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Sammanfattning 
 
En viktig del i Vägverkets trafiksäkerhetsarbete är de djupstudieutredningar som genomförs 
efter varje dödsolycka i vägtransportsystemet. Kunskapen från djupstudierna används av 
Vägverket och andra systemutformare som underlag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt 
Nollvisionen. Men i vilken omfattning genomförs dessa åtgärder och vilken effekt har de haft 
på trafiksäkerheten?  
 
Syftet med rapporten är att följa upp de åtgärdsförslag för fysiska åtgärder i vägmiljön som 
togs fram i djupstudiearbetet 2005-2007 inom Vägverket Region Norr och analysera vilken 
effekt genomförda åtgärder haft på trafiksäkerheten. Rapporten har arbetats fram under 
sommaren 2009 och studien bygger på en granskning av 97 genomförda 
djupstudieutredningar och olycksdata från åren 2005-2007 inom Region Norr. 
 
Av de totalt 80 förslagen på trafiksäkerhetshöjande åtgärder från djupstudiearbetet under 
2005-2007 har det fram till författandet av denna rapport genomförts sju stycken (9 %), fem 
är planerade (6 %) och 68 är ej utförda (85 %). Det visar att de åtgärdsförslag som tagits fram 
i djupstudiearbetet har i mycket liten omfattning genomförts.  
 
Vid granskning av hur processen för djupstudiearbetet bedrivits under 2005-2007 och 
tillgängliga riktlinjer/anvisningar från Vägverket konstateras brister i den arbetsmodell som 
tillämpats. Ingen tydlig ansvarsfördelning för vem som äger processen att lyfta åtgärdsförslag 
till berörda aktörer har identifierats. Det har fått till följd att de flesta av de föreslagna 
åtgärderna helt enkelt har stannat inom ramen för djupstudiearbetet och de regionala 
utredarna.  
 
De i denna rapport uppmärksammade brister överrensstämmer med Vägtrafikinspektionens 
utvärdering av Vägverkets djupstudiearbete från 2005. Under 2006 lanserade Vägverket en ny 
arbetsmodell med avvikelsehantering för komma tillrätta med de av Vägtrafikinspektionen 
påtalade brister. Modellen med avvikelsehantering är under införande 2009 i region Norr och 
omfattas inte av denna rapport. I en uppföljning 2007 konstaterar Vägtrafikinspektionen att 
modellen har förutsättningar för att åtgärda problemen.  
 
Det är därför inte i denna rapport relevant att lämna förbättringsförslag för samma 
identifierade brister. Ett antal förbättringsförslag är dock lämnade för hur för 
djupstudieprocessen kan utvecklas regionalt. 
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Abstract 
 
An important part of the Swedish Road Administration (SRA) road safety program is in-depth 
studies of all fatal accidents in the road transportation system. The knowledge from the in-
dept studies is used by the SRA and other system developers as basis for road safety measures 
according to the “Vision zero” programme. But to what extent has these measures been 
carried out and what effect have they had on road safety? 
 
The purpose of this report is to follow up the proposals for physicals measures in the road 
environment from the in-depth studies during 2005-2007 in SRA region north and to analyze 
what effect these measures have had on the road safety. The report has been compiled during 
the summer 2009 and the study s is based on a review of 97 in depth studies and accident data 
from 2005-2007. 
 
Of the total 80 proposals for road safety increasing measures from the in-depth studies 2005-
2007 seven (9 %) have been carried out, five are planned (6 %) and 68 are not implemented. 
This shows that the proposals from the in depth studies has been carried out to low extent.  
 
A review of the process on how in-depth studies have been carried out and available 
directives and guiding principles from the SRA has shown flaws in the work model. No clear 
structure for responsibility has been identified. This has lead to that the majority of the 
proposals have not been properly distributed to internal or external sources, but simply 
remained within the frame for the in depth studies and the regional investigators. 
 
The flaws identified in the process with in-depth studies concur with the Swedish Road 
Traffic inspections evaluation report from 2005. In 2006 the SRA launched a proposal for a 
new work model with deviation management to correct the flaws pointed out by the Swedish 
Road Traffic inspection. The system with deviation management is being introduced to SRA 
region north during 2009 and is not covered by this report. In follow up report published 2007 
the Swedish Road Traffic inspection concluded that the new system with deviation 
management has the prerequisite to correct the problems pointed out in the report from 2005.  
 
For this reason, it is not relevant to leave suggestions on how to improve the same identified 
flaws. However a number of proposals on how to develop the in-depth studies on a regional 
level are given in this report. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 
Varje år dödas mellan 400 och 500 människor och flera tusen skadas allvarligt i vägtrafiken i 
Sverige (Vägverket, 2009b). Det är därmed ett av vår tids största folkhälsoproblem enligt 
proposition (2003/04:160) ”Fortsatt arbete för en säker vägtrafik”. Grunden för det svenska 
trafiksäkerhetsarbetet är Nollvisionen. Ett etiskt förhållningssätt där man inte accepterar att 
människor dödas eller skadas svårt i vägtrafiken. Nollvisionen lades fram av regeringen i 
proposition (1996/97:137) ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” och fastställdes 
genom beslut av Sveriges riksdag hösten 1997. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen 
innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas efter människans fysiska och mentala 
förutsättningar. Den normerande utgångspunkten för vägar och gator blir därför enligt denna 
dimensioneringsmodell människans biologiska tolerans mot yttre krockvåld, alltså vad 
kroppen tål (Vägverket, 2008a). Med detta menas gällande gränsvärden från kollisionstester, 
till exempel vilken hastighet som en oskyddad trafikant kan förväntas överleva vid påkörning 
av ett motorfordon eller den hastighet en säker bil skyddar trafikanterna vid en 
frontalkollision mellan två motorfordon (Vägverket, 2008a). Illustreras i figur 1. 
 

 
Figur 1. Krockvåldskurva som visar procentuell andel som överlever vid olika hastigheter. 
(Vägverket, 2008a). 
 
Nollvisionen slår också fast att vägtransportsystemet ska dimensioneras med insikt om att 
människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte helt kan undvikas, men de får inte leda 
till allvarliga personskador (Vägverket, 2008a).  
 
Nollvisionen bygger på ett delat ansvar mellan systemutformare och trafikant. Där 
systemutformaren har ansvar att se till att ingen dödas eller skadas svårt så länge trafikanten 
följer trafikreglerna (Gregersen, 2007). Med systemutformare avses de myndigheter, företag 
och organisationer som yrkesmässigt påverkar vägtransportsystemet eller säkerheten för 
trafikanterna. Till dessa räknas bland annat Vägverket, kommuner, fordonstillverkare, 
kommunala räddningstjänster och polismyndigheten (Vägverket, 2008c). 
 
Om trafikanten inte följer trafikreglerna återgår ansvaret till systemutformaren att se till att så 
blir fallet (Gregersen, 2007). Nollvisionen slår alltså fast att det är systemutformarna som har 
det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten på vägarna.  
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Nollvisionen konkretiseras i modellen för säker vägtrafik enligt figur 2. I modellen anges 
bland annat behov, funktions- och detaljkrav för de ingående systemkomponenterna 
människa, fordon och vägmiljö. Det anges för säker väg och gata bland annat att bilister inte 
ska exponeras för mötande trafik i högre hastighet än 70 km/h (50 km/h om mötande är av 
väsentlig annan vikt). Kan detta inte uppfyllas ska trafiken mötessepareras eller hastigheten 
sänkas. Vidare ska inte bilister exponeras för vägens sidoområde i hastigheter över 70 km/h, 
om sidoområdet innehåller träd eller andra smala föremål inte högre hastighet än 50 km/h 
(Vägverket, 2007a). Kriterierna redovisas i sin helhet i bilaga 6.1.  
 
Enligt detta uppfyller därmed i princip inga vägar och gator annat än de större europavägarna, 
tillräcklig god standard enligt nollvisionen. Vissa trafikantgrupper är särskilt utsatta i 
vägtrafiken. Det gäller de så kallade oskyddade trafikanterna och då särskilt de som kör 
moped och motorcykel. För dessa trafikanter finns idag inte fastlagt vad som för dem är 
”säker vägtrafik” enligt modellen för säker vägtrafik. Arbetet med att konkretisera dessa 
trafikanters specifika behov pågår och kriterier är under framtagande (Viklund, 2009). Det är 
naturligtvis inte realistiskt att kunna åtgärda alla vägar och gator inom en överskådlig framtid. 
Nollvisionen är trots allt en vision, än så länge.  
 

