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Kartläggning av olyckor mellan cyklister och motorfordon på vägar utanför tätort - vad 
kan göras för att förbättra säkerheten? 
 

Slutrapport av skyltfondsprojekt TRV 2018/103235 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket, Skyltfonden. Ståndpunkt, slutsatser och 

arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med 

Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde. 

 

Förord 

Denna studie har genomförts i syfte att öka säkerheten för cyklister på vägar utanför tätort som delas med bilar 

och andra motorfordon. Studien har genomförts av VTI och Folksam, och den har finansierats av Trafikverkets 

skyltfond samt Folksam. 

Vi vill också rikta ett tack till de personer som hade möjlighet att vara med och bidra vid den workshop som 

hölls i Linköping i oktober 2019. 

De som deltagit i projektet har varit från VTI Maria Rizzi, Magnus Larsson och Astrid Linder, samt från Folksam 

Helena Stigson. Projektledare har varit Maria Rizzi, VTI.  
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Sammanfattning 

Tidigare studier visar att cirka 90% av alla olyckor där cyklister får en allvarlig personskada sker inom tätort och 

att fler cyklister omkommer utanför tätort. Trots att en del studier gjorts bland omkomna cyklister är 

kunskapen om olyckor med cyklister som sker utanför tätort begränsad, särskilt när det gäller olyckor med 

allvarliga skador. För att öka kunskapen om dessa olyckor har denna studie gjort en kartläggning av icke dödliga 

personskadeolyckor mellan cyklister och motorfordon som sker utanför tätort, med särskilt fokus på allvarligt 

skadade, samt en jämförelse med omkomna cyklister. Vidare har en litteraturgenomgång gjorts för att 

identifiera existerande preventiva åtgärder. Även en workshop genomfördes i syfte att belysa olyckorna och 

föra fram en gemensam diskussion kring möjliga preventionsåtgärder. Slutligen undersöktes i vilken 

utsträckning åtgärderna som identifierats adresserar de olyckor som analyserats.  

Ett urval gjordes bland cykelolyckor som skett utanför tätort mellan 2009–2018 och som rapporterats i både 

STRADA polis och sjukvård. Totalt inkluderades 275 olyckor där personer skadats men inte omkommit. Dessa 

jämfördes också med olyckor med omkomna cyklister mellan 2006–2016 (69 st). Bland de som skadats var 

hjälmanvändningen signifikant högre bland män än bland kvinnor (68% jämfört med 53%). Bland omkomna var 

hjälmanvändningen istället signifikant lägre bland män jämfört med kvinnor (17% jämfört med 41%). En 

majoritet av olyckorna med skadade cyklister (86%) inträffade i dagsljus. De flesta av olyckorna skedde på 

smalare vägar <6,6 m, med lägre total ÅDT och skyltad hastighet 70 km/h. Bland olyckor med omkomna har 

merparten av olyckorna inträffat på vägar med 70 km/h eller 90 km/h. En betydande andel av både 

personskadeolyckor och dödsolyckor skedde på vägar med ÅDT <2000. Påkörning bakifrån när cykel och 

motorfordon färdas i samma riktning var den vanligaste konfliktsituationen, både bland olyckor medskadade 

cyklister och omkomna. I omkring 40% av dessa olyckor (eller 13% av alla olyckor) med personskador skedde 

olyckan i en omkörningssituation. Bland omkomna var motsvarande andel hela 68%. 

En litteratursökning genomfördes för att identifiera existerande åtgärder relaterat till cykel som tillämpas på 

vägar utanför tätort. Kampanjer som syftar till att förbättra interaktionen mellan cyklister och bilister, ”dela-

vägen”, har utvärderats i två studier. Man fann positiva effekter kopplat till förbättrat självrapporterat 

beteende bland bilister och cyklister (Høye, Fyhri & Bjørnskau, 2016), och dels en sänkning av 

medelhastigheten bland motorfordon (Kay m. fl.., 2014). Cykelfält på vägar med högre hastighet (Parkin & 

Meyers, 2010) och räfflad mittlinje (Savolainen m. fl., 2012) hade en negativ inverkan på cyklisters säkerhet. 

Två studier har undersökt effekten av lagkrav om minsta avstånd i samband med omkörning av cyklister, 

Haworth m. fl. (2017) samt Nehiba (2018). I Haworth m. fl. (2017) studerades effekten av införandet av lagkrav 

om minsta avstånd i samband med omkörning i Queensland, Australien. I studien observerades en minskning 

av dödsolyckor med 35% under perioden 16 månader efter införandet av lagkrav om minsta avstånd i samband 

med omkörning, jämfört med en två-årsperiod innan införandet. Dock kunde det inte klarläggas om denna 

minskning var en effekt av lagkravet. I Nehiba (2018) studerades effekten av införandet av lagkrav om minsta 

avstånd i samband med omkörning i olika delstater i USA på antalet omkomna cyklister. Ingen signifikant effekt 

av lagkravet på dödsfall bland cyklister kunde hittas. Tre studier som utvärderat trafiksäkerhetseffekter av 2-1 

vägar identifierades, dock hade ingen av studierna utvärderat effekten specifikt för cykelolyckor. I en 

före/efterstudie av avsmalning av vägbanan med hjälp av räfflor vid korsningar på vägar med hög hastighet (ca 

80-90 km/h) observerades en 32% reduktion av alla olyckor samt 34% reduktion av döds-/skadeolyckor. Dock 

framgår inte effekten specifikt för olyckstyp eller skyddade/oskyddade trafikanter (Bared & Zhang, 2012). 

I potentialanalysen identifierades att åtgärden med högst potential var att anlägga en ny cykelbana utanför 

befintlig väg (relevant i 42% av olyckorna), följt av cirkulation (36%) och automatisk nödbroms (34%).  Även 

annan skyddsutrustning i form av knä och axelskydd hade hög potential (40%), dock ansågs denna bedömning 

vara mycket osäker. Mycket allvarligt skadade skulle i omkring 40% av fallen potentiellt reducerats med hjälm.  

Baserat på resultaten som framkommit drar vi slutsatsen att för att förhindra allvarliga olyckor med cyklister 

bör man så långt som möjligt separera cyklister från motorfordon på vägar med högre hastighet (≥70 km/h). Är 

detta inte möjligt bör man se över hastighetsgränsen samt justera vägens utformning, så som vägmarkeringar, 

så att den är i linje med användandet av vägen, eller det användande man vill se på vägen.  
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Bakgrund 

Ungefär 90% av alla olyckor där cyklister får en allvarlig personskada sker i tätort (Niska & Eriksson, 2013; 

Ekström & Linder, 2017; Fredriksson, Fredriksson & Strandroth, 2014), vilket troligen beror på att den största 

delen av trafikarbetet med cykel sker där. Dock sker en stor andel av cykelolyckor som leder till dödsfall 

utanför tätort. Exempelvis visar en studie från VTI som inkluderat alla omkomna cyklister mellan 2005-2015 

att 42% av alla olyckorna skett utanför tätort (Ekström & Linder, 2017). Andra studier har visat att drygt 

hälften av olyckor med omkomna cyklister i kollision med bil skett utanför tätort (Fredriksson, Bylund, & 

Oman, 2012; Kullgren m. fl.., 2019). I (Kullgren m. fl.., 2019) studerades dödsolyckor med cyklister uppdelat 

på inom och utanför tätort (statligt och kommunalt vägnät). Studien visade att 86% av omkomna cyklister på 

statligt vägnät blev påkörda av en bil, och att 8% av fallen var en singelolycka. Vidare var majoriteten (53%) 

av omkomna cyklister män över 55 år. Det vanligaste olycksscenariot var att cyklisten blev påkörd bakifrån 

eller från sidan, på liknande sätt som visats i (Fredriksson, Fredriksson & Strandroth, 2014).  

Dock är det långt fler cyklister som skadas allvarligt än som omkommer, även bland de olyckor som sker 

utanför tätort. Enligt en rapport från 2015 som använt STRADA som underlag var 66% av cykelolyckor utanför 

tätort i kollision med motorfordon, 12% var singelolyckor, samt 17% i kollision med annan cykel eller moped 

(Johansson, Rosander & Leden, 2015). Detta visar att även i icke dödliga olyckor utanför tätort är det oftast ett 

motorfordon inblandat.  

