Trafiksäkerhet i Norge och
Sverige
En jämförelse
Åsa Forsman
Anna Vadeby
Torkel Bjørnskau
Magnus Larsson

VTI rapport 1068
Utgivningsår 2020
vti.se/publikationer

VTI rapport 1068

Trafiksäkerhet i Norge och Sverige
En jämförelse
Åsa Forsman
Anna Vadeby
Torkel Bjørnskau
Magnus Larsson

Författare: Åsa Forsman, VTI, Anna Vadeby, VTI, Torkel Bjørnskau, TØI, Magnus Larsson, VTI
Diarienummer: 2019/0140-8.3
Publikation: VTI rapport 1068
Utgiven av VTI, 2020

Publikationsuppgifter – Publication Information
Titel/Title
Trafiksäkerhet i Norge och Sverige. En jämförelse/Traffic safety in Norway and Sweden. A
comparison.
Författare/Author
Åsa Forsman (VTI, http://orcid.org/0000-0003-4680-4795)
Anna Vadeby (VTI, http://orcid.org/0000-0002-9164-9221)
Torkel Bjørnskau (TØI)
Magnus Larsson (VTI, https://orcid.org/0000-0003-4139-6198)
Utgivare/Publisher
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
www.vti.se/
Serie och nr/Publication No.
VTI rapport 1068
Utgivningsår/Published
2020
VTI:s diarienr/Reg. No., VTI
2019/0140-8.3
ISSN
0347–6030
Projektnamn/Project
Varför är trafiksäkerheten bättre i Norge än i Sverige?/ Why is traffic safety better in Norway than in
Sweden?
Uppdragsgivare/Commissioned by
Trafikverket Skyltfonden, Statens vegvesen och Trygg Trafikk/ Swedish Transport Administration,
Skyltfonden, Norwegian Public Roads Administration, and Norwegian Council for Road Safety.
Språk/Language
Svenska/Swedish
Antal sidor inkl. bilagor/No. of pages incl. appendices
60

VTI rapport 1068

3

Referat
Sverige och Norge har under lång tid varit framstående när det gäller trafiksäkerhet. År 1980 och 1990
hade Norge färre omkomna per invånare än Sverige medan det var tvärtom år 2000 och 2009. Från
2015 har Norge åter haft färre omkomna per invånare än Sverige. Syftet med det här projektet har varit
att kartlägga Norges utveckling de senaste åren och att studera vad som skiljer sig mellan länderna.
Resultaten visar att antal omkomna per 100 000 invånare har minskat från 3,74 år 2009–2013 till 2,35
år 2014–2018 i Norge och från 3,16 till 2,79 under samma perioder i Sverige. Den största skillnaden
mellan länderna under åren 2014–2018 är bland de oskyddade trafikanterna, 1,10 omkomna per
100 000 invånare i Sverige och 0,83 i Norge. Skillnaden bland bilister är 1,60 i Sverige mot 1,43 i
Norge. Bland de oskyddade trafikanterna har Norge lägre antal omkomna per invånare för cyklister,
mopedister och gående. För motorcyklister är skillnaden marginell.
Även om länderna i stort är ganska lika finns också skillnader, inte minst på det statliga vägnätet.
Skillnaderna avser både vägtyp och hastighetsgränser. På vägar med hastighetsgräns 90 km/tim är det
betydligt högre risk att omkomma i Sverige än i Norge, troligen beroende på skillnad i mötesseparering. I Norge är nästan all trafik på 90-vägar separerad, medan andel separerad trafik på 90-väg i
Sverige endast är 20 procent. På vägar med hastighetsgräns 80 km/tim går det inte att påvisa någon
skillnad i risk mellan länderna. Norge har även bättre hastighetsefterlevnad än Sverige, vilket troligen
är en bidragande faktor till att trafiksäkerheten varit bättre i Norge än i Sverige de senaste åren.
En annan skillnad som framkommit är att det omkommer betydligt fler äldre cyklister (75+) per
invånare i Sverige än i Norge.
Nyckelord
Trafiksäkerhet, omkomna i vägtrafikolyckor, bilister, oskyddade trafikanter, Sverige, Norge
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Abstract
For a long time, Sweden and Norway have been prominent when it comes to traffic safety. In 1980
and 1990, Norway had fewer deaths per capita than Sweden, while the opposite was the case in 2000
and 2009. Since 2015, Norway has again had fewer deaths per capita than Sweden. The aim of this
project has been to analyse Norway's development in recent years and the differences between the
countries.
The results show that the number of fatalities per 100,000 inhabitants has decreased from 3.74 in
2009–2013 to 2.35 in 2014–2018 in Norway and from 3.16 to 2.79 in Sweden. The largest difference
between the countries during 2014–2018 is among the unprotected road users, 1.10 fatalities per
100,000 inhabitants in Sweden and 0.83 in Norway. The death rate of car occupants is 1.60 in Sweden
and 1.43 in Norway. Among the unprotected road users, Norway has a lower number of fatalities per
capita for cyclists, moped riders, and pedestrians. For motorcyclists, the difference is marginal.
In general, the countries are rather similar. However, we found differences between, for example, the
state road networks. On roads with a speed limit of 90 km/h, the risk of death is significantly higher in
Sweden than in Norway and this is most likely due to differences in road type. In Norway almost all
these roads have median barriers, while the proportion of traffic on roads with median barriers is only
20 percent in Sweden. On roads with a speed limit of 80 km/h, it is not possible to demonstrate any
difference in risk between the countries. Norway also has better speed compliance than Sweden, which
is probably a contributing factor to better road safety in Norway than in Sweden in recent years.
Another difference is that Sweden has significantly more deaths than Norway among cyclists who are
75 years or older.
Keywords
Traffic safety, killed in road traffic crashes, car occupants, vulnerable road users, Sweden, Norway
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Förord
Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter,
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med
nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens
ämnesområde.
Syftet med studien har varit att jämföra trafiksäkerheten och dess utveckling i Sverige och Norge, för
att förstå vad som skiljer länderna åt. Förutom Trafikverket Skyltfonden har studien även finansierats
av Statens vegvesen (kontaktperson Arild Ragnøy) och Trygg Trafikk (kontaktperson Tori Grytli) i
Norge. Projektet är ett samarbete mellan VTI och Transportøkonomisk institutt (TØI). Från VTI har
Åsa Forsman, Anna Vadeby och Magnus Larsson medverkat och från TØI Torkel Bjørnskau. VTI har
lett projektet och haft största ansvaret för att samla in och analysera data samt att skriva rapport. TØI
har medverkat i alla projektets delar och speciellt bidragit med expertkunskap om förhållandena i
Norge.
Projektgruppen vill också tacka Rune Elvik, TØI, som har bidragit med data och värdefulla synpunkter
under arbetets gång, samt Jenny Eriksson, VTI, som har tagit ut data från Strada och den nationella
resvaneundersökningen i Sverige.
Linköping, november 2020
Åsa Forsman
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Intern peer review har genomförts 29 juni 2020 av Maria Rizzi. Åsa Forsman har genomfört
justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter granskat och godkänt
publikationen för publicering 4 november 2020. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är
författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
An internal peer review was conducted on 29 June 2020 by Maria Rizzi. Åsa Forsman has made
adjustments to the final report. Research Director Astrid Linder has thereafter reviewed and approved
the report for publication on 4 November 2020. The conclusions and recommendations in the report
are those of the authors and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency.
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Sammanfattning
Trafiksäkerhet i Norge och Sverige. En jämförelse.
av Åsa Forsman (VTI), Anna Vadeby (VTI), Torkel Bjørnskau (TØI) och Magnus Larsson (VTI)
Både Sverige och Norge har under lång tid varit framstående när det gäller trafiksäkerhet, med låga
dödstal per invånare i ett internationellt perspektiv. År 1980 och 1990 hade Norge färre omkomna per
invånare än Sverige medan det var tvärtom år 2000 och 2009. Efter 2009 har dock trafiksäkerheten i
Norge förbättrats betydligt medan man i Sverige sett en avmattning och sedan 2015 har Norge åter
haft färre omkomna per invånare än Sverige. Syftet med det här projektet har varit att kartlägga
Norges utveckling de senaste åren och att studera vad som skiljer sig mellan länderna.
Resultaten visar att antal omkomna per 100 000 invånare har minskat från 3,74 år 2009–2013 till 2,35
år 2014–2018 i Norge och från 3,16 till 2,79 under samma perioder i Sverige. Den stora minskningen i
Norge beror främst på att antal omkomna bilister har minskat, men även bland de gående har
minskningen varit stor. Om man slår ihop trafikanterna i bilister och oskyddade ser man att den största
skillnaden mellan länderna under åren 2014–2018 är bland de oskyddade trafikanterna, 1,10 omkomna
per 100 000 invånare i Sverige och 0,83 i Norge (statistiskt signifikant skillnad). Skillnaden bland
bilister är 1,60 i Sverige mot 1,43 i Norge (ej statistiskt signifikant skillnad). Bland de oskyddade
trafikanterna har Norge lägre antal omkomna per invånare för såväl cyklister och mopedister som
gående. För motorcyklister är skillnaden marginell.
Det finns en rad skillnader mellan länderna vad gäller såväl infrastruktur och exponering av olika
trafikanter som beteende. Några av dessa skillnader sammanfattas nedan:
•

Det omkommer fler cyklister per invånare i Sverige än i Norge och den stora skillnaden är
bland cyklister som är 75 år eller äldre. I den åldersgruppen har Sverige betydlig fler
omkomna än vad Norge har.

•

Cykelhjälmsanvändningen är högre i Norge än i Sverige. Detta bidrar dock inte mer än
marginellt till skillnaden mellan Sveriges och Norges totala dödstal.

•

Det finns betydande skillnader mellan de statliga vägnäten, både vad avser vägtyp (mötesfria
vägar eller ej) och hastighetsgränser. I Norge går nästan allt (95 %) trafikarbete på vägar med
hastighetsgräns 90 km/tim och högre på mötesfria vägar, jämfört med 76 procent i Sverige
(det är framförallt på vägar med 90 km/tim som mötessepareringsgraden är låg i Sverige,
20 %). Å andra sidan är det en ganska liten del av det totala trafikarbetet i Norge som går på
dessa vägar, så en stor del går på vägar som visserligen har lägre hastighetsgräns, men inte är
mötesfria i samma utsträckning och därmed mindre säkra.

•

På vägar med hastighetsgräns 90 km/tim är risken att omkomma betydligt högre i Sverige än i
Norge och det beror högst troligt på skillnad i mötesseparering. I Norge är nästan all trafik på
90-vägar mötesseparerad, medan andelen mötesseparerad trafik på 90-väg i Sverige endast är
20 procent. På vägar med hastighetsgräns 80 km/tim går det inte att påvisa någon skillnad i
risk mellan länderna.
Norge har bättre hastighetsefterlevnad än Sverige på det statliga vägnätet, vilket troligen är en
bidragande faktor till att trafiksäkerheten varit bättre i Norge än i Sverige under de senaste
åren. Skillnaden i medelhastighet är dock störst på vägar med 80 km/tim där det inte går att se
någon skillnad i risk mellan länderna. Detta visar att även andra faktorer är viktiga för
trafiksäkerheten.

•

Norge har relativt sett mer trafik med tunga lastbilar på sina vägar än vad Sverige har och det
har resulterat i att andel omkomna i olyckor med tung trafik är högre i Norge än i Sverige.
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•

I Norge är det relativt sett många unga som omkommer på lätt motorcykel, jämfört med
Sverige. Det handlar dock om enstaka ungdomar per år så det har endast marginell påverkan
på dödstalen i stort.

•

Även bland fotgängare omkommer fler personer per invånare i Sverige än i Norge. För den
gruppen har ingen tydlig skillnad framkommit, här behövs en fördjupad analys.

För att få en mer heltäckande bild av skillnaderna mellan länderna behövs bättre kunskap om det
kommunala vägnätet, både med avseende på hastighetsefterlevnad, trafikarbete och de oskyddade
trafikanternas exponering.
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Summary
Traffic safety in Norway and Sweden. A comparison.
by Åsa Forsman (VTI), Anna Vadeby (VTI), Torkel Bjørnskau (TØI), and Magnus Larsson (VTI)
For a long time, both Sweden and Norway have been prominent when it comes to traffic safety, with
low death rates per capita in an international perspective. In 1980 and 1990, Norway had fewer deaths
per capita than Sweden, while the opposite was the case in 2000 and 2009. After 2009, however,
traffic safety in Norway has improved significantly, while in Sweden there has been a stagnation and
since 2015, Norway has again had fewer deaths per capita than Sweden. The purpose of this project
has been to analyse Norway's development in recent years and to study what differs between the
countries.
The results show that the number of fatalities per 100,000 inhabitants has decreased from 3.74 in
2009–2013 to 2.35 in 2014–2018 in Norway and from 3.16 to 2.79 during the same periods in
Sweden. The large decrease in Norway is mainly seen among car occupants, but the decrease has also
been large among pedestrians. If road users are divided into car occupants and unprotected road users,
the largest difference between the countries during the years 2014–2018 is among the unprotected road
users, 1.10 fatalities per 100,000 inhabitants in Sweden and 0.83 in Norway (statistically significant
difference). The difference among car occupants is 1.60 in Sweden against 1.43 in Norway (not
statistically significant difference). Among the unprotected road users, Norway has a lower number of
fatalities per inhabitant for cyclists, moped riders, and pedestrians. For motorcyclists, the difference is
marginal.
There are several differences between the countries in terms of infrastructure and exposure of different
road users as well as road user behavior. Some of these differences are summarized below:
•

There are more killed cyclists per capita in Sweden than in Norway and the difference is
mainly seen among cyclists who are 75 years or older. In that age group, Sweden has
significantly more deaths than Norway.

•

The share of cyclists wearing a helmet is higher in Norway than in Sweden. However, this
does not contribute more than marginally to the difference between Sweden's and Norway’s
total death toll.

•

There are large differences between the state road networks, both in terms of road type (roads
with or without median barriers) and speed limits. In Norway, almost all (95%) traffic on
roads with a speed limit of 90 km/h or higher is on roads with median barriers, compared with
76 percent in Sweden. On the other hand, a fairly small part of the total traffic in Norway is on
these roads, so a large part is on roads that have a lower speed limit, but do not have median
barriers to the same extent and thus are less safe.

