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Förord 

I Transportstyrelsens uppdrag ingår bland annat att föra statistik över 
olyckor och tillbud inom samtliga trafikslag. Transportstyrelsen publicerar 
trafiksäkerhetsrapporter för olika trafikslag vid olika tillfällen under året. 

Trafiksäkerheten i Sverige är Transportstyrelsens trafikslagsövergripande 
rapport över trafiksäkerhetsutvecklingen med avseende på antal omkomna i 
Sverige. För bantrafik och luftfart redovisas även antalet allvarligt skadade. 
Rapporten baseras på preliminär statistik för föregående år och ger en 
övergripande bild för samtliga trafikslag samt mer detaljerad statistik för 
enskilda trafikslag. 

 

Norrköping, 10 januari 2018 
 
 
 
Jonas Bjelfvenstam 
Generaldirektör 
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1 Inledning 
Ett av regeringens mål för den svenska transportpolitiken är säker-
het1.Transportstyrelsen bedriver trafiksäkerhetsarbete inom samtliga trafik-
slag, bland annat i syfte att utveckla regelgivning, tillståndsprövning och 
tillsyn. 

Den här rapporten bygger på preliminär statistik för 2017, vilken i enstaka 
fall också är skattad. Uppgifterna lämnas av verksamhetsutövare, polis och 
sjukhus. Definitionsskillnader, framför allt avseende statistiken över 
skadade och främst begreppet allvarligt skadad2, gör att jämförelser mellan 
trafikslagen inte blir rättvisande. Under våren presenteras Sveriges officiella 
skadestatistik3 för bantrafik, luftfart och vägtrafik av Trafikanalys4. För 
sjöfart presenteras istället antal omkomna i publikationen Uppföljning av de 
transportpolitiska målen5. Dessutom publicerar Transportstyrelsen en årlig 
gemensam Säkerhetsöversikt för luft- och sjöfartsområdet6 och i samarbete 
med Trafikverket och VTI7 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen för 
vägtrafikområdet8. 

För mer information om statistiken kontakta: 
Bantrafik: Magnus Jonsson 010-495 59 91, 
magnus.jonsson@transportstyrelsen.se,  
Luftfart: Helen Axelsson 010-495 41 67, 
helen.axelsson@transportstyrelsen.se 
Sjöfart: Cecilia Torkeli 010-495 36 29,  
cecilia.torkeli@transportstyrelsen.se 
Vägtrafik: Karin Bengtsson 010-495 56 09, 
karin.bengtsson@transportstyrelsen.se  

                                                 
1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-
transporter-och-infrastruktur/ 
2 För vägtrafik baseras definitionen på risk för medicinsk invaliditet medan övriga trafikslag 
använder EUs definition "minst 24 timmars sjukhusvistelse". 
3 Luftfart 2017, 2018-03- 27: https://www.trafa.se/luftfart/luftfart-2017-7074/ 
Bantrafikskador 2017, 2018-06-20: 
https://www.trafa.se/bantrafik/bantrafikskador/bantrafikskador-2017-7097/  
Vägtrafikskador 2017, 2018-04-25: 
https://www.trafa.se/vagtrafik/vagtrafikskador/vagtrafikskador-2017-7081/ 

4 Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom 
områdena transporter och kommunikationer. 
5 Sjöfart, Uppföljning av de transportpolitiska målen, https://www.trafa.se/publikationer/ 
6https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/saker
hetsoversikt-2016/ 
7 Statens väg- och transportforskningsinstitut 
8 https://trafikverket.ineko.se/se/analys-av-trafiksäkerhetsutvecklingen-2016-målstyrning-
av-trafiksäkerhetsarbetet-mot-etappmålen-2020 