Vi vet sedan tidigare att påkörningshastigheten är högre i olyckor där cyklisten och bilen färdas i samma 

riktning jämfört med korsningsolyckor (Uittenbogaard, Camp & Montfort, 2016). Manövrar där en förare kör 

om en cyklist på en landsväg sker ofta vid hög hastighet (70 km/h eller högre) och är därför ofta kritiska med 

hänsyn till den stora hastighetsskillnaden. I en studie där en cykel utrustades med mätinstrument visades att 

föraren ofta hade kort tid, 10-15 sekunder, att planera och köra om cyklisten (Dozza m. fl.., 2016). Då något 

oförutsett inträffade och föraren tvingades bromsa, väja eller reagera på något annat sätt, hade föraren mycket 

lite tid att agera, mindre än 2 sekunder. Vidare visades att förare ofta inte tog ut tillräckligt avstånd i sidled 

samband med omkörningar, särskilt i situationer med mötande trafik. I Sverige saknas regler kring vilket 

avstånd som ska lämnas vid omkörning av en cyklist. På samma sätt som när en bilförare kör om en annan bil 

ska en bilförare ”lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan det egna fordonet och det fordon som körs 

om” (Trafikförordningen, 3 kap, 33 §). Det är alltså upp till föraren som gör en omkörning att avgöra vilket 

avstånd som är lämpligt. 

 

Den ökade användningen av el-cykeln möjliggör längre resor med cykel vilket innebär att till exempel fler 

boende utanför tätort kan se cykeln som ett alternativt transportmedel. Detta kan uppmuntra till ett ökat 

cyklande utanför tätort. Säkerhet på landsväg är också viktigt för de som cyklar för motionens skull, ibland 

som idrottsutövning, eftersom denna typ av cykling ofta sker utanför tätort. Enligt en undersökning från 

2018 är det omkring 30% av svenskar som cyklar för träning och motion varje vecka (Svensk Cykling, 2018) 

Som benämnts råder dock stora trafiksäkerhetsutmaningar med att skapa säker cykling utanför tätort då 

cyklingen ofta sker på vägar där också motorfordon framförs och där den relativa hastighetsskillnaden 

mellan fordonen är högre.  

 

 

Syfte 

Projektet syftar till att öka säkerheten för cyklister på vägar utanför tätort som delas med bilar och andra 

motorfordon. Detta görs genom en kartläggning av olyckor mellan cykel och motorfordon som sker utanför 

tätort. Därefter genomförs en litteraturstudie med fokus på säkerhetshöjande åtgärder på dessa typer av 

vägar. Vidare görs en analys görs för att förstå i vilken utsträckning olika säkerhetshöjande åtgärder kan 

adressera olyckor utanför tätort. 
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Cykling utanför tätort 

I denna studie behandlas begreppen ”tätort” och ”tättbebyggt område”. Dessa benämningar syftar till att 

beskriva vilken typ av bebyggelse ett område har. Tätort definieras av Statistiska Centralbyrån (SCB) som en 

sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och maximalt 200 meters avstånd mellan hus, samt 

maximalt 50% fritidshus (Statistiska Centralbyrån, 2016). Denna definition har dock kommit att ändrats och 

förtydligats (Statistiska Centralbyrån, 2019), men tidigare definition har använts i denna studie. 

Tättbebyggt område är en variabel som finns i STRADA, och som av polis rapporteras enligt: 

- vägar där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre. 

- kan vara högre tillåten hastighet om bebyggelsens omfattning och inverkan på trafikförhållanden kan 

jämställas med hastighetsbegränsning upp till 50 km/h. 

Det finns ytterligare en definition av begreppet tättbebyggt område som används i Nationella Vägdatabasen 

(NVDB): 

”Tättbebyggt område är det område inom vilket kommunen utfärdar lokala trafikföreskrifter. Ett område får 

förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller därmed jämförbart vägnät och 

bebyggelse” (Trafikverket, 2020). 

I Bild 1 och 2 nedan visas att NVDB och STRADAs definitioner av tättbebyggt område stämmer väl överens då 

hastigheten i områden som i NVDB klassas som tättbebyggda överensstämmer med definitionen kring 

hastighetsgräns som används i STRADA. 

 

 

 

Bild 1. Exempel på område med tättbebyggt område i NVDB. 
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Bild 2. Skyltad hastighet i NVDB. 

 

 

Metod  

Studien består av tre delar, där den första delen är en beskrivning av icke dödliga olyckor mellan cyklister 

och motorfordon där minst en cyklist skadats och som skett utanför tätort, dessa benämns i rapporten som 

personskadeolyckor. Dessa olyckor jämfördes när det var möjligt med olyckor med omkomna cyklister. 

Gruppskillnader undersöktes med Chi2-test för att se om fördelningar skiljer sig mellan olyckor med 

personskador och omkomna. Som steg två görs en litteraturgenomgång för att identifiera existerande 

preventionsåtgärder. Även en workshop genomförs i syfte att belysa olyckorna och föra fram en gemensam 

diskussion kring möjliga preventionsåtgärder. I steg tre undersöks i vilken utsträckning åtgärderna som 

identifierats adresserar de olyckor som analyserats. 

De datakällor som används för att beskriva olyckor med personskador är STRADA samt Nationell vägdatabas 

(NVDB). Olyckor med omkomna cyklister kommer från material från Folksam och baseras på Trafikverkets 

djupstudier av dödsolyckor. 

Urval 
I Figur 1 nedan visas en schematisk bild av urvalsprocessen. Ett urval gjordes av personer på cykel som skadats i 

en olycka med ett motorfordon och som rapporterats från både polis och sjukvård, detta eftersom polisens 

skiss och beskrivning av olyckan behövdes för att klassificera olyckstypen/konfliktsituationen. Urvalet 

begränsades till olyckor med personskada (exklusiva omkomna) utanför tättbebyggt område som skett 2009-

2018 (n=541). 

Koordinater från STRADA användes sedan för att inhämta kompletterande uppgifter från NVDB om; 

- Vägens skyltade hastighet 

- Vägbredd 

- Väghållare 

- Vägtyp 

- ÅDT total 

I nästan 25% av fallen saknades uppgift om skyltad hastighet i STRADA. Därför användes uppgifter om 

hastighet från NVDB. Eftersom fokus för den aktuella studien ligger på vägar utanför tätort inkluderades de 
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olyckor som skett på vägar med skyltad hastighet 70 km/h och uppåt. Dock gjordes bedömningar i fall-till-fall 

för olyckor som skett på vägar med lägre hastighet, där bedömning om huruvida vägen uppfattas som en 

”landsväg” gjordes baserat på vägens karaktär, med hjälp av kartan i NVDB samt Google maps. Dessa steg 

resulterade i ett urval om 275 olyckor. 

 

 

 

              Figur 1. Schematisk bild av urvalsprocessen. 

 

 

 

Allvarligt skadade 
Som allvarligt skadad räknas en person som får en permanent medicinsk invaliditet på minst 1 % (PMI1+) 
och mycket allvarligt skadad är en person med en permanent medicinsk invaliditet på minst 10 % (PMI10+). 
Begreppet medicinsk invaliditet används av försäkringsbolagen och ligger till grund för utbetalningar 
från olika försäkringar. Eftersom det kan ta lång tid att fastställ en permanent medicinsk invaliditet gör 
Transportstyrelsen istället en prognos över hur många som kommer att bli allvarligt och mycket allvarligt 
skadade. När en skada rapporterats i STRADA appliceras en risk för PMI för den specifika skadan (RPMI) som 
har tagits från i en studie genomförd av Folksam (Malm m. fl.., 2008). Risker beräknas både för specifika skador, 
men också en sammanlagd invaliditet för varje skadad person. Med hjälp av dessa risker beräknar 
Transportstyrelsen ett prognosticerat antal allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade personer från 
STRADA (Berg m. fl.., 2016; Ifver och Berg, 2009).  
 

Olyckor med omkomna cyklister 
Som nämnts ovan jämförs olyckor med skadade cyklister med omkomna cyklister. Analys och resultat kring 

dödsolyckor med cyklister är hämtade ur en studie genomförd av Folksam (Kullgren m.fl 2019). Studie är 

baserad på material från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Djupstudierna omfattar alla trafikolyckor 

med dödlig utgång på de svenska vägarna och innehåller bland annat obduktionsprotokoll från rättsläkare, 

förhör och vittnesuppgifter från Polisen, insatsrapporter från Räddningstjänsten och Trafikverkets 

undersökning av olycksplats och fordonen. Djupstudierna utgör därför ett unikt detaljerat och representativt 

material som lämpar sig väl för kvalitativa analyser. I analyserna som ingår i denna studie inkluderades en 

delmängd av de dödsolyckor med cyklister som ingick i Kullgren m.fl. (2019). Totalt ingick 69 cyklister som 

omkommit i en kollision med motorfordon på vägar utanför tätbebyggt område under åren 2006 till 2016.  
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Beskrivning av olyckor med skadade cyklister samt jämförelse med omkomna 

Olyckorna som identifierats genom urvalet analyseras. Relevanta variabler är tex; väghållare, platstyp, 

fordonstyp, om olyckan skedde under omkörning, hastighetsbegränsning, vägegenskaper, ljusförhållanden, 

hjälmanvändning, samt vilka skador cyklisten fått. Särskild vikt kommer läggas vid allvarliga skador med risk 

för medicinsk invaliditet. Jämförelser görs med tidigare studier av dödsolyckor. För att klassificera olyckorna 

och på så sätt skapa en bild av konfliktsituationen, användes samma olyckstyper som tex Kullgren m. fl..  