•

On roads with a speed limit of 90 km/h, the risk of death is significantly higher in Sweden
than in Norway and this is most likely due to differences in road type. In Norway almost all
these roads have median barriers, while the proportion of traffic on roads with median barriers
is only 20 percent in Sweden. On roads with a speed limit of 80 km/h, it is not possible to
demonstrate any difference in risk between the countries.

•

Norway has better speed compliance than Sweden on the state road network, which is
probably a contributing factor to better road safety in Norway than in Sweden in recent years.
However, the difference in average speed is greatest on roads with 80 km/h where it is not
possible to see any difference in risk between the countries. This shows that other factors also
are important for traffic safety, such as road design.
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•

Norway has more traffic with heavy trucks on its roads than Sweden has, and this has resulted
in a higher proportion of fatalities in accidents with heavy traffic.

•

In Norway, relatively many young people are killed when riding light motorcycles, compared
with Sweden. However, the annual number is generally one or two, so it has only a marginal
effect on the total death toll.

•

More people per capita die in Sweden than in Norway also as pedestrians. For this group, no
clear difference has emerged, and a more detailed analysis is needed.

To get a more comprehensive picture of the differences between the countries, better knowledge
of the municipal road network is needed, with regard to speed compliance and traffic volumes as
well as exposure of unprotected road users.
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1.

Inledning

Både Sverige och Norge har under lång tid varit framstående när det gäller trafiksäkerhet, med låga
dödstal per invånare i ett internationellt perspektiv. År 2000 låg Sverige på andra plats och Norge på
fjärde i OECD:s jämförelse, vad gäller minst antal omkomna per invånare (OECD/ITF, 2009). År
2018 låg Norge på första plats och Sverige på sjätte (ITF, 2019).
Under åren har det varierat vilket av länderna som har haft bäst resultat. År 1980 och 1990 hade Norge
färre omkomna per invånare än Sverige medan det var tvärtom år 2000 och 2009 (Bjørnskau, 2011).
Efter 2009 har dock trafiksäkerheten i Norge förbättrats betydligt medan man i Sverige sett en
avmattning och sedan 2015 har Norge åter haft färre omkomna per invånare än Sverige. Norge har inte
bara haft en bra utveckling de senaste åren utan även en mycket låg nivå. År 2017–2019 låg nivån på
2,0–2,1 omkomna per 100 000 invånare, vilket är det lägsta som noterats i något land vad vi känner
till. Sveriges utfall var 2,5, 3,2, respektive 2,2 under dessa år.
Trafiksäkerhetsarbetet i både Sverige och Norge utgår från Nollvisionen och länderna har liknande
arbetssätt när det gäller målstyrning och uppföljning. Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag år 1997
(prop. 1996/97:137) och av norska Stortinget år 2000 (St.meld. nr. 46 (1999–2000)). För att nå
Nollvisionens mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt (svårt eller hardt skadade i Norge)
används en målstyrningsmodell med etappmål för omkomna och skadade samt för ett antal indikatorer
som man vet har betydelse för trafiksäkerheten. Exempel på indikatorer som finns i båda länderna är
hastighetefterlevnad, nykter trafik och säkra vägar. Det etappmål som gäller för Sverige idag
beslutades av riksdagen 2009 och innebär en halvering av antalet dödade och en minskning med 25
procent av antal allvarligt skadade mellan 2007 och 2020 (prop. 2008/09:93). Det innebär att högst
220 personer ska dödas och högst 4 100 personer skadas allvarligt år 2020. Regeringen har också tagit
ett nytt beslut 1 för nästa period fram till 2030. Målet för 2030 är en halvering utifrån medelvärdet för
utfallen år 2017, 2018 och 2019. Norges gällande etappmål är att högst 350 personer ska dödas eller
skadas svårt år 2030 (Meld. St. 33 (2016–2017)), och det finns ett delmål om högst 500 dödade och
svårt skadade år 2024.
Målen följs upp årsvis och resultaten presenteras på resultatkonferenser och publiceras i rapporter (se
Amin m.fl. 2019 (Sverige) och Statens vegvesen, 2019 (Norge)). I Sverige genomfördes den första
resultatkonferensen år 2009 medan man i Norge började lite senare, år 2015. En annan del i
målstyrningsarbetet är åtgärdsplaner som innehåller en genomgång över de åtgärder som planeras de
kommande åren. Norges första åtgärdsplan inom målstyrningsarbetet gällde för år 2010–2013 (Statens
vegvesen, 2010), medan Sveriges första plan publicerades 2019 och gäller för perioden 2019–2022
(Lindberg, 2019). Mer detaljer om målstyrningsarbetet i de båda länderna kan läsas i bland annat
Amin m.fl. (2019; Sverige) och Statens vegvesen (2018; Norge).
På ett övergripande plan sker alltså styrning och uppföljning ungefär på samma sätt i Norge och
Sverige, men den faktiska inriktningen kan ändå skilja sig åt mellan länderna. Ett exempel är
åtgärdsplanerna. Den norska planen utgår mycket från befolknings- (barn, ungdomar, äldre,
invandrare) och trafikantgrupper medan den svenska utgår från områdena rätt hastighet, nykter trafik
och säker cykling. När det gäller barn och ungdomar i den norska planen är det stort fokus på
utbildning i förskola och skola, något som inte finns med i den svenska planen. Bland de norska
åtgärderna finns också relativt många kampanjer och informationsinsatser. Detta förekommer även i
den svenska planen, men i mindre omfattning. Istället lyfts andra lösningar fram, till exempel
geofencing, ISA, försäkringslösningar och hastighetsdämpande åtgärder.

https://www.trafikverket.se/contentassets/97b3a2f96ab341b590e9b1cd6d073fcf/beslut-etappmaltrafiksakerhet.pdf
1
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Som nämns ovan har både Norge och Sverige väldigt goda resultat internationellt sett när det gäller
antalet omkomna. Utvecklingen har dock skilt sig åt de senaste åren då Norge haft en mycket god
utveckling, vilket inte setts i Sverige.
Syftet med det här projektet är att kartlägga Norges utveckling de senaste åren och att studera vad som
skiljer sig mellan länderna. Främst är det den senaste tioårsperioden (2009–2018) som studeras.
Jämförelser mellan länderna görs med avseende på trafikantgrupper, trafikantbeteenden, trafikarbete,
mm. Målet är att både Sverige och Norge ska lära av varandra för att förbättra trafiksäkerheten
ytterligare.
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2.

Metod och datakällor

Resultaten som presenteras i den här studien kommer från många olika källor. Här beskrivs de källor
som används mest. Om andra källor används noteras det i samband med att resultaten presenteras.
Jämförelsen av omkomna har avgränsats till 10-årsperioden 2009–2018 (i enstaka fall förekommer
andra tidsperioder). För andra jämförelser kan tidsperioden variera och beror dels på vilka data som är
tillgängliga och dels på vad som är relevant i det specifika fallet.
Uppgifter om omkomna i vägtrafikolyckor i Sverige kommer främst från Strada, vilken är den
nationella trafikolycksdatabasen som handhas av Transportstyrelsen. VTI har möjlighet att göra egna
uttag ur Strada vilket har gjorts här. Vi har begränsat uttaget till officiell statistik över omkomna år
2009–2018. Uppgifter om omkomna i Norge är främst hämtade från Statistisk centralbyrås (SSB)
statistikdatabas, https://www.ssb.no/statbank/list/vtu/. Sverige och Norge har sedan 2010 samma
definition av omkomna i vägtrafikolyckor 2. Den ändring som skedde i Sverige år 2010 var att
självmorden exkluderades från den officiella statistiken. Det innebär att för år 2009 inkluderas
självmord bland de omkomna i Sverige, men inte i Norge.
Befolkningsdata är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB) och SSB. Norge redovisar
befolkningsdata per 1 januari varje år och Sverige per 31 december. Befolkningsdata för 2018 avser i
den här rapporten 1 januari 2018 för Norge och 31 december 2017 för Sverige.
Trafikarbete totalt och för olika fordonstyper är hämtade från Trafikanalys
(https://www.trafa.se/vagtrafik/trafikarbete/) och från TØI rapport 1728/2019 (Farstad m.fl., 2019;
tabell 11). Trafikarbetsskattningarna i Sverige baseras på flödesmätningar på statligt vägnät samt
körsträckor för olika fordonsslag som beräknas med hjälp av mätarställningsuppgifter från fordonsbesiktningen (Trafikanalys, 2013). Uppgifterna justeras också för utrikes trafik av svenska fordon
respektive trafik på svenska vägar av utländska fordon. De norska trafikarbetsskattningarna baseras på
samma typ av data som de svenska, men metoden skiljer en del (se Farstad m.fl., 2019 för en
beskrivning av den norska metoden).
Persontransportarbete baseras på resvaneundersökningar. I Sverige pågick en nationell resvaneundersökning (RVU Sverige; https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/) under åren
2011–2016. Efter ett par års uppehåll påbörjades sedan en ny, omarbetad, undersökning 2019. I Norge
genomfördes en nationell resvaneundersökning (RVU) 2013/2014 och från 2016 pågår en kontinuerlig
RVU (Engebretsen, 2018). Resultat från den norska resvaneundersökningen har hämtats från
Björnskau (2015). Från den svenska undersökningen har direktuttag gjorts.
Antal registrerade fordon i trafik har hämtats från SCB (https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/) respektive SSB
(https://www.ssb.no/bilreg). Uppgifter om registrerade fordons vikt har hämtats från Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database).
Självrapporterade data om trafikantbeteenden har erhållits från ESRA-studien (E-Survey of Road
Users’ Attitudes). ESRA är ett internationellt samarbete mellan forskningscenter och trafiksäkerhetsinstitut som leds av Vias i Belgien (https://www.esranet.eu/). Syftet är att samla in data om bland
annat trafikanters beteenden, attityder och normer på ett sätt som är jämförbart mellan länder.
Datainsamlingen sker med hjälp av webbpaneler och hittills har två undersökningar genomförts,
ESRA1 år 2015–2017 och ESRA2 år 2018–2019. Sverige har varit med i båda omgångarna, medan
Norge i skrivande stund endast har varit med i ESRA1 (det kommer en andra våg av ESRA2 där
Norge ingår) och därför används ESRA1 från 2015 i de jämförelser som görs i föreliggande rapport.
En person som omkommit inom 30 dagar till följd av olyckan. Olyckan ska ha inträffat på väg/område som är
öppen för allmän trafik och minst ett fordon i rörelse ska ha varit inblandat.
2
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3.

Översiktlig information om befolkning, trafikvolym och vägnät

I det här kapitlet ges en översiktlig beskrivning av de båda länderna med avseende på befolkning,
trafikvolym och vägnät. Uppgifterna avser 2018, om inte annat anges.
Sveriges befolkning är 91 procent större än Norges, alltså nästan dubbelt så stor (Tabell 1). Sverige är
också något mer tätbefolkat än Norge, i genomsnitt 22 invånare per km2 jämfört med 16 per km2.
Andel boende i tätort är 87 procent i Sverige och 82 procent i Norge.
Åldersfördelningen är ungefär densamma i de båda länderna (Tabell 1). Sverige har dock en högre
andel av befolkningen som är 65 år eller äldre, 19,8 procent jämfört med 16,9 procent i Norge. Den
skillnaden har varit ungefär lika stor under hela undersökningsperioden (2009–2018).
Tabell 1. Uppgifter om befolkningen, 31 dec 2017 för Sverige och 1 jan 2018 för Norge.
Sverige

Norge

Befolkningsmängd

10 120 242

5 295 619

Befolkningstäthet

22 inv. per km2

16a inv. per km2

87 %

82 %

Fördelning per åldersgrupp: 0–17 år

21,0 %

21,3 %

Fördelning per åldersgrupp: 18–24 år

8,2 %

9,0 %

Fördelning per åldersgrupp: 25–44 år

26,3 %

27,1 %

Fördelning per åldersgrupp: 45–64 år

24,6 %

25,7 %

Fördelning per åldersgrupp: 65–74 år

11,0 %

9,8 %

Fördelning per åldersgrupp: 75 år-

8,8 %

7,1 %

Andel boende i tätortb

a

Baserat på Norges areal exklusive Svalbard.

I både Sverige och Norge går gränsen för en tätort vid 200 invånare. Definitionen skiljer sig dock åt när det gäller maximalt
avstånd mellan husen.

b

Det totala trafikarbetet under 2018 var cirka 84 500 milj. fordonskilometer (fkm) i Sverige och cirka
47 500 milj. fkm i Norge (79 procent högre i Sverige), se Tabell 2 (trafikarbetets utveckling 2009–
2018 visas i bilaga 1, Figur 25). Per invånare är trafikarbetet något högre i Norge än i Sverige, 8 937
fkm jämfört med 8 353 fkm. Av det totala trafikarbetet utfördes det mesta av personbilar, 81,2 procent
i Sverige och 76,7 procent i Norge. Resten är i huvudsak lastbilstrafik (buss och mc utgör endast en
mindre del) vilket innebär att Norge har större andel lastbilstrafik än vad Sverige har.
Andel registrerade personbilar per invånare var något högre i Norge än i Sverige, 0,52 jämfört med
0,48 personbilar per invånare. Om man räknar in alla bilar (personbil, lastbil och buss) blir skillnaden
ännu större. Norge har 0,63 registrerade bilar per invånare och Sverige 0,55 (visas ej i tabellen).
Genomsnittlig körsträcka per registrerad personbil var något högre i Sverige (14 064 km) än i Norge
(13 192 km). Däremot var körsträcka per körkortsinnehavare ungefär lika (10 527 km i Sverige och
10 380 km i Norge).
Från Eurostat har uppgifter om antal registrerade personbilar i olika viktklasser hämtats (Tabell 2).
Med hjälp av dessa data kan man se att man i Sverige i genomsnitt har tyngre bilar än vad man har i
Norge. Till exempel vägde drygt 50 procent av personbilarna i Sverige 1 500 kg eller mer, jämfört
med 38 procent i Norge.
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Tabell 2. Trafikvolym, registrerade personbilar och körkortsinnehavare. Avser år 2018.
Sverige

Norge

84 536 milj. fkm

47 328 milj. fkm

8 353 fkm

8 937 fkm

Trafikarbete för personbilar

68 639 milj. fkm

36 303 milj. fkm

Andel av totalt trafikarbete

81,2 %

76,7 %

4 880 568

2 751 948

0,48

0,52

Trafikarbete
Trafikarbete per invånare

Registrerade personbilar: Totalt antal
Registrerade personbilar: Antal per inv
Fördelning efter

vikta

(pb): <1000 kg

2,4 %

5,9 %

Fördelning efter

vikta

(pb): 1000–1249 kg

15,2 %

19,9 %

Fördelning efter vikta (pb): 1250–1499 kg

30,0 %

33,7 %

Fördelning efter vikta (pb): 1500– kg

52,5 %

40,5 %

6 520 000

3 497 340

0,64

0,66

Genomsnittlig körsträcka per personbil

14 064 km

13 192 km

Genomsnittlig körsträcka per
körkortsinnehavare

10 527 km

10 380 km

Körkortsinnehavareb: Totalt antal
Körkortsinnehavareb:

Antal per inv.

a

Källa: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_unlweig/default/table?lang=en)

b

Alla som innehar minst en körkortsbehörighet.