mailto:magnus.jonsson@transportstyrelsen.se
mailto:karin.bengtsson@transportstyrelsen.se
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.trafa.se/luftfart/luftfart-2017-7074/
https://www.trafa.se/bantrafik/bantrafikskador/bantrafikskador-2017-7097/
https://www.trafa.se/vagtrafik/vagtrafikskador/vagtrafikskador-2017-7081/
https://www.trafa.se/publikationer/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/sakerhetsoversikt-2016/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Sjofartspublikationer/Sjosakerhet/sakerhetsoversikt-2016/
https://trafikverket.ineko.se/se/analys-av-trafiks%C3%A4kerhetsutvecklingen-2016-m%C3%A5lstyrning-av-trafiks%C3%A4kerhetsarbetet-mot-etappm%C3%A5len-2020
https://trafikverket.ineko.se/se/analys-av-trafiks%C3%A4kerhetsutvecklingen-2016-m%C3%A5lstyrning-av-trafiks%C3%A4kerhetsarbetet-mot-etappm%C3%A5len-2020
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2 Samtliga trafikslag 
Definitioner av omkomna 
 

Bantrafik Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olycka i järnväg, spårväg och tunnelbana, 
inkluderar självmord. 

Luftfart Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olycka i allmänflyg9 eller kommersiell 
luftfart10 

Sjöfart Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olycka i yrkessjöfart11 och 
fritidsbåtssektorn12 

Vägtrafik Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olycka i vägtrafikmiljö med vägfordon, 
bortsett från självmord. 

 

Figur 1 nedan visar utvecklingen av antal omkomna (vänster y-axel) inom 
bantrafik, luftfart, sjöfart och vägtrafik 2007–2017 samt utvecklingen av 
persontransportarbetet mätt i miljarder personkilometer (höger y-axel). 
Utvecklingen av persontransportarbetet har i genomsnitt ökat med knappt en 
procent per år under perioden medan det totala antalet omkomna inom de 
fyra trafikslagen har minskat. Minskningen ses inom samtliga trafikslag 
men är störst inom vägtrafikområdet , i genomsnitt drygt sex procent per år. 
Antal omkomna inom bantrafiken, vilken inkluderar järnväg, tunnelbana 
och spårväg, var 79 under 2017 och 89 under 2016. Inom luftfarten omkom 
5 personer, varav 4 inom allmänflyg och 1 inom bruksflyg13, under 2017 
jämfört med 3 året innan. För sjöfarten var motsvarande 21 respektive 28 
och för vägtrafiken 254 respektive 270. Samtliga dödsolyckor inom 
sjöfarten har skett inom fritidsbåtssektorn. Uppgifterna för kommersiell 
luftfart och allmänflyg respektive yrkessjöfart och fritidsbåtssektorn 
särredovisas i kommande avsnitt för luft- respektive sjöfart.  

                                                 
9 Allmänflyg utgörs av verksamhet med luftfartyg som varken är bruksflyg eller 
kommersiell flygtransport.   
10 Kommersiell luftfart utgörs av linjefart, chartertrafik, taxiflyg och bruksflyg.  
11 Svensk handelssjöfart. 
12 När det gäller fritidsbåtssektorn exkluderas dödsfall orsakade av sjukdom, självmord och 
mord. Sedan år 2000 inkluderas även dödsolyckor på brygga/kaj, då någon är på väg till 
eller ifrån en fritidsbåt. 
13 Aerial work. 
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Figur 1. Antal omkomna inom de fyra trafikslagen samt persontransportarbete 2007–*2017. Preliminära 
värden för 2017. Källa: Trafikanalys14 och Transportstyrelsen. 
   

                                                 
14 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/transportarbete/transportarbete-2000-2016.xlsx 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Luftfart 4 6 2 2 3 12 5 1 6 3 5

Sjöfart 35 45 34 29 41 22 38 24 30 28 21

Bantrafik 110 98 91 124 94 117 117 110 118 89 79

Vägtrafik 471 397 358 266 319 285 260 270 259 270 254

Personkilometer 142 142 142 141 143 142 143 145 148 151 153
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3 Bantrafik 
I detta avsnitt redovisas statistik över antal omkomna och skadade till följd 
av olycka inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Som allvarligt skadad 
räknas en person som till följd av olycka har blivit inlagd på sjukhus i 24 
timmar eller mer. 

