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Effekter av vägytans kvalitet 

1. Inledning 
Trafikverket behöver kunskap om hur vägytans kvalitet påverkar trafiksäkerhet och hastighet för att 

kunna bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika ambitionsnivåer för vägunderhåll. I 

dagsläget fångas endast effekter av längsgående ojämnheter i Trafikverkets analyser, vilket är en brist 

eftersom även spårdjup kan tänkas påverka såväl hastighet som trafiksäkerhet. VTI fick därför i januari 

2018 Trafikverkets uppdrag att rekommendera hur en fördjupad analys av effekterna av spårbildning på 

belagd väg kan genomföras. Projektets mål är att sammanställa rekommendationer för hur effekter av 

tvärgående ojämnheter, dvs. spårbildning på belagd väg kan identifieras. Uppdraget är en förstudie som 

baseras på en granskning av tidigare genomförda studier. Beroende på vilka rekommendationer som ges 

kan en huvudstudie komma att genomföras.  

Fortsättningsvis beskrivs i avsnitt 2 de datakällor som kan användas för analyser av samband mellan 

vägytans standard, fordonens hastighet och risken för trafikolyckor. Avsnitt 3 ger en kort 

sammanfattning av tre tidigare undersökningar av dessa frågor medan avsnitt 4 diskuterar olika 

möjligheter till nya och/eller fördjupade analyser. Bilaga I innehåller en kort sammanfattning av tidigare 

analyser av dessa frågor. 

2. Data 
Den information som behövs för att analysera de relevanta sambanden härrör från fyra olika källor: 

Nationella Vägdatabasen (NVDB): Det svenska vägnätet är indelat i mer än 400 000 homogena 

vägsträckor. Homogeniteten syftar på att varje delsträcka har samma typ av beläggning, är lika bred etc. 

Sträckorna har olika längd, allt från något 10-tal upp till några hundra meter. 

För varje sådan sträcka kan det finnas mer än 100 uppgifter. Många av dessa är av speciell natur och 

avser bara några få delsträckor i landet; uppgifter om artrik vägmiljö, hastighetskamera och grod- och 

kräldjurspassage är några exempel. Andra uppgifter är av direkt betydelse för de frågor som är relevanta 

för den aktuella typen av studier. Två exempel på förhållanden som påverkar hastighet och olycksrisk är 

varje vägsträckas bredd liksom den skyltade maximala hastigheten. 

PMSV3:  PMS står för Pavement Management Systems, som är samlingsnamnet på tillämpningar för att 

analysera och redovisa data om tillståndet på vägnätet. Systemet ger stöd för att bedöma behovet av 

underhållsåtgärder på vägnätet och utvärdera tidigare åtgärder med avseende på exempelvis 

spårutveckling. Informationen hämtas från flera system, sammanfogas i PMS Dataproduktion och kan 

sedan visualiseras i PMSV3. 

En del av informationen hämtas från tillståndsmätningar av det svenska vägnätet. Särskilt utrustade bilar 

ger information om vägarnas spårdjup, ojämnheter i längdled, kurvatur, textur (vägytans skrovlighet), 

backighet och tvärfall (vägytans lutning i sidled). Den utrustning som används av Ramböll kallas Laser 

Road Surface Tester (Laser-RST). Mätningarna gör det bland annat möjligt att följa hur de olika måtten på 

standard försämras år från år. Om värdet ett år är bättre än det tidigare året är det en indikation om att 

någon form av beläggningsåtgärd genomförts. Informationen om vägytans jämnhet kan kompletteras 
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med uppgifter om hastighet och vägbredd – som också lagras i NVDB – liksom med väderuppgifter från 

SMHI. 

Grunduppgifterna om vägytans standard rapporteras normalt för 20 meter långa sträckor. Beroende på 

vilken analys som ska genomföras kan uttag av denna information göras med två olika upplösningar. En 

typ av uttag utgörs av 100 meter långa sträckor. För information om exempelvis hastighet definieras 

sträckan med avseende på den hastighet som gäller på en övervägande del av sträckan. För de värden 

som mäts, t ex IRI, finns ett medelvärde framräknat för 100-meterssträckan. Det är, för det andra, också 

möjlighet att omvandla grunduppgifterna – dvs. 20-meterssträckorna – till information om homogena 

sträckor. Med detta avses vägsträckor som är homogena med avseende på vägens egenskaper, 

exempelvis att en sträcka på några hundra meter har samma beläggningstyp. Längden på homogena 

sträckor kan vara allt från 1 meter till mer än 1 mil. 

Tindra: Mängden trafik i huvudvägnätet, det vill säga europavägar, riksvägar och primära länsvägar, mäts 

vart fjärde år och övriga länsvägar mäts vart 12:e år. För detta ändamål är det statliga vägnätet uppdelat 

i drygt 34 000 avsnitt för vilka årsdygnstrafik (ÅDT) redovisas. Mätningar utförs på ca 22 000 mätavsnitt 

men inte varje år, se Tabell 1. De drygt 12 000 avsnitt som inte mäts utgörs av cirkulationsplatser, 

ramper till motorvägar och korta vägavsnitt för vilka mätmetoden inte passar. Dessa avsnitt tilldelas ett 

bedömt ÅDT-värde och anses bidra med ca 10 % av det totala trafikarbetet på det statliga vägnätet. 

 

Tabell 1. Antal avsnitt där trafikflödet mäts och inte mäts per vägkategori år 2014.1 

Vägkategori Mätavsnitt  Avsnitt som inte mäts Totalt 

Europavägar  1 295 5 993 7 288 

Riksvägar  1 679 3 053 4 732 

Primära länsvägar  1 960 1 310 3 270 

Övriga länsvägar  17 504 1 847 19 351 

Totalt  22 438 12 203 34 641 

 

Trafikverkets trafikflödesmätningar registreras i trafikmätningssystemet Tindra. Tindra används även för 

att registrera information från en årlig hastighetsundersökning. Under ett dygn per år rapporteras 

hastighet per timintervall för sex olika fordonsklasser: Personbil med och utan släp, lätt lastbil med och 

utan släp samt tung lastbil med och utan släp.  

Hastighetsmätningarna genomförs på ett slumpmässigt urval av samma vägsträckor där trafikflödet 

registreras. Vart fjärde år genomförs en större undersökning på ca 1600 av dessa mätplatser och inför 

varje ny undersökning dras ett urval av platser. Åren däremellan mäts hastigheten på ca 260 av 

mätplatserna vilket innebär att det finns information om var och en av det mindre antal platser fyra år i 

rad. När en ny slumpmässig dragning görs kan några av mätplatserna återkomma. Om så är fallet kan 

antalet observationer av samma mätplats utsträckas i tid. 

STRADA: Den officiella statistiken om olyckor i vägtrafiken finns samlade i STRADA (Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition). Informationen baseras på de olyckor som polisen får kännedom om. 

                                                           
1 https://www.trafikverket.se/contentassets/8367de848a584a2a99539c92e3307676/metodbeskrivning_adt_2015-06-

18.pdf  

https://www.trafikverket.se/contentassets/8367de848a584a2a99539c92e3307676/metodbeskrivning_adt_2015-06-18.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/8367de848a584a2a99539c92e3307676/metodbeskrivning_adt_2015-06-18.pdf
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Statistiken är rikstäckande och olycksuppgifter från polisen har samlats in sedan 2003. Databasen 

innehåller detaljerade uppgifter om olyckor, såsom vilken typ av olycka som inträffat, hur många som 

skadades eller dödades, på vilken typ av väg som olyckan inträffade, hur många och vilka objekt (bilar, 

bussar, lastbilar etc.) som var inblandade, väderförhållande, datum, tid etc. Eftersom varje olycka i 

STRADA är lokaliserade med GIS-koordinater är det möjligt att koppla samman sådan kunskap med 

uppgifter från NVDB om vägnätet.  

