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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att beskriva vilka åtgärder som gjorts sedan Nollvisionen 

startade år 1997 och vilka bevisbara effekter de olika åtgärderna har gett under 

perioden 1998-2006. Rapporten bygger på information från Vägverket, NTF och 

VTI:s internetsidor. Jag använde mig även av böckerna ”Leder nollvisionen till det 

trafiksäkra samhället?” och ”NTF och Nollvisionen - en granskning av statligt 

finansierat frivilligt trafiksäkerhetsarbete”, som berört aktuellt ämne. Sedan 

Nollvisionen infördes år 1997 har det utförts 34 åtgärder för att förbättra 

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Dessa 34 trafiksäkerhetsåtgärder delas in i 6 

huvudgrupper: Hastighet, alkohol, bälten, fysiska åtgärder, trafikant och fordon. När 

det gäller effekterna har 22 av 34 åtgärder varit positiva, men några av åtgärderna har 

trots positiva effekter även haft negativa inslag. De 12 resterande åtgärderna har det 

inte gjorts någon utvärdering på eller i för liten utsträckning för att visa på något 

resultat. Jag skulle vilja att någon gör en uppföljning på hur effekterna har förändrats 

på de åtgärder som gjorts fram till år 2006. Många av åtgärderna inleddes sent och det 

har nog förändrats längre fram i tiden. Det skulle även vara intressant om någon gör en 

uppföljning på vilka nya åtgärder som tillkommer i det fortsatta arbetet mot noll döda 

och svårt skadade i trafiken.
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1  Inledning 

Mitt intresse att skriva om Nollvisionen började i termin 3 när vi läste trafik-

momentet. Vi hade en föreläsare, Håkan Lundgren från Vägverket, den 26 

november år 2007 i aulan på Umestan i Umeå, som informerade om trafik-

säkerheten i Sverige. Han informerade om att det vidtagits många åtgärder för 

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och att de nu är ett delat ansvar mellan trafikanter 

och vägtransportsystemet. Jag har själv sett några av dessa åtgärder som vidtagits 

när jag varit ute i trafiken, bland annat utökningen av cirkulationsplatser, 

bältesanvändning på bussar och att det nu röjs bort farliga föremål vid vägkanterna. 

Efter lektionen så väcktes mitt intresse att ta reda på alla åtgärder som jag gjorts i 

arbetet mot ett trafiksäkrare samhälle.  

1.1 Bakgrund 

Under senare hälften av 1800-talet byggdes den första bilen som liknar de vi kör 

idag, men behovet av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige började inte förrän vid sekel-

skiftet 1900, då bilismen tog fart. Det berodde främst på att bilarna som fanns innan 

var så få och inte utgjorde något större hot mot övriga trafikanter. År 1934 hade 

bilismen blivit så stor i Sverige att antalet bilar uppgick till 195 000 stycken, vilket 

resulterade i att antalet trafikolyckor började öka kraftigt.  1  

Dåvarande kommunikationsminister Henning Leo bildade NTF (Nationalföreningen 

för Trafiksäkerhetens Främjande) år 1934. Dess uppgift var att genom information 

och utbildning öka kunskaperna om gällande trafikregler hos allmänheten och på så 

sätt minska trafikolyckorna.2 

När högerregeln infördes i Sverige den 3 september år 1967 bildades TSV 

(Trafiksäkerhetsverket). TSV och NTF hade i stort sett samma uppgifter och 

oklarheter uppstod om vem som hade ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet. År 1982 

beslutade därför staten att ansvaret skulle förtydligas och det bestämdes att NTF 

skulle ha uppgifter som att försöka påverka människors vilja att följa trafikregler 
                                                

1 NTF (2004): 100 år med trafiksäkerhet. www.ntf.se/omoss/pdf/NTF%20Historia.pdf (2008-02-28) 
2 Andersson, J (2003): NTF och folkhälsokommittén. Utvärdering av Västra Götalandsregionens stöd 
till ökad trafiksäkerhet. Rapport 2003:6. Svärd & Söner AB, Falköping. 
www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Folkhälsan/NTF%20och%20folkhälsokommittén.pdf 
(2008-02-19) 
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och andra krav som behövs för att trafiksäkerhetsarbetet ska fungera och TSV skulle 

ha uppgifter som att informera om vilka regler och krav som fastställts. 3 

Riksdagen beslutade samma år, 1982, följande mål för trafiksäkerheten: 

• Det totala antalet dödade och skadade i trafiken skall fortlöpande minskas. 

• Risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande minskas för alla 
trafikantkategorier. 

• Risken att dödas och skadas i trafiken skall minskas i högre grad för de 
oskyddade trafikanterna än för de skyddade. 4 

År 1988 konstaterade RRV (Riksrevisionsverket) att samarbetet mellan NTF och 

TSV inte fungerade som det skulle trots statens förtydligande. År 1990 startade 

Ingemar Mundebo en utredning där han granskade det offentliga trafiksäkerhets-

arbetets inriktning och organisation. Mundebo föreslog i sin utredning att TSV och 

Statens vägverk skulle slås samman och tillsammans bilda det nya Vägverket som 

skulle ha det totala ansvaret för trafiksäkerheten. Utredningen och Mundebos 

betänkande gjorde att Riksdagen år 1993 beslöt om en ny inriktning av väg-

trafiksäkerhetsarbetet. Det innebar att Vägverket, Rikspolisstyrelsen (RPS) och 

Svenska kommunförbundet tillsammans fick huvudansvaret för trafiksäkerheten i 

Sverige. Istället för huvudansvarig för trafiksäkerheten i Sverige blev NTF 

uppdragsgivare till Vägverket, men hade samma uppgifter som tidigare. Alltså ha 

uppgifter som att försöka påverka människors vilja att följa trafikregler och andra 

krav som behövs för att trafiksäkerhetsarbetet ska fungera. 5  

År 1994 arbetade Vägverket, RPS (Rikspolisstyrelsen) och Svenska Kommun-

förbundet tillsammans fram ett Nationellt trafiksäkerhetsprogram med 10 konkreta 

mål för perioden 1995-2000. För att programmet skulle kunna genomföras skapades 

olika former av samverkan och överenskommelser mellan Vägverket, RPS och 

                                                
3 Andersson, J (2003): NTF och folkhälsokommittén. Utvärdering av Västra Götalandsregionens stöd 
till ökad trafiksäkerhet. Rapport 2003:6. Svärd & Söner AB, Falköping. 
www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Folkhälsan/NTF%20och%20folkhälsokommittén.pdf 
(2008-02-19) 
4 Lind, G. & Schmidt, K. (2000): Leder nollvisionen till det trafiksäkra samhället? 
Kommunikationsforskningsberedningens skriftserie om alternativ och idéer inom transportpolitiken. 
Nr 1, 2000. Ekblads tryckeri, Västervik 
5 Riksrevisionsverket (1999): NTF och Nollvisionen - en granskning av statligt finansierat frivilligt 
trafiksäkerhetsarbete. RRV 1996:46. Ekonomiprint, Stockholm 
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Svenska Kommunförbundet. Det Nationella trafiksäkerhetsprogrammet blev 

grunden för nollvisionspropositionen 1996/97:137 som gavs till Riksdagen i maj år 

1997 och som infördes i oktober samma år. 6 

1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att beskriva vilka åtgärder som gjorts sedan Nollvisionen 

startade år 1997, samt att belysa effekterna av de olika åtgärderna. 