(2019) använde för att göra samma analys av omkomna på statligt vägnät (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Indelning av olyckstyper utifrån inblandade fordons färdriktning innan olyckan. 

 

 

Litteraturgenomgång 

En litteratursökning genomfördes för att identifiera existerande åtgärder som tillämpas på vägar utanför tätort. 

Fokus var på studier som utvärderat effekten av olika åtgärder och utformningar. Sökningar gjordes i 

vetenskapliga databaser, Google, Google Scholar samt TS-handboken (TOI) och DSS SafetyCube. 

Potentialanalys 

En analys gjordes för att undersöka i vilken grad olika åtgärder kan adressera de olyckor som identifierats i 

tidigare steg. Detta gjordes genom att för varje åtgärd definiera en målpopulation av olyckor som åtgärden 

relaterar till. 

 

 

Resultat kartläggning av olyckor 

Totalt skadades 275 cyklister i en kollisionsolycka med motorfordon utanför tätort mellan åren 2009-2018, i 

olyckor som rapporterats av både polis och sjukvård. Merparten (85%) av cyklisterna skadades i kollision 

med en personbil. Mellan åren 2006-2016 omkom 69 cyklister i en kollisionsolycka med motorfordon utanför 

tätort varav 71% påkörda av en personbil. 
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När har olyckorna inträffat? 
I Figur 3 illustreras att de flesta olyckor inträffat under sommarmånaderna, dock finns det vissa skillnader i 

fördelningen bland omkomna respektive personskadeolyckor sett över hela året (p=0.03).   

I Figur 4 visas att det är ganska jämn fördelning av dagar och tidpunkt för personskadeolyckor, med en något 

högre koncentration kring dagtid under veckoslutet. 

I Tabell 1 visas att en majoritet av olyckorna med skadade cyklister (86%) inträffade i dagsljus. Av de olyckor 

som inträffade i mörker eller gryning/skymning (23 stycken) fanns det gatubelysning som var tänd i endast 

fem av fallen. 

 

 

Figur 3. Fördelning av olyckor per månad. 

 

 

 

Figur 4. Fördelning av tidpunkt under veckodagar som olyckorna med personskador inträffat. 
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Tabell 1. Närvaro av belysning vid olika ljusförhållanden i olyckor med personskador. 

Belysning 
Ljusförhållande 

Total 
Dagsljus Gryning/skymning Mörker Okänt 

Okänt 15 2 3 4 24 

Saknas 22 5 17 1 45 

Släckt 4 1   5 

Tänd  2 3  5 

Uppgift saknas 196    196 

Total 237 10 23 5 275 

 

 

 

Vilka har skadats och hur? 

Gällande kön och ålder kan tydliga skillnader ses. En övervägande majoritet av de skadade cyklisterna 

inblandade i olyckor var män (69%), varav majoriteten var över 45 år (Figur 5). Bland kvinnorna var 

majoriteten däremot under 45 år. Bland omkomna utgörs den största gruppen av män över 75 år. Skillnaden 

i åldersfördelning mellan omkomna och personskadeolyckor är statistiskt signifikant (p= <0.01) 

När det gäller användande av skyddsutrustning så har fler män än kvinnor (68% jämfört med 53%) använt 

hjälm i personskadeolyckor, bland omkomna är förhållandet tvärtom (17% jämfört med 41%) (Figur 6). 

Skillnaden i hjälmanvändning mellan personskadeolyckor och olyckor med omkomna är statistiskt signifikant 

(p= <0.01). 

 

 

 

 

Figur 5.  Fördelning av ålder uppdelat på män och kvinnor i personskadeolyckor samt bland omkomna. 
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Figur 6. Hjälmanvändning bland kvinnor och män i personskadeolyckor (vänster) samt olyckor med omkomna 

(höger). 

 

 

Fördelningen av prognostiserade invalidiserande skador visas nedan. Bland allvarligt skadade var benskador 

vanligast (21%), följt av huvud (19%) och arm (18%). Bland mycket allvarligt skadade var 55% huvudskador 

(Figur 7). 

 

Figur 7. Fördelning av prognosticerade invalidiserande skador bland allvarligt skadade och mycket allvarligt 

skadade uppdelat på kroppsregion. 

 

 

Vägomständigheter  
Flest olyckor där en cyklist skadades (53%) skedde på smalare vägar med en vägbredd upp till 6,6 m (Figur 8 

och Tabell 2). Intressant att observera är att andelen mycket allvarligt skadade tenderar att bli högre med 

ökad vägbredd, jämfört med alla skadade och allvarligt skadade. Sett till omkomna är majoriteten av 
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olyckorna koncentrerade till vägar 6,7-10 m, med den högsta andelen på vägar 6,7-7,9 m breda. Fördelning 

av vägbredd skiljer sig signifikant mellan olyckor med personskador och olyckor med omkomna (p= <0.01). 

Notera att för samtliga figurer gäller att i de fall uppgifter om vägen saknas är väghållaren enskild eller 

kommunal. 

Majoriteten av olyckor inträffade på vägar klassade som ”vanlig väg” i NVDB (Figur 9) samt hade en skyltad 

hastighetsgräns 70 km/h (Figur 10). Majoritet av cyklister skadas eller förolyckas på vägar med låg ÅDT, 

<=2000, Figur 11 Fördelningen indikerar en högre andel av olyckor när cyklister förolyckas sker på vägar med 

högre total ÅDT. Figur 12 illustrerar total ÅDT i kombination med hastighetsgräns och visar att merparten av 

olyckor oavsett allvarlighetsgrad sker på vägar skyltade med hastigheten 70 km/h.  

 

 

 

Figur 8. Andel skadade, allvarligt skadade, mycket allvarligt skadade samt omkomna fördelat på olika 

vägbredd i meter. 
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Figur 9. Andel skadade, allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade fördelat på vägtyp. 

 

 

 

 

Figur 10. Andel skadade, allvarligt skadade, mycket allvarligt skadade samt omkomna fördelat på 

hastighetsgräns. 
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Figur 11. Andel skadade, allvarligt skadade, mycket allvarligt skadade samt omkomna fördelat på olika 

intervall av total ÅDT. 

 

 

 

 

 

Figur 12. Antal olyckor med personskador fördelat på hastighetsgräns samt total ÅDT. 
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Tabell 2. Korstabell över vägbredd och skyltad hastighet i olyckorna med personskada. Andel (%) av totalen 

275. 

Vägbredd 
(meter) 

Skyltad hastighet (km/h)  

40 50 60 70 80 90 100 110 Total 

<5,7 0,4% 0,4%  18% 0%  2% 0,4% 58 

5,7-6,6  2% 0,4% 22% 7%  1%  88 

6,7-7,9   0,4% 8% 3% 1% 1%  37 

8,0-10,0   0,4% 9% 5% 5% 1% 0,4% 56 

10,1-11,5    1% 1%    4 

>11,5     1% 3% 1%   15 

okänt    6% 0%    17 

Total 1 7 3 178 54 18 12 2 275 

 

 

 

Klassificering av olyckssituationen – skadade cyklister 

För varje olycka gjordes en klassificering av konfliktsituationen genom att ta del av polisens skiss över 

olyckan, samt polisens och den skadade cyklistens beskrivning av olyckan. Av denna analys framkom att över 

hälften (52%) av olyckorna då cykel och bil färdas i samma riktning, eller i en mötandesituation (Figur 13). 

Allra vanligast var ett motorfordon som kommer bakifrån och kör på cyklisten (L1, 31%). I 42% av dessa fall 

skedde kollisionen i samband med att cyklisten blivit omkörd. Totalt har 13% av olyckorna med personskador 

skett i samband med omkörning. Baserat på olycksbeskrivningen identifierades också att i 29 av 275 fall 

(11%) uppgavs att den skadade cyklisten cyklat i en grupp om minst två personer. 

 

Klassificering av olyckssituationen – omkomna cyklister 
Bland omkomna har 19% av olyckorna skett i samband med omkörning. Totalt inträffade 22% av olyckorna 

då cyklistens och motorfordonets färdriktning korsades. Nästan lika stor andel av olyckorna, 18%, skedde i 

en situation där motorfordonet under sväng korsar cyklistens färdriktning. Olyckor med omkomna har i 

större utsträckning skett i korsandesituationer, och inga olyckor med omkomna har skett i samband med att 

ett motorfordon har svängt. Skillnaden är statistiskt signifikant (p= <0.01) 
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Figur 13. Fördelning av olyckssituationerna. I orange box framgår fördelningen av olyckorna i den aktuella 

studien (n=275) och i de grå boxarna är motsvarande fördelning av omkomna cyklister i kollision med 

motorfordon ifrån Folksams studie (n=69). 