Sverige har cirka 98 500 km statlig väg och Norge cirka 54 500 km (80 % längre i Sverige), se Tabell
3. I det norska statliga vägnätet räknar vi in europavägar, riksvägar och fylkesvägar, även om
fylkesvägarna ägs och sköts av fylkena. Detta för att det ska bli jämförbart med det svenska statliga
vägnätet, som består av europavägar, riksvägar och länsvägar. Sett till väglängd står länsvägarna/
fylkesvägarna för den klart största andelen (84,1 % i Sverige och 81,1 % i Norge). Om man däremot
ser till fördelningen med avseende på trafikarbete så är resultatet det omvända, en majoritet av
trafikarbetet sker på europa- och riksvägar (65,6 % i Sverige och 53,2 % i Norge).
I Figur 1 visas genomsnittligt fordonsflöde (beräknat som trafikarbete dividerat med väglängd) för de
olika vägkategorierna. Totalt sett för de statliga vägarna är det genomsnittliga flödet högre i Norge än i
Sverige, 1 952 jämfört med 1 759 fordon per dygn. I Sverige är trafiken mer koncentrerad till europaoch riksvägar än vad den är i Norge, och genomsnittligt dygnsflöde är högre i Sverige (7 273) än i
Norge (5 498) på dessa vägar.
Tabell 3. Väglängd och trafikarbete på statlig väg, uppdelat efter vägkategori. År 2018. Uppgifterna
har erhållits direkt från Trafikverket och Statens vegvesen.
Sverige

Norge

98 485 km

54 680 km

Andel väglängd: Europavägar + riksvägar

15,9 %

18,9 %

Andel väglängd: Länsvägar/fylkesvägar

84,1 %

81,1 %

63 204 milj. fkm

38 956 milj. fkm

Andel trafikarbete: Europavägar + riksvägar

65,6 %

53,2 %

Andel trafikarbete: Länsvägar/fylkesvägar

34,4 %

46,8 %

Total väglängd, statlig väg

Totalt trafikarbete, statlig väg
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Genomsnittligt dygnsflöde
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Sverige

1759 1952

Totalt

Norge

Figur 1. Genomsnittligt fordonsflöde per dygn uppdelat efter vägkategori (E=europaväg, R=riksväg,
L/F=länsväg/fylkesväg). Uppgifterna har erhållits direkt från Trafikverket och Statens vegvesen.
Förutom det statliga vägnätet har Sverige cirka 42 300 km kommunala vägar och 74 000 km enskilda
väg med statsbidrag (dessa är öppna för allmän trafik). Norge har nästan lika mycket kommunala
vägar som Sverige, 39 545 km 2018 (SSB). På de kommunala och enskilda vägnäten finns mycket
mindre information om trafikvolymer, och den information som finns är inte sammanställd. Därför
kan vi inte jämföra trafikvolymer på dessa vägnät.
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4.

Målindikatorer

Som beskrivs i inledningen arbetar både Sverige och Norge med trafiksäkerhetsindikatorer i sitt
målstyrningsarbete. De övergripande indikatorerna, som också har en bestämd målnivå, kallar vi här
målindikatorer. En jämförelse mellan målindikatorerna i Sverige och Norge finns i Tabell 4. Utöver
målindikatorerna följs ett antal andra mätserier som antingen kan vara en uppdelning av målindikatorn
i underkategorier eller vara komplement till målindikatorn.
I både Sverige och Norge görs regelbundna översyner då indikatorer både kan tillkomma och
försvinna. Här redovisas endast de indikatorer som gäller 2018. Det innebär för Sveriges del den
indikatoruppsättning som beslutades i översynen 2016 (se t.ex. Amin m.fl. 2019). För Norges del
innebär det de indikatorer som beskrivs i åtgärdsplanen för 2018–2021 (se t.ex. Statens vegvesen,
2019).
Jämförelsen i Tabell 4 visar att Sverige och Norge täcker in ungefär samma områden med sina
målindikatorer, även om det ibland skiljer vad det är man mäter inom området. Ett par skillnader som
kan ses är att Norge inte har någon målindikator för hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät och
att Sverige inte mäter reflexanvändning hos fotgängare. Inom hastighetsefterlevnad har Sverige
relativt många målindikatorer medan Norge endast har mål för efterlevnad på statlig väg. Å andra
sidan har Norge fler målindikatorer än Sverige när det gäller nykter trafik och bältesanvändning.
För att följa säkra fordon tittar Sverige på andel trafikarbete med bilar som har högsta krocksäkerhetsklass i Euro NCAP. I Norge har man istället valt att titta på tre specifika stödsystem: automatisk
nödbroms (AEB), kurshållningsassistans (LDW) och automatisk nödbroms för att förhindra kollision
med fotgängare och cyklister (fotgängar-AEB). I Norge följer man också tunga fordon genom att
studera hur stor andel som godkänns i periodisk fordonskontroll, medan man i Sverige i nuläget inte
har någon målindikator för tunga fordon.
När det gäller säkra statliga vägar så mäter båda länderna andel trafik som går på mötesfria vägar,
även om den exakta definitionen skiljer sig åt. Utöver det har Norge också en målindikator om hur
lång sträcka av riksvägnätet som uppnår minimikraven i den nationella transportplanen (NTP) med
avseende på att förhindra allvarliga singelolyckor. Någon motsvarande målindikator finns inte i
Sverige.
Ett annat område är säkra gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-vägar) och GCM-passager, där har
Sverige fokuserat på säkra passager över bilvägar medan Norge följer hur lång sträcka som tillrättalagts speciellt för gående och cyklister i anslutning till riks- och fylkesvägar. Sverige har också en
målindikator som avser drift och underhåll av GCM-nätet.
I Norge har man satt mål för risken att dödas eller skadas svårt för olika trafikantgrupper (bilförare i
åldern 18–19 år, bilförare i åldersgruppen 75+, fotgängare i åldersgruppen 75+ samt mc- och
mopedförare) samt mål för antal barn (0–14 år) som högst får omkomma i trafiken per år. Något
motsvarande finns inte i Sverige. I Sverige har man dock en målindikator om regelefterlevnad hos
motorcyklister, något som inte finns i Norge.
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Tabell 4. Målindikatorer i Sverige och Norge.
Hastighetsefterlevnad och genomsnittlig hastighet, statligt vägnät
Sverige

Norge

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns, statligt
vägnät
Genomsnittlig reshastighet på statligt vägnät
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på ej
mötesfria vägar med 70–90 km/tim, statligt vägnät

Andel av fordonen som håller hastighetsgränsen,
statligt vägnät

Hastighetsefterlevnad och genomsnittlig hastighet, kommunalt vägnät
Sverige

Norge

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns kommunalt
vägnät
Genomsnittlig reshastighet på kommunalt vägnät
Nykter trafik
Sverige

Norge

Andel trafikarbete med nyktra förare (målindikatorn
avser endast alkohol)

Andel av trafikarbetet som utförs under påverkan av
alkohol över 0,2 promille
Andel av trafikarbetet som utförs under påverkan av
narkotika över straffbarhetsgränsen

Bältesanvändning
Sverige

Norge

Andel bältade i framsätet i personbil

Andel förare och framsätespassagerare som
använder bälte i lätta fordon
Andel förare av tunga fordon som använder bälte
Andel barn i åldern 1–3 år som åker bakåtvänt i bil

Hjälmanvändning
Sverige

Norge

Andel observerade cyklister med hjälm
Andel observerade mopedister med hjälm

Andel cyklister som använder cykelhjälm

Säkra fordon
Sverige
Andel trafikarbete med högsta
NCAP

22

Norge
säkerhetsbetyga

i Euro
Andel trafikarbete som utförs med bilar som har
automatisk nödbroms (AEB)b
Andel av trafikarbete som utförs med bilar som har
lane depature warning (LDW)b
Andel av trafikarbete som utförs med bilar som har
automatisk nödbroms för att förhindra kollision med
fotgängare och cyklister (fotgängar-AEB)b
Andel tunga fordon med tillåten totalvikt över 7500 kg
som blir godkända i periodisk fordonskontroll utan fel
av varken typ 2 eller typ 3
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Säkra statliga vägar
Sverige
Andel trafikarbete med mötesseparering på vägar
över 80 km/tim, statligt vägnät

Norge
Andel trafikarbete på riksvägar med hastighetsgräns
70 km/tim eller högre som framförs på mötesfria
vägar
Antal km riksväg med hastighetsgräns 70 km/tim eller
högre som genomgått och som tillfredsställer
minimikrav i NTP (nationell transportplan 2018-2029)
med tanke på att förhindra allvarliga singelolyckor

Säkra GCM-vägar och -passager
Sverige
Andel säkra GCM-passager på huvudnät för bil
Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av
GC-vägar

Norge

Antal km som tillrättalagts speciellt för gående och
cyklister i anslutning till riksvägnätet
Antal km som tillrättalagts speciellt för gående och
cyklister i anslutning till fylkesvägnätet

Reflexanvändning
Sverige

Norge
Andel fotgängare som använder reflex på belyst väg i
mörker

Trafikantgrupper
Sverige

Ökad regelefterlevnad bland motorcyklisterc

Norge
Antal dödade barn (0–14 år) i trafiken
Risk för bilförare i åldern 18–19 år att bli dödade eller
svårt skadade i trafiken per miljon fordonskm
Risk för bilförare i åldersgruppen 75+ att bli dödade
eller svårt skadade per miljon fordonskm
Risk for fotgängare i åldersgruppen 75+ att bli dödade
eller svårt skadade per miljon personkm
Risk för mc- och mopedförare att bli dödade eller
svårt skadade per miljoner fordonskm

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete
Sverige

Norge

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO
39001d

e

Antal kommuner som är godkända som Trafiksäkra
kommuner

a

Avser krocksäkerhet för förare och passagerare, men till exempel inte fotgängarskydd och förarstödsystem.

b

Tillstånden mäts men mål saknas

c

Finns med som indikator med tillstånd mäts inte i trafiken och mål saknas.

d

Mäts ännu inte (men är en målindikator som ska mätas).

e

Norge använder också ISO 39001 för att certifiera transportverksamhet, med det är ingen målindikator.
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5.

Utveckling av omkomna i vägtrafikolyckor

I Figur 2 visas antal omkomna i vägtrafikolyckor under perioden 1960–2018. Många länder hade en
topp i antal omkomna runt 1970 (Brüde och Elvik, 2015; Gaudry och Fridstrøm, 2018), så även
Sverige och Norge. Efter det har båda länderna haft en nedåtgående trend i antal omkomna. Om man
jämför den senaste 10-årsperioden (2009–2018) med en period för 40 år sedan (1969–1978) har
genomsnittligt antal omkomna minskat med 76 procent i Sverige och 69 procent i Norge. De fortsatta
analyserna kommer fokusera på den senaste 10-årsperioden eftersom syftet med den här rapporten är
att studera den senaste utvecklingen av trafiksäkerheten.
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Figur 2. Antal omkomna i vägtrafikolyckor. Officiell statistik enligt den definition som gällde vid
respektive tidpunkt. Källa: Trafikanalys och SSB.
Figur 3 visar antal omkomna per 100 000 invånare under perioden 2009–2018. I början av perioden
låg Sverige lägre än Norge men sedan minskade Norges dödstal och sedan 2015 har Norge legat lägre
än Sverige 3. Denna och kommande figurer baseras, om inte annat anges, på officiell statistik som
erhållits från Strada i Sverige och från SSB:s statistikdatabas i Norge. År 2009 var självmord
inkluderade i den svenska statistiken, men från 2010 och framåt har de båda länderna haft samma
definition på dödad i vägtrafikolycka.
Om man relaterar till totalt trafikarbete i respektive land blir utvecklingen ungefär densamma som om
man relaterar till befolkningen (se Figur 26 i Bilaga 1). Skillnaden är att Norges kurva förskjuts något
neråt jämfört med Sveriges. Till exempel ligger Norge lägre än Sverige år 2011, 2012 och 2014 när
man jämför antal omkomna per fkm.

År 2019 hade Sverige 221 omkomna vilket är det lägsta noteringen i modern tid. Det motsvarar 2,2 omkomna
per 100 000 inv., Norge hade under samma år 2,0 omkomna per 100 000 inv.