1.3  Frågeställningar 

Vad har förändrats i trafiksäkerhetsarbetet sedan Nollvisionen började gälla i 
Sverige år 1997? 

Vilka bevisbara effekter har de olika åtgärderna gett under perioden 1998-2006? 

1.4 Tillvägagångssätt 

För att besvara mina frågeställningar sökte jag information om Nollvisionen på 

Vägverket, NTF och VTI:s (Statens väg- och transportforskningsinstitution) 

internetsidor. När jag hittade ”sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder” på 

VTI:s internetsida använde jag mig sedan av sökmotorn ”Google”, där sökte jag på 

respektive åtgärd för att hitta ytterligare information. Jag använde mig även av 

böckerna ”Leder nollvisionen till det trafiksäkra samhället?” och ”NTF och 

Nollvisionen - en granskning av statligt finansierat frivilligt trafiksäkerhetsarbete”, 

som berört aktuellt ämne. 

                                                
6 Lind, G. & Schmidt, K. (2000): Leder nollvisionen till det trafiksäkra samhället? 
Kommunikationsforskningsberedningens skriftserie om alternativ och idéer inom transportpolitiken. 
Nr 1, 2000. Ekblads tryckeri, Västervik 
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2  Nollvisionen 

Det flesta människor vet att Nollvisionen på något sett existerar inom trafik-

säkerhetsarbetet, genom att man berörs av det oavsett om man är bilist, cyklist eller 

fotgängare. Det många inte vet är vad Nollvisionen innehåller och vad som gjorts 

för att förbättra trafiksäkerheten i Sverige. 7 

Nollvisionen klarlägger att samhället måste ha ett etiskt förhållningssätt där man 

inte accepterar att någon ska behöva dö i en trafikolycka eller att någon ska behöva 

skadas så svårt i trafiken att det ger ett livslångt lidande. Eftersom människor ibland 

gör misstag går det inte att undvika trafikolyckor, men genom att göra vägar och 

fordon säkrare kan man mildra olyckorna. 8 

Trafiksäkerhetsarbetet innebär att vägar, gator och fordon anpassas för människans 

förutsättningar. Förut ställdes alla krav på den enskilde trafikanten och att denne 

skulle följa lagar och bestämmelser, men nu ställs det även krav på dem som 

ansvarar för säkerheten på vägarna och dem som utformar vägtransportsystemet, 

exempelvis fordonstillverkare, väghållare och transportföretag för att nämna några. 9 

Riksdagen antog Nollvisionspropositionen i oktober år 1997 och beslutet gjorde att 

Nollvisionen blev grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, men Nollvisionen 

var inget nytt mål utan bara ett förtydligande och kompletterande av tidigare mål 

som fastställdes av Riksdagen år 1982. 10 

För att uppnå Nollvisionen utgår man ifrån vilket krockvåld en människa klarar av. 

De flest människor överlever vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil om 

hastigheten understiger 30 km/h, vid sidokollision om hastigheten understiger 50 

km/h och vid frontalkollision mellan två likvärdiga fordon eller vid ett plötsligt 

stopp mot ett hårt oeftergivligt föremål om hastigheten understiger 70 km/h.  

                                                
7 Andersson, M. (2003): Nollvision eller nollillusion. Debattskrift om svensk trafiksäkerhetspolitik. 
Cajoma Consulting, Uppsala. www.vv.se/filer/3610/nollvisionen.pdf (2008-02-20) 
8 Vägverket (2007): Nollvisionen på väg. Säker trafik. 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1070/88823_saker_trafik_nollvisionen_pa_vag_utg_3.pdf 
(2008-01-22) 
9 Ibid. 
10 Lind, G. & Schmidt, K. (2000): Leder nollvisionen till det trafiksäkra samhället? 
Kommunikationsforskningsberedningens skriftserie om alternativ och idéer inom transportpolitiken. 
Nr 1, 2000. Ekblads tryckeri, Västervik 
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Detta förutsätter att alla i bilen använder bälte och att en cyklist använder 

cykelhjälm. 11 

År 1998, ett år efter införandet av Nollvisionen, beslutades ett etappmål om att 

antalet omkomna i vägtrafiken ska ha halverats år 2007 jämfört med år 1996. 

Etappmålet innebar att antalet omkomna i vägtrafiken inte skulle bli fler än 270 

personer. 12 

I tabellen nedan så ser man att utvecklingen av antalet dödade har varit långt ifrån 

den minskning som krävs för att nå målet. 

 

 
Figur 1. Antalet omkomna i vägtrafiken, 1996-2007 (exklusive sjukdom). Källa: Vägverket 13 
 

Anledningen till att man inte nått resultatet beror på för höga hastigheter, 

rattonykterhet, att bilister ej använder bilbälte, misstag av olika slag och icke-

förlåtande vägmiljö. Icke-förlåtande vägmiljö betyder att det är möjligt för fordon 

att komma över på fel körbana eller köra på olika hinder i vägkanten. 14 

 

                                                
11 NTF: Hastighet.  www.ntf.se/verksamheten/hastighet/ (2008-02-28) 
12 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
13 Vägverket (2008): Ökat antal dödade i vägtrafiken – högkonjuktur en stor del av förklaringen. 
Pressmeddelande 2008-01-02. www.vv.se/templates/Pressrelease____23431.aspx (2008-03-01) 
14 Andersson, M. (2003): Nollvision eller nollillusion. Debattskrift om svensk trafiksäkerhetspolitik. 
Cajoma Consulting, Uppsala. www.vv.se/filer/3610/nollvisionen.pdf (2008-02-20) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 