 
 
 

Figur 2. Modell för säker vägtrafik i enlighet med Nollvisionen. Ingående komponenter och 
deras nyckelfunktioner. (Vägverket, 2007a). 
 
Sedan 1997 gör Vägverket särskilda olycksutredningar, så kallade djupstudier, av varje 
dödsolycka som inträffat i vägtrafiken. Detta regleras i regeringens förordning med 
instruktion för Vägverket där det framgår att Vägverket ansvarar för ”samordning och 
genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som medfört att någon har avlidit” 
(SFS 1997:652)1.  
 

                                                 
1 SFS 1997:652 upphävdes och ersattes med SFS 2007:960 den 22 november 2007. 



Genomförs förbättringsåtgärder efter dödsolyckor i vägtrafiken - En uppföljning av 
djupstudiearbetet 2005-2007 Vägverket Region Norr 

3 
 

Mål och syfte formulerades av Vägverket inför starten 1997 av djupstudiearbetet i tre punkter 
(Vägverket, 1996): 
 

• Såsom förvaltare av vägtransportsystemet har man en självklar skyldighet att ha 
kunskaper kring de systemkollapser som leder till någons död. Den som svarar för 
systemets utformning ska alltid ta reda på orsaken till någons död eller hälsoförlust 
och i samtliga fall systematiskt söka kunskap om orsaken till det uppkomna 
systemfelet, definiera felaktigheten i systemkonstruktionen och så snart som möjligt 
förbättra systemet i enlighet med nollvisionen. 

 
• Alla aktörer som förvaltar vägtrafiksystemet måste vara medvetna om förekommande 

systemkollapser i synnerhet när de leder till någons död. Att i detalj studera 
dödsolyckor samt att diskutera dessa på många platser i samhället ger aktörerna 
möjligheter att känna och ta ansvar för de delar som står under deras kontroll. Normalt 
harmlös och opersonlig statistik ska ersättas med mer påtaglig och engagerande 
kunskap. Medvetenhet, ansvar och engagemang är en förutsättning för aktivt 
trafiksäkerhetsarbete bland alla aktörer. 

 
• En trafikolycka är i många fall en svårförståelig systemkollaps. Trafikantens beteende, 

förmåga och konstitution tillsammans med såväl vägens som fordonens aktiv- och 
passivsäkerhet påverkar olyckans uppkomst och skadeutfall. Detaljerad kunskap om 
hur dessa faktorer samverkar är en nödvändighet för framtida trafiksäkerhetsstrategier, 
och ansvarsfördelning mellan systemkomponenterna. 

 
Djupstudien innebär att all information om händelseförloppet före, under och efter olyckan 
sammanställs av utredare på Vägverket och därefter analyseras i en expertgrupp. Denna grupp 
är sammansatt av tvärvetenskaplig kompetens inom områdena vägmiljö, fordon och 
beteendevetenskap och finns inom alla Vägverkets sju regioner (Vägverket, 2007b). I 
samband med utredningen ges också ofta konkreta förslag på åtgärder som kan förhindra att 
liknande olyckor sker igen både på olycksplatsen men också på det övriga vägnätet.  
 
Dessa förslag ges inom alla de tre ingående systemkomponenterna människa, fordon och 
vägmiljö (Viklund, 2009). Åtgärderna som föreslås kan vara av nationell karaktär och omfatta 
till exempel införandet av mitträcken på europavägarna eller krav på alkolås i fordon. 
Regionala och lokala åtgärder kan handla om fräsning av bullerräfflor, ökad 
trafikövervakning eller uppsättning av vägräcken. Inom region Norr har det inte tidigare 
gjorts någon uppföljning av omfattningen av genomförda åtgärdsförslag från 
djupstudiearbetet eller effekter av dessa (Lundberg, 2009). 
 
Djupstudierna utgör också ett underlag för ett systematiskt samarbete mellan 
systemutformarna. Detta samarbetssätt kallas OLA som är en förkortning för objektiva fakta, 
lösningar och avsikter. OLA processen innebär att systemutformarna tillsammans försöker 
lösa ett specifikt problem. Det syftar bland annat till att få andra aktörer att ta större ansvar för 
problem som de äger och få upp trafiksäkerhetsarbetet på agendan (Viklund, 2009). Vid OLA 
processen lämnar deltagande systemutformare en avsiktsförklaring för genomförande av 
åtgärder.  
 
Ett exempel på en tidigare genomförd OLA process inom region Norr är den som initierades 
efter den svåra bussolyckan vid trafikplats Jämtön i Luleå kommun 2002. En skolbuss efter 
väg 691 i riktning mot Jämtön och en linjebuss som svängde av E4 vid avfartsramp till 
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busshållplats kolliderade och två barn omkom samt flera skadades. Deltagande i OLA 
processen var representanter från bland annat Vägverket, Polisen, Räddningstjänsten, Svenska 
transportarbetareförbundet, Länstrafiken i Norrbotten, Luleå kommun m.fl. OLA processen 
resulterande bland annat i att Luleå kommun numera ställer krav på midjebälten vid 
upphandling av skolskjutsar och att hållplatssignaler finns uppsatta längs med E4 (Vägverket, 
2002). 
 

1.2. Syfte 

 
Denna rapport utförs på uppdrag av Vägverket och utgör examinerande arbete från 
brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet med rapporten är att utifrån 
Vägverkets djupstudier av dödsolyckor utvärdera i vilken omfattning föreslagna 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har genomförts. I de fall det är möjligt, med hjälp av 
databasen STRADA2 analysera vilken effekt genomförda åtgärder från djupstudiearbetet har 
haft på trafiksäkerheten. I de fall föreslagna åtgärder inte har genomförts ska bakomliggande 
orsaker till detta redovisas.  
 

1.3. Metod 

 
Rapporten har arbetats fram under sommaren 2009 (juni – augusti). Litteraturstudie av 
nationella och regionala riktlinjer/anvisningar för djupstudier har genomförts för att få 
uppfattning av hur arbetet med djupstudier bedrivs inom Vägverket. En omfattande analys av 
olycksdata och fältstudier av olycksplatser där genomförda åtgärder samt brister i vägmiljön 
har dokumenterats har också utförts. Intervjuer med regionala utredare, driftledare, 
trafikingenjörer och planerare på Vägverket har också legat till grund för faktainsamlingen till 
rapporten. Referensstudie av tidigare rapporter och arbetsmaterial från Vägverket region Väst 
(VVÄ) har även genomförts för att få inspiration till arbetet. 
 

1.4. Avgränsningar 

 
Arbetet har avgränsats till att gälla dödsolyckor i Vägverket region Norr under åren 2005-
2007 där åtgärdsförslag på fysiska barriärer har lämnats. Region norr omfattar Västerbotten 
och Norrbottens län. Samma årtal gäller även vid avgränsningen för uppföljning av utförda 
OLA arbeten. I detta arbete har material från djupstudierna hämtats uteslutande från 
djupstudieklienten. Alla uppgifter i djupstudiearbetet som kan kopplas till enskilda personer 
är sekretessbelagda och regleras i sekretesslagen (SFS 1980:100)3 med komplettering i 
sekretessförordningen (SFS 1980:657)4. Detta har bland annat medfört att en del foton och 
sammanfattningar av olyckor har redigerats på grund av sekretess, förtydligande och 
utrymmesskäl. 
 
 

                                                 
2 Swedish Traffic Accident Data Acquisition. 
3 SFS 1980:100 upphävdes och ersattes med SFS 2009:400 den 20 maj 2009 
4 SFS 1980:657 upphävdes och ersattes med SFS 2009:641 den 28 maj 2009. 
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1.5. Definitioner och förkortningar 

 
ATK 
Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett system för automatisk hastighetsövervakning 
med trafiksäkerhetskameror och förvaltas av Vägverket och Rikspolisstyrelsen (Vägverket, 
2008b). 
 
Bullerräfflor 
Räfflor frästa i beläggningen som alstrar buller i bilen för att göra bilföraren uppmärksam på 
plats som kräver särskild uppmärksamhet, t ex sänkt hastighet. Används på vägren för att 
uppmärksamma bilförare som kör av körbanan (Vägverket, 2004d). 
 
Driftledare 
Ansvarig för fortlöpande verksamhet som krävs för att gata/väg skall fungera för trafik, till 
exempel renhållning, underhåll, reparationer och andra åtgärder (Vägverket, 2004d). 
 
