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Förord 

 

”Trafiksäkerheten i Sverige” är Transportstyrelsens trafikslagsövergripande 

rapport och analys över trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Rapporten är 

tänkt att dels ge en övergripande bild över alla trafikslag, dels ge mer utför-

lig statistik över trafiksäkerheten på respektive trafikslag. Transportstyrelsen 

har som uppdrag att bland annat föra statistik över olyckor och tillbud inom 

alla trafikslag samt övervaka marknaden inom en rad områden. Denna 

rapport kommer ut tre gånger per år. I början av varje år presenteras en 

årsrapport över trafiksäkerhetsläget för föregående år. De två andra 

rapporterna, under våren/sommaren samt under hösten, innehåller ett tema 

som ändras varje gång. Den rapport du nu läser utgör årsrapporten och ger 

en övergripande bild över trafiksäkerheten i Sverige under 2014. 

 

Norrköping, 7 januari 2015 

 

 

 

Staffan Widlert 

Generaldirektör 
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1 Inledning 

Transportstyrelsens trafiksäkerhetsarbete baseras främst på regelgivning, 

tillståndsprövning och tillsyn men även på samarbete med andra aktörer i 

frågor som rör trafiksäkerhet. Statistiken som redovisas i den här rapporten 

bygger på inrapportering från verksamhetsutövare, polis och sjukhus. 

Notera att statistiken för 2014 i alla delar är preliminär och i något fall 

skattad. Sveriges officiella skadestatistik kommer att presenteras av 

Trafikanalys, som är den myndighet som ansvarar för officiell statistik inom 

områdena transporter och kommunikationer.  

På grund av skillnader i definitioner av skadestatistiken blir inte jämförelser 

mellan trafikslagen helt rättvisande. Främst är det begreppet allvarligt 

skadad som skiljer sig åt.  

För mer information om den redovisade statistiken kontakta: 

Järnväg: Eva Linmalm 010–495 55 05 

Luftfart: Helen Axelsson 010–495 41 67 

Sjöfart: Cecilia Torkeli 010–495 36 29, Jonas Ekblad 010–495 32 94 

Väg: Karin Bengtsson 010–495 56 09, Khabat Amin 010–495 56 66 

 

2 Utvecklingen under 2014 

Transportsektorns utveckling är tydligt kopplad till den ekonomiska 

utvecklingen i Sverige och internationellt. Under 2014 visade den globala 

ekonomin tecken på återhämtning, bland annat i USA och Storbritannien. 

Inom euroområdet är utvecklingen svagare. I Sverige går återhämtningen av 

ekonomin trögt, vilket till stor del beror på den svaga utvecklingen i 

euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad.
1
 

Figur 1 nedan visar utvecklingen av antal omkomna inom järnväg, luftfart, 

sjöfart och väg 2007–2014 samt utvecklingen av persontransportarbetet mätt 

i antal personkilometer. Utvecklingen av persontransportarbetet har varit 

relativt konstant under perioden medan det totala antalet omkomna inom de 

fyra trafikslagen har minskat. Antal omkomna inom järnvägstrafiken, vilket 

inkluderar tunnelbana och spårväg, var 111 under 2014 och 117 under 2013. 

Inom luftfarten omkom en person under 2014 och fem året före. För 

sjöfarten var motsvarande 26 respektive 38 och för vägtrafiken 275 

respektive 260. Inom både sjö- och luftfarten sker de flesta dödsolyckorna 

inom fritidsverksamheten. I avsnitten som följer särredovisas därför 

                                                 
1 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget December 2014.  
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uppgifterna för trafikflyg
2
 och allmänflyg

3
 respektive yrkessjöfart

4
 och 

fritidsbåtsliv. 

 Figur 1. Antal omkomna inom de fyra trafikslagen (*preliminära värden för 2014) samt utvecklingen av 

persontransportarbetet 2007-2014 (*skattat värde för persontransportarbetet 2014). ** Järnväg 

inkluderar även spårväg och tunnelbana. Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

3 Järnväg 

Avsnittet innehåller statistik över omkomna och allvarligt skadade personer 

inom järnväg, spårväg och tunnelbana.  Den officiella olycksstatistiken 

skiljer mellan olycks- och självmordshändelser.  Denna rapport omfattar 

samtliga personer som har omkommit eller blivit allvarligt skadade. 

Förutom totala siffror redovisas antalet omkomna och allvarligt skadade per 

personkategori.  