3
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Figur 3. Antal omkomna per 100 000 invånare.
I Figur 4 visas antal omkomna per invånare uppdelat efter trafikantgrupp (antalet omkomna i de olika
grupperna redovisas i Tabell 14, Bilaga 1). Eftersom antal omkomna är mycket få i vissa grupper blir
det stor slumpmässig variation mellan åren. För att ändå kunna studera utvecklingen har materialet
delats in i två perioder: 2009–2013 och 2014–2018. Totalt antal omkomna per 100 000 invånare för
dessa perioder är 3,16 respektive 2,79 i Sverige, samt 3,74 respektive 2,35 i Norge.
Den tydligaste förändringen som skett under perioden är att antal omkomna bilförare och
bilpassagerare har minskat kraftigt i Norge. Under 2009–2013 var antalet omkomna bilister per
invånare högre i Norge än i Sverige. I efterkommande period var nivån på omkomna bilförare ungefär
densamma i de båda länderna medan omkomna bilpassagerare per invånare till och med var lägre i
Norge än i Sverige. Resultaten visar också att Norge hade färre omkomna fotgängare, cyklister och
mopedister under perioden 2014–2018, än vad Sverige hade. För motorcyklister och övriga trafikanter
är det ingen större skillnad mellan länderna.
2,2
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2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Bilförare

Bilpassagerare Motorcyklister Mopedister

Sverige (2009-2013)

Norge (2009-2013)

Cyklister

Sverige (2014-2018)

Gående

Övriga

Norge (2014-2018)

Figur 4. Antal omkomna per 100 000 invånare uppdelat efter trafikantgrupp. För perioden 2009–2013
har befolkningsmängden år 2011 använts och för perioden 2014–2018 har befolkningsmängden för
2016 använts. Felstaplarna anger 95-procentiga konfidensintervall.
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I Tabell 5 har de olika trafikantgrupperna slagits ihop till två grupper: bilister och oskyddade
trafikanter. Den största förändringen över tid har skett för bilister men om man jämför länderna under
den senaste 5-årsperioden (2014–2018) så är det störst skillnad för de oskyddade trafikanterna. I
Sverige omkom i genomsnitt 1,10 oskyddad trafikant per 100 000 invånare och år jämfört med 0,83 i
Norge (statistiskt signifikant skillnad). Motsvarande för bilister var 1,60 för Sverige och 1,43 för
Norge (ej statistiskt signifikant skillnad).
Tabell 5. Omkomna per 100 000 invånare för bilister (bilförare och bilpassagerare) och oskyddade
trafikanter (motorcyklister, mopedister, cyklister och gående). Konfidensintervall med konfidensgrad
95 % inom parentes.
Trafikanttyp

Bilister

Oskyddade trafikanter

Tidsperiod

Omkomna per 100 000
inv. i Sverige
(konfidensintervall)

Omkomna per 100 000
inv. i Norge
(konfidensintervall)

2009–2013

1,88 (1,76–2,01)

2,55 (2,36–2,76)

2014–2018

1,60 (1,49–1,71)

1,43 (1,29–1,58)

2009–2013

1,20 (1,11–1,31)

1,08 (0,96–1,21)

2014–2018

1,10 (1,01–1,19)

0,83 (0,73–0,95)

I både Sverige och Norge omkommer de flesta på statligt vägnät (Tabell 6). Andelen är något högre i
Norge (82 %) än i Sverige (73 %). I Sverige är det istället högre andel som omkommer på det
kommunala vägnätet, medan andel omkomna på det enskilda/övriga vägnätet är ungefär lika stor i de
båda länderna.
Tabell 6. Fördelning av omkomna efter väghållare, 2015–2018. Källa: Trafikverkets djupstudier och
Statens vegvesen (2019).
Väghållare
Statlig väg: Totalt

Andel omkomna i Sverige,
2015–2018

Andel omkomna i Norge,
2015–2018

73 %

82 %

Varav fylkesväg

39 %

Varav riksväg

43 %

Kommunal väg

21 %

10 %

Enskild (S) / övrig (N)

6%

8%

Totalt sett är det flest män som omkommer i trafikolyckor och det ser väldigt lika ut i de båda
länderna. Sett till hela tioårsperioden är det 75,5 procent män som omkommer i Sverige och 74,8
procent i Norge. Det har inte heller skett någon förändring inom tioårsperioden, skillnaden mellan de
två femårsperioderna är mindre än en procentenhet.
I Figur 5 visas antal omkomna per invånare för olika åldersklasser (antalet omkomna i de olika
grupperna redovisas i Tabell 15, Bilaga 1). När materialet bryts ner i åldersklasser blir det ganska stora
osäkerheter, vilket avspeglas i konfidensintervallen. Vissa mönster kan man dock ändå se, till exempel
är det mycket låga risker för barn (0–17 år) att omkomma i trafikolyckor, speciellt för perioden 2014–
2018. I Sverige är dödskvoten i denna grupp 0,65 omkomna per 100 000 invånare och i Norge 0,51.
För åldrarna 18 år och uppåt ser man sedan en ganska tydlig u-kurva med högst dödskvot för de yngsta
och de äldsta. Om man ser till utvecklingen mellan de två tidperioderna så har dödskvoten minskat
mest för de yngre.
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Figur 5. Antal omkomna per 100 000 invånare, uppdelat efter åldersklass. Felstaplarna anger 95procentiga konfidensintervall.
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6.

Jämförelse inom specifika områden och trafikantgrupper

I det här kapitlet presenteras jämförelser mellan Norge och Sverige inom olika områden. I val av
områden har vi utgått från målindikatorerna (Tabell 4) och de områden som dessa representerar. De
flesta områden täcks in på ett eller annat sätt men det varierar hur ingående de är beskrivna. Hur stor
vikt vi lagt vid olika områden beror på en kombination av följande tre faktorer: (i) hur viktigt området
bedöms vara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och potential att rädda liv (se t.ex. Trafikverket, 2012),
(ii) om det är skillnad eller inte mellan länderna, större vikt har lagts vid områden där vi hittat
skillnader och (iii) vilken information och vilka data vi har haft tillgång till. Inom en del områden har
det varit svårt att få fram data och då har vi inte kunnat beskriva det så ingående även om området
bedömts som viktigt.
Ett par områden har vi valt att inte lyfta fram. Det ena är motorcyklister och mopedister och det beror
på att det inte är någon större skillnad mellan länderna i antal omkomna per invånare för motorcyklister och att de omkomna mopedisterna är få jämfört med andra trafikanter. För motorcyklister
pågår också en annan studie som syftar till att jämföra trafiksäkerheten i de nordiska länderna. Det
andra området som vi inte lyft fram är systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ISO39001 och trafiksäkra
kommuner). Den främsta anledningen till det är att det i dagsläget inte finns jämförbara data mellan
länderna.

6.1.

Säkra statliga vägar

I både Sverige och Norge följer man med hjälp av indikatorer hur stor andel av trafikarbetet som sker
på säkra statliga vägar (Tabell 4), och de definieras enligt följande:
•

Sverige: andel trafikarbete med mötesseparering på vägar med hastighetsgräns över 80
km/tim, statligt vägnät.

•

Norge: Andel trafikarbete på riksvägar (inklusive Europavägar) med hastighetsgräns 70
km/tim eller högre som framförs på mötesfria vägar.

Mötesseparerad (också kallad mötesfri) väg innebär en 2+1-väg eller motorväg med mitträcke som
förhindrar frontalkollisioner. Mötesfria vägar har visat sig vara betydligt mer trafiksäkra än vanliga 2fältsvägar. I Carlsson (2009) och Vadeby och Björketun (2016) studeras trafiksäkerhetseffekterna av
att bygga om en väg till 2+1-väg. Resultaten visar att dödsfallen minskar med nästan 80 procent och
antalet dödade och svårt skadade i storleksordningen 60–70 procent. Om man ser till vägsträckor
mellan korsningar så har 2+1 vägar och motorvägar ungefär samma säkerhetsnivå.

6.1.1.

Trafikarbete och omkomna per hastighetsgräns

För att senare i rapporten bättre förstå skillnaderna mellan utfallen i indikatorerna för de två länderna
redovisas i Figur 6 hur trafikarbetet på de statliga vägarna fördelar sig efter hastighetsgräns (2018). I
Sverige sker 46 procent av trafikarbetet på statlig väg på hastighetsgräns 90 km/tim eller högre, medan
motsvarande andel i Norge endast är 14 procent. I Norge går en stor del (cirka 40 procent) av trafiken
på vägar med 80 km/tim medan trafiken i Sverige är mer jämnt fördelad på olika hastighetsgränser.
Hur fördelningen ser ut om man begränsar det statliga vägnätet till Europavägar och riksvägar
redovisas i Figur 7. Fördelningen för länsvägar och fylkesvägar redovisas i Figur 27 i Bilaga 1.
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Figur 6. Fördelning av trafikarbetet efter hastighetsgräns på statliga vägar i Sverige och Norge år
2018.
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Figur 7. Fördelning av trafikarbetet efter hastighetsgräns på Europavägar och riksvägar i Sverige och
Norge år 2018.
I Figur 8 visas andel omkomna på statligt vägnät efter hastighetsgräns. I Sverige omkommer flest på
vägar med hastighetsgräns 70, 80 och 90 km/tim. Totalt är det 72 procent som omkommer på dessa
vägar. I Norge omkommer flest på vägar med 80 km/tim (59 %), följt av 60 (13 %) och 70 km/tim
(12 %).
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Figur 8. Fördelning av antal omkomna på statligt vägnät per hastighetsgräns. Totalt antal omkomna
år 2014–2018.
Om man relaterar dödstalen till trafikarbetets storlek per hastighetsgräns fås en skattning av risken
som visas i Figur 9. I Sverige är risken på det statliga vägnätet högst på vägar med hastighetsgräns 70–
90 km/tim, samt 50 km/tim. På 50 km/tim är det dock ganska få som omkommer. I Norge är det högst
risk på vägar med hastighetsgräns 80 km/tim, där också en majoritet av dödsfallen sker. På vägar med
högre hastighetsgränser, från 90 km/tim i Norge och från 100 km/tim i Sverige, är risken lägre, detta
diskuteras mer nedan i samband med mötesseparering. Observera att riskerna har beräknats baserat på
antal omkomna under perioden 2014–2018 medan trafikarbetet är från 2018. Detta påverkar riskberäkningarna eftersom vägnätet har förändrats en del. I Sverige har en del vägar fått sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim och en del andra 90-vägar har byggts om till 2+1-väg och då höjts till 100
km/tim. Även Norges vägnät har förändrats så att en större del av trafikarbetet går på vägar med 80
km/tim och en mindre andel på vägar med 90 km/h år 2018 jämfört med 2014. Förändringarna är dock
inte så stora och bör inte påverka de skattade riskerna med mer än 5–10 procent.
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Figur 9. Antal omkomna per 1000 milj. fkm per hastighetsgräns på statligt vägnät. Antal omkomna
gäller för perioden 2014–2018 och trafikarbetet är från 2018.

30

VTI rapport 1068

6.1.2.

Utfall av Sveriges och Norges målindikator för säkra statliga vägar

I Tabell 7 redovisas utfallet av såväl Norges som Sveriges indikator för de båda länderna, år 2018. Om
vi studerar Norges indikator som omfattar en stor del av trafikarbetet på europa- och riksvägar i båda
länderna (Figur 7) så är det 73 procent av trafikarbetet i Sverige och 49 procent i Norge som sker på
mötesfria vägar. Om Sveriges indikator studeras så är det 76 procent av trafiken i Sverige och 95
procent av trafiken i Norge som sker på mötesfri väg där hastighetsgränsen är 90 km/tim eller högre
(detta gäller alla statliga vägar). I Norge är det alltså en mycket hög andel av vägnätet med
hastighetsgräns 90 km/tim eller högre som är mötesseparerat. Detta vägnät står dock endast för 14
procent av trafikarbetet på de statliga vägarna totalt (och 26 % av trafikarbetet på europa- och
riksvägarna). Detta slår därför inte igenom när man studerar Norges indikator utan då sjunker andel
mötesseparerat till 49 procent. I Sverige står vägar med hastighetsgräns 90 km/tim eller högre för 50
procent av trafikarbetet på de statliga vägarna totalt, och 73 procent av trafikarbetet på europa- och
riksvägarna. I Sverige är det framförallt vägar med hastighetsgräns 100 km/tim och högre som
mötessepareras, andel trafikarbete på mötesseparerade vägar är cirka 91 procent på 100 km/tim och
100 procent på 110 och 120 km/tim. På 70–90-vägar är andelen runt 20 procent. Motsvarande andelar
har inte erhållits för Norge.
Om man jämför med de skattade riskerna (Figur 9) ser man att det generellt är lägre risker på
mötesseparerade vägar än på ej mötesseparerade. I Sverige är det till exempel lägre risker på vägar
med hastighetsgräns 100–120 km/tim jämfört med 70–90 km/tim. Den hastighetsgräns som uppvisar
störst skillnad i risk mellan Sverige och Norge är 90 km/tim. Det är högst troligt att den skillnaden
beror på skillnad i mötesseparering, i Norge är nästan all trafik på 90-vägar mötesseparerad, medan det
endast är 20 procent i Sverige (observera att detta gäller just vägar med 90 km/tim, om man inkluderar
alla vägar med hastighetsgräns 90 km/tim och högre ökar andelen till 76 %).
Tabell 7. Norges och Sveriges målindikatorer för säkra vägar, beräknade för såväl Norge som
Sverige. År 2018.
Indikator

Norge

Sverige

Norges indikator
Andel trafikarbete på riksvägar (inklusive
Europavägar) med hastighetsgräns 70
km/tim eller högre som framförs på
mötesfria vägar

49 %

73 %

Sveriges indikator
Andel trafikarbete med mötesseparering
på vägar med hastighetsgräns över 80
km/tim, statligt vägnät

95 %

76 %

I Tabell 8 redovisas utbredningen av mötesseparerad väg i de båda länderna år 2018. Sverige har totalt
sett betydligt längre sträcka mötesseparerad väg, både absolut sett till antal kilometer och som andel av
total statlig väglängd.
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Tabell 8. Sträcka och andel sträcka mötesseparerad väg på statligt vägnät, år 2018. Källa:
Trafikverket och Statens vegvesen.
Typ av väg

Väglängd, Sverige

Andel av total
väglängd, Sverige

Väglängd, Norge

Andel av total
väglängd, Norge

Motorväg

2 090 km

2,1 %

509 km

0,9 %

2+1 och annan
mötesseparerad väg

3 290 km

3,3 %

329 km

0,6 %

Mötesseparerad väg
totalt

5 380 km

5,5 %

837 km

1,5 %
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Om man ser till utvecklingen av längden mötesfri väg över tid så ser vi i Figur 10 att utbyggnaden av
2+1-vägar i Norge kom igång betydligt senare än i Sverige. I Sverige invigdes den första mötesfria
2+1 vägen 1996 och år 2003 fanns 1 170 km sådan väg i Sverige och endast 17 km i Norge. År 2018
fanns 3 290 km i Sverige och 495 km i Norge (dessa siffror inkluderar även övrig mötesfri väg, men
det mesta bör vara 2+1-väg). Relativt sett har längden 2+1-väg ökat med 250 procent mellan åren
2003 och 2018 i Norge och med 50 procent i Sverige, men sett till väglängd är ökningen större i
Sverige. Utbyggnaden av motorväg har även den varit högre i Norge än i Sverige under perioden.
Utvecklingen av total längd mötesfri väg (motorväg och 2+1-väg) visas i Figur 28, Bilaga 1.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Motorväg (Sverige)

2+1 och övrig mötesfri väg (Sverige)

Motorväg (Norge)

2+1 och övrig mötesfri väg (Norge)

0

Figur 10. Väglängd mötesfri väg i Sverige (vänster y-axel) och Norge (höger y-axel), uppdelat på
motorväg samt 2+1 och övrig mötesfri väg.