Rapport nr. 489 

 6 

3  Trafiksäkerhetsåtgärder 

Regeringen gav Vägverket i uppdrag att senast den 1 januari år 2008 föreslå ett nytt 

etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. För att besluta om ett realistiskt 

etappmål anlitades VTI av Vägverket för att sammanställa kunskap om de 34 

trafiksäkerhetsåtgärder som gjorts under perioden 1997-2006, dvs från det att 

Nollvisionen beslutades att införas av Riksdagen. Dessa 34 trafiksäkerhetsåtgärder 

delas in i sex (6) huvudgrupper: Hastighet, alkohol, bälten, fysiska åtgärder, 

trafikant och fordon. Nedan beskrivs varje huvudgrupp, vilka som tillhör respektive 

grupp och vilka effekter som har påvisats under perioden 1998-2006. 15 

3.0.1 Hastighet 

Inom gruppen ”hastighet” finns nio (9) trafiksäkerhetsåtgärder: ATK (Automatisk 

trafiksäkerhetskontroll), sänkt rapporteringsgräns, höjning av böter vid hastighets-

överträdelser, permanent förändring av hastighetsgränser, vinterhastigheter, 30km/h i 

tätort, gårdsgator, lugna gatan och ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet).  

• ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll): Hastighetskameror i fasta skåp vid 

vägkanten fotograferar bilen inkl. föraren som kör för fort. Mellan år 1999-2005 

installerades ca 400 ATK-kameror. Nackdelen med dessa skåp var att alla inte 

innehöll kameror och polisen fick då byta plats på kamerorna och även tömma 

kamerorna på bilder. När de nya kom år 2006 innehöll alla digitala kameror och 

de hade direkt anslutning till Kiruna som utredde ärendet och övervakade 

kamerorna. I början på år 2007 fanns det ca 103 sträckor och cirka 250 mil med 

trafiksäkerhetskameror, vilket motsvarar ca 700 kameror runt om i Sverige. De 

flesta hastighetskameror är uppsatta på 70- eller 90-vägar på vanlig tvåfilig väg. 

Runt om i Sverige finns det finns även ca 20 mobila trafiksäkerhetskameror som 

kompletterar de fasta ATK-kamerorna. Trafiksäkerhetseffekten är klart positiv 

genom att hastigheten sänks i närheten av ATK-kameror. En utvärdering gjordes 

på de gamla skåpen som var i drift mellan år 2002-2003 och den visade en 

                                                
15 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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minskning på 25% av antalet döda och antalet svårt skadade. De nya skåpen har 

ännu inte utvärderats. 16 17 

• Sänkt rapporteringsgräns: I den nationella strategin för polisens arbete med 

trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng som kom april år 2006 har det framkommit 

att sänkt rapporteringsgräns vid hastighetskontroller kan bidra till sänkta medel-

hastigheter och därmed ökad trafiksäkerhet. Den nationella strategin gjorde att 

rapportering började ske från och med hastighetsöverträdelse på 6 km/tim och 

alla poliser i yttre tjänst skulle vara delaktig i trafiksäkerhetsarbetet. VTI gjorde 

en utvärdering av tidsperioden juni-september år 2006 och den visade att 

rapporteringsgränsen endast har fått en begränsad förändring på bilisters 

körhastighet. Någon större utvärdering har inte gjorts och därför är kunskapsläget 

för osäkert för en bedömning. 18 19 

• Höjning av böter vid hastighetsöverträdelser: En åtgärd för att sänka 

hastigheterna, framför allt på sträckor med de högsta hastigheterna. Den 1 

oktober år 2006 höjdes de flesta bötesbeloppen, vissa fördubblades medan vissa 

till och med flerdubblades. Tanken var att människor ska bli mer laglydiga för att 

de vet att det är så kostsamt att köra för fort. Studier från både Vägverket och 

VTI visade att hastighetsnivån sjunk med 2 km/h när böterna höjdes, men någon 

uppföljande studie har inte gjorts. 20 21 

• Permanent förändring av hastighetsgränser: Sammanlagt 110 mil har fått 

sänkt hastighetsgräns från 110 km/h till 90- km/tim och sammanlagt 260 mil har 

fått sänkt hastighet från 90 km/h till 70 km/tim, men samtidigt har man höjt 

hastighetsgränserna på andra vägar. Vägverket har genom beräkningar kommit 

                                                
16 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
17 Vägverket: Trafiksäkerhetskameror. www.vv.se/templates/page2_2____16247.aspx (2008-03-18) 
18 Ibid. 
19 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
20 Wising, M (2006): Kraftigt höjda trafikböter. Tidningen Svensk Polis 2006-09-26. 
www.police.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=202445 (2008-02-27) 
21 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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fram till att antalet omkomna har minskat med totalt 5 omkomna under åren 

1997-2006.  22  

• Vinterhastigheter: Efter försök i ca 4 år med vinterhastigheter fick vägverket år 

2003/04 införa permanenta vinterhastigheter på ett antal sträckor. Hastigheterna 

sänks på vägar från Kiruna i norr till Fagersta i söder. De första sänkningarna i 

norr gäller från den 15 oktober, övriga sänkningar gäller från den 1 november. 

Mellan mitten på mars och mitten på april höjs hastigheten på de vägar som har 

haft vinterhastighet, beroende på var i landet man befinner sig. Det är främsta 

vägar med 110 km/h som sänks till 90 km/h, men även vissa vägar med 90 km/h 

sänks till 70 km/h. De flesta vägar som omfattas av vinterhastigheter finns i 

Jämtland totalt ca 50 mil. Det har gjorts en utvärdering av vinterhastigheter under 

tre vintrar (1999/2000, 2000/2001 och 2001/2002) och på vägar där hastigheten 

har sänkts från 110 km/h till 90 km/h har antalet svårt skadade och döda minskat 

med ca 35%. På vägar där man inte sänkt hastigheten har det inte visat på någon 

förändring. 23 24 25 

• 30 km/tim i tätort: En möjlighet för kommunerna att införa sänkt hastigheten 

till 30 km/h i tätbebyggt område. Anledningen var att minska allvarliga 

personskador, framförallt för de oskyddade trafikanterna. En utvärdering har 

gjorts av VTI där man jämförde vad som hänt på det kommunala vägnätet mellan 

åren år 1998-2003. I slutet av år 2003 hade 10,5% av det kommunala vägnätet 

hastigheten 30 km/h, därmed en fördubbling sedan år 1998. Baserat på nivån år 

1996 ges en skattning att antalet döda minskat med 14-28 personer, antalet svårt 

skadade (inklusive dödsfallen) med 90-180 personer och antalet skadade 

(inklusive dödsfallen) med 300-600 personer under åren 1997-2006. 26 27 

                                                
22 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
23 Vägverket (2005): Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna. Rapport augusti 2005. 
www.vv.se/filer/27948/uppdrag_om_hastighetsgranser.pdf (2008-02-27) 
24 NTF (2004): Lägre hastighet i vintertrafiken. Nättidningen 2004-10-18. 
www.ntf.se/tidning/default21322.asp (2008-03-01) 
25 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
26 Ibid. 
27 Nilsson, G (2000): Hastighetsförändringar och trafiksäkerhetseffekter. VTI notat 76 2000 
www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/N76-2000.pdf (2008-03-22) 
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• Gårdsgator: Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart, 

fordonsföraren har väjningsplikt mot fotgängare och fordon får bara parkeras på 

särskilt anordnade parkeringsplatser. Gårdsgatorna började införas år 1998 och 

vid slutet av år 2005 var längden på gårdsgatorna inklusive gågator ca 200 km. 