GC-väg 
Gång- och cykelväg avsedd för gående samt cykeltrafik och trafik med moped klass II. Banan 
är avgränsad från vägbana med kantstöd eller annan åtgärd (Vägverket, 2004d). 
 
Gångpassage 
Plats där gående korsar körbana i samma plan antingen för att de finner det naturligt eller för 
att de styrs dit med fysiska medel (Vägverket, 2004d). 
 
Planerare 
Ansvarig för fysisk planering på regional nivå och prioritering av åtgärder på kort sikt. För 
dialog med länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter och allmänheten i frågor som rör 
planering, prioritering och finansiering av åtgärder (Jakobsson, 2009). 
 
Planskild korsning 
Väg/gatukorsning i skilda plan. Den kan vara utformad med eller utan ramper mellan de 
korsande vägarna/gatorna (Vägverket, 2004d). 
 
Refug 
Med kantstenar eller annan fysisk anordning helt eller delvis avgränsad trafikö. Refug kan 
innehålla skyddsutrymme för gång- och cykeltrafik (Vägverket, 2004d). 
 
ÅDT 
Årsdygnstrafik. Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon/dygn, 
axelpar/dygn eller gående/cyklister/dygn. Medeltrafikflödet per dygn för ett visst år 
(Vägverket, 2004d). 
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2. Vägverkets utredningar av dödsolyckor i vägtrafiken 
 
Vid litteraturstudie av tillgängligt material från Vägverket har ett återkommande problem 
varit att hitta anvisningar/mallar för hur djupstudiearbetet skulle bedrivas åren 2005-2007 som 
är fastslagna och styrande i arbetet. Detta gäller både nationellt och regionalt. De dokument 
som identifierats beröra arbetsprocessen med djupstudier och som det huvudsakligen refereras 
till i denna rapport är; 
 
Anvisningar för djupstudier, Vägverket 2005 
Rutin för genomförande av djupstudieutredningar, Vägverket 2007 
Djupstudier och OLA – Processbeskrivning, Vägverket Region Norr 2004 
Djupstudier och OLA – Rollbeskrivning, Vägverket Region Norr 2004 
 
De nationella anvisningarna och rutinbeskrivningen för djupstudier är ganska omfattande i 
vissa delar av sin beskrivning av metod och genomförande. Anvisningarna för djupstudier har 
dock aldrig blivit formellt fastställda av Vägverket. Rutinbeskrivningen fastställdes i slutet av 
2007 men båda dokumenten är tillämpbara på tidsperioden 2005-2007 eftersom de 
representerar den målsättning som Vägverket på nationellt plan styrt att regionerna skall 
arbeta efter (Teneberg, 2009). De regionala dokumenten har fastställts enligt respektive 
sidhuvud men verkar till viss del vara utkast då det förekommer överstrykningar i texten och 
kommentarer i marginalen för dessa. För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna beskriva 
arbetsgången i djupstudiearbetet, samt roller och ansvar i region norr, har ovan beskrivna 
dokument kompletterats med intervjuer med de regionala utredarna.  
 
Den process som beskrivs i referensdokumenten kan illustreras schematiskt enligt figur 3. 
Processen påbörjas när Vägverkets regioner får kännedom om att en dödsolycka har inträffat. 
Denna information kommer oftast Vägverket tillhanda via SOS Alarm men kan i 
undantagsfall komma från media eller direkt från polisen. Den regionala samordnaren för 
djupstudiearbetet bedömer vad olyckan kan föranleda och fördelar arbetsuppgifter inom 
djupstudiegruppen. Detta innebär bland annat att utse en ansvarig för faktainsamling vid 
aktuell olycka (Vägverket, 2004a). Den regionala samordnaren bedömer också vilka olyckor 
som är lämpliga att genomföra OLA5 process på och föreslår detta till ansvarig chef som 
fattar beslut om genomförande. Bedömningarna baseras bland annat på att deltagande aktörer 
ska få så mycket ny kunskap som möjligt.  
 
Kort tid efter att olyckan inträffat börjar regionens utredare följaktligen insamling av 
grundfakta som kan ha haft betydelse för olyckan. De tre ingående komponenterna människa, 
vägmiljö och fordon undersöks. Detta görs bland annat genom fältundersökning av 
olycksplatsen samt besiktning av de inblandade fordonen. Utredarna granskar hur vägmiljön 
är utformad och om det finns några särskilda brister i denna som bidragit till konsekvenserna 
av olyckan. Med brist avses någonting som gjorde att själva händelsen slutade i en 
dödsolycka, exempel är träd eller sten som står närmare vägbanan än vad VGU6 och 
EuroRap7 anger (Viklund, 2009). Eventuella spår av olyckan, till exempel bromsspår, märken 
av islag från fordon dokumenteras också (Vägverket, 2005a).  

                                                 
5 Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. 
6 Vägar och gators utformning. 
7 European Road Assessment Programme.  
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Kontakt med polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och bärgare utgör andra viktiga källor 
för att få information om olyckan och olycksförloppet. Viktiga uppgifter är hur 
skyddsutrustning i fordon (bältesanvändning, bilbarnstolar m.m.) har använts, var skadade 
och döda personer satt i fordonen samt detaljuppgifter om fordonens placering efter kraschen. 
Kompletterande olycksstatistik för den länk eller korsning där dödsolyckan inträffat kan ge 
ytterligare information och hjälpa utredarna förstå om eventuell felaktighet i vägmiljön bidrog 
till felaktigt beteende hos trafikanterna eller förvärrat incidenter (Viklund, 2009). 
 

Figur 3. Processbild för djupstudieverksamheten. (Vägverket, 2005a). 
 

Efter att arbetet med faktainsamlingen från en olycka är slutfört träffas den regionala 
analysgruppen för att genomföra processtegen ”Samordna fakta” och ”Analys av olyckan”. 
Samordna fakta innebär att utredarna tillsammans gör en grundlig genomgång av den 
information som samlats in för att säkerställa att ingen information har glömts bort. Vid 
analysfasen genomför gruppen en gemensam och sammanfattande analys vilket syftar till att 
klarlägga (Viklund, 2009): 
 

• vad det var som hände  
• varför det hände  
• vad som kan göras för att det inte ska hända igen 

 
Det sistnämnda innefattar att ta fram åtgärdsförslag för att förhindra att en liknande olycka 
händer igen. Förslagen på åtgärder ska i första hand vara utformade utifrån nollvisionens 
dimensioneringsmodell och utgår ifrån vilken typ av olycka som inträffat. I andra hand kan 
alternativa åtgärdsförslag förekomma, relaterade till lösningar som kan utföras inom kortare 
tidsperspektiv. Dessa lösningar är inte alltid de allra bästa ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
kopplat till Nollvisionen men förbättrar trots allt trafiksäkerheten och i många fall tryggheten 
hos trafikanterna (Viklund, 2009). 
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Förslagen kan vara snabba och begränsande åtgärder av brister i vägmiljön. Detta har 
uppmärksammats direkt vid fältundersökning av olycksplatsen och kan förbättras omgående. 
Man kan exempelvis förtydliga skyltning, föreslå siktröjning eller annan mindre åtgärd i 
sidoområdet. Åtgärdsförslag av mer långsiktig karaktär kan vara mötesseparering, 
ombyggnad av korsning eller fräsning av bullerräfflor. Åtgärdsförslagen ges oberoende av 
vem som är systemutformare på den aktuella vägsträckan, det är alltså ingen skillnad om 
ansvarig väghållare är statlig, kommunal eller enskild. Avsikten är att åtgärdsförslagen ska 
lyftas till alla berörda aktörer. Vägverket eller om annan aktör är berörd, tar sedan beslut om 
eventuellt genomförande av åtgärd/er på kort och lång sikt (Vägverket, 2007b).  
 
Regionalt färdigställd djupstudie skickas sedan till den nationella djupstudiesamordnaren för 
granskning och avslut. Tidigare sammanställde Vägverkets utredare djupstudien i 
pappersformat i en så kallad ”strukturerad rapport”, men under 2006 övergick man till att 
använda sig av ett digitalt verktyg i form av en databas med tillhörande djupstudieklient 
(Teneberg, 2009). Alla djupstudieutredningar skall också redovisas i den regionala 
ledningsgruppen8. Målsättningen är att ge medvetenhet, ansvar och engagemang hos 
ledningsgruppen vilket utgör en viktig förutsättning för ett aktivt trafiksäkerhetsarbete 
(Vägverket, 2005a). 
 