3.1 Omkomna och allvarligt skadade 
Figur 2 visar utvecklingen av antalet omkomna inom bantrafik. Under 2017 
omkom preliminärt 79 personer, vilket motsvarar en minskning med 10 
jämfört med 2016. 64 personer omkom i järnvägsolyckor, 14 i tunnelbane-
olyckor och 1 i en spårvagnsolycka. Historiskt utgörs majoriteten av döds-
fall inom bantrafik av suicid, vilket troligen också är fallet för 2017. 

Merparten av de som omkommer inom bantrafik är obehöriga personer som 
vistats i spårområdet. 2017 omkom 71 personer när de otillåtet befann sig i 
spårområde, vilket kan jämföras med 78 under 2016. Utöver de 71 omkom 
dessutom 8 plankorsningstrafikanter jämfört med 11 under 2016. 

Även anställda i järnvägsdriften som vistas i spåret eller som arbetar 
ombord på tåg riskerar att råka ut för allvarliga olyckor. Vare sig 2016 eller 
2017 omkom någon anställd. Inte heller någon bantrafikpassagerare omkom 
2017 vilket innebär att ingen passagerare har avlidit under de senaste sju 
åren (2011–2017). 

Vad gäller könsfördelning av de omkomna utgör män historiskt 65–80 
procent. Den preliminära statistiken visar att det sannolikt kommer att vara 
så även för 2017. Siffrorna kommer att redovisas som officiell statistik och 
fastställs då personskadekontrollen är utförd. 
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Figur 2. Antal omkomna inom järnväg, tunnelbana och spårväg 2007–*2017. Preliminära värden för 
2017. Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen. 
 

Antalet allvarligt skadade i bantrafiken redovisas i figur 3. 2017 blev 
preliminärt 27 personer allvarligt skadade vilket kan jämföras med 34 under 
2016. 

Antalet allvarligt skadade i järnvägsolyckor är oförändrat från 2016, då 18 
personer skadades. Av dessa var 9 personer obehöriga som rörde sig i 
spårområde, 5 var plankorsningstrafikanter, 3 var anställda och 1 person 
ramlade ner från plattform. Ingen järnvägspassagerare skadades allvarligt 
under 2017. Under de senaste fem åren, 2013–2017, har sammanlagt 2 
järnvägspassagerare skadats allvarligt. 

Preliminärt har 3 personer skadats allvarligt i samband med tunnelbanedrift 
2017 jämfört med 9 under 2016. Även avseende tunnelbanetrafik utgörs 
större delen av de allvarligt skadade av obehöriga personer som har vistats i 
spårområdet. 

Inom spårvägsdriften har 6 personer preliminärt klassats som allvarligt 
skadade. 3 av dessa var passagerare, 2 var i spåret och 1 person färdades i en 
personbil som kolliderade med spårvagn. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Spårväg 2 1 2 4 4 1 1 1
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Figur 3. Antal allvarligt skadade inom järnväg, tunnelbana och spårväg 2007–*2017. Preliminära värden 
för 2017. Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen. 
 

3.2 Säkerhetsarbete 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de allvarliga personskadorna i 
bantrafiken fortsätter att minska. Om inga större förändringar sker jämfört 
med de preliminära siffrorna, innebär det att 2017 har lägst antal omkomna i 
bantrafik sedan åtminstone 2007. Det låga antalet tolkas som ett resultat, 
främst av, att det inte har skett någon större händelse där flera människor 
har kommit till skada, och att den generella minskningen av suicid inom 
bantrafik tycks fortsätta. Huruvida minskningen av suicider är en effekt av 
trafiksäkerhetsinsatser, eller om det beror på andra faktorer är inte möjligt 
att utläsa av tillgängliga data hos Transportstyrelsen. 

Att ingen passagerare har omkommit under de senaste sju åren tyder på en 
hög nivå av säkerhet inom svensk bantrafik. Transportstyrelsen arbetar 
bland annat genom tillsyn och regelgivning för att den höga säkerhetsnivån 
ska upprätthållas. 