6.2.

Hastigheter

Ett annat viktigt område är hastighetsnivåer och hastighetsefterlevnad. Här har både Sverige och
Norge en indikator som redovisar andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät. Sverige
har även en indikator vad gäller hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet, men eftersom det
inte finns en sådan indikator för Norge så redovisas den inte här. I Figur 11 redovisas utvecklingen av
hastighetsindikatorn i de båda länderna. Utgångsläget år 2006 är ungefär detsamma, men därefter har
Norge haft en betydligt bättre utveckling. Sedan 2008 har det i Sverige pågått en hastighetsöversyn där
många statliga vägar fått sänkt hastighetsgräns. Tidigare utvärderingar har visat att en sänkning av
hastighetsgränsen med 10 km/tim medför en faktisk sänkning av medelhastigheten med 3–4 km/tim
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Andel trafikarbete inom hastighetsgräns
(%)

men samtidigt en ökning av andelen överträdelser med ca 20 procentenheter (Vadeby och Forsman,
2014). Detta påverkar Sveriges indikator för hastighetsefterlevnad negativt, trots att medelhastigheten
minskat vilket då varit positivt för trafiksäkerheten.
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Figur 11. Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät för Sverige och Norge.
Grönmarkerade värden för Sverige är skattade utifrån hastighetsindex.
I Figur 12 redovisas medelhastighet uppdelat efter hastighetsgräns på statligt vägnät för Sverige 4 och
Norge år 2018. För vägar med hastighetsgräns 60, 80, 90 och 110 km/tim har Norge lägre medelhastigheter än Sverige (ca 5 km/tim) och för hastighetsgräns 100 km/tim har Sverige lägre medelhastighet än Norge. Medelhastigheten beräknas på dock på lite olika sätt i de båda länderna. I Sverige
beräknas genomsnittlig reshastighet (kvoten mellan allt trafikarbete och all restid på vägar med en viss
hastighetsgräns, vilket motsvarar ett harmoniskt medelvärde av hastigheterna i en enskild punkt), se
Forsman och Greijer, (2017). I Norge beräknas ett aritmetiskt medelvärde för de fordon som passerar
mätpunkterna. Ett aritmetiskt medelvärde är alltid högre än ett harmoniskt medelvärde, Thompson och
Martinsson (1991). Tidigare erfarenhet från hastighetsmätningar (Vadeby och Forsman, 2010) visar att
ett aritmetiskt medelvärde ger ca 2 km/tim högre medelhastighet än genomsnittlig reshastighet. Detta
innebär att skillnaden i medelhastighet mellan länderna troligen är något större än vad som visas i
Figur 12, i de fall där Norge har lägre medelhastighet än Sverige. Även mätmetoden skiljer sig mellan
länderna, i Norge sker mätningarna i fasta punkter med nedfrästa slingor eller kablar och i Sverige
med tillfälliga så kallade slangmätningar. Skillnaden i mätmetod bör dock inte påverka resultaten i
någon större utsträckning.
Genom att beräkna ett viktat medelvärde där medelhastigheterna som redovisas i Figur 12 viktas med
trafikarbetet som redovisas i Figur 6 fås en grov uppskattning av hur den totala medelhastigheten i
Norge och Sverige ser ut, se Tabell 9. Totalt sett på det statliga vägnätet har Norge ca 15 km/tim lägre
medelhastighet än Sverige, vilket både beror på lägre hastighetsgränser och bättre hastighetsefterlevnad.

Medelhastigheter för Sverige 2018 är beräknade från 2016 års uppmätta värden (Hastighetsundersökningen,
2016) och uppräknat till 2018 med hjälp av hastighetsindex.
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Figur 12. Medelhastighet uppdelat på hastighetsgräns på statligt vägnät för Sverige och Norge år
2018. Medelhastigheter för Sverige 2018 är beräknade från 2016 års uppmätta värden och uppräknat
för 2018 med hjälp av hastighetsindex.
Tabell 9. Genomsnittlig medelhastighet för respektive land beräknat som ett viktat medelvärde där
vikten är andel trafikarbete på respektive hastighetsgräns och land.
Land

Medelhastighet (km/tim)

Norge

70,8

Sverige

85,4

En faktor som har stor betydelse för hastighetsefterlevnaden är nivån av övervakning (Elvik, 2015). I
såväl Sverige som Norge använder man sig av automatiska hastighetskameror (ATK) i kombination
med manuell övervakning av polisen. I Figur 13 redovisas antal uppsatta kameror mellan åren 2007
och 2018. I Sverige införde man ett nytt ATK-system år 2006 som sedan har fortsatt att utökas. För
Norge har antalet punkt-ATK i stort sett inte förändrats sedan 2007, men man har infört 26 sträckor
med sträck-ATK 5. Figur 14 redovisar antal utskrivna böter uppdelat efter manuell övervakning och
kameraövervakning (ATK) för åren 2007 till 2018. Nivån på antal böter har minskat i såväl Sverige
som Norge sedan 2007 och år 2018 var antalet utskrivna böter drygt 150 000 i båda länderna.
Om man studerar antalet böter i förhållande till invånare så är det dock ungefär dubbelt så vanligt att
man får en hastighetsbot i Norge jämfört med Sverige (Tabell 10) och sett till antal utfärdade böter per
kamera har Norges kameror ungefär fem gånger så många böter per kamera jämfört med Sverige.
Bötesbeloppen är också generellt högre i Norge än i Sverige. Om man till exempel överstiger hastigheten med 11–15 km/tim på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/tim är bötesbeloppet SEK 2000
i Sverige och NOK 3400 i Norge 6, vid en överträdelse med 21–25 km/tim är bötesbeloppet SEK 2800
respektive NOK 6400.

5

Sträck-ATK mäter medelhastigheten över en sträcka.

6

Den 22 sep 2020 var 1 svensk krona lika med 1,05 norsk krona.
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Figur 13. Utveckling av antal uppsatta kameror (ATK). Endast så kallad punkt-ATK. Norge har även
några ställen med sträck-ATK (26 stycken år 2018).

ATK (N)

Figur 14. Antal utskrivna böter uppdelat efter manuell övervakning och kameraövervakning (ATK).
Utvecklingen i Sverige i det vänstra diagrammet och utvecklingen i Norge i det högra diagrammet.
Källa: Polisen (S) och Statens innkrevningssentral (N).
Tabell 10. Totalt antal utskrivna böter per invånare samt antal böter från kameraövervakning per
kamera (inkl. sträck-ATK i Norge).
År
Antal böter per 1000 invånare

Antal böter per kamera

VTI rapport 1068

Sverige

Norge

2009

24,0

40,0

2018

15,4

30,6

2009

76,4

451,6

2018

48,9

230,3

35

Självrapporterade data om trafikantbeteenden har erhållits från Esra-studien (E-Survey of Road Users’
Attitudes, https://www.esranet.eu). Samtliga resultat kommer från den enkät som genomfördes under
2015 (här kallad Esra2015). I Figur 15 redovisas självrapporterat beteende avseende fortkörning i
olika trafikmiljöer. För samtliga trafikmiljöer är det större andel i Sverige som uppgett att de ofta kör
för fort (svarar 4 eller 5 på en 5-gradig skala). Det stämmer överens med resultaten i Figur 11 där
uppmätta hastigheter visar att man i Norge är bättre än i Sverige att hålla hastighetsgränserna. I Esra
studerades även attityden till grövre hastighetsöverträdelser och hur acceptabelt man tycker att det var
att köra 20 km/tim för fort i olika situationer. Här är det i princip inga skillnader mellan Norge och
Sverige, det är ca 30 procent som tycker det är acceptabelt (svarar 4 eller 5 på en 5 gradig skala) att
köra 20 km/tim för fort på motorväg, medan endast 3–4 procent svarar att det är acceptabelt i
bostadsområden, inom tätort och skolzoner. I Sverige är det praxis att körkortet återkallas vid +20
km/tim på 30-väg och +30 km/tim på 40-väg och över. I Norge sker indragning vid +25 km/tim på väg
≤ 60 km/tim, vid +35 km/tim på 70- och 80-väg samt vid +40 på väg med 90 km/tim eller högre.
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Figur 15. Självrapporterat beteende från Esra2015 avseende fortkörning i olika trafikmiljöer för
Norge och Sverige. Svar på frågan: Under de senaste 12 månaderna, hur ofta körde du över gällande
hastighetsgräns…?
Esra studerar även faktisk upptäcktsrisk. Följande fråga ställdes:
Faktisk upptäcktsrisk: Under de senaste 12 månaderna, hur många gånger har du kontrollerats av
polisen för fortkörning vid bilkörning?
Resultatet visar att 4 procent av de svarande i Norge uppgav att de kontrollerats minst en gång medan
motsvarande andel i Sverige var 2 procent. Detta stämmer väl med att Norge har ungefär dubbelt så
många utfärdade hastighetsböter per 100 000 invånare som Sverige.

6.2.1.

Potentiell effekt av bättre hastighetsefterlevnad i Sverige

Som beskrivs ovan har Norge lägre medelhastighet än Sverige på de flesta hastighetsgränser på de
statliga vägarna och det är väl känt sedan tidigare att hastigheten är en viktig faktor för att minska
antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. I Tabell 11 redovisas en teoretisk beräkning av hur
många liv som skulle kunna sparas på statliga vägar i Sverige om hastighetsnivån var samma som i
Norge. Beräkningarna baseras på antal omkomna år 2014–2018 och hastighetsmätningar från 2018.
För att uppskatta effekterna av en sådan hastighetsförändring på det statliga vägnätet har två olika
modeller använts, Potensmodellen och Exponentialmodellen (Elvik m.fl., 2019). Dessa beräkningar
visar att på vägar med 70–90 km/tim i hastighetsgräns skulle i genomsnitt 20 respektive 22 liv/år
kunna sparas i Sverige, beroende på vilken modell som används. Om man studerar alla
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hastighetsgränser från 60 till 110 km/tim skulle ca 16 liv/år kunna sparas. Att det blir färre liv om man
inkluderar alla hastighetsgränser (60–110 km/tim) beror på att Sverige har lägre medelhastighet än
Norge på 100-vägar, så för dessa vägar skulle en anpassning av hastighetsnivåerna leda till fler
omkomna. Notera att eftersom skillnaden mellan medelhastigheterna förmodligen är större än vad som
redovisas i Tabell 11 (beroende på att Norge beräknar punkthastighet och Sverige reshastighet) så är
antal sparade liv en minimiskattning. Antal teoretiskt besparade liv är troligen något fler än de
redovisade.
Tabell 11. Antal sparade liv i Sverige om medelhastigheten i Sverige låg på samma nivå som i Norge
på vägar med hastighetsgräns 60 – 110 km/tim.
Hastighetsgräns Norge,
(km/tim)
medelhastighet
2018

Sverige,
Sverige,
medelhastighet genomsnittligt
2018
antal dödade/år
2014–2018

Antal sparade
liv/år
Potensmodellen

Antal sparade
liv per år
Exponentialmodellen

60

57,0

62,1

3,4

-1,1

-1,0

70

67,1

67,5

55,2

-1,4

-1,5

80

75,9

80,9

42,4

-10,1

-11,7

90

85,2

87,4

42,2

-4,2

-5,4

100

99,4

94,4

21,2

5,2

8,1

110
Totalt sparade
liv/år på 60–110
km/tim
Totalt sparade
liv/år på 70, 80
och 90 km/tim

102,5

106,9

10,8

-1,8

-2,7

-16,2

-16,2

-19,7

-22,3

6.3.

Alkohol och droger

Alkohol och narkotika är en starkt bidragande orsak till att olyckor med dödlig utgång sker, både i
Sverige och i Norge. En sammanställning av resultat från toxikologiska prov tagna i samband med
obduktioner i Norge visar att 21,9 procent av omkomna förare av personbil och lätt lastbil hade
alkohol i blodet (≥0,2 ‰, vilket motsvarar den lagliga gränsen) vid olyckan (toxikologiska prov tas på
cirka 60–70 procent av alla omkomna i Norge). Mer än en tredjedel, 35,5 procent, hade alkohol
och/eller narkotika i blodet. Som narkotika räknas här både illegala substanser och vissa läkemedel
som bedöms vara trafikfarliga (Valen m.fl., 2019). Dessa resultat baseras på data från perioden 2005–
2015. Liknande data från Sverige visar att 21 procent av de omkomna motorfordonsförarna hade
alkohol i blodet (≥0,2 ‰, vilket motsvarar den lagliga gränsen) vid olyckan (år 2008–2011). Om man
inkluderar alkohol och/eller narkotika var andelen 25 procent (Ahlner m.fl., 2014). I denna andel ingår
dock endast illegala substanser, vilket gör att resultaten inte är jämförbara med motsvarande resultat
från Norge. Varken i Norge eller Sverige verkar andelen omkomna i alkohol och/eller narkotikarelaterade olyckor ha förändrats nämnvärt de senaste åren, även om vissa enskilda år kan avvika ganska
kraftigt från den generella nivån (Amin m.fl., 2019; Statens vegvesen, 2019).
Även om andel alkohol- eller narkotikapåverkade är hög bland de omkomna är regelefterlevnaden hög
i trafiken generellt. Både Sverige och Norge har målindikatorer för nykter trafik och följer
utvecklingen genom mätserier som baseras på polisens kontroller. Dessa mätserier är inte jämförbara
mellan länderna men resultat från studier där förare stoppats och testats vid vägkanten tyder på samma
nivåer vad gäller alkoholpåverkan. I Sverige genomfördes en vägkantsundersökning i tre län år
2005/2006 och resultatet från den studien visade att 0,24 procent (konfidensintervall: 0,15 %; 0,32 %)
hade 0,2 promille eller mer i blodet enligt de sållningsinstrument som användes (Forsman m.fl., 2007).
I Statens vegvesen (2019) redovisas resultat från två vägkantsstudier, genomförda 2007/1009 och
2016/2017. Båda dessa visade att 0,2 procent av förarna var påverkade av alkohol. Även
självrapporterade resultat tyder på att andel alkoholpåverkade förare är lika i de båda länderna. I
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Esra2015 är det lika stor andel i både Norge och Sverige (98 procent) som under de senaste 30 dagarna
rapporterar att de aldrig kört med alkohol i kroppen.
I Sverige har polisövervakningen i form av antal utandningsprov varierat mycket under 2000-talet. I
början låg antal utandningsprov på drygt en miljon per år, detta ökade sedan och under åren 2008–
2012 utfördes mer än 2,5 miljoner prov årligen. Efter det minskade antal prov igen och är nu nere på
samma nivåer som i början av 2000-talet, drygt en miljon prov per år.
I Norge finns inte motsvarande data att tillgå, vilket gör det svårt att jämföra övervakningens
omfattning mellan länderna. Självrapporterade resultat från Esra2015 visar att 29 procent av förarna i
Sverige och 24 procent av förarna i Norge har kontrollerats av polisen för alkohol minst en gång under
de senaste 12 månaderna (Under de senaste 12 månaderna, hur många gånger har du kontrollerats av
polisen för alkohol vid bilkörning?). Det tyder på att övervakningen är av ungefär samma storleksordning i de båda länderna.