Redovisningen ska enligt de regionala föreskrifterna vara genomförd inom 3 veckor efter att 
Vägverket fått kännedom om olyckan (Vägverket, 2004b). Övriga ledtider som gäller för 
djupstudiearbetet är att Vägverkets regionala utredare skall rapportera in initiala uppgifter i 
djupstudiedatabasen senast 5 arbetsdagar efter att olyckan blivit känd och se till att 
djupstudien är inrapporterad och klar för nationell granskning inom 6 månader från 
olyckstillfället (Vägverket, 2005a). Illustreras grafiskt i figur 4 nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Ledtider för djupstudiearbetet inom region Norr. (Vägverket, 2004c). 
 
Tre gånger per år träffar Vägverkets regionala utredare representanter för polisen och 
rättsmedicinalverket (RMV) där de muntligt erhåller en redogörelse över omfattningen av de 
skador som krockvåldet har givit upphov till vid varje olycka (Lundberg, 2009). Det kan 
noteras utifrån figur 3 att analysen av olyckan, och därmed förslagen på åtgärder, sker efter att 
presentationen i den regionala ledningsgruppen har hållits vilket avviker från den processgång 
som presenteras i figur 2.  

                                                 
8 I den regionala ledningsgruppen ingår samtliga enhetschefer och Vägdirektör. 
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2.1. Roller och ansvar 

I referensdokumenten anvisningar för djupstudier (2005) och rutinbeskrivning för djupstudier 
(2007b) identifieras tre nivåer för befattningshavare; det är regional utredare, regional 
samordnare och djupstudieförvaltare på nationell nivå. Det har också identifierats vilket 
ansvar och kompetenskrav som finns för respektive befattning. Ett sammandrag av 
befattningsbeskrivning för dessa anges nedan. 
 
Den regionala utredaren ska: 

- Planera arbetet och utreda olyckor enligt styrande dokument. 
- Samla information genom fältstudier och andra källor internt och externt. 
- Redovisa olyckor i analysgruppen och kvalitetssäkra samtliga utredningar. 

 
Den regionala samordnaren ska: 

- Säkerställa att alla olyckor utreds och att arbetet bedrivs enligt styrande 
dokument samt att uppsatta ledtider uppfylls. 

- Säkerställa att varje enskild olycka redovisas i regionens ledningsgrupp. 
- Ha ett övergripande kvalitetsansvar för djupstudierna i regionen. 
- Säkerställa att underlag tillhandahålls för annan regional verksamhet till 

exempel temastudier och OLA. 
- Planera och följa upp verksamheten regionalt. 

 
Den nationella samordnaren ska: 

- Kvalitetssäkra inkommet djupstudiematerial och återkoppla till regionen. 
- Se till att djupstudierna bedrivs enligt fastställt uppdrag. 
- Utveckla arbetssättet. 
- Beakta att åtgärdsförslag som inte hanteras av modellen för ”Säker 

vägtrafik” lyfts till HKv, experter och externa aktörer. 
- Planera och följa upp verksamheten centralt. 

 
Vidare anges det att i Vägverkets regionala analysgrupper ska det finnas en samlad 
kompetens inom områdena beteenden, fordon, trafikmiljö och även tillgång till medicinsk 
kompetens för bedömning av möjliga skademekanismer och dödsorsaker. Den enskilde 
utredaren ska ha bred kunskap inom ett eller flera av dessa områden (Vägverket, 2004a).  
 
När det gäller ansvar för lyfta förslagen för de så kallade snabba åtgärderna till de berörda 
aktörer som tidigare nämndes, finns det inget tydligt angivet under befattningsbeskrivningen i 
dokumenten. Däremot finns det i anvisningar för djupstudier under rubriken ”Snabba och 
begränsande åtgärder” följande stycke (Vägverket, 2005a): 
 
”… Det kan visa sig direkt vid platsbesiktningen att det finns saker i trafikmiljön som kan 
förbättras omgående. Om det är begränsande åtgärder ska verksamhetsansvarig 
uppmärksammas på behovet.” 
 
Detta vidareutvecklas något under rubriken ”Plats- och fordonsbesiktning” i 
rutinbeskrivningen för djupstudier (Vägverket, 2007b): 
 
”… Kontakt ska även tas när åtgärder behöver vidtas på kommunens/enskilda gatunät.” 
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I samma dokument finns under rubriken ”Kompetens” en beskrivning av den 
trafikmiljökompetens som skall ingå i analysgruppen: 
 
”Trafikmiljö- och/eller trafiksäkerhetskompetens ska finnas i djupstudiegruppen med kunskap 
om trafikmiljön … Härigenom ska tänkbara åtgärder komma till trafikingenjörens, 
vägingenjörens eller beställarombudets kännedom så att förändringar kan vidtas eller kan 
planeras in i åtgärdsplan.” 
 
Det står alltså inte uttryckligen vem som har ansvar och befogenhet att ta denna kontakt och 
meddela verksamhetsansvarig för vägsträckan vilka snabba åtgärder som bör vidtas. Det är 
tänkbart att det i anvisningarna och rutinbeskrivningen underförstått är avsett de regionala 
utredarna eftersom det är dessa som utför fältundersökningen. I de regionala dokumenten 
finns inget angivet kring detta. 
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3. Resultat 
 
Totalt under perioden 2005 – 2007 inträffade 90 dödsolyckor där 100 personer omkom inom 
Region Norr fördelat per år och län enligt figur 5 nedan  (Vägverket, 2009c). Under 2005-
2007 genomfördes 97 djupstudieutredningar inom region Norr9.  

 
Figur 5. Diagram över antal dödade i trafiken region Norr fördelat per län och årsvis under 
perioden 2005-2007. 
 
Alla dödsolyckor i vägtrafiken inom region Norr under perioden 2005-2007 har 
sammanställts utifrån det material som registrerats i djupstudieklienten. I de fall 
åtgärdsförslag har lämnats av den regionala analysgruppen som rör åtgärder i vägmiljön har 
en kortare sammanfattning av registrerat material från varje olycka sammanställts och 
redovisas i bilaga 6.3. Den information som har plockats ut från djupstudieklienten är bland 
annat  
 

• Typ av olycka 
• Beskrivning av olycksplatsen  
• Konstaterade brister i vägmiljön  
• Förslag på åtgärder  
• Redan planerade/utförda åtgärder vid processteget analys 
• Fotodokumentation av olycksplatsen vid tidpunkten för fältundersökningen  

 
En kortare beskrivning av olycksförloppet för varje olycka är också inkluderad. Alla 
redovisade texturval ur djupstudieklienten är direkta utdrag och har inte redigerats förutom 
händelseförlopp/slutsatser som har kortats ned på grund av utrymmesskäl och 
sekretessbestämmelser enligt Vägverkets pm Offentlighet och sekretess beträffande 
djupstudier av trafikolyckor. Foton från olycksplatsen vid fältundersökningen är hämtade från 
Vägverkets haveridisk. 
 

                                                 
9 Antalet utredningar överstiger antalet olyckor på grund av att naturlig döda personer räknas inte in i den 
officiella statistiken för dödsolyckor i vägtrafiken men kan vara föremål för djupstudieutredningar. 
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Åtgärdsförslagen från djupstudierna har bedömts från fall till fall och indelats i två kategorier 
enligt tabell 1. Uttrycket ”Snabba åtgärder” är hämtat från rutinbeskrivningen för djupstudier 
och definieras där som "saker i trafikmiljön som kan förbättras omgående" (Vägverket, 
2007b). Indelningen av åtgärdsförslagen har därför baserats på vilken omfattning, kostnad och 
tidsperspektiv en åtgärd bedömts medföra. Gränsdragningen är dock något flytande varför 
bedömningen har skett i diskussionsform med regionala utredare och driftledare vid 
samrådsmöte.  
 
Detta kan lite förenklat definieras som att snabba åtgärder är sådant som normalt skulle ha 
kunnat utföras inom ramen för driftens budget och inom den tidsperiod som förflutit sen 
olyckstillfället. Omfattande åtgärder innefattar sådant som kräver projektering, längre 
beslutsvägar och inte ryms inom driftbudgeten. Det är också sådana typer av åtgärder som det 
kan krävas flera år för att kunna genomföra. 
 