3.1 Omkomna och allvarligt skadade  

Under 2014 omkom 104 personer på grund av järnvägsdriften. Det är färre 

än 2013 då 111personer omkom men fler än 2012 då 99 personer omkom.  

Majoriteten av alla som avlider i järnvägsdriften gör det på grund av att de 

obehörigt har vistats i spårområdet. Under 2014 var det 90 personer som 

avled på grund av obehörigt spårbeträdande, det är färre än 2013 då det var 

                                                 
2 Trafikflyg utgörs av linjefart, chartertrafik, taxiflyg och bruksflyg. 
3 Allmänflyg utgörs av verksamhet med luftfartyg som varken är bruksflyg eller kommersiell flygtransport. 
4 Svensk handelssjöfart. 
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103 personer. 2012 var det 89 personer som omkom. Det är omkring två 

tredjedelar som omkommer på grund av en självvald handling. 

11 plankorsningstrafikanter har omkommit under 2014. Det kan jämföras 

med 2013 då åtta personer omkom och 2012 då sju personer omkom. Det är 

för tidigt att fastställa att antalet plankorsningstrafikanter har ökat eftersom 

kontrollerna för 2014 inte har avslutats.  En anställd omkom 2014, vilket 

kan jämföras med 2013 då ingen anställd omkom. 2012 var det också en 

anställd som omkom. Ingen passagerare omkom under de tre aktuella åren, 

2014-2012. Inom personkategorin övriga personer inryms de som inte har 

klassificerats inom någon av de nämnda personkategorierna. Under 2014 

avled två personer inom gruppen övriga, vilket kan jämföras med 2013 då 

ingen omkom och 2012 då det också var två personer som omkom.   

Sammanfattningsvis har antalet omkomna i järnvägsdrift minskat något 

2014 jämfört med föregående år men de är fler än både 2011 och 2012, se 

figur 2.  

I genomsnitt är cirka två tredjedelar av de som omkommer i järnvägsdriften 

män. Detta förhållande har varit relativt stabilt de senaste fem åren (2009 – 

2013). Uppgifterna för 2014 är fortfarande alltför osäkra och därför ingår de 

inte i beräkningen.   

Figur 2: Antal omkomna inom järnvägsdrift 2007-2014 (*preliminärt värde för 2014). Källa: Trafikanalys 

och TRAP5  

 

 

                                                 
5 Transportstyrelsens verksamhetssystem för järnväg, TRAP, består av olika system och register. 
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Allvarligt skadade 

Det är betydligt färre som blir allvarligt skadade i en järnvägsolycka än som 

avlider. 2014 har 18 personer skadats allvarligt på grund av järnvägsdriften, 

vilket kan jämföras med 2013 då 19 personer omkom och 2012 då 20 

personer omkom.  

Majoriteten, 11 personer, av de som skadades allvarligt gjorde det när de 

obehörigt vistades i spårområdet, vilket är fler än 2013 då det var sju 

personer respektive 2012 då det var sex personer.  

Tre plankorsningstrafikanter blev allvarligt skadade, vilket är färre än både 

2013 då det var nio personer och 2012 då det var 10 personer. En anställd 

blev allvarligt skadad 2014. Ingen anställd skadades allvarligt 2013 och 

under 2012 var det en anställd. En passagerare har blivit allvarligt skadad, 

vilket även skedde 2013 och 2012. Två personer inom personkategorin 

övriga har blivit allvarligt skadade. Under 2013 och 2012 var det en person 

som årligen blev allvarligt skadad.   

Sammanfattningsvis har antalet allvarligt skadade i järnvägsdrift minskat 

något 2014 jämfört med de senaste fem åren, se figur 3.  

Baserat på data för åren 2009-2013 är i genomsnitt två tredjedelar av de som 

blivit allvarligt skadade män. Uppgifterna för 2014 är fortfarande alltför 

osäkra och därför ingår de inte i beräkningen.  

Figur 3: Antal allvarligt skadade inom järnvägsdrift 2007-2014 (* preliminärt värde för 2014). Källa: 

Trafikanalys och TRAP. 
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Tunnelbana 

Under 2014 har sex personer omkommit i tunnelbaneolyckor. Det är lika 

många som 2013. Under 2012 var det 14 personer som omkom.  I samtliga 

fall rör det sig om olyckor på grund av obehörigt spårbeträdande, vilket 

även var fallet 2013 och 2012.   