3. Tidigare studier 
Två av varandra näraliggande studier har undersökt om det finns ett statistiskt robust samband mellan 

vägyta och fordonens hastighet. I Ihs & Velin (2002) analyseras hur hastigheten (km/h, Y) för tre typer av 

fordon påverkas av variationer i spårdjup (X1) och längst-gående ojämnhet mätt med International 

Roughness Index (IRI, X2). Variablerna X3 och X4 användes för att kontrollera för skillnader mellan 

mätpunkterna med avseende på hastighetsbegränsning medan variablerna X5-X7 används för att 

kontrollera för vägbreddens betydelse för resultaten.  

Y = α + β1 * X1 + β2 * X2 + β3 * X3 + β4 * X4 + β5 * X5 + β6 * X6 + β7 * X7 

X3 = 1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h annars 0 

X4 = 1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h annars 0 

X5 = 1 om vägbredden är mindre än 8 m annars 0 

X6 = 1 om vägbredden är större än 8 m men mindre än 11 m annars 0 

X7 = 1 om motorväg annars 0 

Man har också undersökt betydelsen av resultaten för variationer i nederbörd. För detta ändamål 

används väderdata från SMHI och fördelat observationerna från varje dygn på någon av 

nederbördsklasserna mindre än 0.1 mm, 0.1–10 mm samt mer än 10 mm. På detta sätt är det möjligt att 

kontrollera för att sambandet mellan hastighet och vägytans kvalitet inte påverkas av om det regnar mer 

eller mindre på de olika platserna. 

Ihs & Vehlin (2002) använde information från 446 punkter med registreringar av både hastighet och 

vägyta åren 1992–1999. I resultatredovisningen saknas uppgifter om hur stor del av denna information 

som har kunnat användas, dvs. hur många observationer som ligger bakom de slutsatser som dras. 

Hammarström, Björketun, Eriksson och Reza-Yahya (2016) studerade samma grundläggande 

frågeställning med det primära syftet att komplettera befintlig kunskap med betydelsen av vägens 

makrotextur (MPD) för hastigheten.  

Det är rimligt att anta att hastigheten inte enbart påverkas av vägstandarden på den plats där 

hastigheten mäts, utan också av hur vägen fram till mätpunkten ser ut; föraren kan ha anpassat sin 

hastighet till beläggningens kvalitet före mätpunkten. Det är emellertid inte uppenbart hur långt före 

som anpassningen sker. I båda studierna görs därför analyser med olika längd på ’före-sträckan’. Man 

prövar med att inkludera (genomsnittlig) beläggningsstandard på före-sträckor med längden 100, 400, 

500 och 1000 meter. 
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Hammarström et al. (2016) har av resursskäl enbart utnyttjat en mindre del av det totala materialet, 

närmare bestämt för Västra Götaland. Detta förklaras primärt av den resurskrävande sammanlänkningen 

av information från Tindra avseende hastighet2 med den omfattande informationen från PMS avseende 

vägyta. Sammantaget har detta resulterat i att information om de mätpunkter som redovisas i Tabell 2 

använts. I resultatredovisningen saknas information om hur många av dessa observationer som ligger till 

grund för de slutsatser som dras. 

Tabell 2. Observationer för åren 2009 och 2010 som använts av Hammarström et al (2016). 

 70 km/h  90 km/h 

Antal mätplatser 18 18 

Antal mätningar 51 44 

Antal mätta timmar 499  224 

 

Isacsson & Liss (2016) har genomfört en studie som använt sig av information från Strada och NVDB. 

Man har tillgång till årsvisa data mellan 2004 och 2012. Arbetet med att koppla samman de två 

databaserna görs i två steg. I steg ett länkas koordinatuppgiften i Strada till den närmsta koordinaten i 

NVDB. Eftersom olyckor i Strada inte är begränsade till det statliga vägnätet används i ett andra steg 

information om vägnummer och vägtyp i Strada för att identifiera olyckor som inträffat på statlig väg. 

Avståndet mellan den olycka som rapporteras i Strada och den relevanta punkten i vägnätet som 

registreras i NVDB är i genomsnitt 14 meter år 2013 (medianen är 6,5 meter) och för den 99:e 

percentilen är avståndet ca 74 meter. Detta innebär att de uppgifter som behöver hämtas från NVDB för 

att karaktärisera vägens egenskaper etc. har god precision. 

Syftet med studien av Isacsson & Liss (2016) var att etablera ett samband mellan olycksrisk och trafik, 

medan syftet här är att i stället – eller snarare att också – undersöka om risken påverkas av vägens 

standard. Tack vare att deras arbete med stor precision redovisar hur den praktiska hanteringen av 

informationen kan göras finns goda förutsättningar att genomföra en ny studie av materialet, nu med 

information från ytterligare år. I detta arbete är det också möjligt att använda både IRI och spårdjup som 

förklaringsvariabler, och dessutom undersöka korrelationen dem emellan för att kunna bedöma hur 

resultaten bäst kan tolkas. 

Det finns avslutningsvis också skäl att nämna en rapport från TÖI som utvecklat olycksmodeller för det 

norska riks- och länsvägnätet. Där formuleras samband mellan risken för olyckor med olika 

svårighetsgrad beroende på trafikmängd, typ av väg, hastighetsgräns, antal körfält och antal korsningar 

etc. Höye (2014) använder emellertid inte information om vägytans egenskaper för att bedöma 

variationer i olycksrisk och är därför inte relevant för de överväganden som görs här. 

4. Möjlighet till fortsatta analyser 
I detta avsnitt behandlas ett antal aspekter som kan hanteras på ett annorlunda sätt än i de refererade 

studierna eller där det är möjligt att införa nya förklaringsvariabler i analysen. En central fråga är därvid 

att bedöma vilket datamaterial, framför allt med avseende på antalet observationer, som kan finnas 

tillgängligt; normalt ökar möjligheten att dra statistiskt säkerställda slutsatser med antalet observationer. 

                                                           
2 Olstam et al. (2013) innehåller en analys av resultaten av hastighetsmätningarna. 
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En aspekt som inte hanteras i den tidigare beskrivningen avser hanteringen av de olika måtten på 

vägytans kvalitet. I uppdragsformuleringen läggs särskild vikt vid att belysa effekterna, inte bara av 

ojämnheter i vägens längst-led utan också av spårdjup och eventuellt av MPD. Oavsett vilken eller vilka 

studier som kan komma att genomföras är det angeläget att undersöka denna aspekt och som en del av 

analysen fördjupa förståelsen av i vilken utsträckning olika kvalitetsmått samvarierar.  

4.1 Vägyta och hastighet 
Analyser av sambandet mellan vägyta och hastighet baseras på uppgifter om hastighet vid ett begränsat 

antal mätpunkter och en rik information om vägens egenskaper och specifikt till de mätningar som görs 

av vägytans jämnhet på dessa platser. De tidigare analyserna har haft problem med att koppla samman 

informationen från de olika databaserna vilket har begränsat antalet observationer och därmed också 

gjort det svårare att dra statistiskt säkerställda slutsatser. Under de senaste två åren har emellertid vår 

grupp lyckats med att med stor precision koppla samman förhållandevis stora datamaterial från den 

aktuella typen av databaser.  