De förslag på åtgärder som är något otydligt formulerat i djupstudieklienten har följts upp 
med förtydligande av avsikten bakom förslagen vid samrådsmöte med regionala utredare. I en 
djupstudieutredning anges det ibland flera förslag på åtgärder och i detta arbete har 
utgångspunkten varit att följa upp samtliga åtgärdsförslag. Det medför att det totala antalet 
åtgärdsförslag överstiger antalet djupstudieutredningar med förslag på åtgärder i vägmiljön. 
 
Tabell 1. Kategorier för indelning av åtgärdsförslag 
Kategori Exempel 
Snabba åtgärder (begränsade) Förtydligande av skyltning, siktröjning, 

mindre åtgärder i sidoområde. 
Omfattande åtgärder (långsiktiga) Mötesseparering, fräsning av bullräfflor, 

ombyggnation av korsning. 
 
I 49 djupstudieutredningar av totalt 97 under åren 2005-2007 har förslag lämnats på fysiska 
åtgärder i vägmiljön. Dessa 49 utredningar har totalt genererat 80 förslag på åtgärder i 
vägmiljön, 13 av dessa utgör förslag på snabba åtgärder (16 %) och 67 förslag på åtgärder av 
mer omfattande karaktär (84 %). Fördelningen illustreras grafiskt i figur 6. 

 
Figur 6. Fördelningen av åtgärdsförslag per åtgärdstyp 2005-2007. 
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Fördelningen av snabba och långsiktiga åtgärder enligt väghållare redovisas i tabell 2. Utifrån 
denna tabell kan det konstateras att de snabba åtgärdsförslagen under tidsperioden ligger inom 
ramen för Vägverkets ansvar. För de åtgärder som är av mer omfattande och långsiktig 
karaktär råder ett delat ansvar mellan systemutformarna Vägverket, Kommun och 
Länsstyrelse. 
 
Tabell 2. Typ av åtgärdsförslag fördelat enligt väghållare 
Väghållare Antal dödsolyckor10 Snabba åtgärdsförslag Omfattande åtgärdsförslag 
Statlig 44 13 60 
Kommunal 5 0 7 
Enskild 0 0 0 
 
Anledningen till att åtgärder av mer omfattande och långsiktig karaktär utgör den största 
andelen totalt sett, kan delvis förklaras på grund av att de krav som ställs på vägarna enligt 
nollvisionens dimensioneringsmodell sällan är uppfyllda annat än på de större europavägarna. 
Den vanligaste typen av olycka som föranleder förslag på åtgärder i vägmiljön är 
möte/omkörningsolyckor enligt figur 7. Detta trots att singelolyckor utgör den vanligaste 
typen av dödsolyckor inom region Norr 2005-2007. För definition av olyckstyp se tabell 8 i 
bilaga 6.2.   
 
En tänkbar förklaring kan vara att eftersom 52 % av alla singelolyckor inom region Norr är 
alkohol eller drogrelaterade kan det vara svårare att påtala brister i vägmiljön för dessa 
olyckor (Vägverket, 2009a) . För mötesolyckor kan det anses enklare att lämna förslag på 
åtgärder i vägmiljön exempelvis mötesseparering på grund av typen av olycka.  
 

 
Figur 7. Antal dödsolyckor per typ av olycka och antal djupstudieutredningar där 
åtgärdsförslag är lämnat på fysiska åtgärder fördelat på typ av olycka. 
 
 

                                                 
10 Med förslag på åtgärder i vägmiljön. 
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3.1. Genomförda åtgärder 

 
Samtliga olycksplatser där förslag på fysiska åtgärder i vägmiljön har lämnats vid 
djupstudieutredningen har vid fältstudier under sommaren 2009 granskats och 
fotodokumenterats för att se i vilken omfattning föreslagna åtgärder har genomförts. I detta 
arbete har även regionala planerare, driftledare, trafikingenjörer och vägmästare kontaktats för 
att få information om när åtgärden utfördes och om det finns en koppling till förslaget i 
djupstudieutredningen. Det vill säga om åtgärdsförslaget från djupstudieutredningen har legat 
till grund för beslut av genomförande. I de fall inga föreslagna åtgärder är genomförda har 
underlag för eventuella planerade åtgärder inhämtats från regionala planerare. Det insamlade 
materialet har sedan legat till grund för bedömningen huruvida ett åtgärdsförslag blivit 
genomfört eller ej. Bedömning och klassificering enligt tabell 3 av varje enskilt åtgärdsförslag 
har skett i diskussionsform vid samrådsmöte tillsammans med regionala utredare och 
driftledare. Redovisas tillsammans med utdragen från djupstudieklienten i bilaga X för 
respektive olycka.  
 
Tabell 3. Kategorier för indelning av åtgärder. 
Åtgärdstyp Definition 
Åtgärd utförd Åtgärdsförslag är vid fältstudien genomfört. 
Åtgärd planerad Åtgärd ej utförd men är planerad. 
Åtgärd ej utförd Åtgärdsförslag är vid fältstudien ej genomfört och enligt 

tillgängligt material inte planerad. 
 
Det bör nämnas att i det insamlade underlagsmaterialet finns en osäkerhet om en genomförd 
åtgärd har koppling till förslaget från djupstudien eller ej. En försvårande omständighet att 
klarlägga detta har varit att personal under tidsperioden 2005-2007 har bytt jobb, gått i 
pension och mycket av kommunikationen har skett muntligt och inte finns dokumenterad. 
Detta gäller föreslagna åtgärder såväl på det statliga som kommunala vägnätet. Av samma 
anledningar är informationen om varför förslag på åtgärder inte blivit genomförda 
ofullständig. Av de totalt 80 förslagen på trafiksäkerhetshöjande åtgärder från 
djupstudiearbetet under 2005-2007 har det fram till författandet av denna rapport genomförts 
sju stycken (9 %), fem är planerade (6 %) och 68 är ej utförda (85 %). Illustreras grafiskt i 
figur 8. 

 
Figur 8. Procentuell fördelning av typ av åtgärd efter förslag i djupstudiearbetet från 2005 
till sommaren 2009. 
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3.1.1. Snabba åtgärder 
Av de totalt 13 åtgärdsförslag som bedömts som snabba åtgärder vid samrådsmöte, har fyra 
stycken (31 %) genomförts fram till sommaren 2009. Av dessa fyra genomförda åtgärder har 
tre bekräftats ha utförts som en konsekvens av olyckan. För den fjärde har datum och orsak 
till genomförande inte kunnat fastställas. Illustreras grafiskt i figur 9.  
 

 
Figur 9. Procentuell fördelning för utförandet av snabba åtgärdsförslag från 
djupstudiearbetet 2005-2007. 
 
De fyra genomförda åtgärderna redovisas i tabell 4 nedan tillsammans med hänvisningar till 
olyckornas regionala ID nummer. 
 
 Tabell 4. Genomförda snabba åtgärder. 
Nr Åtgärd Regions ID 
1 Förlängning och utvinkling av vägräcke VN 05-007 
2 Flytt av trafikdelare och linjeommålning VN 05-016 
3 Förtydligat vägvisning VN 05-017 
4 Utbyte av stopskylt VN 05-020 
 
De övriga nio har vid samrådsmöte bedömts som ej genomförda snabba åtgärder och dessa 
brister i vägmiljön kvarstår vid fältstudier sommaren 2009. Redovisas i tabell 5 tillsammans 
med hänvisningar till olyckornas regionala ID nummer. 

 
Tabell 5. Ej genomförda snabba åtgärder. 
Nr Åtgärd Regions ID 
1 Rensa sidoområde från fasta hinder (sten) VN 05-015 
2 Rensa sidoområde från fasta hinder (träd) VN 06-012 
3 Förlängning av vägräcke och förankring enligt VGU VN 06-014 
4 Förlängning av vägräcke VN 06-022 
5 Uppsättning av varningsskylt för vilt VN 07-008 
6 Uppsättning av vägräcke VN 07-019 
7 Förlängning av vägräcke VN 07-022 
8 Uppsättning av vägräcke VN 07-026 
9 Uppsättning av varningsskylt för vilt VN 07-027 
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3.1.2. Omfattande åtgärder 
 
Av totalt 67 trafiksäkerhetshöjandeåtgärdsförslag vilka har bedömts som omfattande åtgärder 
vid samrådsmöte, har tre stycken (5 %) genomförts fram till sommaren 2009. Ytterligare fem 
åtgärder (7 %) är planerade. Illustreras grafiskt i figur 10. Inte för någon av dessa av åtta 
åtgärder som är genomförda eller planerade har det dock kunnat konstateras att förslag från 
djupstudiearbetet legat till grund för beslut.  
 