Säkerhetstillsyn mot infrastrukturförvaltare bidrar till ökad trafiksäkerhet 
Tillsynen mot infrastrukturförvaltare har även 2017 fokuserat på bland annat 
EU-förordningarna om övervakning och riskhantering hos de större 
aktörerna. Dessa förordningar har en stor effekt på trafiksäkerheten då de 
tillämpas. Vid tillsynen har det visat sig att företagen vidtagit vissa åtgärder, 
dock inte fullt ut, vilket kommer att följas upp under 2018. Transport-
styrelsen har även fokuserat på behörigheter och kompetens hos personal 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Spårväg 28 11 14 10 22 2 5 10 9 7 6
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0

10

20

30

40

50

60

Antal allvarligt 
skadade

Allvarligt skadade inom bantrafik 2007-*2017 (preliminär)



RAPPORT  
Trafiksäkerheten i Sverige Dnr TSG 2017-3712 

 

7 

som arbetar i spårmiljö. Tillbuden och olyckorna inom det området är få, 
men det är oacceptabelt att personal skadas eller förolyckas i sitt arbete. 
Med rätt utbildning och kompetens minskar sannolikt risken för oönskade 
händelser. 

En utredning av säkerhetskulturen hos Trafikverket gjordes 2016. 
Utredningen var omfattande och har nu brutits ner till en tillsynsform som 
Transportstyrelsen har testat för företag inom spårvägstrafiken. 
Myndigheten upplever att det blir en bättre dialog med företagen samt en 
större effekt när tillsynen kan visa på kulturella brister. 

Säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag 
Det nya arbetssätt som infördes föregående år har vidareutvecklats. Syftet är 
att genom dialog med branschen hjälpa dem att förstå och tillämpa gällande 
regelverk för att omhänderta egna och gemensamma risker i 
järnvägsverksamheten. Transportstyrelsen ser konkreta resultat hos ett antal 
företag som haft en positiv utveckling efter genomförda tillsynsaktiviteter. 

Fokus i tillsynen har varit att se på hur företagen hanterar och övervakar 
verksamhetens risker. Transportstyrelsen har också valt att genom en 
särskild temadag för branschen bjuda in till en dialog för att skapa en 
gemensam förståelse och tillämpning kring begreppen säkerhetsstyrning, 
riskhantering och övervakning. Detta har mottagits mycket väl och 
tillvägagångssättet kommer att användas även för andra områden. 

Utfärdande av lokförarbevis 
Antal fattade beslut gällande lokförarbevisen är hittills 627. Det är betydligt 
fler än 2016 (365) och ökningen gäller både mängden beviljade ansökningar 
och återkallelser. Transportstyrelsens arbete bidrar främst till att uppfylla 
det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. Utfärdande av lokförar-
bevis, bidrar till säkerhet genom att vi vid tillståndsprövning bedömer att de 
personer som kör tåg är lämpliga fysiskt, psykiskt och kunskapsmässigt så 
att olyckor undviks. 

Införlivande av fjärde järnvägspaketet 
EU:s fjärde järnvägspaket beslutades av rådet och parlamentet 2016. 
Järnvägspaketet syftar till att ta ytterligare steg mot ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde utan tekniska, administrativa och rättsliga 
hinder. Fjärde järnvägspaketet innebär vidare att Europeiska unionens 
järnvägsbyrå (ERA) får en mer central roll i intygs- och godkännande 
processerna. 

Fjärde järnvägspaketet medför också att den nationella lagstiftningen 
behöver uppdateras. Under året har därför en mängd föreskriftsarbeten 
startats inom myndigheten för att ändamålsenliga regler ska kunna vara på 
plats senast juni 2019 då paketet ska vara införlivat i nationell lagstiftning. 
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Nya föreskrifter ger ökade möjligheter att använda järnvägen 
Transportstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter för infrastrukturförvaltare 
med privatägd järnvägsinfrastruktur som enbart används för 
infrastrukturförvaltarens egen godstrafik, så kallade industrispår. Syftet med 
de nya föreskrifterna är att anpassa kraven på infrastrukturförvaltare av 
industrispår så att kraven står i relation till risknivån för den aktuella 
verksamheten. 

4 Luftfart 
Avsnittet om luftfart innehåller statistik över antal omkomna respektive 
allvarligt skadade inom den kommersiella luftfarten, samt inom 
allmänflyget. 