 

 

Sammanfattning av resultat - kartläggning av olyckor 
• Av de som skadas och omkommer på vägar utanför tätort är majoriteten män. Bland de som 

skadats var hjälmanvändningen signifikant högre bland män än bland kvinnor (68% jämfört med 

53%). Bland omkomna var hjälmanvändningen istället signifikant lägre bland män jämfört med 

kvinnor (17% jämfört med 41%).  

• En majoritet av olyckorna med skadade cyklister (86%) inträffade i dagsljus. 

• Majoritet av cyklister skadas eller förolyckas på vägar med låg total ÅDT, <=2000. De flesta av 

olyckorna med personskada har skett på smalare vägar <6,6 m, med låg total ÅDT och skyltad 

hastighet 70 km/h Bland omkomna har lika stor andel olyckor skett på vägar med skyltad hastighet 

om 70 km/h som 90 km/h.  

• Påkörning bakifrån när cykel och motorfordon färdas i samma riktning var den vanligaste 

konfliktsituationen, både bland personskadeolyckor och olyckor med omkomna. I omkring 40% av 

dessa olyckor (eller 13% av alla olyckor) med personskador skedde olyckan i en 

omkörningssituation. Motsvarande siffra bland omkomna bedöms vara högre, 68%. 

• Olyckor som har skett i korsandesituationer där bilen färdas rakt fram (C1-C2) istället för att bilen 

svänger (T1-T5), var vanligare bland omkomna än bland personskadeolyckor. En annan skillnad är 

att olyckor med omkomna i större utsträckning skett på bredare vägar, med högre ÅDT och högre 

hastighet (90 km/h). 
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Bild 3. Bild från Google Maps som visar en olycksplats på en 6 m bred väg med hastighetsgräns 70 km/h, den 

typ av väg som var vanligast i olyckorna. 

 

 

Workshop ”säkerhetshöjande åtgärder för cykling på landsväg” 

En workshop hölls den 14 oktober 2019 på VTI i Linköping. Ett 20-tal representanter från åtta olika 

organisationer deltog: Trafikverket, Motala kommun, Cykelfrämjandet, Movea, Trivector, Autoliv, Folksam 

och VTI. Utöver information från projektet hölls tre korta presentationer som inledning, på följande 

områden:  

• Bygdevägar (Svante Berg, Movea) 

• Förbättrad autobroms på personbilar med detektion av cyklister (Nils Lubbe, Autoliv) 

• Upplevd trygghet i omkörningssituationer (Ruggero Ceci, Trafikverket)  

Syftet med workshopen var att berätta om projektets inriktning ”att öka säkerheten för cyklister på vägar 

utanför tätort som delas med bilar och andra motorfordon” och delge de resultat som framkommit genom 

att kartlägga olyckor utanför tätort som leder till allvarliga skador, därför att olyckor som leder till allvarliga 

skador är långt fler och kan skilja sig från dödsolyckor på landsbygd eftersom cykelolyckor med dödlig utgång 

utanför tättbebyggt område tidigare har studerats.  

Del två i workshopen användes till att diskutera resultatet av kartläggning med olyckor mellan cykel och 

motorfordon som sker utanför tätort sett i relation till möjliga säkerhetshöjande åtgärder för att öka 

säkerhet och trygghet för cyklister på dessa typer av vägar. Konkreta exempel från olyckorna användes som 

underlag för att skapa en gemensam bild av situationen vid olyckstillfället. Utifrån den ”bilden” 

diskuterades olika möjliga åtgärder samt att det identifierades hinder/möjligheter/förutsättningar/”luckor” 

för hur åtgärder ska komma på plats.  

Nedan redovisas en sammanfattning över de olika områden som berördes under diskussionerna.  

Faktorer som hindrar/försvårar implementering 

- Prioriteringen i transportsystemet hittills anpassad efter bil 

- Attityder 

Faktorer som kan främja implementering 

- Prioritera cykel i stället 

- Utbildning, regler, information/diskussion 

- Ge cykeln plats, både i planering och utformning av infrastrukturen, samt att tänka om befintlig 

infrastruktur utifrån cykelns behov. 
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Behöv av kartläggning 

- Klassificering av vägmiljöer utifrån cykelns perspektiv 

- Kartlägga behov av infrastruktur (prioriterade stråk etc) 

Förslag säkerhetshöjande åtgärder 

- 1,5 metersregel 

- Variabel hastighetsanpassning 

- Bättre belysning och ökad synbarhet av cyklisten 

- Kommunicerande hjälm eller utrustning (vehicle 2 vehicle kommunikation) 

- Sänkt bashastighet från 70 till 60 km/h 

- Mitträffling av 7-metersväg 

- Rondell i korsningar på väg med högre hastighet 

- Skapa uppställningsyta för cyklister i korsningar 

 

 

Litteratursökning av åtgärder 

En litteratursökning genomfördes för att identifiera existerande åtgärder relaterat till cykel som tillämpas på 

vägar utanför tätort. Fokus var på studier som utvärderat trafiksäkerhetseffekten olika åtgärder och 

utformningar, främst i förhållande till cyklister. Sökningar gjordes i vetenskapliga databaser, Google, Google 

Scholar samt TS-handboken (TOI) och DSS SafetyCube. Nio olika åtgärder som utvärderats i 11 olika studier 

identifierades och finns redovisade i Tabell 3 nedan. Notera dock att hjälm var en åtgärd som inte är specifikt 

för vägar utanför tätort, men denna inkluderades ändå.  

Avstånd i samband med omkörning 
Litteraturgenomgången visade att de flesta åtgärder som behandlade vägar utanför tätort, och utvärderingar 

av dessa, främst handlat om olika sätt att påverka avståndet mellan motorfordon och cyklister i 

omkörningssituationer. Både genom olika vägutformningar samt tillämpning av regler om minsta avstånd i 

samband med omkörning (så kallad 1,5-metersregel). När det gäller trafiksäkerhetseffekten av dessa typer av 

åtgärder var det få studier som kunde visa på positiva effekter, och i två fall var det negativa effekter; cykelfält 

på vägar med högre hastighet (Parkin & Meyers, 2010) och räfflad mittlinje (Savolainen m. fl., 2012). Räfflad 

mittlinje eller sidolinje är ingen direkt åtgärd som syftar till att höja säkerheten för cyklisten, men studier har 

utvärderat hur närvaron av dessa påverkat säkerheten för cyklister. När det gäller ”1,5-metersregeln” har 

effekten på olyckor undersökts i två studier, Haworth m. fl., 2017 samt Nehiba, 2018. I Haworth m. fl. (2017) 

studerades effekten av införandet av lagkrav om minsta avstånd i samband med omkörning i Queensland, 

Australien. I studien observerades en minskning av dödsolyckor med 35% under perioden 16 månader efter 

införandet av lagkrav om minsta avstånd i samband med omkörning, jämfört med en två-årsperiod innan 

införandet. Dock var minskningen inte statistiskt signifikant. Även en icke signifikant minskning av allvarliga och 

mindre allvarliga skador observerades. Sett till totala antalet personskadeolyckor fanns en signifikant 

minskning, dock kunde det inte klarläggas om denna minskning var en effekt av lagkravet. I Nehiba (2018) 

studerades effekten av införandet av lagkrav om minsta avstånd i samband med omkörning i olika delstater i 

USA på antalet omkomna cyklister. Ingen signifikant effekt av lagkravet på dödsfall bland cyklister kunde hittas. 

2-1 vägar 
Tre studier som utvärderat trafiksäkerhetseffekter av 2-1 vägar identifierades, dock hade ingen av studierna 

utvärderat effekten specifikt för cykelolyckor. I en studie från Nederländerna (Jaarsma m. fl., 2011) undersöktes 

effekten av så kallade ”60 km/h zoner” där en jämförelse gjordes med liknande vägar med 80 km/h 

hastighetsgräns. Resultatet visade en 24% minskning av personskadeolyckor (ej endast cykelolyckor) på vägar 

med ”60 km/h zoner”. I korsningar var minskningen 44%. I en studie från Danmark (Lund, 2015) observerades 

under en åtta-års period en signifikant 29% minskning av alla olyckstyper (oavsett trafikantgrupp) på 2-1 vägar, 

och en 33% minskning av personskadeolyckor (dock ej statistiskt signifikant). I en svensk studie (Berg & van der 



 

19 

 

Muelen, 2018) observerades en liten minskning av medelhastigheten (-2 km/h i genomsnitt) på 2-1 sträckor. 