Nästan 80 procent av de som omkommer i tunnelbanedriften är män och 

liksom för järnvägsdriften har majoriteten av de som omkommit gjort det på 

grund av en självvald handling. 

Fyra personer har blivit allvarligt skadade i tunnelbanan under 2014, vilket 

är färre än 2013 då det var fem personer och 2012 då 8 personer blev 

allvarligt skadade. 

Spårväg 

En person har omkommit till följd av spårvägsdriften under 2014, vilket kan 

jämföras med 2013 då ingen person avled. Under 2012 avled 4 personer.  

Det var åtta personer som blev allvarligt skadade 2014. Det är fler än 2013 

då fem personer blev allvarligt skadade och 2012 var det 2 personer.  

3.2 Säkerhetsarbete järnväg  

Alla tillståndshavare inom järnvägsområdet, vilket inkluderar spårväg och 

tunnelbana, har ansvar att bedriva eget säkerhetsarbete så att inga olyckor 

inträffar. Trafikverket, som är den största infrastrukturförvaltaren och tillika 

en statlig myndighet, sammankallar branschen till gemensamma möten om 

säkerhetsarbetet i forumet GNS
6
 järnväg. Vid det senaste mötet, i november 

2014, uppmärksammades behovet att öka säkerheten vid plankorsningar
7
. 

Under 2013 inträffade några urspårningsolyckor vilket ledde till att 

Transportstyrelsen fick ett regeringsuppdrag att snabbutreda hur tillsynen av 

underhållsverksamhet kan effektiviseras. Uppdraget
8
 avrapporterades i mars 

2014 och i rapporten presenterades 20 förbättringspunkter som håller på att 

inarbetas i Transportstyrelsens verksamhet. De uppmärksammade 

urspårningarna ledde även till att tillsyn över trafikledningens 

säkerhetsstyrning startades. I den tillsynen uppdagades en del brister, bland 

annat hur man agerar vid anmälningar om skador på spåranläggningen och 

att ett enhetligt arbetssätt inom landet saknas. Tillrättaläggandet av dessa 

brister torde minska risken för olyckor i järnvägstrafiken såsom 

urspårningar.  

                                                 
6 Gruppen för nationell samverkan. 
7 Källa: Trafikverkets hemsida. http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-

jarnvag/Sakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/Gruppen-for-
Nationell-Samverkan-Jarnvag--dokumentation-fran-moten/ 
8 TSJ 2013:2649 Effektivare tillsyn mot infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags underhållsverksamhet 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Sakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-Jarnvag--dokumentation-fran-moten/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Sakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-Jarnvag--dokumentation-fran-moten/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Sakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-Jarnvag--dokumentation-fran-moten/
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Utöver tillsyn har Transportstyrelsen deltagit i nationella 

regelutvecklingsarbeten under 2014. Ett av de pågående 

regelutvecklingsarbetena handlar om att anpassa de nationella reglerna i 

bland annat järnvägslagen så att ett gemsamt europeiskt järnvägsområde 

erhålls. Under året har det även bedrivits en utredning om översyn av 

bestämmelserna om undersökning av olyckor vars slutbetänkande kom i 

december 2014
9
. Ytterligare en utredning, om järnvägens organisation, har 

lämnat ett delbetänkande under 2014
10

. Regelutveckling är, utöver tillsyn 

och tillståndsprövning, ett viktigt arbetsområde för Transportstyrelsen 

eftersom det påverkar framtida möjligheter till ett effektivt säkerhetsarbete. 

4 Luftfart 

4.1 Omkomna och allvarligt skadade 

Under 2014 har en person omkommit med ett svenskregistrerat luftfartyg. 

Antalet är det lägsta så långt tillbaka som Transportstyrelsens statistik 

sträcker sig (1969). Händelsen skedde inom kategorin allmänflyg, dvs. den 

del av luftfarten som inte är av kommersiell- eller bruksflygskaraktär. Inom 

linjefart och chartertrafik har ingen omkommit eller skadats allvarligt med 

ett svenskregistrerat luftfartyg på mer än tio år. Två personer omkom 2012 

inom det s.k. bruksflyget
11

 då en svenskregistrerad helikopter störtade i 

Norge i samband med rendrivning. Den absoluta majoriteten av 

luftfartsolyckorna inom den svenska luftfarten sker inom 

allmänflygsområdet. Speciellt kategorierna skärmflyg, ultralätt och 

privatflyg är överrepresenterade vid olyckorna. Majoriteten av de som 

omkommit eller skadats allvarligt under den redovisade perioden är män. 