Det finns tillgång till årlig information om hastighet för perioden 2012–2015 vid 252 mätpunkter. År 2016 

drogs ett nytt slumpmässigt urval vilket genererat 266 nya observationer åren 2016–2017. Ett antal av de 

nya punkterna överlappar de punkter där mätningarna gjordes föregående period och det finns därför en 

längre tidsserie för ett begränsat antal punkter för hela perioden 2012–2017. Sammantaget indikerar 

detta en möjlighet att upprepa de tidigare analyserna med användning av fler observationer. 

Uppenbarligen kan skyltad hastighet, vägbredd och vägtyp ge upphov till systematiska 

hastighetsvariationer mellan de punkter där mätningar görs. De tidigare analyserna hanterar detta 

genom att med hjälp av dummy-variabler kontrollera för sådana egenskaper hos de olika 

observationspunkterna. Som framgått av beskrivningen har vägytans standard också registrerats på olika 

långa avsnitt före varje mätpunkt för att det ska vara möjligt att skapa en uppfattning om systematiken i 

hastighetsanpassningen; hur lång sträcka med ’dålig’ väg krävs innan en anpassning sker? 

I den fortsatta analysen kan det vara värt att undersöka om medelvärdebildning av de olika måtten på 

vägytans standard kan utnyttjas för att skapa medelvärden för de exogena variablerna, i stället för att 

använda dummy-variabler. Anledningen är att användningen av kontinuerliga variabler i stället för 

dummy-variabler underlättar möjligheten att tolka resultaten. Om skyltad hastighet vid en mätpunkt 

exempelvis är 70 km/tim kan samma hastighetsbegränsning gälla för hela sträckan (upp till) 1000 meter 

före denna plats. Däremot är det möjligt att vägens bredd eller någon annan egenskap med potentiell 

betydelse för hastighet varierar längs sträckan. Det skulle i så fall kunna vara möjligt att ersätta dummy-

variabler för sådana egenskaper med en medelvärdesberäkning. En 1000 m lång sträcka kan exempelvis 

bestå av 700 m väg som är 13 m och 300 m väg som är 9 meter bred. Den aktuella kontrollen är i så fall 

att vägen är (0,7*13+0,3*9=) 11,8 meter bred.  

En annan teknik som kan tillämpas är att logaritmera samtliga kontinuerliga variabler. Detta är ett vanligt 

tillvägagångssätt för att kunna tolka skattningsresultaten i termer av elasticiteter. Därmed blir det möjligt 

att tolka en statistiskt signifikant skattningskoefficient som den procentuella förändringen i en beroende 

variabel (hastighet) till följd av en procentuell förändring i en förklarande variabel (vägyta).  

En annan fråga är om användningen av medelhastighet döljer delar av det samband som analyseras. Så 

kan vara fallet om dålig kvalitet påverkar den övre (eller nedre) delen av hastighetsfördelningen, en 

effekt som kan döljas om man analyserar hur kvalitet påverkar medelhastighet/timme, vilket är den 
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metod som används i linjär regression (dvs. hur en förklarande variabel påverkar medelvärdet av en 

beroende variabel).3 Genom att använda information om hastighetsfördelningen per timme kan det 

därför vara relevant att testa denna frågeställning genom att ansätta kvantilregressioner. Det innebär 

mer specifikt att vi analyserar hur vägkvalité påverkar olika delar av hastighetsfördelningen. 

En annan fråga är förekomsten av icke-lineariteter och interaktioner mellan förklaringsvariabler i 

sambandet. Det innebär mer specifikt att det finns skäl att testa om effekten är icke-linjär och om det 

också (eller i stället) finns en effekt i form av en interaktion mellan trafikflöde och vägstandard, dvs. är 

vägstandardens effekt på hastighet annorlunda vid ett högt trafikflöde jämfört med ett lågt trafikflöde. 

Betydelsen av längden på ”före-sträckan” kan också variera stokastiskt mellan olika observationer. Det 

kan därför finnas skäl att undersöka denna fråga med slumpmässigt specificerade före-sträckor. Det kan 

också finnas skäl att undersöka om längden på före-sträckan varierar systematiskt med t.ex. skyltad 

hastighet.  

Det finns också skäl att undersöka möjligheten att förändra strukturen på analysen jämfört med de 

refererade studierna. De tidigare analyserna är tvärsnittsstudier där man vid (ungefär) samma tidpunkt 

registrerar hastighet på några hundra platser i landet. Mätplatserna skiljer sig åt med avseende på 

vägens bredd, hastighetsbegränsning etc. men huvudintresset riktas mot vägytans standard. 

Grundfrågan är hur variationer i vägytans standard på de olika platserna påverkar uppmätt hastighet, 

givet vägens olika yttre förutsättningar. 

Frågan är om det är möjligt att ersätta tvärsnittsanalysen med en panelanalys. För många av 

mätpunkterna är den enda förändring som sker från ett år till ett annat att kvaliteten minskat med ett 

större eller mindre värde. Varje ny observation innebär att en och samma väg utgör en lätt förändrad 

version av sig själv föregående år. Kombinationen av en mätning av hastighet och av vägytans standard 

ger därför upprepade kontroller av effekterna av detta åldrande samtidigt som alla andra egenskaper – 

dvs. vägbredd etc. – inte förändras. Därutöver ger en panelanalys möjlighet att med hjälp av statistiska 

metoder kontrollera för ej observerade effekter som är specifika för ett eller flera vägavsnitt, vilket ger 

större möjlighet att isolera ett samband mellan vägytans standard och hastighet. 

I de tidigare tvärsnittsanalyserna har de sträckor där vägarna ’behandlats’ under den period då 

hastighetsmätningarna gjorts tagits bort från materialet. Det mest uppenbara exemplet på en sådan 

behandling är att vägen fått ny beläggning. Detta ’stör’ analysen i så måtto att en eller flera gradvis 

sämre kvalitetsobservationer i stället byts av en observation som anger att vägytan är jämnare än 

tidigare år. I stället för att rensa bort observationer som innebär att ytan behandlats på ett eller annat 

sätt kan dessa kvarstå i panelanalysen. Detta ger möjlighet att bättre avgränsa hur kvalitetsförändringar, 

allt annat lika, påverkar hastigheten. Dessutom är det möjligt att på detta sätt belysa konsekvenserna för 

hastighet av den gradvisa förändringen i kvalitet, exempelvis genom att det uppmätta spårdjupet 

förändras från ett år till ett annat. Sammantaget ger detta en möjlighet att med större precision 

analysera hastighetseffekten av en sämre vägyta. 

En preliminär genomgång av datamaterialet visar att det för 51 av 252 mätpunkter i Tindra genomförts 

en beläggningsåtgärd någon gång mellan 2012–2017. Ytterligare analys är nödvändig för att kontrollera 

exakt när dessa 51 beläggningsåtgärder är genomförda i förhållande till hastighetsmätningarna.  

                                                           
3 Jfr. problemet att hitta effekter av klasstorlek på elevprestationer. 
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4.2 Vägyta och olycksrisk 
All analys av olycksrisk måste utgå från att det finns en stor mängd förklaringar till olyckor med både 

egendoms- och personskador. Vägens tillstånd, vilket är den variabel som kan påverkas av 

underhållsåtgärder, är bara en i mängden. Förutom de egenskaper hos vägen som tidigare beskrivits 

(hastighetsbegränsning, vägbredd och -typ) är det särskilt betydelsefullt att kontrollera för betydelsen av 

mängden trafik för olycksrisk. Också detta är en uppgift som finns tillgängligt i NVDB och i PMS 

En andra utgångspunkt för analysen är att olycksrisk måste modelleras och analyseras på ett annat sätt 

än många andra variabler. Fordonens hastighet i den tidigare analysen är en kontinuerlig variabel som 

mäts i ett (begränsat) antal punkter i vägnätet. Olyckor förekommer emellertid på ett begränsat antal 

platser i vägnätet, var och en med bestämda egenskaper med avseende på vägens egenskaper och andra 

förutsättningar som kan bidra till förklaringen till att olyckor inträffar. Vägytans jämnhet är endast en av 

de tänkbara förklaringarna. Men ännu mera betydelsefullt är att det finns många fler platser i vägnätet 

där olyckor inte inträffat. För att förklara olycksrisken behöver därför dessa egenskaper hanteras. 