Ingen påverkan på olyckor kunde observeras. 

 

Kampanj ”Dela-vägen” 
Kampanjer som syftar till att förbättra interaktionen mellan cyklister och bilister, ”dela-vägen”, har 
utvärderats i två studier. Man fann då positiva effekter kopplat till förbättrat självrapporterat beteende 
bland bilister och cyklister (Høye, Fyhri & Bjørnskau, 2016), och dels en sänkning av medelhastigheten bland 
motorfordon med 4 km/h (Kay m. fl.., 2014). Dock fanns ingen signifikant skillnad i medeldistans mellan bilist 
och cyklist i omkörningssituationer, och ingen utvärdering har gjorts på effekten på olyckor eller skador 
bland cyklister. Utvärderingarna tyder dock på att denna typ av kampanj haft god effekt, men hänsyn bör tas 
till hur kampanjerna genomfördes. 

Belysning på väg 

Trots att relativt få olyckor skedde i mörker så saknades i merparten av dessa olyckor belysning på vägen 
(Tabell 1). Vägbelysning på vägar utanför tätort har i en studie visats reducera personskadeolyckor bland 
cyklister med 60% (Wanvik, 2009). Dock redovisades inte Wanvik (2009) vilken typ av olyckor (singelolyckor 
eller kollision med fordon) det gällde, så effekten skulle kunna vara olika om man tittar på specifikt olyckor 
med motorfordon inblandat, eller endast singelolyckor. Vidare identifierades en studie från Tjeckien (Bíl, 
Bílova & Müller, 2010) som visat att risken för dödsolycka (jmf med svårt skadad) var 7% högre i mörker med 
vägbelysning och 216% högre i mörker utan vägbelysning (jmf med dagsljus). Dock har studien ej 
kontrollerat för hastighet/hastighetsgräns samt ej klarlagt om olyckan skett inom eller utanför tätort. 

Avsmalnande/hastighetsreducerande vid korsningar på vägar med hög hastighet 

I en före/efterstudie av avsmalning av vägbanan med hjälp av räfflor vid korsningar på vägar med hög hastighet 

(ca 80-90 km/h) observerades en 32% reduktion av alla olyckor samt 34% reduktion av döds-/skadeolyckor. 

Dock framgår inte effekten specifikt för olyckstyp eller skyddade/oskyddade trafikanter (Bared & Zhang, 2012). 
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Tabell 3. Sammanställning av identifierade åtgärder på vägar utanför tätort. 

Åtgärd Referens Material Metod TS-effekt 

Bred vägren Abdel-Rahim & 
Sonnen (2012) 

Olycksdata från Idaho, 
USA 2002-2010, på icke 
separerade statliga 
tvåfälts-vägar. 
Exkluderat vägar med 
räfflor (sida eller mitt). 

Endast beskrivande 
statistik. 

Vägren med bredd 1,2-
1,8 m hade lägst antal 
olyckor med fotgängare 
och cyklister i jämförelse 
med smalare och bredare 
vägrenar. Dock har man 
inte kontrollerat för 
exempelvis hastighet 
eller flöden. 

Vägbelysning Wanvik (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
Bíl, Bílova & Müller 
(2010) 

Holländsk databas med 
762 835 
personskadeolyckor 
samt 3 271 343 olyckor 
med egendomsskada 
under 1987-2006. 
 
 
Tjeckisk databas med 
4460 polisrapporterat 
svårt skadade cyklister 
samt 968 omkomna 
cyklister. Endast 
cyklister 18+ år 
inkluderades. 

Odds ratio och 
metaanalys. 
 
 
 
 
 
 
Odds ratio 

Belysning på vägar 
utanför tätort reducerade 
skador bland cyklister 
med 58%. Detta var dock 
ej specificerat för olika 
olyckstyper. 
 
 
Risk för dödsolycka (jmf 
med svårt skadad) var 7% 
högre i mörker med 
vägbelysning och 216% 
högre i mörker utan 
vägbelysning (jmf med 
dagsljus). Dock ej 
kontrollerat för 
hastighet/hastighetsgräns 
samt ej klarlagt 
urban/rural. 

Cykelfält på vägar med högre 
hastighet 

Parkin & Meyers 
(2010) 

843 observationer av 
avstånd som lämnas av 
motorfordon vid 
omkörning av cyklister 
på vägar med/utan 
cykelfält. 

Cykel utrustad med 
kamera samlade in data 
från tre olika platser 
med tre olika 
hastighetsgränser med 
och utan cykelfält. 

På vägar med högre 
hastighetsgräns (64 och 
80 km/h) med cykelfält 
höll bilar mindre avstånd 
till cyklister i samband 
med omkörning, jämfört 
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med liknande väg utan 
cykelfält. 

Mitträffla Savolainen m. fl.. 
(2012) 

1200 observationer av 
avstånd som lämnas av 
motorfordon i samband 
med omkörning av 
cyklister på vägsträcka 
med/utan mitträffla 
(629 med, 571 utan). 

Videoanalyser från 
kamera som monterats 
vid sidan av vägen. 
 
Analys i form av 
logistisk regression. 

Cyklistens placering på 
vägrenen påverkade 
motorfordons placering 
på vägbanan. När 
cyklisten var placerad 
närmare vägbanan (långt 
till vänster på vägrenen) 
var det större sannolikhet 
att bilen skulle korsa den 
räfflade mittlinjen. 

60 km/h zoner (jmf 2-1 väg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1 väg 
 
 
 
 
 
 
 
2-1 väg 

Jaarsma m. fl.. (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lund (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
Berg & van der 
Muelen (2018) 

Olycksdata från 20 
områden i 
Nederländerna (totalt 
851 km väg). 
 
 
 
 
 
 
Olycksdata från 55 2-1 
vägar i Danmark under 
8-årsperiod. 
 
 
 
 
 
Före/eftermätningar av 
5 sträckor där 2-1-väg 
infördes. Kontroller av 
hastighet, körbeteende 
samt olyckor. 

Före/efter studie med 
kontrollgrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Före/efter studie. 
 
 
 
 
 
 
 
Före/efter studie. 

I jämförelse med liknande 
vägar men med 80 km/h 
hastighetsgräns hade 60 
km/h zoner 24% 
minskning av 
personskadeolyckor (ej 
endast cykelolyckor). I 
korsningar var effekten -
44%. 
 
Signifikant 29% minskning 
av alla olyckstyper. 
Personskadeolyckor 
minskade 33% dock ej 
statistiskt signifikant. Ej 
redovisat för olika 
trafikantgrupper. 
 
Liten minskning av 
medelhastigheten (-2 
km/h i genomsnitt) på 
sträckorna.  
Ingen påverkan på 
olyckor kunde 
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observeras. Förändrat 
körbeteende (placering 
på vägen) hos 
motorfordon 
observerades. 

”1,5-metersregel” Haworth m. fl.. (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nehiba (2018) 

Polisrapporterade 
olyckor med cyklister 
under perioden April 
2012 - Oktober 2015, 
samt olycksdata från 
Queensland Road Crash 
Database för perioden 
April 2012 - Juli 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data om omkomna i 
trafiken i USA (alla 
olyckstyper) från 
databasen FARS 1990-
2014) varav 18,534 
omkomna cyklister 

Före/efter studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regressionsmodell som 
jämför trender i 
dödsfall bland cyklister 
mellan stater som 
har/inte har lagkrav om 
MPD.  

Icke statistiskt signifikant 
minskning av dödsolyckor 
med 35% under perioden 
16 månader efter 
införandet av minimum 
passing distance law 
(MPD), jämfört med en 
två-års period innan 
införandet. Även en icke 
signifikant minskning av 
allvarliga och mindre 
allvarliga skador 
observerades. Sett till 
totala antalet 
personskadeolyckor fanns 
en signifikant minskning. 
Dock är det inte klarlagt 
att dessa minskningar var 
en effekt av MPD. 
 
Ingen signifikant effekt av 
MPDL på dödsfall bland 
cyklister kunde hittas. 

Skylt ”dela vägen” Kay m. fl.. (2014) 1256 observationer av 
avstånd som lämnas av 
motorfordon, ”crowding 
behaviour” samt 
hastighet i samband 

Videoanalyser från 
kamera som monterats 
vid sidan av vägen. 
 

Fordon körde något 
längre från högra 
kantlinjen. Ingen 
signifikant effekt på 
medeldistansen till cyklist 
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med omkörning av 
cyklister på vägsträcka 
med/utan mitträffla 
samt med/utan skylt om 
”share the road” (601 
observationer med skylt, 
655 utan). 

Analys i form av 
logistisk regression. 

vid omkörning. Sänkte 
fordons medelhastighet 
med 4 km/h. 