4.1 Omkomna och allvarligt skadade 
Under 2017 omkom fem personer vid olyckor med svenska luftfartyg. 
Dödsolyckan inom den kommersiella luftfarten rörde en helikopteroperation 
inom så kallat bruksflyg15. De övriga fyra dödsolyckorna skedde inom 
allmänflyget varav två vid skärmflygning och två vid flygning med 
ultralätta luftfartyg. Se figur 4 nedan. 

 
Figur 4. Antal omkomna inom luftfart 2007–*2017. Preliminära värden för 2017, kommersiell luftfart och 
allmänflyg (svenskregistrerade luftfartyg). Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

                                                 
15 Aerial work. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
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Antalet allvarligt skadade var sju stycken under 2017, figur 5 nedan. Sex av 
dessa skadades inom allmänflygsverksamhet, främst i samband med skärm-
flygning. Den sjunde allvarliga skadan uppkom vid samma olycka, som med 
den kommersiella helikopterflygning vari en person omkom, vilken 
beskrivits ovan. 

 
Figur 5. Antal allvarligt skadade inom luftfart 2007–*2017. Preliminära värden för 2017, kommersiell 
luftfart och allmänflyg (svenskregistrerade luftfartyg). Källa: Trafikanalys och Transportstyrelsen. 

4.2 Säkerhetsarbete 
Säkerhetsläget inom luftfarten under 2017 bedöms sammantaget vara gott. 
För Transportstyrelsen och aktörerna inom luftfartsbranschen är den största 
utmaningen att upprätthålla den höga säkerhetsnivån. Bedömningen av 
säkerhetsläget inom luftfarten baseras bland annat på resultat från 
Transportstyrelsens tillsyn och på de säkerhetsnyckeltal som monitoreras. 
Arbetet med säkerhetsnyckeltal möjliggörs av inrapporteringen av dryga 
9 000 årliga luftfartsrelaterade händelser16. Även det nära och systematiska 
samarbetet med externa aktörer, såsom Allmänflygsäkerhetsrådet och den 
Nationella flygsäkerhets- och analysgruppen, är en viktig del i 
säkerhetsarbetet. 

                                                 
16 Varje säkerhetsrelaterad händelse som utgör en fara för eller kan utgöra en fara för ett 
luftfartyg, för personer som befinner sig i ett luftfartyg eller för andra personer och som 
särskilt inbegriper olyckor eller allvarliga tillbud (Artikel 2 punkt 6 Europaparlamentets 
och rådets förordning nr 376/2014). Dessutom TSFS 2017:75 för framför allt den s.k. 
bilaga II-luftfarten. 
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Trafikflyg 4 2 1 1 2 1
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Den sammanlagda bedömningen visar att Transportstyrelsen behöver rikta 
säkerhetsarbetet inom luftfarten mot framförallt områdena luftrumsintrång, 
ramphändelser, flygplanssystem och drönare. Dessa områden visar en icke 
önskvärd utveckling. Åtgärder pågår inom flera sakområden för att förbättra 
utvecklingen. 

5 Sjöfart 
Avsnittet om sjöfart innehåller statistik över antal omkomna respektive 
allvarligt skadade inom yrkessjöfarten (svenskflaggade fartyg) samt antal 
omkomna inom fritidsbåtssektorn.  

5.1 Omkomna och allvarligt skadade 
Figur 6 nedan visar antal omkomna inom yrkessjöfarten respektive 
fritidsbåtssektorn. 

Yrkessjöfart 
Under 2017 omkom ingen inom svensk yrkessjöfart. En man försvann dock 
spårlöst från ett finskt fartyg när det befann sig i området kring Norra 
Kvarken (det vill säga eventuellt på svenskt territorialvatten). 

Antal skadade inom svensk yrkessjöfart är preliminärt 56 stycken under 
året, varav cirka hälften är skador som uppkommit i så kallade 
personolyckor (arbetsmiljöolyckor). Sjöolyckor är olyckor som har direkt 
samband med fartygets drift, exempelvis en grundstötning. En personolycka 
är inte relaterad till fartygets drift och kan exempelvis uppkomma när någon 
i besättningen halkar eller skär sig. 