Ihs et al. (2011) är ett exempel där man använder en så kallad Poisson-regression4 för att kunna 

analysera information som innehåller många nollor (inga olyckor) och några få ettor (en olycka har 

inträffat). I det fallet är spårdjup en av de tänkbara olycksförklaringarna. Huvudslutsatsen i den analysen 

är att data inte ger stöd för att dra några generella slutsatser om att vägytans kvalitet påverkar 

olycksrisken. Resultatredovisningen är mycket knapphändig med information om antal mätpunkter och 

hur många observationer som används för att dra slutsatser.  

Ett alternativ till Poisson-analysen är att ansätta en negativ binomial-regression. Om en jämförelse visar 

att bionomial-regressionen är att föredra så resulterar detta i mindre standardfel och därmed mera 

precisa slutsatser. Även här finns det skäl att undersöka förekomsten av icke-linjära effekter och 

interaktioner mellan variabler. 

Beskrivningen av Ihs & Velin (2002) visar att man också undersökt betydelsen av variationer i nederbörd 

för registrerad hastighet. En vanlig uppfattning är att spårbildning kan ge ökad olycksrisk till följd av att 

vatten samlas i spåren vid regn, dvs. en annorlunda frågeställning än i den tidigare analysen. Eftersom 

STRADA innehåller uppgifter om väderförhållandet vid trafikolyckan finns det skäl att undersöka om det 

denna väg går att bedöma om regn ger högre olycksrisker på spåriga vägar. 

4.3 Generell observation 
Det har i tidigare studier varit svårt att belägga ett statistiskt robust samband mellan olyckor och 

vägarnas standard. En förklaring kan vara att det svenska vägnätet i genomsnitt har en god kvalitet. Ihs & 

Vehlin (2002) noterar att flertalet av de mätpunkter som används i analysen är belägna på vägar med 

spårdjup mindre än 15 mm och IRI mindre än 2,5 mm/m. Analysens resultat – dvs. frånvaron av ett 

robust samband – kan därför inte antas gälla för mycket ojämna och spåriga vägar.  

Det är svårt att få en intuitiv känsla för dessa värden. Tabell 3 redovisar emellertid mät-uppgifter från en 

riks- och en länsväg som går parallellt mellan (del av) sträckan Insjön – Borlänge. Där framgår att 

riksvägen som har ca 10 gånger mer trafik än länsvägen också har bättre kvalitet (lägre värden). 

                                                           
4 Det är oklart huruvida denna studie använt paneldata och på så sätt kontrollerat för ej observerade effekter. Om man 

använt tvärsnittsanalys är det, på samma sätt som beskrevs ovan, möjligt att genomföra en panelanalys, vilket gör det 

möjligt att kontrollera för ej observerade faktorer som kan påverka olycksrisken. 
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Tabell 3: Vägytemätningar i tre dimensioner genomförda år 2017. 

Variabel Genomsnitt Standardavv. Minimum Maximum Antal 100-meterssträckor 

Väg 908, Smedsbo - Helgbo 

IRI 3,0 10,9 0,7 8,1 645 

Spårdjup 8,1 39,1 1,4 39,8 645 

Kant 16,4 100,4 -5,3 81,0 645 

Väg 70 Djurås-Insjön 

IRI 1,1 3,2 0,5 3,0 178 

Spårdjup 5,6 17,8 2,9 13,7 178 

Kant 2,1 22,2 -7,0 6,8 178 

 

De standardskillnader som finns i datamaterialet mellan vägytan i nyskick respektive under de sista åren 

av beläggningens livslängd, dvs. under tiden före det att mera betydande beläggningsåtgärder 

genomförs, kan alltså vara otillräckliga för att belägga en statistiskt robust effekt på olycksrisken. En 

annan möjlig förklaring till avsaknaden av statistiskt säkerställda samband är att sämre vägar gör förarna 

mera försiktiga, dvs. de kör långsammare. Detta kan vara tillräckligt för att minska olycksrisken. En sämre 

väg behöver i så fall inte få konsekvenser i form av fler olyckor utan den mindre jämna vägen hanteras av 

ett kompenserande beteende. Det betyder att det finns ett intresse av att också mäta konsekvenserna av 

en sämre vägyta i form av hastighetsanpassning. De (eventuella) konsekvenserna av vägytans standard 

för hastighet kan då utgöra en del av det underlag som behövs för att bedöma behovet av 

underhållsåtgärder. 

 

Referenser 

Hammarström, U., U. Björketun, O. Eriksson och M. Reza-Yahya (2016). Hastighet – vägyta: Problemet, 

kunskapsläget, fördjupad analys och förslag till fortsatt forskning. VTI-rapport 902: 2016 

Höye, A. (2014). Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge. TØI rapport 

1323/2014  

Ihs, A. och H. Velin (2002). Vägytans inverkan på fordonshastigheter. Data från 1992–1999. VTI notat 40–

2002 

Isacsson, G., V. Liss (2016). Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik. Uppdaterade beräkningar 

för det statliga vägnätet i Sverige. VTI-rapport 896 

Olstam, J., Carlsson, A. & Yahya, M.-R. (2013). Hastighetsflödessamband för svenska typvägar - Förslag till 

reviderade samband baserat på TMS-mätningar från 2009–2011. VTI rapport 784. 



9 

 
Bilaga I: Kort sammanfattning av tidigare studier 

 

A. Ihs och H. Velin (2002). Vägytans inverkan på fordonshastigheter. Data från 1992–1999. VTI notat 40–

2002 

Uppdraget genomfördes som en del av Vägverkets projekt ”Vägytans trafikeffekter” med syfte att ta 

fram underlag för förbättring av de nuvarande trafikeffektmodellerna i Vägverkets beslutsstödsystem för 

underhåll av belagda vägar (PMS). Det specifika syftet var att ta fram samband som beskriver vägytans 

inverkan på fordonshastigheter vilket konkret innebar analyser av sambandet mellan fordonshastigheter 

och vägytans standard (spårdjup samt ojämnheter IRI, mm/m). Hastighetsuppgifter för tre fordonstyper 

– personbil, lastbil samt lastbil med släp - analyserades, dels för hela mätdygnet, dels för den ljusa delen 

av dygnet (kl. 9.00–15.00). Dessutom studerades inverkan av nederbörd på fordonshastigheten genom 

att dela in datamaterialet i tre nederbördsklasser.  

Beroende variabel var hastighet (Y) km/h under den aktuella mätperioden. Oberoende variabler har varit 

spårdjup i mm (X1), ojämnhet mätt som IRI (mm/m, X2) samt dummyvariabler för hastighet och 

vägbredd/-typ (jfr. nedan). Modellen såg ut enligt följande: 

Y = α + β1 * X1 + β2 * X2 + β3 * X3 + β4 * X4 + β5 * X5 + β6 * X6 + β7 * X7 

X3 = 1 om hastighetsbegränsningen är 90 km/h annars 0 

X4 = 1 om hastighetsbegränsningen är 110 km/h annars 0 

X5 = 1 om vägbredden är mindre än 8 m annars 0 

X6 = 1 om vägbredden är större än 8 m men mindre än 11 m annars 0 

X7 = 1 om motorväg annars 0 

Det är troligt att även vädret har betydelse för sambandet mellan hastigheter och vägytans tillstånd. 