Avsmalnande/hastighetsreducerande 
vid korsningar på vägar med hög 
hastighet (ca 80-90 km/h) 

Bared & Zhang (2012) Före/efter studie av åtta 
korsningar i fem olika 
delstater i USA. 
Olycksdata 3-5 år före 
samt 2-3 år efter 
implementering av 
avsmalnande mha 
räfflor. 

Analys med statistisk 
metod som jämfört 
antal olyckor med 
förväntat antar olyckor i 
jämförbara korsningar 
utan interventionen. 

32% reduktion av alla 
olyckor samt 34% 
reduktion av döds-
/skadeolyckor. Ej 
specificerat för olyckstyp 
eller 
skyddade/oskyddade 
trafikanter. 

Hjälm Olivier & Creighton 
(2016) 

Metaanalys av data från 
40 studier med över 
64 000 skadade 
cyklister. 

Odds ratio, metaanalys Hjälm reducerar alla 
huvudskador med 51% 
samt svåra huvudskador 
med 69% 
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Potentialanalys baserat på identifierade åtgärder 

För att förstå vilka åtgärder som kan adressera olyckor som sker mellan cyklister och motorfordon på vägar 
utanför tätort gjordes en potentialanalys av åtgärder, baserat på de 275 olyckor med personskador i 
STRADA. Litteraturgenomgången visades att relativt få åtgärder utvärderats specifikt utanför tätort eller för 
cykel. Därför inkluderades även andra typer av åtgärder som kan ha potential i cykelolyckor, och som 
inkluderats i liknande studier tidigare (tex Kullgren m. fl.., 2019, samt Rizzi m. fl.., 2020), även om en 
utvärdering av effekten för cykelolyckor eller effekten utanför tätort saknas i litteraturen. Detta för att 
kunna underlätta jämförelse med tidigare studier. Med tanke på detaljnivån i datamaterialet gjordes även en 
bedömning gjordes av tillförlitligheten till potentialerna för de olika åtgärderna, baserat på hur säker 
bedömning som kan göras att åtgärden skulle vara relevant med hänsyn till olycksförloppet och andra 
omständigheter.  

Resultaten är redovisade i Tabell 4 nedan. Åtgärden med högst potential var att anlägga en ny cykelbana 
utanför befintlig väg (relevant i 42% av olyckorna), följt av cirkulation (36%) och automatisk nödbroms (34%).  
Även annan skyddsutrustning i form av knä och axelskydd hade hög potential (40%), dock ansågs denna 
bedömning vara mycket osäker. När det gäller cirkulation som åtgärd finns studier som visar att effekten för 
cyklister kan vara negativ beroende på utformningen av cirkulationen (se tex Trafiksäkerhetshandboken), 
varför denna åtgärd förutsätter en utformning som är säker för cyklister. Bland mycket allvarligt skadade var 
det hjälm samt anläggande av ny cykelbana utanför befintlig vägbredd som hade högst potential (42% 
vardera). 
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Tabell 4. Sammanställning av möjliga åtgärder samt deras maximala potential att adressera olyckor med personskador på vägar utanför tätort. 

Åtgärd Potential 
tillförlighet av 

potentialens bedömning 

skadade 
oavsett 

skadegrad 
(N=275) 

allvarligt 
skadade 
(N=81) 

mycket 
allvarligt 
skadade 
(N=19) 

Vägbelysning 

Alla typer av cykelolyckor som 
skett i mörker utan 

vägbelysning. Exkl okänt 
ljusförhållande. 

Rött – osäker bedömning 
21 

 
8% 

6 
 

7% 

4 
 

21% 

Cykelfält på vägar med 
högre hastighet 

Olyckstyp L1, L2 samt On. Väg 
minst 9 m bred. Fanns ej redan 

cykelbana. Hastighet <=70 km/t. 
ÅDT > 1000. 

Rött – osäker bedömning 
7 
 

3% 

3 
 

4% 

1 
 

5% 

“2-1 väg” 

Olyckstyp L1, L2 samt On. Väg 
minst 9 m bred. Fanns ej redan 

cykelbana. Hastighet <=70 km/t. 
ÅDT < 1000. 

Rött – osäker bedömning 
7 
 

3% 

3 
 

4% 

1 
 

5% 

 
“1,5-metersregel" 
  

Olyckstyp L1 i samband med 
omkörning. Oavsett vägbredd. 

Fanns ej redan cykelbana. 
Rött – osäker bedömning 

33 
 

12% 

9 
 

11% 

2 
 

11% 
 
“Dela vägen” 
  

GC-bana inom befintlig 
vägbredd 

Olyckstyp L1, L2 samt On. Väg 
minst 9 m bred. Fanns ej redan 

cykelbana. 
Grön  

19 
 

7% 

8 
 

10% 

4 
 

21% 

Ny separat cykelväg 
Olyckstyp L1, L2 samt On. Väg 

smalare än 9 m. Fanns ej redan 
cykelbana. 

Grön 
115 

 
42% 

32 
 

40% 

8 
 

42% 

Hastighetssäkring/dämpning 
i korsning 

Olyckstyper C+T. 
Hastighetsgräns <=60 km/h. 

Gul – mindre säker 
bedömning 

6 
 

3 
 

1 
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2% 4% 5% 

Planskild passage 
Olyckstyper C+T. 
Hastighetsgräns >60 km/h. 
Cykelbana fanns. 

Grön 
30 

 
11% 

4 
 

5% 

0 
 

0% 

Cirkulation 
Olyckstyper C+T. 
Hastighetsgräns <=80 km/h 

Grön (beroende på 
utformning) 

98 
 

36% 

30 
 

37% 

5 
 

26% 

Sänkt hastighet från 70 
km/h till 60 km/h 

alla olyckstyper i 
hastighetsgräns 70 km/h enligt 
powermodellen 

Grön 
18 

 
7% 

-* -* 

Automatisk nödbroms för 
cyklister 

Olyckstyp C+L1, hastighetsgräns 
upp till <=70 km/h, oavsett 
ljusförhållande 

Gul – mindre säker 
bedömning 

94 
 

34% 

27 
 

33% 

6 
 

32% 

Antisladd 

motorfordon har fått sladd 
enligt olycksbeskrivningen 
(okänt om motorfordon redan 
är utrustat med antisladd 
därmed gul potential) 

Gul – mindre säker 
bedömning 

4 
 

1% 

1 
 

1% 

0 
 

0% 

Sidoradar tunga fordon T1+T5 med tunga fordon 
Gul – mindre säker 

bedömning 

1 
 

0% 

0 
 

0% 

0 
 

0% 

Underglidningsskydd på 
tunga fordon 

T med tunga fordon 
Gul – mindre säker 

bedömning 

1 
 

0% 

0 
 

0% 

0 
 

0% 

Hjälm Huvudskada har ej haft hjälm Grön 
36 

 
13% 

11 
 

14% 

8 
 

42% 

Annan skyddsutrustning AIS 1-2 knä och axelskador Rött – osäker bedömning 
111 

 
40% 

21 
 

26% 

6 
 

32% 

    *Effektsamband saknas för allvarligt skadade 
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Specifik fråga realistiskt planskild passage  

I samband med att skyltfondsansökan bedömdes dök en fråga upp från Trafikverket gällande i vilken grad en 

planskild passage hade varit en realistisk åtgärd. Därför har, förutom potentialanalysen, en separat analys 

gjorts för att besvara denna fråga. Bedömning gjordes med hjälp av bilder från Google Maps samt information 

från NVDB. En parameter som hade varit relevant för att bedöma rimligheten i denna åtgärd, men som tyvärr 

saknats, är data om cykelflöde. Istället har närhet till tättbebyggt område använts för att uppskatta ett 

antagande om cykelflöde. Det hade också varit relevant för bedömningen att veta vilka cykelvägar som hör till 

kommunens prioriterade cykelnät, men detta har ej varit möjligt inom ramen för detta projekt. 

Totalt skedde 31 av olyckorna i en korsning där det fanns någon form av cykelväg (cykelbana/GC-bana). Av 

dessa bedömdes att 17 av olyckorna skett vid en passage där planskildhet skulle vara en möjlig åtgärd. Med 

hänsyn till omgivningen bedömdes att i tio av dessa fall skulle en planskild passage vara en realistisk åtgärd. 

Skillnaden mellan möjlig och realistisk är som sagt en uppskattning utifrån närhet till tättbebyggt område 

samt platsens karaktär. Fem av olyckorna skedde vid en på/avfart till motorväg. I fyra av olyckorna var 

skadegraden måttligt eller allvarligt skadad enligt den sammanvägda skadegraden i STRADA (Injury Severity 

Score). I Tabell 5 visas vägegenskaper för de tio olyckor där planskild passage bedömts vara en realistisk 

åtgärd. 

 

Tabell 5. Vägegenskaper i olyckor där planskild passage bedömts vara en realistisk åtgärd. 