6.4.

Trafikantgrupper

6.4.1.

Bilister

Norge har haft en mycket bra utveckling när det gäller omkomna bilister under den studerade 10årsperioden. År 2009–2013 omkom 2,55 bilister per 100 000 invånare, detta sjönk sedan till 1,43 år
2014–2018 (Tabell 5). I Sverige var motsvarande tal 1,88 och 1,60. I Figur 16 och Figur 17 visas
utvecklingen av antal omkomna per miljoner fordonskilometer för kollisionsolyckor respektive singel
och övriga olyckor. Den stora skillnaden mellan länderna i början av perioden fanns bland mötesolyckorna, där Norge låg betydligt högre än Sverige. Denna olyckstyp minskade sedan kraftigt i Norge
(men även i Sverige) och i slutet av perioden var antal omkomna per miljoner fordonskilometer
ungefär lika. För singelolyckor är det ganska stor variation mellan åren, men mönstret är att Norge har
minskat antal omkomna per fordonskilometer även här medan Sverige har legat på ungefär samma
nivå. I slutet av perioden har Norge haft bättre utfall än Sverige. Relationen mellan singelolyckor och
mötesolyckor skiljer sig ganska mycket mellan länderna. I Norge är kvoten mellan antal omkomna i
mötesolyckor och antal omkomna i singelolyckor 1,33 medan den i Sverige är 0,75 (gäller perioden
2014–2018).
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Figur 16. Omkomna i möteskollisioner och övriga kollisioner mellan motorfordon (avsvängande,
korsande, omkörning eller upphinnande) per miljoner fordonskilometer.
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Figur 17. Omkomna i singelolyckor och övriga olyckor (t.ex. kollision med tåg, vilt eller traktor) per
miljoner fordonskilometer.
Norge har relativt sett mer trafik med tunga lastbilar än vad Sverige har. Enligt data från ETSC
(2020a) var trafikarbetet i Norge ungefär lika stort som i Sverige år 2010 och har sedan ökat och var
2018 ungefär 40 procent högre än i Sverige. Med tanke på att Sverige har nästan dubbelt så många
invånare som Norge är detta en stor skillnad. Det visar sig också i att Norge har en större andel
omkomna i olyckor med tung trafik än vad Sverige har (Figur 18). I Sverige har andelen, med ett par
undantag, legat på cirka 15 procent. I Norge var andelen nästan 35 procent år 2010 men har sedan
sjunkit till cirka 25 procent.
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Figur 18. Andel personer som omkommit i olyckor med tung trafik, av alla omkomna i
vägtrafikolyckor. Källa. ETSC (2020a).
I Figur 19 visas risk att omkomma som personbilsförare per personkilometer. Antal personkilometer
har uppskattats från resvaneundersökningar vilket innebär att det kan vara ganska stora osäkerheter.
Osäkerheten beror både på antal svarande, vilket kan bli ganska få när man delar upp i åldersgrupper
och på svårighet att komma ihåg alla resor. Det är också relativt stora bortfall i dessa undersökningar
vilket ger upphov till ytterligare osäkerhet. Metodmässigt är de svenska och norska resvaneundersökningarna ganska lika vilket gör att resultaten de bör kunna jämföras. Även mindre skillnader i till
exempel hur man formulerar frågorna kan dock påverka resultatet. Trots osäkerheterna visar resultaten
bra överensstämmelse mellan Norge och Sverige. Det finns en tendens till att Sverige har högre risk
för de yngsta männen och för de äldsta (75–79 år), men det är troligen också i dessa grupper som
osäkerheten är som störst.
Omkomna per miljon personkm
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Figur 19. Antal omkomna personbilsförare per miljon personkilometer. Baserat på år 2011–2016
(Sverige) och 2013/2014 (Norge). Källa: egna uttag från Strada och RVU i Sverige samt Bjørnskau
(2015).
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6.4.1.1. Bältesanvändning och säkra fordon
De indikatorer som rör bilister handlar om bältesanvändning och säkra fordon. Bältesanvändningen
mäts på liknande sätt i båda länderna med hjälp av observationer och metodiken gör att man kan följa
utvecklingen över tid. Det är dock svårt att jämföra nivåer eftersom de till exempel kan påverkas av
om man mäter i eller utanför tätort. Generellt är dock användningen hög, 98,6 procent av de
observerade förarna och framsätespassagerarna i personbil hade bälte i Sverige 2018, och 97,4 procent
i Norge. Bland förare av tunga fordon var användningen cirka 87 procent i Norge år 2018. I Sverige
var den observerade andelen bältade i tunga fordon mellan 85 och 90 procent år 2017 men sjönk sedan
till runt 75 procent år 2018.
Även om bältesanvändningen är hög så är det en stor andel av de omkomna som varit obältade vid
olyckstillfället. I Sverige har andelen omkomna personbilsförare som varit obältade varierat mellan 30
och 40 procent (med ett par undantag) under perioden 2009–2018. I Norge följer man andel omkomna
bilförare och passagerare som varit obältade eller använt bältet på fel sätt, och i genomsnitt gällde
detta för 35 procent av alla omkomna bilister under samma period.
För att bedöma personbilsflottans säkerhetsnivå följer man i Norge hur stor andel av trafikarbetet som
utförs med bilar som har automatisk nödbroms (AEB), kurshållningsassistans (LDW) och automatisk
nödbroms för att förhindra kollision med fotgängare och cyklister (fotgängar-AEB). Av dessa är det
endast AEB som man också följer i Sverige (det är dock ingen målindikator). År 2018 var det cirka 25
procent av trafikarbetet som utfördes av bilar med AEB i Sverige och cirka 20 procent i Norge. Detta
är dock uppskattningar så skillnaden ska tolkas med försiktighet. I Sverige har man Andel trafikarbete
med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP som målindikator, och det är krocksäkerhet för förare och
passagerare som avses. År 2018 var resultatet 76 procent. I Norge har man tidigare haft en liknande
målindikator, Andel trafikarbete med lätta fordon som utförs med bilar som har 4 eller 5 stjärnor i
Euro NCAP. Här avsågs vuxnas säkerhet i bil, men vi har inte lyckats klargöra i vilken utsträckning
dessa resultat är jämförbara med de svenska. Under 2018 var det 53 procent av trafikarbetet i Norge
som utfördes med bilar som fått 5 stjärnor och 35 procent som fått 4 stjärnor, totalt 88 procent.

6.4.2.

Cyklister

Totalt omkom färre cyklister per invånare i Norge än i Sverige, både under perioden 2009–2013 och
under 2014–2018 (Figur 4). Det var dock bara under den senare perioden som skillnaden var statistiskt
signifikant. Eftersom det totalt sett är relativt få cyklister som omkommer studeras här datamaterialet
hopslaget för hela perioden (2009–2018).
I Figur 20 visas antal omkomna per invånare uppdelat efter åldersklasser. Där ser man en tydlig
skillnad för de äldsta cyklisterna. Det är betydligt fler cyklister 75 år och äldre som omkommer i
Sverige än i Norge. Tittar man endast på åldersgruppen 0–74 år finns ingen skillnad i dödskvot mellan
Sverige och Norge (0,18 omkomna per 100 000 inv. och år i båda länderna). Detta skulle kunna bero
på olika exponering men det är svårt att mäta. En jämförelse av resultat från de nationella resvaneundersökningarna visar att man cyklar cirka 215 km per person och år i Sverige och 223 km i Norge
(data från 2013–2014). Det är dock stor osäkerhet i dessa skattningar, till exempel var den uppskattade
sträckan i Sverige 185 km år 2013 och 246 km år 2014. Delar man upp data efter ålder ökar förstås
osäkerheten ännu mer.
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Figur 20. Andel omkomna cyklister per 100 000 invånare, uppdelat efter åldersklass. Antal omkomna
anges i staplarna. Totalt för åren 2009–2018.
Andel som omkommit i singelolyckor är ungefär densamma i de båda länderna (30,2 % i Sverige och
32,2 % Norge), resterande cyklister som omkommer gör det i huvudsak i kollision med motorfordon.
När det gäller könsfördelning var det lägre andel kvinnor som omkom i Norge än i Sverige (18,3 %
jämfört med 26,7 %). Den skillnaden är dock inte statistiskt signifikant (χ2-test).
I både Sverige och Norge är cykelhjälmsanvändning en indikator i målstyrningsarbetet. Användningen
bygger till stor del på frivillighet. I Sverige finns en cykelhjälmslag för barn upp till och med 14 år,
men inte för äldre. I Norge finns ingen cykelhjälmslag. Målet i Sverige är att 70 procent av de
observerade cyklisterna ska använda cykelhjälm år 2020. Som framgår i Figur 21 är det dock långt
kvar till målet, år 2018 var användningen 42 procent. Målet för Norge är också 70 procent, men till år
2022. Norge ligger betydligt närmare målet än vad Sverige gör, med 64 procents användning år 2018.
Under hela perioden som visas i Figur 21 har Norge haft högre användning än Sverige, men
utvecklingstakten har varit relativt lika. Om man delar upp efter ålder så är det de yngsta barnen som
har högst hjälmanvändning. I Sverige mäter man barn under 10 år i bostadsområden och i Norge barn
under 12 år, båda dessa grupper ligger på cirka 80 procents användning om man ser till de senaste
åren. De vuxna ligger på cirka 60 procent i Norge och knappt 40 procent i Sverige. Uppgifterna för
ungdomar är mer osäkra men användningen hos barn i ålder 12–17 i Norge är lägre än för vuxna
(mätningarna har varierat mellan 30 och 50 procent de senaste åren). I Sverige studerar man barn när
de åker till skolan (grundskolan) och där ligger användningen på runt 60 procent. I både Norge och
Sverige mäter man cykelhjälmsanvändningen i olika delar av landet och viktar ihop resultatet. Men
man ska vara försiktig med att jämföra nivåer eftersom de till exempel kan påverkas av på vilka typer
av platser man mäter och vid vilka tidpunkter. Skillnaden för vuxna mellan Norge och Sverige är dock
så pass stor att det även bör finnas en faktisk skillnad i hjälmanvändning mellan de två länderna.
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Figur 21. Andel som har cykelhjälm. Från observationsmätningar i Sverige och Norge.
I Esra2015 studeras även cykelhjälmsanvändningen genom frågan: ”Under de senaste 12 månaderna
hur ofta har du som trafikant cyklat utan hjälm?”. I Figur 22 redovisas hur man svarat på detta i
Norge respektive Sverige. Norge har högre andel som svarar att de aldrig eller nästan aldrig cyklar
utan hjälm, medan Sverige har högre andel som svarar att de nästan alltid cyklar utan hjälm. Om man
ser till de som svarat 4–5 (”ofta”) så är det 61 procent i Sverige som svarar att de ofta cyklar utan
hjälm och motsvarande andel i Norge är 44 procent. Detta ligger i linje med att Norge har en högre
observerad hjälmanvändning (Figur 21).
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Figur 22. ”Under de senaste 12 månaderna hur ofta har du som trafikant cyklat utan hjälm?”.
Esra2015.
Eftersom både observationsmätningarna och Esra-resultaten visar på resultat i samma riktning är det
troligt att det finns en reell skillnad mellan hjälmanvändningen i Norge och Sverige.
Tidigare har man pekat på information och kampanjer som framgångsfaktorer för den höga
hjälmanvändningen i Norge (Vadeby och Forsman, 2016). I rapporten Norska insatser för ökad
cykelhjälmsanvändning (NTF, 2018) beskrivs dessa insatser mer ingående. Det handlar om såväl
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kampanjer riktade mot allmänheten som speciella informationsinsatser i grundskolan (mellanstadium
och högstadium). I rapporten framgår dock även att personer från TØI som har tillfrågats tror att
Norges högre cykelhjälmsanvändning delvis också kan bero på skillnader i typ av cyklister, att de
norska cyklisterna i större utsträckning än i Sverige är sportcyklister. Dessa personer var också
tveksamma till om kampanjerna utvärderats tillräckligt för att kunna anse att cykelhjälmsutvecklingen
är ett resultat av dessa.
I ett strategidokument för säker trafik med cykel och moped (Trafikverket, 2018) bedömer man att
antal omkomna i cykelolyckor i Sverige skulle minska med 25 procent om alla använde cykelhjälm.
Om det appliceras på data från 2014–2018 skulle det innebära knappt 2 färre omkomna i genomsnitt
per år om Sverige hade lika hög hjälmanvändning som Norge. Detta ska ses som en grov uppskattning
och under förutsättning att nivåerna i cykelhjälmsmätningarna är representativa för respektive land.

6.4.3.