Därför tas väderdata med så att varje dygn fördelas på någon av de 3 nederbördsklasserna: mindre än 

0.1 mm, 0.1–10 mm samt mer än 10 mm nederbörd/dygn. 

Data: En del av det svenska vägnätet mäts årligen med Laser Road Surface Tester (Laser-RST) och ger 

information om vägnätet bl.a. avseende spårdjup, ojämnheter i längdled, kurvatur, backighet och 

tvärfallet på vägen. Genom att utnyttja denna information och komplettera den med data från 

vägdatabanken (VDB), hastighetsdata samt väderuppgifter från SMHI kan inverkan på hastigheten av 

olika vägytetillstånd beräknas. 

Följande data samlades in för perioden 1992–1999: 

Hastighetsdata inhämtades från Vägverkets mätpunkter för uppföljning av trafikarbetets förändring, 
både fasta och mobila, totalt 149 punkter. Hastighetsdata från en mätpunkt togs med i analysen endast 
för de år då Laser-RST mätningar hade gjorts. Sammanlagt för alla år erhölls 446 punkter där både 
hastighetsdata och Laser-RST mätningar fanns tillgängligt. 
 
Informationen från mätpunkterna utgjordes av medelhastigheten. Endast timmar då verkningsgraden på 
utrustningen var 95 % eller högre medtogs i analysen. 
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Figur 1 visar antal timmar med olika medelhastigheter (avrundat till hela km/h) för personbilar och för 

samtliga punkter, samt genomsnittligt antal fordon för dessa medelhastigheter. Av figuren framgår att 

det förekommer timmar med både mycket låga respektive mycket höga medelhastigheter för 

personbilar. De höga medelhastigheterna skulle bland annat kunna förklaras med enstaka bilar som kör 

fort nattetid då de är ensamma på vägen, medan de extremt låga medelhastigheterna är mer 

svårförklarade. Vissa av de låga medelhastigheterna var uppenbarligen fel. Ett exempel är en mätning 

under en timme på E4:an i Skåne dagtid då endast ett fordon passerade med en medelhastighet av 27,7 

km/h. Det verkar orimligt att endast ett fordon passerar dagtid på en så pass högtrafikerad väg som 

E4:an och dessutom med en så låg hastighet då hastighetsbegränsningen är 110 km/h. Många av de låga 

medelhastigheterna förefaller vara orimliga. Det är inte otänkbart att även vissa av de extremt höga 

medelhastigheterna är felaktiga. Om så är fallet går dock ej att fastställa. 

En relativt liten andel av de uppmätta medelhastigheterna avviker med mer än 20 km/h från gällande 

hastighetsbegränsning och nära 99 % hamnar inom intervallet ±20 km/h. Utifrån detta dras slutsatsen att 

dessa få extrema medelhastigheter sannolikt inte påverkar resultaten nämnvärt. 

 
 

 
 
Figur 1 Hastighetsfördelning för personbilar på samtliga mätpunkter och samtliga timmar med 
verkningsgrad ≥95 %, samt genomsnittligt antal personbilar i dessa punkter. 
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Om enskilda regressionskoefficienters (β) värde ska kunna tolkas i en regressionsanalys krävs det att 
förklaringsvariablerna som ingår i modellen inte har ett starkt samband mellan varandra, dvs. de får inte 
vara högt korrelerade. Om man inte viktar med ÅDT ökar korrelationen då man använder längre sträcka 
före hastighetsmätningspunkten för att beräkna medelvärdet för spår och IRI. Det omvända förhållandet 
verkar vara fallet då man viktar med ÅDT. Oavsett vilken längd på sträckan före mätpunkten som väljs 
bör korrelationen betecknas som relativt låg, dvs. en väg med djupa spår behöver inte nödvändigtvis 
vara ojämn utan ibland utvecklas längs-ojämnheter och ibland spår, när beläggningen slits och åldras. 
Korrelationer mellan vägbreddsklass (se dummyvariablerna ovan) respektive hastighetsgräns och 
vägytevariablerna spårdjup och IRI är sådan att ojämnheterna minskar med ökande vägbredd och 
hastighetsgräns. Om man inte viktar med ÅDT är korrelationen mellan spårdjup och vägbredd respektive 
hastighetsgräns försumbar, om man däremot viktar med ÅDT finns en tendens till att spårdjupet ökar 
med ökande vägbredd liksom med ökande hastighetsgräns. 
 

Resultat 

Endast resultat för sommarperioden redovisas, dels eftersom spårslitaget till största delen sker vintertid 

och dels eftersom ojämnheterna kan öka tillfälligt då det är tjäle i vägbanan. Vintertid kan även rådande 

väglag förväntas ha stor inverkan på hastigheten. Helgtrafiken skiljer sig något från den som sker under 

vardagar därför har endast vardagar tagits med i analysen. 

Det är svårt att veta över hur pass lång sträcka före hastighetsmätningspunkten som spårdjup och 

ojämnheter påverkar förarnas val av hastighet. Därför har olika regressioner gjorts med medelvärden av 

spårdjup och IRI-värden som beräknats för olika avstånd till hastighetsmätningspunkten. Säkerheten i 

resultaten anges med signifikansnivå och förklaringsgraden R2. Nedanstående tabell ger ett exempel på 

hur resultaten rapporteras. 

 

 

Sammanfattningsvis var inverkan av spårdjup mycket liten för personbilar. Ett ökat spårdjup med 10 mm 

gav en hastighetssänkning på mindre än 1 km/h. Inte heller stora nederbördsmängder, >10 mm/dygn, 

innebar någon nämnvärd hastighetssänkning vid ökat spårdjup. En ökning av IRI med en enhet gav en 
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hastighetssänkning på ca 2 km/h och vid stora nederbördsmängder en hastighetssänkning med 

ytterligare 0.5 km/h. 

Inte heller för lastbilar erhölls någon större hastighetssänkning med ökat spårdjup. Hastighetssänkningen 

var även i detta fall ca 1 km/h då spårdjupet ökade med 10 mm. Stora nederbördsmängder gav ingen 

ytterligare hastighetssänkning. En ökning av IRI med en enhet gav en hastighetssänkning på ca 2 km/h 

och vid stora nederbördsmängder en ytterligare sänkning med ca 0.5 km/h. 
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Hastighet – vägyta: Problemet, kunskapsläget, fördjupad analys och förslag till fortsatt forskning. Ulf 

Hammarström (VTI), Urban Björketun (VTI), Olle Eriksson (VTI) och Mohammad Reza-Yahya (VTI). VTI-

rapport 902: 2016 

Rapporten studerar samma fråga som Ihs & Vehlin (2002) dvs. sambandet mellan hastighet och vägytans 

standard. Kunskap om betydelse av MPD för fordonshastighet har hittills saknats. Det primära syftet med 

föreliggande studie har varit att komplettera befintlig kunskap om hastighet med betydelsen av 

makrotextur (MPD). 