Figur 4 nedan. 

                                                 
9 SOU (2014:82) Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor 
10 SOU (2013:83) En enkel till framtiden? 
11

 Bruksflyg är verksamhet med luftfartyg där luftfartyget används för särskilda uppgifter som t.ex. jordbruksflyg, 

fotoflyg, övervakningsflyg, patrulltjänst, flygräddningstjänst, mätningsflyg, inspektionsflyg, bogserflyg, 
målgångs- och reklamflyg.  
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Figur 4. Antal omkomna inom luftfart 2007-2014 (* preliminärt värde för 2014), trafikflyg och allmänflyg 

(svenskregistrerade luftfartyg). 

Antal allvarligt skadade var fem under 2014 vilket är det lägsta antalet 

under den senaste 10-årsperioden. Tre av dessa skadades vid skärmflygning, 

en vid hängflygning och en vid flygning med segelflygplan. Under 2013 

skadades tio personer allvarligt och även då skedde majoriteten av skadorna 

i samband med skärmflygning. Figur 5 nedan. 

Figur 5. Antal allvarligt skadade inom luftfart 2007-2014 (* preliminärt värde för 2014), trafikflyg och 

allmänflyg (svenskregistrerade luftfartyg) 
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4.2 Säkerhetsarbete luftfart 

Transportstyrelsens flygsäkerhetsarbete och analysarbete utgår bl.a. från de 

områden som bevakas genom nyckeltal. Nyckeltalen följs upp och 

utvärderats tertialvis och baseras på de ca 8 000 årliga luftfartsrelaterade 

händelser som rapporteras till Transportstyrelsen. Under 2014 har bl.a. 

nycktalen intrång på bana, luftrumsintrång, avåkning av bana, 

laserhändelser, haverier och allvarliga tillbud samt verksamhetsutövarnas 

kvalitetssystem, ledningsfunktion och säkerhetskultur bevakats. En 

fördjupad analys av intrång på bana har gjorts och analysen har mynnat ut i 

ett antal rekommendationer. Arbetet med att ta hand om 

rekommendationerna kommer att fortlöpa under 2015. 

Under 2014 har Transportstyrelsen bildat ett Allmänflygsäkerhetsråd där 

man bl.a. kommer att arbeta med fördjupade analyser av händelsetyper inom 

allmänflygskategorin. Ett arbete pågår med att ta fram förslag till nya 

flygsäkerhetsmål för allmänflyget och det är tänkt att dessa ska sträcka sig 

fram till 2020. Även en Nationell flygsäkerhets- och analysgrupp har 

formats. Syftet med gruppen är att på ett systematiskt och strukturerat sätt 

involvera luftfartsmarknadens externa aktörer i Transortstyrelsens 

flygsäkerhets- och analysarbete. Utöver dessa åtgärder har ett nordiskt 

flygsäkerhetsmöte hållits där man bl.a. diskuterade erfarenheter av 

händelserapportering, statistik, analys och åtgärder inom säkerhetsområdet. 

5 Sjöfart 

5.1 Omkomna och allvarligt skadade 

Antal omkomna inom svensk yrkessjöfart var tre under 2014, att jämföra 

med två 2013 och en under 2012. Samma låga nivå har upprätthållits under 

hela den redovisade perioden, se figur 6 nedan. Omkomna i samband med 

fiskeverksamhet utgör en betydande andel av de omkomna inom 

yrkessjöfarten. Två av de tre omkomna år 2014 är fiskare. Majoriteten av de 

omkomna inom yrkessjöfarten är män, de tre omkomna år 2014 var alla 

män. Inom fritidsbåtslivet omkom
12

 23 personer vilket var färre jämfört med 

2013 då 36 personer omkom och även färre jämfört med 2012 då 24 

personer omkom. 

                                                 
12 Definitionen omfattar omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt fritidsbåtsrelaterade 

olyckor i hamn. Sedan 2001 har definitionen vidgats till att omfatta också de som förolyckats på bryggan, på väg 

till eller från en fritidsbåt. Dödsfall som orsakats av sjukdom, mord eller självmord är inte medräknade. Om det 
inträffar en drunkning vid bad från båt betraktas det som en badolycka och inte en fritidsbåtsolycka. 
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Figur 6. Antal omkomna inom sjöfart 2007-2014 (* preliminärt värde för 2014), svensk handelssjöfart 

(yrkessjöfart) och fritidsbåtslivet 
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kolliderat med varandra. 