Vägomständigheter Antal 

Hastighetsgräns 70 km/h 6  
80 km/h 2  
100 km/h 1  
110 km/h 1 

Väghållare kommunal 4  
statlig 6 

Total ÅDT 2001-4000 3  
4001-8000 3  
Uppgift saknas 4 

Vägbredd <5,7 1  
5,7-6,6 3  
8,0-10,0 4  
10,1-11,5 1  
>11,5  1 

Total 
 

10 
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Bild 4. Två exempel på korsningar där planskild passage bedömts vara en realistisk åtgärd. 

 

 

Diskussion 

Kartläggning av olyckor 
I denna studie har vi gjort en kartläggning av personskadeolyckor som sker utanför tätort, samt jämfört 

dessa med olyckor med omkomna cyklister utanför tätort. I likhet med olyckor med omkomna cyklister så är 

det flesta som skadats män, varav en majoritet varit 60 år eller äldre. De flesta av olyckorna skedde på 

smalare vägar <6,6 m, med lägre ÅDT och skyltad hastighet 70 km/h. Bland olyckor med omkomna har 

merparten av olyckorna inträffat på vägar med 70 km/h eller 90 km/h. En betydande andel av både 

personskadeolyckor och dödsolyckor skedde på vägar med ÅDT <2000.  

Både bland de som skadades och omkom skedde merparten av olyckorna i en situation där motorfordon och 

cyklist färdades i samma riktning, samt att det övervägande var en personbil som var motparten. Vidare var 

det en högre andel omkomna i korsande situationer, det vill säga där bil och cykel korsar varandras 

färdriktning, medan det bland personskadeolyckor även var vanligt med en svängande situation. Högre 

hastighetsgräns och korsningsolyckor kan indikera högre krockvåld i olyckorna med omkomna, liksom att 

hjälmanvändningen varit lägre bland de omkomna. Detta kan också påverka skadeutfallet i en olycka. 

I likhet med studier av omkomna cyklister som visat att den vanligaste konfliktsituationen var när bil och 

cykel färdades i samma riktning, kunde vi se att samma konfliktsituation var vanligast även bland olyckor 

med personskador. I tidigare studier har även avstånd mellan motorfordon och cyklister i samband med 

omkörning pekats ut som en kritisk faktor (Dozza m. fl., 2016). I den aktuella studien kunde vi visa att 

omkring 40% av olyckorna som skett när bil och cykel färdats i samma riktning varit i samband med en 

omkörningssituation. Motsvarande siffra bland omkomna bedöms vara högre, 68%, då i 13 av 19 olyckor när 

bil och cykel färdats i samma riktning har kollision skett i samband med omkörning. Totalt motsvarar 

kollision i samband med omkörning 13% av olyckor med personskador samt 19% av olyckor med omkomna. 
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När det gäller omkörningssituationer kan fordonssystem som autobroms och autostyrning vara relevanta 

åtgärder. I potentialanalysen uppskattades att autobroms var en av åtgärderna med högst potential och 

skulle adressera 34% av olyckorna. Autostyrning var däremot inte med som en åtgärd i potentialanalysen på 

grund av att det krävs mer detaljerade data, tex om det fanns tillräckligt med utrymme för bilen att styra 

bort. Kullgren m. fl.. (2019) bedömde att autostyrning hade potential att förhindra 40% av dödsfall bland 

cyklister utanför tätort. Dock är det viktigt att poängtera att dessa var potentialbedömningar och att det 

kvarstår att bättre förstå under vilka förhållanden (tex relativ hastighet mellan fordon och cyklist) de olika 

systemen fungerar optimalt. 

Avstånd i samband med omkörning 
Som nämndes i bakgrunden är avståndet som ska lämnas i samband med omkörning inte exakt kvantifierat i 

Sverige, något som gjorts i andra länder, tex delar av Australien och USA. Bland europeiska länder är det 

Frankrike, Portugal, Spanien, Belgien och Tyskland som lagstadgat om minsta avstånd i samband med 

omkörning av cyklister (1-1,5 m). I litteraturgenomgången identifierades ett antal studier som på olika sätt 

utvärderat effekten av en så kallad ”Minimum passing distance law” (MPDL), tex kopplat till påverkan på 

beteende och attityder bland cyklister och bilförare (Love m. fl.., 2012; Heesch m. fl.., 2017). Dock 

identifierades bara två studier som utvärderat effekten på olyckor, i båda fallen dödsolyckor, vilka inte kunde 

visa att en regel om minsta avstånd haft en signifikant effekt på antalet dödsolyckor. Här behövs ytterligare 

forskning för att fastställa om det finns någon effekt på mindre allvarligare olyckor. 

Vilket avstånd som lagstiftats skiljer sig mellan olika länder. I Queensland, Australien, har man till exempel 

lagstiftat om 1 m avstånd i hastighetsgränser upp till 60 km/h och 1,5 m avstånd vid skyltad hastighet över 

60 km/h. I delar av USA som lagstiftat om minsta avstånd har angett minsta avstånd till 90 cm (3 fot). Det är 

dock inte klarlagt exakt vilket avstånd som är ett ”säkert” avstånd, och uppfattningar kan skilja sig beroende 

på om man är van cyklist eller inte (Haworth & Schramm, 2014).  

Förutom att lagstadga för att påverka beteenden i samband med omkörning, finns till exempel koncept som 

”share the road”, en form av en vägskylt som syftar till att förbättra interaktionen mellan cyklister och 

bilister, särskilt i samband med omkörningssituationer. Vi hittade ingen studie som utvärderat en effekt av 

”share the road” på olyckor, men en amerikansk studie som gjorts av Kay m. fl.. (2014) studerade effekten av 

en skylt med uppmaningen att ”share the road” och kunde inte hitta en signifikant effekt på medeldistansen 

till cyklist vid omkörning, men fann att fordons medelhastighet sänktes med 4 km/h. Under sommaren 2014 

genomfördes i Oslo en kampanj i form av en skylt med budskapet att ”Dela veien”. Skylten, som 

utvärderades med hänsyn till självrapporterat beteende bland cyklister och bilister, bidrog till att förbättra 

beteendet både bland cyklister och bilister, både generellt men särskilt i samband med 

omkörningssituationer. Den allmänna uppfattningen av andra trafikanters beteenden förbättrades också 

(Høye, Fyhri, & Bjørnskau, 2016). 

Kunskapsläget för vilken effekt denna typ av regel eller kampanjer, för att förbättra beteende bland cyklister 

och bilåkande, har på trafiksäkerhet bedöms som osäkert. De få studier som gjorts har inte kunnat påvisa 

någon signifikant positiv effekt på olyckor. Att det dock påvisas andra positiva effekter som kan bidra till att 

öka den upplevda tryggheten för cyklister, och på så sätt bidra till en ökad cykling. Vidare har man inte 

kunnat påvisa en negativ effekt på trafiksäkerhet, vilket skulle kunna ses som ett argument att ytterligare 

utvärdera tillämpbarheten för svenska förhållanden. 

I slutändan är det dock hastigheten som har störst påverkan på utfall givet en olycka, och en regel om 

avstånd kan i sig inte förhindra att en olycka kan ske. I potentialanalysen visades att sänka hastigheten från 

det normala 70 km/h utanför tätort till 60 km/h skulle vara en möjlig åtgärd. Separat eller i kombination med 

sänkt hastighet bör man även beakta andra typer av utformningar på vägen som dämpar hastigheten, i likhet 

med utformningen av 60 km/h zoner (jmf med 2-1-vägar) i Nederländerna (Jaarsma m. fl.., 2011). Där man 

tillåter högre hastigheter är istället någon form av fysisk separering relevant. Men detta förutsätter att det 

finns tillräcklig vägyta, vilket potentialanalysen visade ofta är en brist, då det endast i 7% av olyckorna 

bedömdes vara möjligt att anlägga en cykelbana inom befintlig vägbredd. Desto större blir då potentialen att 

anlägga en ny cykelväg utanför vägbanan. I litteraturgenomgången togs inte separat cykelväg upp, detta 

eftersom det till vår kännedom inte funnits någon studie som utvärderat effekten av separat cykelväg 
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utanför tätort. I trafiksäkerhetshandboken (TOI) framgår dock att studier som utvärderat effekten av 

cykelvägar visar både positiva och negativa effekter, och att det är svårt att kvantifiera någon effekt, även 

om den verkar vara positiv i förhållande till blandad trafik. En av anledningarna till negativa effekter av 

separat cykelväg beror på att man kan se en ökad risk för cyklister i korsningar. Eftersom dessa utvärderingar 

gjorts i stadsmiljöer kan man tänka sig att effekten på vägar utanför tätort borde vara med positiva, dels för 

att det är lägre flöden av både motorfordon och cyklar, samt dels för att det är färre korsningar jämfört med 

inne i en stad. Generellt visade litteraturgenomgången att det finns få säkerhetshöjande åtgärder som 

tillämpas specifikt utanför tätort och att effekten av dessa sällan utvärderas på vägar utanför tätort, vilket 

gör det svårt att generalisera effekten av olika åtgärder. 