Gående

På samma sätt som för cyklister är risken att omkomma som fotgängare lägre i Norge än i Sverige
(Figur 4). För fotgängare syns dock inte samma skillnad för den äldsta åldersgruppen (75 år och äldre)
som framkom bland cyklister (Figur 23). Här är det istället något lägre risk i Norge för varje åldersklass, det är dock endast skillnaden för barn (0–17) som är statistiskt signifikant. Könsfördelningen är
också lika i de båda länderna, 40,4 procent kvinnor i Sverige och 39,3 procent i Norge (totalt för
2009–2018).
Indelningen i olyckstyper skiljer sig mellan länderna så därför har ingen jämförelse gjorts med
avseende på detta. Resultat från ETSC (2020b) tyder dock på att andel omkomna i tätort är relativt lika
mellan länderna, 62 procent i Sverige (2015–2017) och 58 procent i Norge (2016–2017).
Omkomna per 100 000 invånare
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Figur 23. Andel omkomna fotgängare per 100 000 invånare, uppdelat efter åldersklass. Antal
omkomna anges i staplarna. Totalt för åren 2009–2018.
I både Sverige och Norge har man också målindikatorer som relaterar till infrastruktur för gående och
cyklister. Dessa är dock relativt olika och går inte att jämföra mellan länderna. I Norge har man mål
för antal km som tillrättalagts speciellt för gående och cyklister i anslutning till riksvägnätet respektive
fylkesvägnätet. Med tillrättalagt menar man (Statens vegvesen, 2019): som fysiskt tillrättalagt för
gående och cyklister räknas traditionella gång- och cykelvägar, cykelväg med och utan trottoar,
cykelexpressväg (cykelväg med hög standard), tvåsidigt cykelfält och trottoar. Som tillägg till detta
ingår även gator med skyltad hastighetsgräns 30 km/tim eller 40 km/tim, där de räknas som del i
huvudvägnätet för cykel.
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I Sverige har man målindikatorer för dels säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) på
huvudnätet för bil, dels god kvalitet på drift och underhåll av prioriterade GC-vägar. En passage
definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30
km/tim (Amin m.fl., 2019). För att åstadkomma det senare används ofta någon typ av fysiskt
farthinder. För att klassificera passager används ett antal kriterier som beskriv närmare i Trafikverket
(2016). Indikatorn drift och underhåll av GC-vägar baseras på standardkrav för vinterväghållning,
barmarksunderhåll, grus- och lövsopning samt kvalitetssäkring av standardkraven. Detta mäts genom
en enkät till alla kommuner som har minst 40 000 invånare (se Bilaga 3 i Nilsson m.fl., 2017).

6.4.4.

Barn

I Norge har man en specifik målindikator för antal omkomna barn och målet är noll omkomna minst
ett av åren 2018–2021. År 2018 omkom ett barn i den åldersgruppen. Sverige har ingen indikator som
riktar sig mot just barn men när riksdagen fastställde det nu gällande etappmålet skrev man att:
Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet prioriteras (prop. 2008/09:93).
Som framgår av Figur 5 så är trafiksäkerheten för barn mycket god i både Sverige och Norge. Andel
omkomna per invånare är betydligt lägre för åldersklassen 0–17 än för alla övriga åldersklasser. När
det gäller barn i åldern 0–14 så har det omkommit mellan fyra och tio barn per år i Sverige under
2009–2018. För Norge har det varierat mellan ett och åtta barn. Äldre barn är mer drabbade av olyckor
än yngre vilket illustreras av att barn i åldern 15–17 år står för en majoritet av alla trafikdödsfall bland
barn (55,4 procent i Sverige och 60,0 procent i Norge) trots att de är betydligt färre.
I Tabell 12 visas hur de omkomna barnen fördelas efter kön och trafikantgrupp. Andel kvinnor är
ungefär en tredjedel i båda länderna (ej signifikant skillnad). Det är lite högre än andelen kvinnor
bland omkomna i alla åldrar, vilket är ungefär en fjärdedel. Fördelningen med avseende på
trafikantkategori skiljer sig signifikant mellan Norge och Sverige (χ2-test). Man kan bland annat se att
andel som omkommit som gående är högre i Sverige och andel som omkommit på motorcykel är
högre i Norge. Bland de som omkommit på motorcykel i Norge har nästan alla gjort det på lätt mc
(<125 cm3). Generellt kan man se att lätta motorcyklar verkar vara populärare i Norge än i Sverige. Av
alla registrerade motorcyklar (oavsett ålder på ägaren) utgör de lätta cirka 14 procent i Norge och cirka
5 procent i Sverige.
Tabell 12. Omkomna barn under perioden 2009–2018. Fördelning efter kön och trafikantgrupp. Antal
omkomna inom parentes.
Sverige, 0–17 år

Norge, 0–17 år

Kvinnor

35,1 % (59)

31,0 % (40)

Män

64,9 % (109)

69,0 % (60)

Bilistera

45,8 % (77)

37,0 % (37)

Motorcyklister

5,4 %

(9b)

18,0 % (18c)

Mopedister

11,3 % (19)

8,0 % (8)

Cyklister

7,7 % (13)

13,0 % (13)

Gående

22,6 % (38)

12,0 % (12)

Övriga

7,1 % (12)

12,0 % (12)

aI

huvudsak passagerare

b

Varav 5 på lätt mc

c

Varav 16 på lätt mc
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6.4.5.

75 år och äldre

Åldersgruppen 75 år och äldre har en hög risk att omkomma jämfört med andra åldersgrupper. Under
perioden 2014–2018 var det bara trafikanter i åldern 18–19 som hade lika hög risk att omkomma per
invånare (Figur 5). Under den perioden var risken att omkomma för gruppen 75 år och äldre lägre i
Norge än i Sverige (statistiskt signifikant skillnad), medan den var ungefär lika under perioden innan
(ej signifikant skillnad).
Även i den här åldersgruppen är majoriteten som omkommer män. Under perioden 2014–2018 stod
männen för 57,4 procent av de omkomna i Norge och 61,4 procent i Sverige (ej signifikant skillnad).
I Tabell 13 visas hur de omkomna fördelas efter trafikantkategori. De flesta omkommer i bil eller som
gående. Störst skillnad mellan länderna är det dock för cyklister, där det är en högre andel i Sverige.
Att relativt sett många äldre omkommer som cyklister visades också i kapitlet om cyklister ovan. Om
man räknar bort cyklisterna är det inte så stor skillnad i antal omkomna per 100 000 invånare, 5,2 i
Sverige och 5,4 i Norge för hela perioden 2009–2018.
Tabell 13. Omkomna trafikanter 75 år och äldre. Fördelning efter trafikantgrupp. Antal omkomna
inom parentes.
Trafikantgrupp (75 år–)

Sverige,
2009–2013

Sverige,
2014–2018

Norge,
2009–2013

Norge,
2014–2018

Bilförare

34,8 % (77)

36,0 % (96)

39,8 % (43)

43,8 % (39)

Bilpassagerare

15,8 % (35)

16,9 % (45)

22,2 % (24)

20,2 % (18)

Motorcyklister

1,4 % (3)

3,4 % (9)

0,0 % (0)

1,1 % (1)

Mopedister

0,9 % (2)

1,1 % (3)

0,9 % (1)

0,0 % (0)

Cyklister

11,3 % (25)

14,6 % (39)

1,9 % (2)

5,6 % (5)

Gående

34,4 % (76)

25,5 % (68)

31,5 % (34)

25,8 % (23)

1,4 % (3)

2,6 % (7)

3,7 % (4)

3,4 % (3)

Övriga

6.5.

Arbetslöshet

Det är sedan länge känt att den ekonomiska konjunkturen påverkar trafiksäkerheten (Peltzman, 1975;
Hakim m.fl., 1991; Tay, 2003; Wiklund m.fl., 2011; Irtad, 2015). Generellt kan man säga att antal
dödade och skadade i trafiken ökar i högkonjunktur och minskar i lågkonjunktur, och detta kan inte
bara förklaras av förändrade trafikmängder. Det finns många hypoteser om vad som kan påverka
sambandet mellan konjunktur och trafiksäkerhet, såsom resmönster, beteenden och nybilsförsäljning.
Dessa faktorer kan dock påverka sambandet i olika riktningar och det svårt att reda ut hur de faktiska
orsakssambanden ser ut.
Som indikator för konjunkturen i dessa sammanhang används ofta arbetslöshet. I Figur 24 visas andel
arbetslösa i Sverige och Norge under perioden 1996–2018. Eftersom arbetslösheten beräknas på olika
sätt är det svårt att jämföra nivåerna, istället får man titta på utvecklingen. Från början av 2000-talet
var utvecklingen relativt lika under flera år i de båda länderna. År 2008 inträffade sedan en global
finanskris med effekter också i Sverige och Norge. I Sverige ledde det till en kraftig ökning av
arbetslösheten under 2009 som sedan höll i sig och började minska först efter några år. Arbetslösheten
ökade också i Norge men inte alls lika mycket. Det som hänt under senare år är att Norge fick en
ökning av antal arbetslösa 2015 och 2016, vilket tyder på en försämrad konjunktur, medan Sveriges
arbetslöshet minskade något. Denna försämrade konjunktur kan ha bidragit till att Norges
trafiksäkerhet förbättrades under dessa år.
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Figur 24. Andel arbetslösa av totalbefolkningen i åldern 16–64 år (Sverige) respektive andel
arbetslösa av de som tillhör arbetsstyrkan i åldern 15–74 år (Norge). Källa: Arbetsförmedlingen i
Sverige och Norge.
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7.