5.2 Säkerhetsarbete sjöfart 
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en omfattande okunskap om t.ex. lasthantering och stabilitet. Dessutom är 

sannolikt mörkertalet stort och det är mestadels de allvarligare olyckorna 

som kommer till myndighetens kännedom. 
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I början av år 2015 planerar Transportstyrelsen att publicera en 

informationsbroschyr som ska göra det lättare för pråmägare samt 

entreprenörer och organisationer som vill köpa deras tjänster, att göra rätt 

och därmed minska riskerna. 

Arbetet med att öka rapporteringen av tillbud inom yrkessjöfarten fortsätter. 

Exempelvis lanserades ett elektroniskt rapporteringsformulär på 

myndighetens webbsidor under året. 

Trots fint högsommarväder 2014 inträffade färre olyckor inom 

fritidsbåtslivet än genomsnittligt under juli. Jämfört med 2012 inträffade 

däremot betydligt fler olyckor under hösten 2014.  

Det är värt att notera att två personer omkom av kroppsskador och inte av 

drunkning. Båda omkom i samband med kollisioner med små yrkesfartyg. 

Dessa båda olyckor är de enda där någon omkommit vid färd i saltvatten. 

Övriga dödsolyckor har inträffat i hamn eller i sötvatten. Inte sedan 2008 

har Transportstyrelsen noterat att någon omkommit då båtar kolliderat med 

varandra och det är än mer sällsynt att någon omkommer efter en kollision 

med ett yrkesfartyg. 

Transportstyrelsen har en särskild sjösäkerhetssamordnare som också är 

sekreterare i Sjösäkerhetsrådet. Eftersom ungefär tio procent av de 

omkomna och det stora flertalet av de skadade råkar illa ut i hamn har under 

2014 koncentration riktats på problematiken med hamnsäkerhet.  

Betydelsen av vattentäta mobiltelefonfodral, flytvästanvändning och 

fungerande räddningsstegar har, liksom tidigare, betonats i media, på 

båtmässor och i samband med föredrag. Under året har minst tre personer 

räddats tack vare att de kunnat ringa 112 då de simmat vid kapsejsade båtar. 

Förutom att själva sprida information på mässor och vid föredrag har 

Transportstyrelsen bidragit till stor uppmärksamhet i media kring 

båtsäkerhetsfrågor. Samarbetet med andra myndigheter och 

båtorganisationer i Sjösäkerhetsrådet har haft stor betydelse för detta. 

6 Väg 

6.1 Omkomna och allvarligt skadade 

Under 2014 har preliminärt 275 personer omkommit i den svenska 

vägtrafiken jämfört med 260 personer 2013. Antalet omkomna i den 

svenska vägtrafiken har minskat stadigt under åren, detta samtidigt som 

transportarbetet har ökat. Som mest omkom 1 313 personer båda åren 1965 

och 1966 och under dessa år var transportarbetet ungefär en tredjedel så 

stort som i dag. Trots en ökning av antalet omkomna jämfört med 
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föregående år är möjligheten att nå det av Riksdagen beslutade etappmålet 

år 2020 fortfarande realistiskt. 

Utvecklingen av antalet omkomna skiljer sig mellan olika 

trafikantkategorier. Medan antalet omkomna bilförare och bilpassagerare 

samt motorcyklister har minskat har antalet omkomna mopedister, cyklister 

och gående ökat. Under 2014 har 141 bilförare och bilpassagerare 

omkommit i vägtrafiken vilket är den lägsta siffran i modern tid, under 2013 

var motsvarande siffra 155 personer. Antalet omkomna motorcyklister var 

31 under 2014 vilket är lika många som 2012 och det lägsta antalet under 

den senaste 10-årsperioden. 

Antalet omkomna cyklister var 34 under 2014 vilket är högre än de senaste 

åren. Av de omkomna var 25 personer 55 år eller äldre. 23 cyklister har 

omkommit i kollision med motorfordon och 11 i singelolyckor. En viktig 

del i att utveckla hållbara transporter är att öka resandet med cykel och då 

måste även trafiksäkerheten för cyklister ses över. För att förbättra 

säkerheten för cyklister har en gemensam strategi för säkrare cykling tagits 

fram, den ska bland annat fungera som ett stöd vid statliga och kommunala 

myndigheters verksamhetsplanering.  

Under 2014 omkom 53 fotgängare jämfört med 42 omkomna 2013. 