 
Figur 10. Procentuell fördelning för utförandet av trafiksäkerhetshöjandeåtgärdsförslag av 
mer omfattande karaktär från djupstudiearbetet 2005-2007. 
 
De tre genomförda och de fem planerade åtgärderna redovisas i tabell 6 respektive 7 nedan 
tillsammans med hänvisningar till olyckornas regionala ID nummer. 
 
Tabell 6. Genomförda omfattande åtgärder. 
Nr Åtgärd Regions ID 
1 Ombyggnation av korsning till cirkulationsplats VN 05-025 
2 Fräsning av bullerräfflor i mittlinje VN 06-011 
3 Fräsning av bullerräfflor i mittlinje VN 07-014 
 
 
Tabell 7. Planerade omfattande åtgärder. 
Nr Åtgärd Regions ID 
1 Vägsträckan är projekterad för mötesseparering VN 05-021 
2 Körfältsseparering för vänstersvängande är planerat VN 05-022 
3 Vägsträckan är projekterad för mötesseparering VN 06-011 
4 Vägsträckan är projekterad för mötesseparering VN 06-021 
5 Vägsträckan är projekterad för mötesseparering VN 07-014 
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3.2. OLA processer 2005-2007 

 
Av de 97 genomförda djupstudieutredningarna perioden 2005-2007 föreslogs sju som 
lämpliga för genomförande av OLA process i djupstudieklienten. Av tillgängligt material från 
Vägverket konstateras det att region Norr har beslutat om och genomfört sex OLA processer 
under perioden 2005-2007. Ett kortare sammandrag av dessa presenteras nedan. 
 
Under 2005 genomfördes OLA processerna Gällivare Malmbergsleden och Svingen, Umeå 
kommun. Den första genomfördes som en konsekvens av olycka VN 05-017 och 
avsiktsförklaringen resulterade bland annat i förlängning av refug samt ändring av skyltning 
(Vägverket, 2005b). Svingen, Umeå genomfördes efter cykelolycka 200311 på cykelbron från 
NUS12 ner mot centrala Umeå som kallas för Svingen. Det resulterade i att Umeå kommun 
genomförde ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder på cykelbron (Vägverket, 2005c). 
 
Under 2006 genomfördes OLA processerna Plankorsningsolycka Ekträsk, TätortsOLA, 
SingelOLA, LågflödesOLA. Den förstnämnda genomfördes efter en svår plankorsningsolycka 
och resulterade bland annat i att Vägverket ändrade rutiner vid dispenser för 
specialtransporter på aktuell sträcka (Vägverket, 2006a). TätortsOLA resulterade främst i 
framtagande att ett antal nya strategier och delgivning av information (Vägverket, 2006b).  
I avsiktsförklaringen i SingelOLA och LågflödesOLA togs beslut för ett antal åtgärdsstrategier 
och en arbetsgrupp tillsattes för utformning av ny räffling på vägar smalare än ca sju meter 
(Vägverket, 2006c).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Räknas till genomförd OLA 2005 
12 Norrlands universitetssjukhus 
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3.3. Tillämpning av STRADA 

 
STRADA är en nationell13 databas för skador och olyckor inom vägtransportssystemet i 
Sverige och inrättades 1996 av Vägverket på uppdrag av regeringen. Informationen i 
databasen bygger på inrapportering av olyckor från både polismyndigheten och sjukvården. 
STRADA är GIS-baserat14 vilket underlättar hanteringen av informationen då den kan 
presenteras med hjälp av kartor (Vägverket, 2008d). Från och med 2009 övergick ansvaret för 
STRADA från Vägverket till Transportstyrelsen (Transportstyrelsen, 2009). 
 
I kapitel 1.2. Syfte, anges att ”I de fall det är möjligt, med hjälp av databasen STRADA 
analysera vilken effekt genomförda åtgärder från djupstudiearbetet har haft på 
trafiksäkerheten”. Då antalet genomförda omfattande åtgärder med koppling till 
djupstudiearbetet har varit för få för att statistiska beräkningar skall kunna utföras har inte 
heller STRADA varit tillämpbart i arbetet. Detta kan även förklaras med ett relativt lågt 
trafikflöde vilket genererar få olyckor på samma geografiska plats. För att säkerställa ett 
statistiskt underbyggt material krävs således relativt lång tid mellan olycka och genomförd 
åtgärd för att jämförelser före och efter genomförd åtgärd ska vara relevant.  
 

                                                 
13 16 av 21 län är helt eller delvis ansluta till STRADA. 
14 GIS står för ”Geografiskt Informationssystem”, ett datorbaserat system för att hantera och presentera 
lägesbunden information. 
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4. Diskussion  
 
Av det i föregående kapitel redovisade materialet framgår det att de åtgärdsförslag som 
lämnats vid djupstudiearbetet under perioden 2005-2007 i Region Norr har i mycket liten 
omfattning genomförts. Den bild som har framträtt under arbetet med denna rapport är att det 
har funnits brister i den arbetsmodell som tillämpats under perioden. I de styrande dokument 
som granskats saknas det en tydlig ansvarsfördelning för vem som äger frågan att lyfta 
åtgärdsförslagen till berörda aktörer, exempelvis driftledare, planerare och kommunala 
förvaltningar. Det har fått till följd att det varit upp till den enskilda utredaren att driva frågan 
vidare i organisationen. Redovisning av kvalitetssäkrat material har skett i regional 
ledningsgrupp tre veckor från olyckstillfället, vid granskning av det skriftliga 
presentationsmaterialet har det handlat om en kortare beskrivning av olycksförloppet, 
olycksplatsen och trolig orsak till olyckan. I enstaka fall har det förekommit förslag på 
åtgärder i det skriftliga presentationsmaterialet. 
 
De regionala utredarna inväntar oftast svar från RMV innan processteget analys av olyckan 
genomförs. Därmed tas åtgärdsförslagen fram efter presentationstillfället i den regionala 
ledningsgruppen vilket annars är en tänkbar kanal för att lyfta åtgärder. Det har heller inte 
framgått att det funnits en tydlig återkoppling på de givna åtgärdsförslagen efter att 
presentationen i ledningsgruppen har hållits. Det har fått till följd att de flesta av de föreslagna 
åtgärderna helt enkelt har stannat inom ramen för djupstudiearbetet och de regionala 
utredarna.  
 
Det bekräftas också vid kontakt med de tekniska förvaltningar som ansvarar för gatu- och 
vägnät inom Luleå, Älvsbyn och Skellefteå kommun. Generellt sett kan det sägas att de inte 
fått ta del några åtgärdsförslag från de djupstudier som genomförts inom respektive kommun 
men är intresserade av att ta del av dessa. Inte heller vid kontakt med Vägverkets regionala 
planerare har det kunnat konstateras att åtgärdsförslag av mer långsiktig karaktär har nått fram 
från djupstudiearbetet (eller begärts in). Som tidigare nämnts råder det dock en viss osäkerhet 
för en del av olyckorna då anställda som tjänstgjorde under 2005-2007 har bytt jobb eller gått 
i pension och mycket av kommunikationen har skett muntligt. Det gör också att bedömningen 
om de sju genomförda och fem planerade åtgärderna har genomförts på grund av förslag från 
djupstudiearbetet något osäker. 
 
Denna rapport har kommit fram till liknande brister som påpekas i Vägtrafikinspektionens 
publikation Utvärdering av Vägverkets djupstudie- och OLA-arbete samt projektet Nationell 
samling, Vägtrafikinspektionens slutsatser från 2005. Vägtrafikinspektionen konstaterar bland 
annat i utvärderingen att det saknas en tydlig och dokumenterad process för hur materialet 
från djupstudierna ska tillämpas i Vägverkets produktionsprocesser. Det påpekas också att det 
saknas rutiner för att säkerställa att konkreta och relevanta åtgärder genomförs 
(Vägtrafikinspektionen, 2005). 
 
Utvärdering fick till följd att Vägverket under 2006 lämnade in en handlingsplan till 
Vägtrafikinspektionen för att komma till rätta med de brister som påpekats. I handlingsplanen 
föreslogs projektet Säker vägtrafik15 som utgör en teoretisk modell av ett säkert 
vägtransportsystem. Projektet bygger på att fakta från genomförda djupstudier kan identifiera 

                                                 
15 Se kapitel 1.1 Bakgrund. 
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avvikelser i vägtransportsystemet från den teoretiska modellen och innehåller rutiner för 
återföring av avvikelserna till berörda systemutformare såväl internt som externt 
(Trafikinspektionen, 2007). 
 