Fritidsbåtssektorn 
Inom fritidsbåtssektorn omkom preliminärt 21 personer vid 19 
olyckstillfällen under 2017. Samtliga var vuxna individer fördelade på 20 
män och en kvinna. 

Tre av dödsolyckorna skedde vid färd i kust- och skärgårdsfarvatten medan 
övriga skedde i hamn eller i inlandsfarvatten. Under året har inga 
dödsolyckor skett i samband med kollisioner med båtar, andra föremål eller 
land. Ingen har heller omkommit vid vattenskoterkörning. 

Inom fritidsbåtlivet finns inte någon komplett sammanställning över antalet 
skadade personer men ett rapporteringssystem är under fortsatt uppbyggnad, 
vilket numera täcker hela Västra Götaland, hela Stockholms län samt några 
områden i inlandet. 
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Figur 6. Antal omkomna inom sjöfart 2007–*2017. Preliminära värden för 2017, 
svensk handelssjöfart (yrkessjöfart) och fritidsbåtssektorn. Källa: Trafikanalys 
och Transportstyrelsen. 

5.2 Säkerhetsarbete 

Yrkessjöfart 
Arbetet med att riskbasera styrningen av myndighetens sjösäkerhetsarbete 
fortsätter genom upprättandet av ett övergripande internt Sjöfartsforum. En 
av forumets viktigaste uppgifter är att sammanställa och analysera 
information från olycks- och tillbudsrapportering samt tillsynsresultat för att 
kunna lämna rekommendationer och förslag till arbetet med regler, tillstånd 
och tillsyn. 

Transportstyrelsens arbete med att öka rapporteringen av tillbud inom 
yrkessjöfarten fortsätter. En god tillbudsrapportering är en förutsättning för 
det systematiska sjösäkerhetsarbetet och ett viktigt underlag i analysarbetet. 

I februari 2017 trädde Transportstyrelsens nya föreskrift (TSFS 2016:121) 
om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss i kraft. Samtidigt 
lanserades en förenklad webbtjänst för rapportering av olyckor och tillbud. 
Det tidigare omfattande rapporteringsformuläret har också förenklats och 
förkortats under 2017. 

Transportstyrelsen kommer också under 2018 att informera om regler, 
olycksrisker och vikten av en god säkerhetskultur till de segment inom 
svensk yrkessjöfart där vi har sett att olyckor oftare sker, exempelvis pråmar 
och RIB-branschen. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Yrkessjöfart 2 2 1 2 3

Fritidsbåtssektorn 35 43 34 29 39 21 36 21 30 28 21
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Fritidsbåtssektorn 
Transportstyrelsen har sedan 2012 framhållit att fungerande mobiltelefoner 
årligen räddar många liv i fritidsbåtssammanhang. Under 2017 har minst 
fyra personer kunnat räddas till livet sedan de hamnat i sjön men haft 
vattenskyddade mobiltelefoner som gjort det möjligt att kalla på hjälp. 
Förmodligen har ytterligare fler blivit hjälpta genom att ringa anhöriga eller 
vänner utan att det kommit till allmän kännedom. 

Transportstyrelsen har en särskild sjösäkerhetssamordnare som också är 
sekreterare i Sjösäkerhetsrådet17. Eftersom mer än tio procent av de 
omkomna (fyra personer under 2017) och det stora flertalet av de skadade, 
råkat illa ut i hamn, har koncentrationen på arbetet under 2014–2017 
inriktats på hamnsäkerhet. Betydelsen av vattentäta mobiltelefonfodral, 
flytvästanvändning och fungerande räddningsstegar har, liksom tidigare 
betonats i media, på båtmässor och i samband med föredrag. 

Därutöver har Transportstyrelsen bidragit till att media uppmärksammat 
båtsäkerhetsfrågor. Samarbetet med andra myndigheter och 
båtorganisationer i Sjösäkerhetsrådet har haft stor betydelse för detta. 

Transportstyrelsen genomförde även en informationskampanj rörande 
sjösäkerhet, främst riktad till män över 60 år i små båtar18, inför sommaren 
2017. 