Analysen baseras på data från andra punkthastighets- (TMS) och vägytemätningar (RST) än i den tidigare 

rapporten; jfr. vidare nedan. Sex fordonstyper ingår; lätta fordon utan släp (pbu); lätta fordon med släp 

(pbs); tunga treaxliga fordon utan släp (lbu) och tunga fordon med släp (lbs). De sträckegenskaper som 

ingår i studien som förklaringsvariabler är: vägbredd; hastighetsgräns; horisontell kurvatur (ADC); vertikal 

kurvatur (RF); spårbildning (SPÅR); ojämnheter (IRI) och makrotextur (MPD). Vägbredd och 

hastighetsgräns ingår som klassindelare. 

Medelvärden av ADC, RF, SPÅR, IRI och MPD, har beräknats över föresträckor av olika längd mellan 100 

meter och 1 000 meter. Dessa medelvärden kan i vissa fall förändras väsentligt med förändrad 

sträcklängd medan hastighetsdata är desamma. Den ibland systematiska förändringen är till en del en 

följd av att lägena för mätplatserna inte är slumpmässigt valda. 

Både genomsnittlig förklaringsgrad och andel signifikanta parameterskattningar talar för att den använda 

linjära regressionsmodellen varit mera representativ för 70- än för 90-väg. Emellertid är resultaten för 

70-väg svåra både att tolka och tillämpa som följd av mycket stora relativa variationer i skattade 

parametervärden inklusive teckenväxlingar med variation av föresträckans längd. Teckenväxlingar 

förekommer också mellan 70- och 90-väg. Absolutbeloppen av parameterskattningarna är i de flesta fall 

betydligt större för 70- än för 90-väg. 

Data: Ett mycket omfattande dataunderlag baserat på hastighetsmätningar finns att tillgå från ett 

tidigare projekt dokumenterat i Olstam et al. (2013). Av resursskäl har det bara varit möjligt att utnyttja 

en mindre del, Västra Götaland, av det totala materialet. Detta förklaras primärt av den resurskrävande 

sammanlänkningen mellan TMS- och RST-data. 

Mättillfällena för TMS är valda så att de ska vara likformigt fördelade över året, över olika veckodagar 

och över dygnet. Datafilens postinnehåll: 

 

 

 

 

 

o medelhastighet per timme och riktning 

o antal per timme och riktning. 
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Den utrustning som används för hastighetsmätning kan inte med full säkerhet skilja mellan lätta och 

tunga fordon. Gränsen mellan lätta och tunga fordon är satt till ett axelavstånd av 3,3 m. Det finns lätta 

fordon som har större axelavstånd än 3,3 m och tunga fordon som har kortare avstånd än 3,3 m. Det 

första alternativet är antalsmässigt betydligt vanligare än det andra. 

En hastighetsmätning omfattar följande trafikströmmar: 

: aggregerade data för samtliga körfält i en riktning 

 

Hastighetsmätning i TMS-data avser en i tiden sammanhängande mätning i en punkt utan andra avbrott 

än sådana beroende på eventuella fel. Vi har valt brytpunkter enligt Olstam et al. (2013) för definition av 

fri trafik enligt följande: 

 

-10 m: 100 f/h (summerat i två riktningar) 

 

Om uppmätt trafikflöde per timme uppgår till maximalt brytpunkternas värden har observationen 

(medelhastighet per fordonstyp och timme) medtagits i analysen. De tillgängliga TMS-data avser 

perioden 9 januari 2009–18 augusti 2011. 

Vägdata omfattar det statliga vägnätet i Västra Götaland under perioden 28 maj 2006–19 november 

2010. De uppföljande RST-mätningarna på statligt vägnät har utförts under sommar och höst. Mätdata 

redovisas normalt för 20-metersintervall. För varje sådan observationssträcka, finns medelvärden: 

Uppgifter om beläggningsdatum är osäkra enligt Ihs och Velin (2002). Arbetena kan ha påbörjats upp till 

en månad före och till en vecka efter angivet datum. Beläggningsdatum saknades i 30 % av fallen. 

RST-mätning utförs enbart i en riktning på tvåfältig väg medan hastighetsmätning utförs i båda 

riktningar. Därmed har man för tvåfältsväg enbart direkt information om vägyteexponering för den ena 

av hastighetsmätningens båda riktningar.  

Riktning för RST-mätning måste kunna sammankopplas med riktning för hastighet. En mycket viktig 

punkt är att riktning för hastighetsmätning motsvaras av samma riktning i RST-data. Den metod som 

använts för att sammanlänka TMS-data med RST-data redovisas i bilaga 2. RST-data för en sträcka av 1 

000 m före och 1 000 m efter mätplatsen har tagits med i ett basalternativ dvs. totalt 101 

observationssträckor. Mätplatsens läge sammanfaller med den 51:a observationssträckan. Denna 

delsträcka, 51an, ingår inte i sträcklängd före mätplatsen. 

Vägytan förändras med tid dvs. olika RST-mätningar per mätplats för hastighet har olika vägytedata. 

Denna förändring kan antingen vara en följd av väghållningsåtgärder eller ha andra orsaker (meteorologi, 

trafik). Vägytans förändring med tid, undantaget väghållningsåtgärder, är en långsam process. RST-data 

från samma år som hastighetsdata bör inte kunna avvika mer än marginellt från vad som gällde under 

hastighetsmätningen under förutsättning av att beläggningsåtgärd inte utförts. RST-data per väglänk 

finns som mest tillgänglig med en mätning per år. 
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För att en hastighetsmätning ska tas med för analys har krävts att RST-data ska finnas från samma år och 

att beläggningsåtgärd inte utförts mellan RST och TMS. En komplikation vid en sådan kontroll är att 

uppgifter om genomförda beläggningsåtgärder enligt Ihs och Velin (2002) kan saknas i en tredjedel av 

fallen. 

Följande modell har skattats:  

𝑉 = 𝑉0 + 𝑏 ⋅ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑐 ⋅ 𝑀𝑃𝐷 + 𝑑 ⋅ 𝑇𝑅𝐷 + 𝑒 ⋅ 𝑅𝐹 + 𝑓 ⋅ 𝐴𝐷𝐶 

V: resulterande hastighet (km/h) 

V0: hastighet på rak, horisontell och plan väg utan spårbildning (km/h) 

IRI: ojämnhet 

MPD: makrotextur 

TRD: spårdjup 

RF: ett lutningsmått 

ADC: ett kurvaturmått 

Resultat: Följande tabell ger ett exempel på hur resultaten rapporteras. 
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A. Ihs, M. Gustafsson, O. Eriksson, M. Wiklund, L. Sjögren (2011). Road user effect models – the influence 

of rut depth on traffic safety. VTI rapport 731A 

Utgångspunkten för studien var avsaknaden av tillfredsställande effektmodeller för beräkning av 

konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet 

identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är sambandet mellan 

vägytans tillstånd och olyckor, effekten av den viktigaste tillståndsparametern spårdjup för 

trafikantkostnaderna, liksom betydelsen av trafikantkostnaderna/-effekterna för ett vägnät som är i ett 

huvudsakligen gott tillstånd.  

VTI har mot denna bakgrund, och på uppdrag av finska Trafikverket med finansiering även från de övriga 

Trafikverken/Vägverken, genomfört en studie för att avgöra hur spårdjup påverkar olycksrisken för 

trafikanter. Separata analyser har gjorts för data från Sverige, Finland respektive Norge. 

En utgångspunkt för analysen är att olycksrisk, förutom vägytans spårdjup, också beror på andra 

vägtillståndsvariabler, t.ex. längsgående ojämnhet, textur, tvärfall, geografiskt läge (land), fordonsflöde, 

klimat, väderförhållanden etc. En modell har använts för att kunna bedöma den samlade påverkan av 

alla vägtillståndsvariabler, samt eventuella interaktioner mellan dessa, för olycksrisken. 