Vägtrafikinspektionen konstaterar vidare i publikation Uppföljning av Vägtrafikinspektionens 
utvärdering av Vägverkets djupstudie- och OLA-arbete samt projektet Nationell samling från 
2007 att systemet med avvikelsehantering ger förutsättningar för att komma till rätta med de 
av inspektionen tidigare påtalade brister. Systemet med avvikelsehanteringen ligger inte inom 
ramen för denna rapport och eftersom Vägtrafikinspektionen konstaterar att de brister som 
framkommit i djupstudiearbetet kommer att åtgärdas i det nya arbetssättet (som är under 
införande i region Norr 2009) är det inte relevant att lämna åtgärdsförslag för samma 
uppmärksammade brister. 
 
En naturlig följdfråga av tidigare resonemang blir: hade åtgärderna genomförts om 
information nått fram till berörda aktörer? Tveksamt om procentandelen av de mer 
omfattande åtgärderna varit högre eftersom de till stor del inträffat på det lågtrafikerade smala 
vägnätet där fräsning av bullerräfflor eller mötesseparering inte är genomförbart utan att det 
kräver en större och mer omfattande vägombyggnad. Problemen med dessa vägar är oftast 
kända sedan tidigare (exempelvis avsaknad av mittseparering) men på grund av begränsade 
resurser prioriteras de större europavägarna.  
 
Eftersom åtgärdsförslagen i första hand ska ges utifrån nollvisionens dimensioneringsmodell 
blir förslagen ibland inte realistiska att genomföra inom överskådlig tidsperiod. Driftledare 
har uttryckt kritik för att de blir ”mest pappersprodukter”. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att nollvisionen är just det, en vision. Förslagen bidrar trots allt till att ständigt visa och 
påminna om de problem som finns inom vägtransportsystemet och att målet om en säker 
vägtrafik ännu inte är nått. 
 
Snabba åtgärder föreslås förmodligen för sådana brister som antagligen inte är kända och hade 
kunnat åtgärdas inom tidsperioden. Därför är det särskilt allvarligt att information kring dessa 
inte har nått fram till berörd aktör. Vid studie av referensdokument framkom en problematik 
med att driftledare måste bekosta snabba åtgärder från egen (redan ansträngd och planerad) 
budget motverkar viljan att rapportera brister på liknande platser. Det har dock visat sig att 
systemet med trafiksäkerhetspengar där driftledare får äska pengar för trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder av den centrala driftbudgeten undanröjer detta problem. Systemet för att genomföra 
snabba åtgärder hade alltså kunnat fungera om bara informationen kring åtgärdsförslagen nått 
fram till rätt aktör. 
 
Det uppkommer ibland en annan problematik till viljan att genomföra en snabb åtgärd eller 
inte. Det är många vägsträckor som har liknande brister i vägmiljön på en längre sträcka. Hur 
ska man ställa sig till att genomföra snabba åtgärder endast på en specifik olycksplats? Ett 
exempel är stenar i sidoområdet. Är det kostnadseffektivt att bara ta bort den aktuella stenen 
vid olyckplatsen istället för att avsätta pengar under ett par år och åtgärda hela sidoområdet på 
en längre sträcka? Är det etiskt försvarbart att inte genomföra en åtgärd omedelbart vid 
olycksplatsen och riskera att något händer på samma plats igen? Djupstudiearbetet har ju, som 
tidigare beskrivits, en uppgift att se till att det inte händer igen!  
 
Vid arbetet med insamling av material har det framkommit synpunkter från driftledare inom 
region Norr på djupstudieutredningarna. De samtalen har varit informella och är inte att 
betrakta som intervjumaterial varför inga citat eller källhänvisningar kan ges. Trots detta är 
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det viktigt att ge en bild av de synpunkter som tagits upp. De åsikter som framförts är bland 
annat att det är märkligt att driftledare ”aldrig” fått vara delaktig i utredningar utom för att stå 
i ”skamvrån” då till exempel olyckan sagts bero på halka. En annan uppfattning är att de inte 
får någon information om utredningarna, vilket skulle vara värdefullt för driften eftersom de 
kan dra lärdom och göra förebyggande åtgärder på liknande platser. 
 
Det stöds också av rutinbeskrivningen för djupstudier där det framgår att platser med liknande 
risker bör uppmärksammas och möjligheter till preventiva åtgärder bör alltid rapporteras 
(Vägverket, 2007b). Ett annat argument som lyfts fram för att bjuda in driftledare har varit det 
faktum att regionen är så pass geografiskt stor och driftledarna har bra kunskap om vägarna 
inom sina respektive driftområden och bör därför vara delaktiga i utredningen. 
 
De förslag på åtgärder i vägmiljön som lämnats vid djupstudiearbetet under 2005-2007 i 
Region Norr är i en del fall otydligt formulerade och svävande eller innehåller oklarheter i 
form av både ett och två frågetecken. De åtgärdsförslag som lämnats består också ibland av 
enstaka ord utan vidare motivering. Sådana åtgärdsförslag är det förmodligen mycket svårt att 
få gehör och förståelse för vid ett överlämnande till berörd aktör/ansvarig. 
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4.1. Förbättringsförslag 

 
Utifrån genomfört arbete föreslår författaren följande förbättringsförslag: 
 

• De i denna rapport uppmärksammade snabba åtgärder som kvarstod vid fältstudien 
sommaren 2009 (se tabell 5) bör delges berörda aktörer/ansvariga för beslut om 
genomförande. 

 
• Utökat samarbete med driftledare, väg- och trafikingenjörer (kommunala, statliga) vid 

utredningen. Detta bör bland annat ske genom att driftledare rutinmässigt kontaktas 
och inbjuds att delta både i fältundersökningen och vid processteget ”analys av 
olyckan” i djupstudieutredningen. 

 
• Genomgång av tidigare årtal för djupstudieutredningar än 2005-2007 eftersom det kan 

förmodas finns platser där det påpekats brister i vägmiljön som är relativt enkla att 
åtgärda men kvarstår fortfarande. Det har trots allt förekommit dödsolyckor på dessa 
platser. 

 
• Meddela de kommunala förvaltningar som är väghållare de åtgärdsförslag som tagits 

fram under tidsperioden och som enligt denna rapport inte är åtgärdade.  
 

• Redovisning av avidentifierat djupstudiematerial på de lokala kontoren för att skapa 
medvetenhet, engagemang och förståelse hos medarbetare för djupstudiearbetet. 

 
• Riktlinjer tas fram för hur åtgärdsförslagen i djupstudieklienten ska formuleras, 

tydlighet och motivering är något som bör eftersträvas. 
 

• Utvärdering av det under införande systemet med avvikelsehantering bör genomföras 
efter en tid. Detta för att säkerställa att de brister som påtalats i denna och 
Vägtrafikinspektionens rapport från 2005 har rättats till. 
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”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Gabrielsson, Göran (2009). Avd chef Gata & Trafik, Tekniska förvaltningen Luleå kommun. 
 ”Skriftlig kommunikation” 
 
Henriksson, Peder (2009). Beställare Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Holmgren, Johnny (2009). Projektledare Drift Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Hultmar, Richard (2009). Trafikingenjör Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Höjetun, Lars (2009). Chef Trafiksektionen Skellefteå kommun. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Jakobsson, Johanna (2009). Planerare Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Lennelöv, Torbjörn (2009). Projektledare Drift Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Lundberg, Ove (2009). Projektledare trafiksäkerhet Vägverket region Norr.  
 ”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Stenlund, Linda (2009). Planerare Vägverket region Norr. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Teneberg, Carina (2009). Nationell djupstudiesamordnare Vägverket. 

”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
Viklund, Åsa (2009). Projektledare trafiksäkerhet Vägverket region Norr.
 ”Muntlig/Skriftlig kommunikation” 
 
 



 

 

6. Bilagor 

6.1. Kriterier för komponenter i modellen säker vägtrafik 

 
Fordon 
Trafikantens behov: 
Att fordonet kan skydda den åkande.  
Att fordonet inte skadar andra trafikanter.  
Att fordonet underlättar ett trafiksäkert beteende. 
 