Från om med den 1 juni år 2007 ändrades gårdsgata till att heta gångfartsområde. 

Effekten har inte förändrats över tid, men åtgärden leder till att antalet döda och 

svårt skadade näst intill elimineras när man minskar hastigheten till 10 km/h. 28 29 

• Lugna gatan: Planeringsprocess som tagits fram av Svenska kommunförbundet 

och en grundtanke som går ut på tre ”bashastigheter” som är högsta tillåtna 

hastigheten beroende på trafiksituationen. Hastigheten bör inte vara högre än 30 

km/h vid möten mellan bilar och oskyddade trafikanter. Längs en vanlig gata i 

stadsmiljö med separata körfält bör hastigheten inte vara högre än 50 km/h. För 

större gator kan hastigheten sättas till max 70 km/h. Någon utvärdering har inte 

ännu inte gjorts. 30 31 

• ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastighet): Ett fordonsbundet verktyg 

som hjälper föraren att hålla hastighetsbegränsningen. Finns olika typer av ISA, 

den enklaste varianten visar bara vilken hastighet som gäller för vägen. De som 

är lite mer avancerad hjälper även till genom att meddela föraren när denne 

överskrider hastigheten i form av ljud, talande meddelande, ljusmeddelande eller 

vibration. De ISA som är mest avancerade påverkar gaspådraget genom en 

”aktiv” gaspedal eller i värsta fall stryper gaspådraget. Utvärdering av ISA har 

gjorts i för liten utsträckning för att kunna visa på några effekter. 32 

                                                
28 Stockholms stads: Gårdsgata/gångfartsområde och gågata. 
www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=26853 (2008-03-01) 
29 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
30 Nynäshamn Kommun: Nollvisionen och lugna gatan.  
http://213.88.183.82/se/nynashamn/Trafik.htm#NollvisionLugnaGatan (2008-03-01) 
31 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
32 Ibid. 
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3.0.2 Alkohol 

Inom gruppen ”alkohol” finns fem (5) trafiksäkerhetsåtgärder: alkolåsprogram, 

övervakning, rattfylleri – nollgräns för narkotika i trafiken, information – don´t drink 

and drive och information – skellefeåmodellen. 

• Alkolåsprogram: Personer som misstänks för rattfylleri kan istället för åter-

kallelse av körkortet delta i ett program där personen tvingas installera en alkolås 

i det fordonet man använder. Personen måste sen blåsa innan färd för att bilen 

ska starta. Programmet pågår i 2 år och personen får själv stå för kostnaderna. 

Det går inte att söka programmet om man bara har körkortsbehörighet A 

(motorcykel), om man har körkort med prövotid eller om man använder 

beroendeframkallande droger eller läkemedel. Utvärderingen som VTI gjort visar 

att de som deltar i programmet visar på positiva effekter under programmet men 

det har pågått för kort tid för att veta de långsiktiga effekterna. Ett problem med 

att utvärdera effekterna av alkolåsprogrammet är att det är få som deltar och det 

beror på att det är dyrt, krångligt och många anser att det är en säkerhetsrisk att 

blåsa i instrumentet under färd. Endast 11% av de som har möjlighet att ansöka 

påbörjar programmet och ca 50% av de slutför programmet. 33  

• Övervakning: Minska onykterheten i trafiken genom att polisen genomför 

alkoholutandningsprov i trafiken, både slumpmässigt och vid misstanke om 

rattfylleri. I april år 2006 fastslogs det att polisen skulle genomföra 2 miljoner 

alkoholutandningsprov varje år. Utifrån tidigare statistik mellan åren 1989-1999 

använde man en beräkningsmodell och enligt den har det visat att när man ökar 

antalet provtagningar med 100 000 minskar man dödsfallen med 3-4 personer per 

år. Under år 1998 genomförde polisen 1 000 000 alkoholutandningsprov och år 

2006 gjordes det 2 200 000 alkoholutandningsprov. Rättsmedicinalverkets 

obduktionsrapporter visar även att år 1997 hade 18% av de personbilsförarna 

som testades alkohol i blodet och år 2005 hade det ökat till 34%. 34 35 

                                                
33 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
34 Ibid. 
35 Vägtrafikinspektionen (2008): Effekten av alkoholutandningsprov på antalet trafikolyckor. PM. 
Publikationsnummer 2008-09. 
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• Rattfylleri – nollgräns för narkotika i trafiken: Den 1 juli år 1999 ändrades 

rattfyllerilagen till att man inte fick köra ett motordrivet fordon med något 

narkotiskt ämne i blodet. Det enda som är undantag är om man tagit det i enlighet 

av läkare. Före lagändringen var åklagaren tvungen att bevisa att föraren var så 

pass påverkad att denne inte kunde framföra fordonet på ett säkert sätt. Några 

trafiksäkerhetshöjande effekterna av förekomsten av drograttfylleri i trafiken har 