Det antogs vidare att förhållandet mellan olycksrisk och spårdjup inte nödvändigtvis är en linjär funktion, 

varför spårdjup delades upp i ett antal kategorier. Separata ekvationer skattades för olika hastighets- och 

ÅDT-klasser. 

Den övergripande slutsatsen av analysen är att data inte ger stöd för att dra några generella slutsatser. 

Det finns inga resultat från studien som säger att djupare spår generellt tenderar att öka olycksrisken. 

Det finns heller inga resultat som säger att spår har samma påverkan på olycksrisken i olika ÅDT-klasser 

vid en given hastighet eller vice versa. Det tycks finnas en ökad risk vid spårdjup ≥ ca 15 mm i högsta 

hastighetsklassen, men resultaten skiljer sig åt mellan olika ÅDT-klasser och inte är lika i angränsande 

hastighetsklasser, vilket gör resultaten svåra att förstå och mindre användbara för att ange regler för 

underhåll.  

Metod: Följande modell används i analysen. Här är µ antalet olyckor som förklaras av en konstant (β0) 

och är en funktion av spårdjup f1 och en annan funktion f2 av IRI, vägbredd  och andra 

förklaringsvariabler. Antalet olyckor förklaras också av (logaritmen av) trafik. Modellens struktur baseras 

på att man söker efter delmängder av vägar med likartade egenskaper så att det är möjligt att identifiera 

homogena sträckor där f2 approximativt är konstant.  

 

𝜇 = 𝛽0 + 𝑓1(𝑅𝑈𝑇) + 𝑓2(𝐼𝑅𝐼,𝑊𝑖𝑑𝑡ℎ, … ) + 𝑙𝑛𝑇𝐴 

Eftersom antalet olyckor är approximativt Poisson-fördelade kommer sannolikheten för att åtminstone 
en olycka inträffar att vara 𝑝 = 1 − 𝑒−𝜇. Regressionen kan därför formuleras på följande sätt där ett 
vägsegment i spårdjups-kategori i klassificeras som en del av den homogena delmängden j. 
 

ln −(1 − 𝑝)) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝑙𝑛𝑇𝐴 

 

The number of observations of accidents is a screen-print at the end. The model description is difficult to 
follow, but the results of the analysis for Sweden is given by the below table. 
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Figure 6.1 Significant rut depth differences for the Swedish data. Each row shows 1) traffic flow class, 2) 
speed limit class, 3) total number of accidents and 4) fraction of study sections with at least one accident. 
Each column shows which rut classes are compared. A coloured box represents a significant (p<0.05) 
change in accident risk when increasing the rut depth (always from lower to higher) with colour and 
density representing the estimated effect on accident risk. A colourless box indicates that there was a 
small or a non-significant difference. 
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Isacsson, G., V. Liss (2016). Externa marginalkostnader för olyckor i vägtrafik. Uppdaterade beräkningar 

för det statliga vägnätet i Sverige. VTI-rapport 896 

 

Den officiella statistiken om skador i vägtrafiken är baserad på de olyckor som polisen får kännedom om. 

Statistiken är rikstäckande och olycksuppgifter från polisen har samlats in sedan 2003 och förs in i 

systemet STRADA. Databasen innehåller detaljerade uppgifter om olyckor, såsom vilken typ av olycka 

som inträffat, hur många som skadades eller dödades, på vilken typ av väg olyckan inträffade, hur många 

och vilka objekt (bilar, bussar, lastbilar etc.) som var inblandade, väderförhållande, datum, tid etc.  

STRADA är GIS-baserat vilket innebär att koordinatuppgifter ger information om var respektive olycka 

har inträffat. I den aktuella studien kombineras information från NVDB och STRADA i två steg. I steg ett 

länkas koordinatuppgiften i STRADA till den närmsta koordinaten i NVDB. 5 Eftersom olyckor i STRADA 

inte är begränsade till det statliga vägnätet använder vi i steg två information om vägnummer och vägtyp 

i STRADA för att identifiera olyckor som inträffat på statlig väg och inkluderar bara observationer som 

hör till det statliga vägnätet i datamaterialet som vi analyserar. För att få en bild av hur nära 

koordinatuppgiften i STRADA kommer motsvarande uppgift i NVDB genom denna metod kan som 

exempel nämnas att avståndet mellan dem i genomsnitt är 14 meter år 2013 (medianen är 6,5 meter) 

och för den 99:e percentilen är avståndet ca 74 meter.  

Den centrala variabeln ifrån NVDB för våra beräkningar är ÅDT. Information om ÅDT i NVDB för ett visst 

år, t.ex. 2012, avser faktiskt uppmätt trafikflöde för ett litet antal vägsegment under det året. Därför 

består de data vi använder huvudsakligen av imputerade (beräknade) värden för ÅDT där ett faktiskt 

mätvärde under något år; t.ex. 2010, omvandlas till ett imputerat värde för 2012 med hjälp av 

omräkningsfaktorer (trafikarbetsförändringsfaktorer) som beror på fordonsklass (personbil/lastbil) och 

vägtyp (Europavägar, Övriga Riksvägar, Primär länsvägar, och Övriga länsvägar).  

Tabell 1 presenterar beskrivande statistik för datamaterialet. Här redovisas totalt antal dödade, svårt 

respektive lindrigt skadade per år tillsammans med uppgift om trafikarbete på det statliga vägnätet. 

Restriktioner på datamaterialet gör att ett litet antal olyckor under perioden 2004–2012 exkluderas från 

redovisningen (se diskussion i föregående stycke). År 2010 förändrades rapporteringen av antal döda i 

STRADA genom att självmord inte ingår i statistiken (Trafikanalys, 2013).6 Vi ser också att det verkar ske 

en viss nedgång i antalet svårt skadade i olyckor som involverar ett lätt fordon mellan 2004 och 2012 

medan motsvarande antal lindrigt skadade stiger något. Vi ser också att trafikarbetet ökar för både lätta 

och tunga fordon under perioden.7 

 

  

                                                           
5 Varje vägsegment (vägpost) i NVDB representeras av ett antal olika koordinater i s.k. shape-filer. Vi har alltså 

länkat STRADA till den närmaste koordinaten av alla dessa koordinater. 
6 Denna förändring av statistiken kommer att fångas upp av indikatorvariabler för årtal i resp. olycksmodell. 
7 Summan för totala trafikarbetet (summan av miljoner fkm för både lätta och tunga fordon) 2011 (57 950 milj. fkm) 

kan jämföras mot uppgift från TrV som säger att det året var 56 077 milj. fkm för det statliga vägnätet (Trafikverket 

2014, sid. X). Vi har till skillnad från TrV räknat fram trafikuppgifter för respektive mätår till 2011 vilket sannolikt 

förklarar en del av skillnaden. 
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Tabell 1a. Lätta fordon 

År (2000-tal) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Dödade 274 255 252 253 237 241 164 183 180 

Svårt skadade 1855 1793 1725 1681 1776 1948 1544 1570 1574 

Lindrigt skadade 8647 8571 8697 9069 9918 11406 10667 9944 10452 

10-tals Mfkm 4720 4779 4947 5094 5047 5072 5022 5115 5112 

Not: Fr.o.m. 2010 ingår inte självmord bland antal dödade (Trafikanalys, 2013). 

Tabell 1b. Tunga fordon 

År (2000-tal) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Dödade 50 44 87 62 62 53 46 53 50 

Svårt skadade 177 167 196 156 139 163 213 137 181 

Lindrigt skadade 728 850 1027 871 857 917 1168 1002 969 

10-tals Mfkm 535 570 606 642 643 620 661 680 679 

Not: Fr.o.m. 2010 ingår inte självmord bland antal dödade (Trafikanalys, 2013). 