6 Vägtrafik 
Avsnittet om vägtrafik innehåller statistik över antal omkomna och allvarligt 
skadade för de olika färdsätten inom vägtrafikområdet. Som allvarligt 
skadad räknas en person som får bestående men till följd av en 
vägtrafikolycka. 

6.1 Omkomna och allvarligt skadade 
Under 2017 har preliminärt 254 personer omkommit i den svenska 
vägtrafiken (figur 7 nedan), jämfört med 270 personer 2016. Antalet 
omkomna i den svenska vägtrafiken har under många år minskat stadigt, 
detta samtidigt som trafikarbetet har ökat. Som mest omkom drygt 1 300 
personer båda åren 1965 och 1966, under en tid då trafikarbetet var drygt en 
tredjedel så stort som i dag. 

Sedan 2013 har dock minskningen av antal omkomna i vägtrafiken avtagit 
och antalet omkomna i trafiken har under de senaste fem åren (2013–2017) 
varit i genomsnitt 263 per år. Värt att notera är att det preliminära antalet 

                                                 
17 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/sjosakerhetsradet/ 
18 https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/sjosakerhetsradet/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/
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omkomna 2017 är det lägsta i modern tid även om det ännu inte går att se 
någon avvikelse från de senaste årens stagnation. 

 

 
Figur 7. Antal omkomna inom vägtrafik 2007–*2017. Preliminära värden för 
2017, (2010–2017 exklusive självmord). Källa: Strada. 

Färdsätt 
Under 2017 har 148 bilförare och bilpassagerare omkommit i vägtrafiken, 
att jämföra med 151 omkomna 2016 och i genomsnitt 153 per år under 
perioden 2012–2016. 136 av de omkomna bilisterna under 2017 hade 
färdats i personbil medan övriga färdats i buss eller lastbil. Den vanligaste 
olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 79 omkomna 
följt av mötesolyckor med 44 omkomna. Se tabellen nedan. 

 

År Bilist* Motorcyklist Mopedist Cyklist Gående Övrigt** Totalt 
2012 162 31 8 28 50 6 285 
2013 155 40 3 15 42 5 260 
2014 137 31 8 33 52 9 270 
2015 159 44 5 17 28 6 259 
2016 151 36 8 22 42 11 270 
2017 148 35 2 24 36 9 254 

*Med bilist avses förare och passagerare av personbil, lastbil och buss 
** MC-registrerade fyrhjulingar ligger i denna grupp 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Okänd 2

Kvinna 127 111 92 67 78 67 65 79 58 65 59

Man 344 286 266 199 241 218 195 191 201 205 193
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Under 2017 har 35 motorcyklister omkommit, att jämföra med i genomsnitt 
36 omkomna motorcyklister per år under den föregående femårsperioden 
(2012–2016). Av de 35 motorcyklister som omkom under 2017 har 16 
omkommit i singelolyckor och 15 i kollision med personbil eller lastbil.  

24 cyklister omkom under 2017, under åren 2012–2016 omkom i 
genomsnitt 23 cyklister per år. Antalet omkomna cyklister har dock varierat 
stort under dessa år, från 15 omkomna 2013 till som mest 33 omkomna 
cyklister under 2014. 15 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre 
och två var barn eller ungdomar under 18 år. 14 cyklister har omkommit i 
kollision med motorfordon och 10 i singelolyckor. 

Även bland gående har antalet omkomna varierat en hel del under de 
senaste åren, som lägst 28 under 2015 och som mest 52 under 2014. Under 
2017 har 36 fotgängare omkommit efter att ha blivit påkörda av 
motorfordon. Av de fotgängare som omkom under 2017 var två barn under 
18 år och 21 personer var 65 år eller äldre. 

Olyckstyp 
Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon, 98 personer 
omkom i singelolyckor under 2017 att jämföra med 85 personer som i 
genomsnitt omkommit i singelolyckor under åren 2012–2016. Inte sedan 
2009 har antalet omkomna i singelolyckor varit så högt. Sedan 
millennieskiftet har mycket arbete lagts ned på att mittseparera vägar och 
mötesolyckor är den olyckstyp som minskat mest under denna period. 
Under 2017 omkom 48 personer i mötes-/omkörningsolyckor jämfört med 
54 under perioden 2012–2016.  