December var den mest olycksdrabbade månaden med 12 omkomna 

fotgängare. Av de fotgängare som omkom 2014 var 31 personer 65 år eller 

äldre.  Tio fotgängare har blivit påkörda på ett övergångsställe.  

Under 2014 omkom 14 barn, 0–17 år, vilket innebär en minskning med 56 

procent jämfört med 2007. Under 2014 omkom 196 män och 79 kvinnor 

vilket är en minskning sedan 2007 med 43 procent för männen och 38 

procent för kvinnorna. 

Antalet omkomna i singelolyckor är det lägsta på lång tid, det minskade från 

92 till 69 mellan 2013 och 2014 och antalet omkomna i singelolyckor har 

sedan 2007 minskat med 54 procent. Av de som omkom i singelolyckor 

under 2014 var 18 motorcyklister. Mötesolyckorna har minskat med 58 

procent mellan 2007 och 2014, under 2014 omkom 53 personer i 

mötesolyckor.  
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Figur 7. Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2007-2014 (* preliminärt värde för 2014, 2010-2014 exklusive 

självmord) Källa: STRADA 

Antalet personer som skadades allvarligt i vägtrafiken under 2014 ligger 

preliminärt något lägre än 2013, se figur 8 nedan. Fler män än kvinnor 

skadas allvarligt i vägtrafiken och ungefär hälften av de allvarligt skadade är 

oskyddade trafikanter, dvs. motorcyklister, mopedister, cyklister eller 

gående.  

  
Figur 8. Antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor 2007-2014 (*preliminärt skattat värde för 2014). Källa: 
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6.2 Säkerhetsarbete vägtrafik 

Riksdagen fastställde i maj 2009 ett etappmål för trafiksäkerhets-

utvecklingen på väg: antalet omkomna bör halveras mellan 2007 och 2020 

och antalet allvarligt skadade bör minskas med 25 procent. Det innebär en 

minskning till högst 220 omkomna år 2020 och att antalet allvarligt skadade 

får uppgå till högst 4 000 år 2020. 

Ett antal indikatorer finns för att följa trafiksäkerhetsutvecklingen och för att 

löpande kunna utvärdera måluppfyllelsen. Varje indikator har ett målvärde 

som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål 

för trafiksäkerhetsutvecklingen.  

De indikatorer som vid 2014 års uppföljning
13

 inte hade utvecklats i den takt 

som krävs för måluppfyllelse var:  

 Nykter trafik 

 Hastighetsefterlevnad 

 Hjälmanvändning. 

 

Två nya indikatorer har tillkommit och det är Säkra gång-, cykel- och 

mopedpassager i tätort och Drift och underhåll av gång- och cykelvägar. 

Den senare har införts då det visat sig att målstyrningsarbetet inte fokuserat 

tillräckligt på allvarligt skadade och den nya indikatorn är tänkt att fånga 

upp en stor del av de cyklister som skadas allvarligt i singelolyckor.  

Transportstyrelsen är en av de aktörer som varit med och tagit fram strategin 

för säkrare cykling
14

. Strategin ska vara ett stöd för att berörda aktörer ska 

kunna bidra effektivt till en förbättrad säkerhet för cyklister i allt från en 

anpassad cykelinfrastruktur till säkrare cyklar och ökad hjälmanvändning.  

Autonom körning är något som diskuteras inom trafiksäkerheten på väg och 

redan idag finns fordon som kan hjälpa föraren i vissa riskfyllda situationer 

och utvecklingen går mot alltmer självkörande fordon. Transportstyrelsen 

ser positivt på denna utveckling och för att se till att lagstiftning inte ska 

hindra utvecklingen har Transportstyrelsen under året genomfört en 

förstudie för att utreda hur eventuella hinder kring införandet av autonoma 

fordon ser ut.  

Den 1 december 2013 skärptes kraven på användning av mobiltelefon eller 

annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Med anledning av 

det har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att informera brett 

om faran med att använda mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt. 

                                                 
13 http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Sakerhet-pa-vag/Tillsammans-for-

Nollvisionen/Aktuellt---Tillsammans-for-Nollvisionen/2014-04/Analys-av-trafiksakerhetsutvecklingen-inom-

vagtrafik-2013/ 
14 Säkrare cykling – Gemensam strategi för år 2014-2020 
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Transportstyrelsens kampanj Sluta Rattsurfa drog igång den 1 december 

med bland annat information i radio och filmer på YouTube och vänder sig 

främst mot unga vuxna (18-30 år) som är den största riskgruppen. 