 

I tabell 4a ser vi att det är relativt få observationer vilket gör det svårt att kunna estimera separata 

modeller för skadekonsekvens i respektive trafikantkategori för olyckstyperna 3, 4, 5, 6 och 7.8 Vi väljer 

därför att aggregera antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade i båda trafikantkategorierna i en 

gemensam modell för olyckstyp 3, en gemensam modell för olyckstyp 4, och en gemensam modell för 

olyckstyperna 5 och 7 på det sätt som beskrivs i avsnitt 3. För olyckstyp 6 väljer vi att aggregera över 

antalen för respektive skadekonsekvens i den statistiska modellen.  

Även i tabell 4b ser vi att det är relativt få observationer för att kunna estimera separata modeller för 

skadekonsekvens för olyckstyperna 1 och 2. Detta gäller även motsvarande modeller för respektive 

trafikantkategori för olyckstyperna 3, 4, 5, 6 och 7.9 Detta gör att vi behöver aggregera antal med olika 

skadekonsekvens på det sätt som beskrivs i avsnitt 3. Vi väljer därför att aggregera antal dödade, svårt 

skadade och lindrigt skadade i modell 1 respektive i modell 2. Vi väljer även att aggregera antal dödade, 

svårt skadade och lindrigt skadade i en gemensam modell för båda trafikantkategorierna i olyckstyp 3. Vi 

väljer även att aggregera antal döda, svårt skadade och lindrigt skadade i en gemensam modell för båda 

trafikantkategorierna i olyckstyperna 5, 6 och 7.  

 

  

                                                           
8 Vi testade att estimera separata modeller för olyckstyp 3 men resultaten blev svåra att tolka och valde därför att 

aggregera på det sätt som beskrivs i avsnitt 3. 
9 Vi testade att estimera separata modeller för olyckstyp 3 men resultaten blev svåra att tolka och valde därför att 

aggregera på det sätt som beskrivs i avsnitt 3. 
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Tabell 4a. Antal dödade, svårt skadade, lindrigt skadade efter olyckstyp och inblandade ”fordon” – 

olyckor avseende lätta fordon (åren 2004-2012) 

 I lätt fordon I annat ”fordon” 

Olyckstyp(a) Dödade Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Dödade Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

1 728 6756 34399 - - - 

2 525 5419 38429 - - - 

3 372 926 4613 7 85 932 

4 4 95 794 333 1464 3614 

5 17 113 602 4 37 177 

6 47 548 3668 - - - 

7 2 16 132 0 7 11 

Summa 1695 13873 82637 344 1593 4734 

Noter: (a) Olyckstyperna är numrerade enligt följande: (1) singelolyckor, (2) olyckor med homogena 

fordon, (3) olyckor med tunga fordon, (4) olyckor med oskyddade trafikanter, (5) olyckor med 

”terrängfordon”, (6) olyckor med vilt, (7) olyckor med tamdjur.  

 

Tabell 4b. Antal dödade, svårt skadade, lindrigt skadade efter olyckstyp och inblandade ”fordon” – 

olyckor avseende tunga fordon (åren 2004-2012) 

 I tungt fordon I annat ”fordon” 

Olyckstyp(a) Dödade Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Dödade Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

1 41 295 1917 - - - 

2 16 95 531 - - - 

3 7 85 932 372 926 4613 

4 0 4 28 68 107 228 

5 0 7 81 3 7 27 

6 0 3 29 - - - 

7 0 0 1 0 0 2 

Summa 64 489 3519 443 1040 4870 

Noter: (a) Olyckstyperna är numrerade enligt följande: (1) singelolyckor, (2) olyckor med homogena 

fordon, (3) olyckor med lätta fordon, (4) olyckor med oskyddade trafikanter, (5) olyckor med 

”terrängfordon”, (6) olyckor med vilt, (7) olyckor med tamdjur.  

 

Polisen får inte kännedom om alla trafikolyckor vilket betyder att bortfall är ett potentiellt problem för 

analysen. Larsson och Björketun (2008) presenterar skattningar av hur stora bortfall som finns bland de 

polisrapporterade olyckorna i STRADA genom att även beakta antalet sjukhusrapporterade olyckor för 

att ta fram det totala antalet personer som blivit svårt skadade respektive lindrigt skadade. Därigenom 

kan de estimera uppräkningsfaktorer för svårt skadade och lindrigt skadade i de polisrapporterade 

olyckorna i STRADA. Alla dödsfall i trafiken ingår i princip i de polisrapporterade olyckorna i STRADA 

därför korrigerar vi inte för underrapportering i modellerna för antal dödade. De relevanta 

olycksgrupperna i Larsson och Björketun (2008) för vår tillämpning är: 
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(1) ”motorfordonsolycka med bara motordrivna fordon, ett eller flera, inblandade”  
(2) ”kollision mellan motordrivet fordon och moped/cyklist/fotgängare”  
(3) ”kollision mellan motordrivet fordon och djur (vilt eller tamt)” 

 

Vi antar att olycksgrupp (1) motsvarar de ”olyckstyper” vi givit nummer: 1, 2, 3, eller 5 (se t.ex. noter till 

Tabell 6). Vi antar vidare att olycksgrupp (2) motsvarar ”olyckstyp” 4 och att olycksgrupp (3) motsvarar 

”olyckstyperna” 6 och 7. Vi utgår ifrån uppräkningsfaktorerna för svårt respektive lindrigt skadade för 

bebyggelsetypen ”ej tätort” i tabellerna 5 och 6 i Larsson och Björketun (2008) och använder ett viktat 

genomsnitt av deras uppräkningsfaktorer för kollision mellan motordrivet fordon och moped, cyklist 

respektive fotgängare.10 Inversen på dessa uppräkningsfaktorer ger oss våra skattningar av sannolikheter 

för inrapportering vilka diskuterades i avsnitt 3. Vi använder samma skattade sannolikheter för lätta och 

tunga fordon och antar att samtliga dödsfall är inrapporterade. Tabell 7 presenterar de skattade 

sannolikheterna för inrapportering av svårt respektive lindrigt skadade vilka vi använder för att korrigera 

beräkningarna av den externa marginalkostnaden för trafikolyckor: 

 

Tabell 7. Sannolikheter för inrapportering av svårt respektive lindrigt skadade 

Olyckstyp Svårt skadade Lindrigt skadade 

1 0,84 0,63 

2 0,84 0,63 

3 0,84 0,63 

4 0,81 0,54 

5 0,84 0,63 

6 0,88 0,61 

7 0,88 0,61 

Noter: Egna bearbetningar av tabellerna 5 och 6 i Larsson och Björketun (2008). Olyckstyperna är 

numrerade enligt följande: (1) singelolyckor (lätta/tunga fordon), (2) olyckor med homogena fordon 

(lätta/tunga fordon), (3) olyckor med tunga och lätta fordon, (4) olyckor med lätta/tunga fordon och 

oskyddade trafikanter, (5) olyckor med lätta/tunga fordon och ”terrängfordon”, (6) olyckor med 

lätta/tunga fordon och vilt, (7) olyckor med lätta/tunga fordon och tamdjur. 

 

 

                                                           
10 Motivet för detta är att deras definition av tätort skiljer sig åt från information om tätort i NVDB samtidigt som 

huvuddelen av det statliga vägnätet ligger utanför tätort. Detta gör att vi använder något högre uppräkningsfaktorer 

än de som gäller för båda bebyggelsetyperna (”tätort” och ”ej tätort”). 