Demografi 
10 barn i åldrarna 0–17 år omkom i trafiken under 2017 och 78 personer 
som var 65 år eller äldre. Under 2017 omkom 193 män och 59 kvinnor 
vilket ligger i linje med hur det sett ut tidigare år då kvinnor utgjort ungefär 
en fjärdedel av dem som omkommer i trafiken varje år. Bland de äldre är 
dock skillnaderna mindre och av de omkomna som varit 75 år eller äldre var 
andelen kvinnor 35 procent. Siffrorna för 2017 är ännu preliminära och 
därför saknas information om kön och ålder i ett par fall. 

Underlaget för beräkning av antal allvarligt skadade 2017 är ännu inte klart 
på grund av en viss eftersläpning i sjukvårdens rapportering, därför 
presenteras allvarligt skadade till och med 2016, se figur 8. Antal allvarligt 
skadade 2017 kommer att presenteras i rapporten Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2017 i samband med resultatkonferensen 25 
april 2018. 
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Figur 8. Skattat antal allvarligt skadade inom vägtrafik 2007–2016. Underlaget 
för 2017 ej färdigt. Källa: Strada. 

6.2 Säkerhetsarbete 
Mycket av Transportstyrelsens arbete inom väg är kopplat till 
trafiksäkerhetsfrågor på ett eller annat sätt. Här följer några exempel på 
områden inom trafiksäkerhet som Transportstyrelsen arbetat med under 
2017. 

Bättre urval för att öka trafiksäkerheten i den yrkesmässiga trafiken 
Transportstyrelsen genomför tillsyn av bland annat trafiktillstånd och 
taxiförarlegitimation. Urvalet är inriktat på företag med högre risk. Det 
innebär att tillståndshavare som upprepat eller allvarligt bryter mot gällande 
regelverk väljs ut för kontroll. Inom tillsynen har ett fortsatt aktivt arbete 
bedrivits med bedömning av allvarliga och upprepade trafiköverträdelser. 
Detta gäller inom samtliga trafikslag (gods, buss och taxi). Syftet är att bidra 
till en ökad säkerhet på det svenska vägnätet när det gäller yrkestrafiken. 
Upprepade trafikförseelser ses som ett riskbeteende i den yrkesmässiga 
trafiken och ett större fokus på denna typ av förseelser inom tillsynen 
bedöms leda till en ökad säkerhet på väg. 

Målet är att en välriktad tillsyn skapar möjligheter för företag som bedriver 
en säker och konkurrensneutral verksamhet att fortsätta köra yrkesmässigt, 
samtidigt som vi bevakar och ingriper mot de företag som har låg 
regelefterlevnad. Målet är även att passagerare ska vara trygga och säkra vid 
en taxiresa och därför är allvarliga brott och upprepade trafikbrott något som 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Kvinna 1 444 1 629 1 586 1 660 1 658 1 817 2 008 2 099 1 989 2 030

Man 2 064 2 276 2 274 2 151 2 247 2 364 2 681 2 746 2 446 2 552
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vi kontinuerligt fokuserar vår tillsyn på när det kommer till innehavare av 
taxiförarlegitimationer. 

Förbud mot rattsurfning 
I april lämnade Transportstyrelsen över en rapport kring trafikfarlig 
användning av kommunikationsutrustning till regeringen. Uppdraget 
grundade sig i att de regler som infördes 2013 inte ansågs vara tillräckligt 
tydliga. Utvärderingen visade att det behövs satsningar på ökad kunskap, 
forskning och teknikutveckling för att motverka rattsurfande i trafiken. 
Transportstyrelsen ansåg också att ett förbud mot handhållen mobiltelefon 
borde komplettera de nuvarande reglerna. 

I slutet av november fattade Regeringen beslut i frågan och från den 1 
februari 2018 får man inte använda sin mobil när man kör om man håller 
mobilen i handen. 



transportstyrelsen.se
telefon 0771-503 503
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