ännu inte utvärderats.36 

• Information – Don´t drink and drive: En informationskampanj som startade år 

2003 av vägverket. Riktar sig mot ungdomar mellan 15-24 år och syftet är att 

påverka deras kunskaper, attityder och beteende kring trafiknykterhet genom 

filmer, utställningar, föreläsningar och radio. En enkätundersökning gjordes av 

Intermetra under år 2004, 2005 och 2006 angående ungdomars attityder till 

trafiknykterhetsbrott, straff för rattfylleri, promillegräns för rattfylleri, alkolås, 

drycker med låg alkoholhalt och bilkörning. Undersökningen visade att 83% 

hade uppmärksammat kampanjen år 2006, av dem hade 90% ansett att den var 

ganska bra eller mycket bra och 65% trodde att kampanjen kunde påverka 

ungdomar att inte köra onyktra. Undersökningen visade även att andelen 

ungdomar som kört påverkade eller åkt med någon som varit påverkad minskat, 

men det gäller inte för moped. 37 

• Information – Skellefteåmodellen: Ett projekt där man jobbar för att ratt-

fyllerister snabbt ska få behandling och rehabilitering. Erbjudandet ska ges i 

direkt anslutning till att personen har blåst ”positivt” och det beror på att 

personen då är mest mottagliga för att ta emot vården som erbjuds. Projektet är 

ett samarbete mellan polis, socialtjänst och sjukvård. Någon utvärdering över 

hela Sverige har inte gjorts, men i många län och kommuner där man jobbar efter 

Skelleftåmodellen har man gjort egna utvärderingar. Det man däremot vet är att 

                                                                                                                                               
www.vagtrafikinspektionen.se/upload/Promemoria/080305%20Effekten%20av%20alkoholutandning
sprov%20p%C3%A5%20d%C3%B6dsolyckor.pdf 
36 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
37 Ibid. 
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antalet personer som accepterat ett erbjudande om samtal med beroendevård eller 

socialtjänst har ökat på de ställen där man jobbar efter Skelleftåmodellen. 38 

3.0.3 Bälten 

Inom gruppen ”bälten” finns fyra (4) trafiksäkerhetsåtgärder: övervakning, höjning 

av bötesbelopp, fullständig bältesanvändning i alla bilar, bälte för busspassagerare. 

• Övervakning: Polisen har som uppgift att bevaka att bilister använder bilbälte. 

Bälteskontroller sker genom planerade trafiksäkerhetsveckor där bälte är ett 

tema. Om alla bilister skulle använda bilbälte skulle man minska antalet döda 

med 50 personer per år. Någon utvärdering av effekten på övervakningen har inte 

gjorts. 39 40 

• Höjning av bötesbelopp: Den 1 oktober år 2006 höjdes bötesbeloppen för 

underlåtenhet att använda bilbälte till 1 500 kr och om man inte sett till att 

minderårig använder bälte får man böta 2 500 kr. Åtgärden är så pass ny att man 

ännu inte gjort någon utvärdering. 41 42 

• Fullständig bältesanvändning i alla bilar: Lagen om bilbälte i vanliga 

personbilar infördes år 1975 och gällde då framsätet. Inte förrän år 1986 började 

bestämmelsen att gälla även de som satt i baksätet och år 1988 började det gälla 

även för barn i baksätet. Lagen om bältesanvändning utökades år 1999 till att 

gälla även taxiförare och lastbilsförare. En studie från Vägverket visade att år 

2007 använde 96% av förarna och passagerarna i framsätet bilbälte när de åkte 

personbil. Av de vuxna som sitter i baksätet använder 80% bilbälte och 94% av 

barnen som sitter i baksätet använder bilbälte. Bältesanvändningen för taxiförare 

har ökat kraftigt och var år 2007 på 92%. Användandet av bilbälte för förare med 

                                                
38 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
39 Ibid. 
40 RPS: Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng. Nationell handlingsplan 2007. 
www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/8690479/Handlingsplan%20med%20bilagor%202007.pdf 
(2008-03-02) 
41 Vägverket (2008): Böter. www.polisen.se/inter/nodeid=13772&pageversion=1.html (2008-03-02) 
42 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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tung lastbil utan släp har ökat från 4% till 33% och tung lastbil med släp har ökat 

från 1% till 38% mellan åren 1997-2004. 43 44 45 

• Bälte för busspassagerare: Den 1 januari år 2004 blev det obligatoriskt med 

bälte på alla platser i en buss med undantag för bussar som är byggda enbart för 

statstrafik. Under perioden 2002-2005 dödades i snitt 4,3 personer och 42,3 

personer skadades svårt som passagerare i buss varje år. 46 

3.0.4 Fysiska åtgärder 

Inom gruppen ”fysiska åtgärder” finns sju (7) trafiksäkerhetsåtgärder: 

mötesseparation med mitträcke, frästa räfflor, förlåtande sidoområde, 

cirkulationsplatser, gångpassager, vinterväghållning och beläggningsåtgärder. 

• Mötesseperation med mitträcke: På breda vägar med två fält är risken för 

mötesolyckor stor. Vägverket har sedan år 1998 försett många vägar med 

mitträcken för att förhindra att fordon kommer över i fel körfält, framför allt på 

vägar med 90- och 110 km/h. Idén går ut på att tvåfiliga 13-metersvägar byggs 

om till ca 1-2,5 km långa delsträckor med omväxlande ett och två körfält, så 

kallad 2+1-vägar. Vid utgången av år 2007 fanns ca 176 mil med 2+1-vägar. För 

att framkomligheten för utryckningsfordon ska anpassas till 2+1-vägar gör man 

även åtgärder som vändmöjligheter (var 3:e km), omledningsvägvisning 

(alternativa vägar identifieras som kan användas vid olycka eller andra 

händelser), nödfickor (för tillfällig uppställning av havererade fordon) och 

längdmätningsskyltar (sätts upp på mitträcket eller i vägens sidoområde vid 

olyckor eller andra händelser). Mellan åren 1998-2005 (2006) har man beräknat 

att man sparat ca 145-150 liv. 47 48 

                                                
43 NTF: När infördes lagen om bilbälte? www.ntf.se/konsument/fraga938.asp?katid=3 (2008-03-26) 
44 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
45 Vägverket (2008): Ökat antal dödade i vägtrafiken – högkonjuktur en stor del av förklaringen. 
Pressmeddelande 2008-01-02. www.vv.se/templates/Pressrelease____23431.aspx (2008-01-24) 
46 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
47 Vägverket (2004): Utryckning på 2+1 vägar. Broschyr 88543 2004-01-01 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1178.aspx (2008-03-02) 
48 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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• Frästa räfflor: I kanten eller/och mitten på motorvägar, trafikleder och 

landsvägar görs räfflor för att varna en förare som omedvetet på grund av 

tankspriddhet eller sömnighet är på väg att lämna körfältet. Frästa räfflor kan 

även göra att bilister sänker sin hastighet och kör inte så nära vägens mitt, vilket 

kan minska osäkra omkörningar och att bilister genar i kurvor. När en bil kör på 

frästa räfflor uppstår ljudupplevelser, vibration i fordonet, sätet och i ratten. 