Potentialanalys av åtgärder 
I potentialanalysen inkluderades fler åtgärder än de som identifierats i litteraturgenomgången, men som 

inkluderats i liknande studier tidigare (tex Kullgren m. fl.., 2019, samt Rizzi m. fl.., 2020), även om en 

utvärdering av effekten för cykelolyckor saknas. Eftersom bedömningen av potentialerna bygger på 

uppgifter från STRADA, där detaljnivån inte är lika hög som till exempel i djupstudier av dödsolyckor, innebär 

detta att osäkerheten också blir högre. Genom att ange hur tillförlitlig potentialen är, med hänsyn till hur 

säkert det är att åtgärden skulle påverka olycksutfallet, underlättar det tolkningen av resultaten. Till exempel 

är det en mer säker bedömning att en olycka skulle förhindrats om cyklisten befunnit sig på en separat 

cykelbana, jämfört med om vägbelysning hade funnits. En annan sak som behöver vara tydligt är skillnaden 

mellan potential och effekt. I bedömningen har vi alltså inte tagit hänsyn till i vilken grad en olycka eller 

skada skulle förhindrats, utan endast vilka åtgärder som skulle vara relevanta i den specifika olyckan och 

därför har potential att förhindra en olycka eller skada. Man skulle kunna ta det ett steg längre och få en 

säkrare uppskattning om vilken effekt en åtgärd skulle ha genom att applicera ett effektsamband, vilket 

alltså saknas för egentligen alla åtgärder, förutom hjälm. Även om det saknas specifika effektsamband för 

hjälm på landsväg eller andra höghastighetsmiljöer, givet en generell effekt på cirka 50% skulle man alltså 

räkna med att hjälmen skulle förhindrat 18 av 36 huvudskador i olyckorna. Om det istället gäller 

vägbelysning kan vi bara säga att vägbelysning hade varit relevant i 21 olyckor som skett i mörker där 

vägbelysning saknas, men vi kan inte vara säkra på om detta skulle förhindrat olyckan. Dock fanns studier 

som visade på positiva effekter för cyklisters säkerhet med belysning (Wanvik m. fl. 2009, Bíl, Bílova & 

Müller., 2010). Därför kan det finnas en potentiell effekt att installera belysning på vägar utanför tätort, som 

man vet används av cyklister, och det skulle ha betydelse både för andra fordons möjlighet att upptäcka 

cyklisten, samt göra vägbanan mer synlig för cyklisten. Dock förutsätter detta kunskap om cykelflöden på 

landsväg, något som idag saknas. 

Högst potential fanns alltså för att bygga en ny separat cykelbana, en åtgärd som varit relevant i 42% av 

olyckorna. Hur realistiskt det skulle vara med hänsyn till kostnader är en annan fråga, och som är 

utmaningen med dessa typer av vägar som är lågt prioriterade. Något som skulle kunna underlätta 

prioriteringar av resurser för att bygga nya cykelvägar är en inventering av hur vägen används av cyklister 

idag, eller kartlägga behov att öka cyklandet vid en viss väg, till exempel som ett nytt pendelstråk. Frågan om 

hur realistisk en åtgärd är gällde specifikt planskilda passager. Kriterier som sattes för att planskild passage 

skulle vara en möjlig åtgärd fick utökas med ytterligare kriterier för att bedöma hur realistisk åtgärden skulle 

vara. Då ytterligare information hade varit nödvändig för att kunna göra en säkrare bedömning, är det 

såklart möjligt att man med mer information skulle bedöma antingen fler eller färre som realistiska.  

Bland mycket allvarligt skadade hade hjälm en hög potential (42%). Bland omkomna på vägar utanför tätort 

bedömdes att 46% skulle överlevt med hjälm (Kullgren m. fl. 2019). Dessa resultat visar att hjälmen är viktig 

för att förhindra de allvarligaste konsekvenserna av cykelolyckor. 

Studiens begränsningar 

I studien har två olika definitioner av tättbebyggt område använts. STRADAs definition av tättbebyggt 

område överlappade inte helt med definitionen i NVDB. Vid genomgång av cykelpassager upptäcktes att 

olyckorna i en del fall skett inom tättbebyggt område, men pga skillnaderna i definitionen har de i STRADA 

skett utanför tättbebyggt område, tex som följd av högre hastighetsgräns. Ett förslag skulle vara att man 
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harmonierar definitionerna och möjligen skulle STRADA automatiskt kunna inhämta information om 

tättbebyggt område från tex NVDB, baserat på koordinaterna för olyckan. 

När det gäller jämförelse av konfliktsituationer mellan olyckor med skadade cyklister och omkomna har 

klassificeringen av konfliktsituationer gjorts på två olika typer av underlag (djupstudier för omkomna och 

STRADA bland personskador) samt att det är olika personer som gjort analysen. Detta kan ha haft en 

inverkan på resultatet. Samtidigt är det en styrka att analyserna i båda fallen gjorts av personer med 

erfarenhet av denna typ av analys, det gäller både bedömningen av konfliktsituationer samt 

potentialanalysen. 

Ett av resultaten pekade på en högre andel olyckor med personskador på vägar med lägre ÅDT. Dock betyder 

inte det att vi kan dra slutsatsen att vägar med högre ÅDT är säkrare. Givet att andelen omkomna var högre 

på vägar med högre ÅDT pekar snarare på att det omvända. En förklaring till den högre andelen 

personskador på vägar med lägre ÅDT kan då vara att vägar med högre ÅDT upplevs som allt för osäkra och 

därför cyklar man inte där. 

När det gäller potentialerna så är de en grövre uppskattning av maxpotential. En högre kvalité på data med 

mer detaljrikedom än som kan fås i STRADA i kombination med NVDB skulle ge säkrare bedömningar, tex 

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Dock var syftet med denna studie just att belysa olyckor som inte 

leder till dödsfall. Vidare har potentialanalys inte tagit hänsyn till eventuella kompensationseffekter eller 

felanvändning. Till exempel att en ny cykelbana minskar olyckor mellan cyklister och motorfordon, men kan 

eventuellt leda till olyckor med andra oskyddade trafikanter, eller att en hastighetssäkrad passage som om 

felplacerad kan leda till att man korsar vägen på ett annat ställe. 

Slutsatser 

Nedan följer en summering av de viktigaste fynden som gjorts, samt vilka slutsatser som kan dras av studien. 

• De flesta av olyckorna med personskada sker på smalare vägar <6,6 m med lägre total ÅDT och 
skyltad hastighet 70 km/h. Bland omkomna har merparten olyckor skett på vägar med 70 km/h och 
90 km/h. Högre hastighetsgräns och att en högre andel olyckor med omkomna sker i 
korsandesituationer kan indikera högre krockvåld i olyckorna, liksom att hjälmanvändningen varit 
lägre bland de omkomna. Detta kan vara en förklaring till skillnaden i utgången av olyckorna. 

• I likhet med tidigare studier visades att påkörning när cykel och motorfordon färdas i samma 

riktning var den vanligaste konfliktsituationen, både bland personskadeolyckor och olyckor med 

omkomna.  

• I omkring 40% av fallen med personskadeolyckor då cyklist och motorfordon färdades i samma 

riktning skedde olyckan i en omkörningssituation. Detta indikerar att avståndet i samband med 

omkörningar är en relevant fråga. Vad som framgått av litteraturstudien när det gäller denna fråga 

visar dock på osäkerhet när det gäller bevisläget för att en reglering av avståndet har en signifikant 

påverkan på olyckor, även om den kan bidra till en upplevelse av ökad trygghet för cyklister. 

• Litteraturgenomgången visade att det råder brist både på relevanta åtgärder samt studier som 

utvärderat trafiksäkerhetseffekten av existerande åtgärder.  

• Att separera cyklister och motorfordon genom att bygga en ny separat cykelväg skulle potentiellt 

förhindra drygt 40% av olyckorna med personskada. Mycket allvarligt skadade skulle i lika hög 

utsträckning, omkring 40%, potentiellt reducerats med hjälm.  

 

Baserat på resultaten som framkommit drar vi slutsatsen att för att förhindra allvarliga olyckor med cyklister 

bör man så långt som möjligt separera cyklister från motorfordon på vägar med högre hastighet (≥70 km/h). 

Är detta inte möjligt bör man se över hastighetsgränsen samt justera vägens utformning, så som 

vägmarkeringar, så att den är i linje med användandet av vägen, eller det användande man vill se på vägen.  
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