Diskussion och slutsatser

Under den senaste tioårsperioden (2009–2018) har trafiksäkerheten med avseende på antal omkomna
per invånare förbättrats betydligt i Norge, medan utvecklingen i Sverige inte har varit lika bra. Det
innebär att Norge numera har bättre trafiksäkerhet än Sverige. Om man delar upp perioden i två delar
ser man att antal omkomna per 100 000 invånare har minskat från 3,74 till 2,35 i Norge och från 3,16
till 2,79 i Sverige. Den stora minskningen i Norge beror främst på att antal omkomna bilister har
minskat, men även bland de gående har minskningen varit stor.
Om man slår ihop trafikanterna i bilister och oskyddade ser man att den största skillnaden under åren
2014–2018 är bland de oskyddade trafikanterna, 1,10 omkomna per 100 000 invånare i Sverige och
0,83 i Norge (statistiskt signifikant skillnad). Skillnaden bland bilister är 1,60 i Sverige mot 1,43 i
Norge (ej statistiskt signifikant skillnad). Bland de oskyddade trafikanterna har Norge lägre antal
omkomna per invånare för såväl cyklister och mopedister som gående. För motorcyklister är
skillnaden marginell.
Bland cyklisterna finns den stora skillnaden i åldersgruppen 75 år och äldre, där Sverige har betydligt
fler omkomna än Norge. Tar man bort den åldersgruppen återstår ingen skillnad mellan länderna med
avseende på antal omkomna cyklister per invånare. Man kan misstänka att skillnaden i den äldsta
åldersgruppen beror på att det inte är så många äldre som cyklar i Norge. Det är dock svårt att verifiera
detta eftersom de resvaneundersökningar som görs är osäkra när det gäller cykling överlag, och
speciellt när man bryter ner på åldersgrupper. En annan möjlig delförklaring till de färre omkomna
skulle kunna vara Norges högre hjälmanvändning. Vi vet dock inte hur stor skillnaden är i hjälmanvändningen mellan länderna för just de äldre cyklisterna, så det går därför inte att bedöma
hjälmanvändningens eventuella effekt för denna grupp.
Om man ser till cyklister i Sverige generellt, inte bara de äldre, så visar en grov uppskattning att antal
omkomna cyklister skulle kunna minska med i genomsnitt två personer per år om Sverige hade lika
hög hjälmanvändning som Norge. Så även om hjälmanvändning är en viktig åtgärd, inte minst för att
minska antal allvarligt skadade, är det inte något som bidrar mer än marginellt till skillnaden mellan
Sveriges och Norges dödstal.
För fotgängarolyckor syns inte samma tydliga skillnad i åldersmönster som för cyklister. Den enda
statistiskt signifikanta skillnaden här är för barn (0–17 år), men det är relativt låga nivåer för den
åldersgruppen i båda länderna. Vi har inte heller hittat någon annan skillnad som skulle kunna förklara
de lägre dödstalen bland fotgängare i Norge, det är ingen skillnad i könsfördelning och endast mindre
skillnad i andel omkomna i tätort, 62 procent i Sverige och 58 procent i Norge.
En faktor som påverkar skadeutfallet vid en kollisionsolycka mellan fotgängare och motorfordon är
hastigheten hos fordonet. Vi vet att Norge har lägre hastighetsgränser och bättre hastighetefterlevnad
på det statliga vägnätet (detta diskuteras närmare nedan). En majoritet av de som omkommer som
fotgängare gör dock det i tätort. Så för att bedöma eventuell påverkan av hastigheter skulle det
behövas en genomgång av hastighetsgränser och hastighetsefterlevnad på kommunala gator, vilket inte
varit möjligt inom ramen för detta projekt. En annan faktor som påverkar skadeutfallet vid kollision
mellan personbil och fotgängare är utformningen av bilens front (Strandroth m.fl., 2011). Det finns
skillnader mellan Norges och Sveriges personbilsflottor vilket till exempel visar sig i att personbilarna
i Sverige i genomsnitt är tyngre än vad de är i Norge. Om det finns skillnader också i fotgängarskydd
är dock inte känt, utan det skulle behöva undersökas närmare. Det skulle också behövas en fördjupad
analys av olyckorna för att bättre förstå skillnaderna mellan länderna, med hjälp av till exempel
djupstudier.
När det gäller säkerhet för bilister på det statliga vägnätet är det två faktorer som har stor påverkan,
säkerhetsstandarden på vägen och hastigheten. För säkerhetsstandarden på vägen går en tydlig
skiljelinje mellan mötesseparerade och ej mötesseparerade vägar, där de förra är betydligt säkrare. De
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mötesseparerade vägarna är främst motorvägar och 2+1-vägar. Totalt sett har Norge en lägre andel
mötesseparerade vägar än Sverige. I Norge består 1,5 procent av väglängden på statligt vägnät av
mötesseparerade vägar, motsvarande för Sverige är 5,5 procent. Ser man till alla europa- och riksvägar
med hastighetsgräns 70 km/tim och högre (vilket är Norges målindikator) har Sverige också en högre
andel trafik (73 %) på mötesseparerade vägar än vad Norge har (49 %). Å andra sidan är det så att
nästan allt trafikarbete (95 %) på vägar med hastighetsgräns 90 km/tim eller högre (Sveriges målindikator) går på mötesseparerade vägar i Norge, medan endast 75 procent av trafikarbetet i Sverige
gör det. Norge har dock en ganska liten del av sitt totala trafikarbete på dessa hastighetsgränser, 14
procent jämfört med 50 procent i Sverige.
Som framgår av stycket ovanför är det en ganska stor skillnad mellan länderna när det gäller
hastighetsgränser på de statliga vägarna, där trafiken i Norge generellt går på vägar med lägre
hastighetsgräns än vad den gör i Sverige. I Norge är det en tydlig topp vid 80 km/tim där cirka 40
procent av allt trafikarbete på statligt vägnät utförs, medan trafikarbetet i Sverige är mer jämnt fördelat
över olika hastighetsgränser. Norge har också bättre hastighetsefterlevnad än Sverige. År 2018
utfördes cirka 45 procent av trafikarbetet på svenska vägar inom gällande hastighetsgräns, jämfört med
cirka 62 procent i Norge. Om man ser till genomsnittlig medelhastighet för hela det statliga vägnätet är
det mycket stor skillnad mellan länderna, uppskattningsvis 70,8 km/tim i Norge och 85,4 procent i
Sverige, vilket är en effekt av både hastighetsgränser och deras efterlevnad. Det resultatet i sig säger
dock inte så mycket om säkerheten eftersom man också måste ta hänsyn till vägutformningen. Om ett
land endast skulle ha motorvägar med hastighetsgräns 110 km/tim och ett annat land endast tvåfältsvägar utan mittseparering med hastighetsgräns 80 km/tim skulle det förstnämnda ha färre omkomna
per fkm än det sistnämnda, trots betydligt högre hastigheter.
Det är svårt att avgöra vilken effekt som skillnaderna i vägnät har för hur många som omkommer på
de statliga vägarna i de båda länderna. I Norge är det alltså en mycket hög andel trafik som går på
mötesfria vägar när det gäller de högsta hastighetsgränserna. Detta är naturligtvis bra ur trafiksäkerhetssynpunkt men endast en mindre del av dödsfallen sker på dessa vägar. De flesta dödsfall i Sverige
(72 % år 2014–2018) sker på vägar med hastighetsgräns 70–90 km/tim, och i Norge sker flest dödsfall
på vägar med 80 km/tim (59 % år 2014–2018). Om man tittar på skillnad i risk (omkomna per fkm och
hastighetsgräns) mellan länderna är det störst skillnad på vägar med hastighetsgräns 90 km/tim. Risken
är cirka 5 ggr så hög i Sverige som i Norge och det beror högst troligt på skillnad i mötesseparering, i
Norge är nästan all trafik på 90-vägar mötesseparerad, medan andelen mötesseparerad trafik på 90-väg
i Sverige endast är 20 procent. På vägar med hastighetsgräns 80 km/tim går det inte att påvisa någon
skillnad i risk mellan Norge och Sverige. Dessa vägar verkar alltså ha samma säkerhetsnivå i de båda
länderna. På 70-vägar är risken också hög, speciellt i Sverige. Här har vi dock ingen förklaring till
skillnaden i risk mellan länderna.
Vilket land som har det säkraste vägnätet sett till infrastrukturen är alltså svårt att avgöra. Man kan
också konstatera att antal omkomna bilister per invånare inte skiljer sig så mycket mellan länderna,
1,60 per 100 000 invånare i Sverige mot 1,43 i Norge under perioden 2014–2018. Skillnaden är inte
statistiskt signifikant på vilket betyder att differensen inte behöver tyda på en faktisk skillnad mellan
länderna utan kan bero på slumpen.
Ett tydligt resultat däremot är att Norge har bättre hastighetsefterlevnad än Sverige. Norge har också
samma eller lägre medelhastighet på de flesta hastighetsgränser, vilket har relevans för alla typer av
olyckor och bör bidra till bättre trafiksäkerhet. En teoretisk beräkning visar att antal omkomna skulle
kunna minska med minst ca 16 liv/år på statliga vägar i Sverige med hastighetsgräns 60–110 km/tim,
om det var samma medelhastighet på vägarna i Sverige som i Norge. Det är en betydande minskning
men det betyder inte att Norges vägar är så mycket säkrare än Sveriges, eftersom det också beror på
andra faktorer som vägutformning.
En möjlig förklaring till att Norge har bättre hastighetsefterlevnad än Sverige är övervakningen. I
Norge skrivs det ut ungefär dubbelt så många böter per person som i Sverige, om man ser till både
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manuell och automatisk övervakning. Om man endast ser till manuell övervakning är skillnaden ännu
större. Följer man utvecklingen över tid i Norge kan man dock se att antal böter minskat och
hastighetsefterlevnaden ökat från 2007 och framåt, vilket tyder på att övervakningens storlek inte är
det enda som påverkar efterlevnaden. En annan möjlig förklaring är att vägarna i Norge är smalare och
kurvigare än i Sverige och att det leder till lägre hastigheter. Det är dock inget vi har haft möjlighet att
studera i det här projektet så det behöver utredas närmare.
En stor vikt i den här rapporten har lagts vid det statliga vägnätet, det beror både på att en majoritet av
dödsolyckorna sker på det vägnätet och att det finns mer tillgänglig information om trafiken på dessa
vägar. För att få en mer fullständig bild över de som omkommer i trafiken behövs bättre information
om det kommunala vägnätet, med avseende på bland annat trafikarbete, hastighetsefterlevnad och
oskyddade trafikanters exponering.
I rapporten framkommer också ett par områden där Norge har sämre förutsättningar än Sverige. Ett
sådant är att Norge har relativt sett mer trafik med tunga lastbilar på sina vägar än vad Sverige har och
det resulterar i att andel omkomna i olyckor med tung trafik är högre i Norge (cirka 25 procent i
genomsnitt i Norge år 2014–2018 och cirka 17 procent i Sverige). Ett annat område är motorcyklar
bland unga. I åldersgruppen 0–17 år är det nästan en femtedel (18 %) som omkommit som motorcyklist i Norge medan det är cirka 5 procent i Sverige. Av de omkomna unga motorcyklisterna i Norge
har nästan alla kört lätt motorcykel. Det handlar dock om enstaka ungdomar per år så det har endast
marginell påverkan på dödstalen i stort.
Förutom det som diskuterats ovan vet vi att användning av alkohol och narkotika också är en starkt
bidragande orsak till olyckor i de båda länderna. För alkohol tyder jämförelsen på att situationen är
ungefär lika i de båda länderna men vad gäller narkotika kan vi inte bedöma om omfattningen skiljer
sig mellan länderna och i vilken utsträckning det i så fall påverkar skillnaderna i dödstal.
Den största potentiella felkällan i den här rapporten är skillnader i datainsamling och rapportering
mellan länderna. Den viktigaste datakällan är omkomna i trafikolyckor och här är definitionen
densamma i Sverige och Norge (undantaget år 2009 då självmord fortfarande inkluderades i Sverige).
Trots samma definition kan det förekomma mindre skillnader eftersom det görs bedömningar i
enskilda fall, till exempel om ett dödfall ska räknas som trafikolycka, självmord eller sjukdomsfall. I
Norge är det till exempel polisen som avgör om dödsfallet ska räknas som självmord eller inte, medan
det i Sverige bedöms av en grupp personer från flera olika myndigheter. Det kan också handla om
skillnader i klassificering av olyckstyper och liknande. Vi bedömer dock att dessa skillnader är små
och att ländernas rapportering i stort sett är jämförbar. När det gäller andra datakällor som till exempel
trafikantbeteenden kan skillnaderna vara större, detta beskrivs i samband med att resultaten redovisas i
rapporten.
Sammanfattningsvis visar resultaten att:
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•

Under perioden 2014–2018 var trafiksäkerheten bättre i Norge än i Sverige. Norge hade 2,35
omkomna per 100 000 invånare och Sverige 2,79. Den största skillnaden fanns bland
oskyddade trafikanter.

•

Det omkommer fler cyklister per invånare i Sverige än i Norge och den stora skillnaden är
bland cyklister som är 75 år eller äldre. I den åldersgruppen har Sverige betydligt fler
omkomna än vad Norge har. Mer forskning behövs för att ta reda på varför det är så.

•

Även bland fotgängare omkommer fler personer per invånare i Sverige än i Norge. För den
gruppen har ingen tydlig skillnad framkommit, här behövs en fördjupad analys.

•

Cykelhjälmsanvändningen är högre i Norge än i Sverige. De möjliga förklaringar som har
framförts är dels de kampanjer och informationsinsatser som genomförts i Norge, dels att
många norska cyklister är så kallade sportcyklister hos vilka hjälm är en naturlig del av
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utrustningen. Om cykelhjälmsanvändningen var lika hög i Sverige som i Norge skulle, grovt
uppskattat, 2 liv per år kunna sparas.
•

Det finns betydande skillnader mellan de statliga vägnäten både vad avser vägtyp (mötesfria
vägar eller ej) och hastighetsgränser. I Norge går nästan allt (95 %) trafikarbete på vägar med
hastighetsgräns 90 km/tim och över på mötesfria vägar, jämfört med 76 procent i Sverige (det
är framförallt på vägar med 90 km/tim som mötessepareringsgraden är låg i Sverige, 20 %). Å
andra sidan är det en ganska liten del av det totala trafikarbetet i Norge som går på dessa
vägar, så en stor del går på vägar som visserligen har lägre hastighetsgräns, men inte är
mötesfria i samma utsträckning och därmed mindre säkra.

•

Den skattade risken att omkomma på de statliga vägarna är ungefär lika stor i Sverige och
Norge på vägar med hastighetsgräns 60, 80 och 110 km/tim. I övriga fall (50, 70, 90 och
100 km/tim) är risken högre i Sverige än i Norge. Störst skillnad i risk är det på vägar med
hastighetsgräns 90 km/tim där risken att omkomma är betydligt högre i Sverige än i Norge.
Det beror högst troligt på skillnad i mötesseparering, i Norge är nästan all trafik på 90-vägar
mötesseparerad, medan andelen mötesseparerad trafik på 90-väg i Sverige endast är 20
procent.

•

Norge har bättre hastighetsefterlevnad än Sverige på det statliga vägnätet. Detta är troligen en
bidragande faktor till att trafiksäkerheten varit bättre i Norge än i Sverige under de senaste
åren. Skillnaden i medelhastighet är dock störst på vägar med 80 km/tim där det inte går att se
någon skillnad i risk att omkomma mellan länderna. Detta visar att även andra faktorer är
viktiga för trafiksäkerheten.

•

Norge har relativt sett mer trafik med tunga lastbilar på sina vägar än vad Sverige har och det
resulterar i att andel omkomna i olyckor med tung trafik är högre i Norge än i Sverige.

•

I Norge är det relativt sett många unga som omkommer på lätt motorcykel, jämfört med
Sverige. Det handlar dock om enstaka ungdomar per år så det har endast marginell påverkan
på dödstalen i stort.

•

Det behövs bättre kunskap om det kommunala vägnätet, både med avseende på
hastighetsefterlevnad, trafikarbete och de oskyddade trafikanternas exponering.
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Bilaga 1 Kompletterande figurer och tabeller
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Figur 25. Det totala trafikarbetes utveckling (index 2009 = 1).
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Figur 26. Totalt antal omkomna per 1000 milj. fordonskilometer.
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Tabell 14. Antal omkomna per trafikantgrupp och år.
Sverige
Trafikantgrupp

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bilförare

170

122

116

106

110

100

113

111

98

143

Bilpassagerare

59

43

59

56

45

37

46

40

44

54

Motorcyklister

47

37

46

31

40

31

44

36

39

47

Mopedister

11

8

11

8

3

8

5

8

1

7

Cyklister

20

21

21

28

15

33

17

22

26

23

Fotgängare

44

31

53

50

42

52

28

42

37

34

Övriga

7

4

13

6

5

9

6

11

7

16

Totalt

358

266

319

285

260

270

259

270

252

324

Norge
Trafikantgrupp

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bilförare

95

110

87

67

99

63

57

57

51

62

Bilpassagerare

48

39

32

19

31

25

19

18

12

8

Motorcyklister

27

26

13

17

21

20

20

22

20

14

Mopedister

2

0

4

4

3

2

1

1

1

2

Cyklister

9

5

12

12

10

12

5

12

9

7

Fotgängare

25

22

16

21

16

18

12

14

11

13

Övriga

6

6

4

5

7

7

3

11

2

2

Totalt

212

208

168

145

187

147

117

135

106

108
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Tabell 15. Antal omkomna per åldersklass och år.
Sverige
Åldersklass

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0–17 år

34

19

19

17

11

14

16

12

10

16

18–19 år

26

15

20

11

12

8

12

9

11

12

20–24 år

34

31

37

30

28

17

23

22

28

18

25–34 år

40

35

30

42

31

29

44

42

35

35

35–44 år

42

30

43

33

30

30

26

24

31

38

45–54 år

38

32

37

48

32

40

30

30

31

41

55–64 år

52

40

42

33

39

33

38

42

28

44

65–74 år

40

28

34

31

40

37

35

37

33

47

75+ år

52

36

57

40

36

62

35

52

45

73

Okänt

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Totalt

358

266

319

285

260

270

259

270

252

324

Norge
Åldersklass

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0–17 år

25

12

13

10

11

9

4

6

6

4

18–19 år

16

12

13

7

9

6

15

10

5

5

20–24 år

30

30

14

13

19

12

16

10

6

9

25–34 år

29

32

20

31

21

15

13

20

10

8

35–44 år

28

23

28

16

21

14

15

11

14

14

45–54 år

24

33

20

24

32

26

18

21

19

19

55–64 år

23

27

23

16

30

18

12

25

14

18

65–74 år

16

14

15

13

19

26

14

14

13

10

75+ år

21

25

22

15

25

21

10

18

19

21

Totalt

212

208

168

145

187

147

117

135

106

108
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Figur 27. Fördelning av trafikarbetet efter hastighetsgräns på länsvägar i Sverige och fylkesvägar i
Norge år 2018.
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Figur 28. Utveckling av längd mötesfri väg (index 2003=1).
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V

OM VTI

TI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att
uppnå Sveriges transportpolitiska mål.
Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell
som internationell transportpolitik.
VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.
I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk
och allianser.
VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastrukturdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac.
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