Frästa räfflor är en enkel och billig åtgärd, kostar ca 10 kr/löpmeter. Studier har 

gjorts både i nationellt och internationellt, framför allt i USA. De visar på en 

minskning av singelolyckor med 50% när det gäller frästa räfflor vid kanten på 

motorvägar. Effekterna av frästa räfflor på smalare vägar har inte utvärderats.49 50 

• Förlåtande sidoområde: Insatsen består av att ta bort farliga föremål såsom 

träd, stenblock, stolpar etc., så att svåra skador och framför allt dödsolyckor ska 

förhindras. Om det inte går att ta bort farliga föremål så monteras istället ett 

sidoräcke upp vid vägkanten. Det har varit svårt att utvärdera effekterna när det 

gäller förlåtande sidoområden med anledning av att åtgärden gjorts i samband 

med att man bygger om till 2+1-vägar. 51 

• Cirkulationsplatser: En plats där vägar möts och där det i mittpunkten finns en 

rondell där motorfordon kör i motsols. I cirkulationsplatsen finns en eller flera 

körfält och cirkulationsplatsen ska alltid vara utmärkt med vägmärken som 

väjningspliktskylt och cirkulationsskylt. Den som ska köra in i en cirkulations-

plats har alltid väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulationsplatsen. 

Cirkulationsplatser har blivit en allt vanligare trafikåtgärd för att förbättra 

trafiksäkerheten, framför allt i tätbebyggda områden. Den största skillnaden mot 

för en vanlig korsning är att hastigheten minskar. Även den farliga vänster-

svängen försvinner och antalet krockar blir färre. Skulle fordon krocka i en 

cirkulationsplats så blir de lindrigare konsekvenser än i en vanlig korsning, 

eftersom kollisionsvinklarna blir annorlunda. Byggandet av cirkulationsplatser 

har ökat kraftigt. År 1980 fanns 150 cirkulationsplatser och vid utgången av år 

                                                
49 Vägverket: Frästa räfflor i mitten på tvåfilsväg. www.vv.se/templates/page3____13751.aspx 
(2008-03-03) 
50 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
51 Ibid. 
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2007 fanns cirka 1 500 cirkulationsplatser. Effekten av åtgärden anses vara 

positiv för såväl olyckor, skadade och döda. De cirkulationsplatser som byggts 

under åren 1998-2006 har beräknats minska antalet döda med ca 5 personer/år. 52 

• Gångpassager: Nollvisionen strategi är att olika trafikslag inte ska blandas med 

varandra utan att gående ska separeras från biltrafiken. Gångpassager är platser 

där fotgängare korsar en väg. De kan vara upphöjda för att fordon ska sakta ner, 

ha refuger för att gående ska kunna korsa ett körfält i taget, men det finns även 

gångpassager där det inte gjort något speciellt. Det som gäller för fotgängare är 

att de får korsa körbana eller cykelbana även om det inte finns något övergångs-

ställe och det kan ske utan fara eller hinder för trafiken. Fotgängaren ska korsa en 

cykelbana eller körbana tvärs över och helst i närheten av korsningen och det ska 

ske utan dröjsmål. På vissa områden i tätort där fotgängare, cyklister och biltrafik 

måste dela utrymmen har hastigheten sänkts till max 30 km/h. Åtgärden har 

beräknats minska antalet döda med ca 2-3 personer/år, antalet svårt skadade med 

ca 50 personer/år och antalet skadade med ca 100 personer/år. 53 54 

• Vinterväghållning: Innefattar snöröjning som ger resultat av mindre mängder 

lös snö vilket i sig gör att risken för moddplaning/sladd minskar. Isrivning ger 

resultat genom att istäcket snabbare slits ner med hjälp av dubbdäck eller 

sol/värme. Kemisk och mekanisk halkbekämpning genom saltning vilket 

resulterar i att friktionen och väggreppet bidrar till ökad säkerhet om inte 

hastigheten är för hög. Någon utvärdering av effekten på antalet döda och svårt 

skadade har ännu inte gjorts när det gäller vinterväghållning. Däremot visar 

studier att en bilist sänker sin genomsnittshastighet med mellan 10-20% när det 

är is/snöväglag. Olyckor inträffar oavsett om det är första halkan under en 

vinterperiod eller inte, orsaken till olyckorna är oftast att förarna blir överraskade 

av is/snöväglaget. 55 

                                                
52 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
53 Ibid. 
54 Vägverket (2008): Övergångsställen och cykelöverfarter. Broschyr 88513 2008-03-01 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1201.aspx (2008-03-04) 
55 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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• Beläggningsåtgärder: Långsiktigt underhåll av vägarna genom att lägga ett nytt 

slitlager och genomföra små driftåtgärder genom att laga hål i vägen. Ojämnheter 

i vägen som bilisten inte väntar sig leder till höga olycksrisker. Någon 

utvärdering av effekten har inte gjorts och därför är bedömningen för osäker. 56 

3.0.5 Trafikant 

Inom gruppen ”trafikant” finns sex (6) trafiksäkerhetsåtgärder: väjningsplikt 

övergångsställe, ny kursplan behörighet B, ny kursplan halkutbildning behörighet B, 

introduktionsutbildning handledare behörighet B, cykelhjälmslag för barn samt 

informationskampanj och upphandling av skolskjuts.  

• Väjningsplikt övergångsställe: I maj år 2000 infördes regeln om väjningsplikt 

för fordonsförare mot fotgängare på obevakat övergångsställe. Fordonsföraren 

har väjningsplikt om gångaren gått ut på eller är på väg ut på ett obevakat 

övergångsställe. Regeln tillkom med anledning av att man ville förbättra 

framkomligheten för fotgängare, ta bort riskfyllda beteende som ex. omkörning 

vid övergångsställe och höga hastigheter. Många obevakade övergångsställen 

förändrades genom att de höjdes upp, smalnades av eller utrustades med refug. 

De positiva effekter åtgärden har åstadkommit är att framkomligheten hos 

fotgängare har blivit bättre och väntetiden för att få komma över har minskat med 

2/3, även framkomligheten för cyklister har blivit bättre. Men åtgärden har även 

medfört en negativ effekt genom att antalet lindriga skador har ökat bland 

fotgängare. 57 

• Ny kursplan behörighet B: I mars år 2006 infördes en ny kursplan för att på ett 

bättre sätt använda kompetenser som gör att en förare blir en säkrare och 

skickligare bilförare. Den gamla kursplanen fokuserades mest på manövrerings-

färdigheter, den nya kursplanen ska i större utsträckning använda sig av områden 

som ex. personliga livsförutsättningar, självkännedom och reflektion. Åtgärden 

är för ny för att kunna göra en bedömning på effekterna. 58 

                                                
56 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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• Ny kursplan halkutbildning behörighet B: Halkutbildning blev obligatorisk 

från och med år 1975 för alla som ville ta körkort med behörighet B. 

