafiksäkerhetsproblem 

100 0,32 2,44 1,66 
95 0,35 1,99 1,28 
90 0,40 1,60 0,97 
85 0,44 1,27 0,71 
80 0,50 1,00 0,50 
75 0,57 0,77 0,33 
70 0,74 0,59 0,15 
65 1,00 0,44 0,00 

 
Ovanstående är en illustration av den samtidiga effekten av två trafiksäkerhets-
åtgärder. Om vi i exemplet höjer hastigheten till 90 km/h ökar antalet dödade med 
60 % men bälteseffekten minskar med 20 % och antalet dödade ökar med 94 %. 
Dessa samband studeras sällan. Användningen torde också bero av hastigheten. Ju 
högre hastighet desto fler bilförare/bilpassagerare använder bilbältet. Detta visas i 
tabell 11. 
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Tabell 11  Teoretiskt samband mellan hastighet och bälteseffekt resp. bilbältes-
användning, 50 % minskning av dödsrisk och 95 % bältesanvändning vid 80 km/h, 
och dödsrisk. 
Hastighet 
(km/h) 

Bilbältes-
användning Bälteseffekt Hastighetseffekt 

Kvarstående 
trafiksäkerhetsproblem 

100 0,99 0,32 2,44 1,68 
95 0,98 0,35 1,99 1,32 
90 0,97 0,4 1,6 0,99 
85 0,96 0,44 1,27 0,74 
80 0,95 0,5 1 0,53 
75 0,94 0,57 0,77 0,35 
70 0,93 0,74 0,59 0,16 
65 0,92 1 0,44 0,00 

 
Sannolikt är bälteseffekten större än den antagna eftersom omkring 40 % av de 
dödade bilisterna är obältade. De obältade bilisterna utgör 10 % av bilisterna. 
Dödsriskskillnaden mellan icke-användare och användare av bilbälte är: 40 % 
dödade icke-användare/10 % av bilförarna resp. 60 % dödade användare/90 % av 
bilförarna innebär att dödsriskskillnaden mellan icke-användare och användare är 
6 gånger. 

Här finns nu ytterligare en aspekt, nämligen bilistens eller bilförarens ålder. 
Leonard Evans har visat att sannolikheten att dödas om man skadas i en trafik-
olycka ökar med ungefär 2,5 % per levnadsår från och med 20 år. Detta innebär 
att en 60-åring har dubbelt så hög dödsrisk som en 20-åring. Medelåldern hos 
bilförare ökar de närmaste åren, vilket kan kompenseras med sänkta hastigheter 
eller ökad användning av bilbälte.  
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