Utformningen på halkutbildningen ändrades i juli år 1999 då en ny kursplan 

infördes med anledning av att forskning bland annat från Norge, visade att antalet 

halkolyckor ökade efter att man genomgått halkutbildning. Innan den nya kurs-

planen infördes lärde man eleverna att hantera ett fordon i kritiska situationer ex. 

häva en sladd, undanmanöver inför ett hinder på vägen eller effektiv broms-

teknik. I den nya lär man eleverna om riskmedvetenhet, förutseende körsätt och 

insikt om de egna begränsningarna. Åtgärden är för ny för att kunna göra en 

bedömning på effekterna. 59 

• Introduktionsutbildning handledare behörighet B: Privat övningskörning har 

länge ansetts vara viktigt i Sverige för att öka förarens körerfarenhet och på så 

sätt minska den nye bilförarens skade- och olycksrisk. Varje år tar ca 100 000 

personer körkort med behörighet B och drygt 90 % av dessa har övningskört 

privat. Men trots att den privata övningskörningen ger bättre förutsättning att 

klara tagandet av B-behörigheten uppkommer problem som planering, struktur 

och innehåll. Ca 85 % av de personskadeolyckor vid övningskörning som 

rapporteras sker med privat handledare. VTI har gjort analyser och de har 

framgått att en ökad kompetens av handledaren skulle kunna minska dessa 

olyckor. Den 1 januari år 2006 infördes obligatorisk introduktionsutbildning vid 

privat övningskörning. Syftet med introduktionen är att handledaren tillsammans 

med eleven ska få kunskap och vägledning inför den privata övningskörningen 

och förarutbildningen och på så sätt göra övningskörningen säkrare och 

effektivare. Introduktionen är på minst 180 minuter och läraren går igenom 3 mål 

som angivits i kursplanen (körkortutbildningens mål och innehåll samt regler för 

övningskörningen, planering och strukturering av övningskörningen, viktiga 

faktorer för trafiksäkerheten). Åtgärden är för ny för att kunna göra en 

bedömning på effekterna. 60 

• Cykelhjälmslag för barn samt informationskampanj: I januari år 2005 

infördes en cykelhjälmslag för alla barn under 15 år. I samband med att lagen 
                                                

59 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
60 Ibid. 
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infördes gjordes även stödåtgärder i form av informationsaktiviteter som riktades 

mot både barn under 15 år och mot vuxna cyklister. Problemet med cykelhjälms-

lagen är att den riktar sig mot cyklister som inte är straffmyndiga. Den enda 

bötessituationen som är möjlig är om ett barn som är under 15 år och som inte 

använder cykelhjälm skjutsas av en person som är över 15 år på en cykel. Då kan 

föraren av cykeln bli bötfälld. Effekterna har utvärderats av VTI och den visar att 

yngre barns (upp till 12 år) användande av cykelhjälm ökade kraftigt när lagen 

infördes år 2005 i jämförelse med året innan. Barn upp till 12 år som cyklade i 

sina bostadsområden på fritiden ökade hjälmanvändningen från ca 35% till 65%. 

Barn upp till 12 år som cyklade till skolan ökade hjälmanvändningen från ca 54% 

till 74%. Ingen ökning skedde dock bland äldre barn och vuxna under samma 

period. Utvärderingen av VTI om inställningen till införandet av hjälmlagen var 

positiv för både barn och vuxna, 81% respektive 91%. 61 

• Upphandling av skolskjuts: När kommunerna gör avtal med transportörer har 

de många gånger begränsad ekonomi och kan ibland inte kräva lika mycket när 

det gäller trafiksäkerheten som de skulle vilja. En handbok för upphandling av 

skolskjuts har därför tagits fram och marknadsförs av Sveriges kommuner och 

Landsting. I handboken finns mallar som beskriver hur kommunerna kan 

formulera sina upphandlingsunderlag, med fokus på säker trafik och miljö. 

Åtgärden har utvärderats av både Sveriges kommuner och Nationalföreningen för 

Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) och de visar att kommunerna har blivit 

hårdare när det gäller kraven vid upphandling, men de visar även att det 

fortfarande finns mycket inom brister i trafiksäkerheten att jobba på. 62 

3.0.6 Fordon 

Inom gruppen ”fordon” finns tre (3) trafiksäkerhetsåtgärder: vinterdäckskrav, 

antisladd och EuroNCAP. 

• Vinterdäckskrav: Regeringen kom ut med en förordning som gällde vinterdäck 

och som började gälla 1 december år 1999. I förordningen anges att personbil 

eller lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton ska under perioden 1 december-31 
                                                

61 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
62 Ibid. 
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mars vara försedd med vinterdäck eller liknande utrustning när det är vinter-

väglag. Efter förordningen kom en föreskrift som reglerade att man inte fick 

använda dubbdäck under perioden 1 maj-30 september. Även en föreskrift om att 

däck ska ha minst 3 mm mönsterdjup på däcken vid vinterväglag under perioden 

1 december-31 mars. Åtgärdens effekter visar på att antalet döda minskar med 7-

9 personer/år och antalet svårt skadade minskar med 49-63 personer/år.63  

• Antisladd (ESC): Installeras i bilar för att hjälpa föraren att inte sladda eller 

tappa kontrollen av fordonet genom att systemet bromsar hjulen olika beroende 

på var bilen är ostabil, vissa bilar har även system som minskar motoreffekten 

samt slår av farthållaren. Situationer där ESC kan aktiveras är när bilen får sladd 

och fortsätter rakt fram i en kurva eller bilen får sladd och svänger för snävt i en 

kurva. I slutet av år 2007 fanns det antisladd i 96% av de nya bilarna som var till 

försäljning. Vägverket och Folksam har gjort två utvärderingar om effekterna och 

de visade att antalet olyckor minskat med 16,7% och olyckor som medförde svår 

personskada eller dödlig utgång minskade med 21,6%. 64 65 

• EuroNCAP: Information till konsumenter där man jämfört krockprover av nya 

bilar. De prover som görs är ett frontalkrockprov (mot en deformerbar barriär i 

64 km/h), ett sidokrocksprov (där en deformerbar barriär körs in i förarsidan på 

bilen i 50 km/h), ett stolpkrocksprov (bilen körs in i en stolpe i 29 km/h). Varje 

bilmodell får sedan ett sammanfattande betyg av högst 5 stjärnor. Sedan slutet av 

år 2003 har EuroNCAP även ett separat 5-stjärnsystem där barnsäkerheten testas. 

Ett problem med testerna av barnsäkerheten är att i Sverige så åker barn oftast 

bakåtvända upp till ca 4 års ålder och testerna visar inte hur bakåtvända skydd 

fungerar eftersom det bara är ett fåtal tillverkare i Europa som rekommenderar 

bakåtvända bilbarnskydd. Enligt Vägverket så hade nästan 50% av de nya bilarna 

som såldes i Sverige 5 stjärnor när det gällde EuroNCAP. Sedan starten år 1996 

har medelresultatet förbättrats med 2 stjärnor och det har beräknats minska 

antalet döda med 6 personer/år. En bil med 3- eller 4 stjärnor är 30% säkrare vid 

                                                
63 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
64 Ibid. 
65 Vägverket (2008): Ökat antal dödade i vägtrafiken – högkonjuktur en stor del av förklaringen. 
Pressmeddelande 2008-01-02.  www.vv.se/templates/Pressrelease____23431.aspx (2008-01-24) 
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kollision än om man har en bil som bara har 2 stjärnor eller en bil som inte har 

någon stjärnklassning alls. 66 67 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet är taget från Vägverket som är en statlig myndighet och därmed en källa 

som jag anser är opartiska och tillförlitlig. Resultatet är även taget från VTI som är 

ett internationellt forskningsföretag. Omkring hälften av forskarna har licentiat- eller 

doktorsexamen, vilket borde betyda att deras kunskap gör forskningen tillförlitlig. 

3.2 Resultatsammanfattning 

Sedan Nollvisionen infördes år 1997 har det utförts 34 åtgärder för att förbättra 

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Dessa 34 trafiksäkerhetsåtgärder delas in i 6 

huvudgrupper: Hastighet, alkohol, bälten, fysiska åtgärder, trafikant och fordon.  

När det gäller effekterna har 22 av 34 åtgärder varit positiva. Effekterna består av 

sänkning av hastigheten, minskning av antalet döda eller skadade, ökad användning 

av bilbälte, bättre framkomlighet och mindre väntetid vid obevakade övergångs-

ställen, ökad användning av cykelhjälm för barn upp till 12 år, fler uppmärksammar 

kampanjer och att våra bilar får bättre betyg ur säkerhetssynpunkt. 

Några av åtgärderna har trots positiva effekter även haft negativa inslag. Inom 

huvudgruppen ”alkohol” visade Rättsmedicinalverkets obduktionsrapporter att av 

dem som testades år 1997 hade 18% alkohol i blodet och år 2005 hade antalet ökat 

till 34%. Inom huvudgruppen ”trafikant” har antalet lindriga skador ökat bland 

fotgängare vid obevakade övergångsställen och det finns fortfarande stora 

trafiksäkerhetsbrister när det gäller upphandling av skolskjuts. 

När det gäller införandet av gårdsgator inom huvudgruppen ”hastighet” har effekten 

inte förändrats över perioden, antalet döda och svårt skadade har alltid varit låg, näst 

intill eliminerande. Trots positiv effekt när det gäller barns användande av cykel-

hjälm, inom huvudgruppen ”trafikant”, har äldre barn och vuxnas användande av 

cykelhjälm varit oförändrat under perioden. 
                                                

66 Vägverket (2008): Ökat antal dödade i vägtrafiken – högkonjuktur en stor del av förklaringen. 
Pressmeddelande 2008-01-02.  www.vv.se/templates/Pressrelease____23431.aspx (2008-01-24) 
67 Fridtjof, T & Vadeby, A (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder. VTI  
Rapport 577. www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R577.pdf (2008-01-28) 
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De 12 resterande åtgärderna har det inte gjorts någon utvärdering på eller i för liten 

utsträckning för att visa på något resultat. 

4  Diskussion 

Redan år 1988 stod det klart att samarbetet mellan Trafiksäkerhetsverket (TSV) och 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) inte fungerade. 

Riksdagen beslutade därför år 1994 att Vägverket, Rikspolisstyrelsen (RPS) och 

Svenska kommunförbundet blev de som fick huvudansvaret för trafiksäkerheten i 

Sverige. Att Vägverket var en av dem som fick huvudansvaret känns absolut som en 

självklarhet när de har haft ansvaret på utformningen av vägarna i Sverige sen de 

bildades. Det var bra att man insåg att Vägverket själv inte kunde utföra arbetet utan 

att man beslutade sig för att Vägverket skulle samarbeta med RPS och Svenska 

kommunförbundet. Det är bara polisen som har rättigheterna att övervaka 

trafikanterna på vägarna. RPS har därför en viktig roll i Nollvisionen eftersom 

orsakerna till att Nollvisionen inte uppnås är att människor kör onyktra, att många 

människor kör fortare än vad som rekommenderas men även att många inte 

använder bilbälte i trafiken. Kommunerna har en viktig roll i Nollvisionen med 

tanke på att de är de som äger vägarna i tätorterna. De kan besluta om reducering av 

hastigheter genom att inför 30 km/h, gårdsgator och lugna gatan. 

Det har hänt en hel del sen Nollvisionen startade år 1997, men eftersom antalet döda 

har varit långt ifrån den minskning som krävts för att nå målet till år 2006, anser nog 

många att Sverige har misslyckats med trafiksäkerhetsarbetet. Det har satsats 

mycket pengar på att förändra vägarna så de är förlåtande, men det har inte gjorts 

många åtgärder för att förändra människors attityd. Nollvisionen är ett långsiktigt 

arbete och vi måste inse att det krävs delat ansvar av både den enskilde, ansvariga 

för säkerheten på vägarna och de som utformar vägtransportsystemet för att få 

förändringar i rätt riktning. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Slutsatsen som jag har kommit fram till är att alla som jobbar för trafiksäkerheten 

vill ha ett trafiksäkert samhälle och idéerna är många, men ett stort problem är att 

det inte finns pengar att genomföra åtgärderna och det gör att det tar lång tid från 

beslut till handling. Under perioden 1997-2006 kan man ändå konstatera att det 
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åstadkommits en hel del åtgärder för att uppnå Nollvisionen. Av 34 åtgärder har 21 

haft positiva effekter, vilket är många under en 10-års period. Av de åtgärder som 

inte visat på några effekter har till största delen berott på att de kommit igång 

alldeles för sent. 

Jag skulle helst vilja att någon gör en uppföljning på hur effekterna har förändrats på 

de åtgärder som gjorts fram till år 2006. Många av åtgärderna inleddes sent och det 

har nog förändrats längre fram i tiden. Det skulle även vara intressant om någon gör 

en uppföljning på vilka nya åtgärder som tillkommer i det fortsatta arbetet mot noll 

döda och svårt skadade i trafiken. 
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