Funktionella krav: 
Ska skydda de åkande och andra trafikanter vid kollisioner i den för vägen tillåtna 
hastigheten. Ska stödja efterlevnaden av för säkerheten viktiga regler. 
 
Detaljkrav: 
Bilar skall uppfylla kraven för minst fem stjärnor enligt EuroNCAP samt ha bältespåminnare 
på förarplats. 
Bilar skall uppfylla minst kraven för två stjärnor i fotgängartest enligt EuroNCAP. 
Bilar skall vara utrustade med antisladdsystem . 
Bilar skall ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används. 
Krav på däcksutrustning vad gäller mönsterdjup och vinterdäck. 
Godkänd vid Bilprovningens kontrollbesiktning. (Ej körförbud). 
 
Ytterligare krav för bilar som används i samband med tjänsteutövning är följande utrustning: 
Alkolås 
ISA (stöd för anpassning av hastighet). 
Farthållare 
 
För lätta lastbilar, småbussar och andra fordon som inte provats av Euro NCAP ska finnas:  
Bältespåminnare  
Antisladdsystem 
 
För tunga fordon skall dessutom finnas underkörningsskydd (främre och bakre) och bälte på 
alla sittplatser. 

Gemensamt för fordon är att föreskriven utrustning skall finnas och vara i fungerande skick. 
Vikten av att fordon har ”rätt utrustning” är viktigt att beakta. Oavsett hur många stjärnor en 
bil har i Euro NCAP så måste fordonets utrustning vara rätt och i funktion. Vinterdäck vid 
vinterväglag, funktion av passiv och aktiv säkerhet eller att cykel har rätt och fungerande 
belysning.  

Motorcyklar utgör specialfall, för vilka skyddsförmågan är försumbar. Här måste nog så gott 
som allt ansvar falla på föraren som t.ex. skyddsutrustning men även till viss del på vägens 
utformning t.ex. sidoområde. Mopeder tillhör även de fall där skyddsförmågan är försumbar. 
Ett viktigt kriterium är dock att mopeder inte är trimmade. 
 
 



 

 

Vägar och gator 
Trafikantens behov: 
Att vägar och gator kan erbjuda säker förflyttning inom angivna hastighetsgränser. 
 
Funktionella krav: 
Ska tillhandahålla en säker förflyttning. 
Ska stödja ett korrekt och säkert bruk. 
Ska tillsammans med fordonen hantera rörelseenergin i de för vägar/gator tillåtna 
hastigheterna. 
 
Detaljkrav: 
Vägar och gators roll skall tillsammans med fordonens säkerhetssystem kunna hantera 
rörelseenergi och krockvåld inom föreskrivna hastighetsgränser under förutsättning att 
skyddsutrustning använts. För att tydliggöra de olika komponenternas koppling till hastighet 
kan kriterier beskrivas på följande sätt: 
 
1. Oskyddade trafikanter (inklusive cyklister) ska inte exponeras för trafik i högre hastigheter 
än 30 km/h . Om inte detta kan uppfyllas, separera eller sänk hastighet. 
   
2. Bilister ska inte exponeras för trafik i 90 graders korsningar i högre hastighet än 50 km/h. 
Om inte detta kan uppfyllas, separera, reducera vinkeln eller sänk hastighet. 
 
3. Bilister ska inte exponeras för mötande trafik i högre hastighet än 70 km/h om mötande 
trafik är ungefär lika tung eller 50 km/h om mötande är av väsentligt annan vikt. Om inte 
detta kan uppfyllas, separera, homogenisera vikter, eller sänk hastighet till max 70 km/h (50 
km/h). 
 
4. Bilister ska inte exponeras för vägens sidoområde i hastigheter över 70 km/h. Om vägens 
sidoområde innehåller träd eller andra smala föremål inte högre än 50 km/h. 
Om detta inte kan uppfyllas, separera, ta bort smala objekt, eller sänk hastigheten till max 70 
km/h (50 km/h). 
 
5. Vid hastigheter på 90 km/h eller 110 km/h krävs separation av riktningar och sidoområde. 
 
EuroRAP är ett system för säkerhetsklassificering av vägsträckor. Detta verktyg har tillämpats 
enbart för landsvägar och för huvudvägnätet. Det som är intressant är att använda kriterierna i 
EuroRAP för att göra en platsanalys. EuroRAP tar inte hänsyn till fordonsflöden eller gör 
andra avvägningar utan har enbart trafiksäkerhet som fokus. 
 
Det finns olika kriterier som beskriver vägens och gatans utformning och funktionalitet både 
avseende landsväg och tätort. Det samlande dokument som beskriver dessa kriterier är VGU 
(VV publikation 2004:80). VGU gör avvägningar mot andra förhållanden än trafiksäkerhet. 
I VVFS 2003:140 finns Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på 
vägar och gator (vägregler). Bägge dokumenten bör beaktas vid avvikelseanalysen för 
tydliggöra skillnader mellan utformning och skadehändelser.  
 
 
 
 



 

 

Trafikant 
Trafikantens behov: 
Ha kunskap och förmåga att använda vägtransportsystemet på ett säkert sätt. 
Kunna vistas i trafiken utan att bli utsatt för misstag och risktagande från andra trafikanter. 
Att kunna ingå i sociala gemenskaper som främjar säkra vägtransporter. 
 
Funktionella krav: 
Förare ska ha rätt utbildning och träning för att framföra aktuellt fordon. 
Förare ska ha tillräcklig kapacitet för att framföra fordonet, d v s ha fysiska och psykiska 
förutsättningar, vara drogfri och utvilad. 
Trafikanten ska använda tillgänglig och relevant skyddsutrustning. 
Fordonsägaren ska hålla fordonet i fordonsutrustningen i säkert skick. 
De regler för vägtrafiken som är relevanta för säkerheten ska följas. 
Trafikanten skall även i övrigt ta sitt ansvar för säkerheten i trafiken genom att bl. a påtala och 
förebygga risker. 
 
Detaljkrav: 
Gällande hastighetsgräns får inte överskridas. 
Motorfordonsförare får ej vara alkoholpåverkad. 
Bälte eller annan föreskriven skyddsutrustning skall användas. 
Motorfordonsförare ska vara drogfri.  
Övriga för säkerheten relevanta regler skall följas. 
Motorfordonsförare har rätt körkortsbehörighet. 
 
Skillnad bör göras på trafikanten som individ och dennes uppdragsgivare, att inte betrakta 
privatresan och näringslivets transport på samma sätt vad avser ansvar och säkerhetskrav. Ca 
50 % av trafikarbetet är organiserat i någon form. Utöver näringslivets transporter finns även 
samhällsbeställda resor, tjänsteresor, föreningsresor osv. Gemensamt för dessa är att det finns 
ett ansvar för hur dessa resor utförs. Det gäller arbetsgivarens ansvar och den som beställer 
eller tillhandahåller transporter.  I ett säkert vägtransportsystem tas detta ansvar fullt ut med 
de krav som följer av de kriterier som definierats för de komponenter som ingår i modellen.  
   
Detaljkrav: 
Arbetsgivare skall styra kvaliteten för de vägtransporter som görs i verksamheten så att de är 
säkra och rapporteras enligt AV:s föreskrifter. 
Kommuner, landsting och staten skall agera enligt de lagar och regler som gäller för 
verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2. Olyckstyper  

 
Tabell 8. Olyckstyper med förklaring och förkortning som används i djupstudiearbetet. 
Förk. Olyckstyp Definition 

A Avsvängande Kollision i korsning mellan motorfordon på samma väg, 
med samma eller motriktade färdriktning, där minst ett 
av fordonen svänger. 

C Cykel/moped i kollision 
med motorfordon 

Kollision mellan motorfordon och cykel eller moped. 

F Fotgängare i kollision 
med motorfordon 

Kollision mellan motorfordon och gående. 
 

G Cykel/moped/ 
gåendeolycka 

Cykel/Moped/Gåendeolycka. 
 

J Tåg/Spårvagn 
 

Motorfordon i kollision med Tåg/Spårvagn 
 

K Korsande 
 

Kollision i korsning mellan motorfordon från olika 
vägar med korsande färdriktningar. 

M Möte 
 

Kollision mellan motorfordon med motsatta kurser. 

O Omkörning 
 

Kollision, avkörning eller påkörning av fast föremål i 
samband med omkörning mellan två motorfordon. 

S Singel Olycka med endast ett motorfordon inblandat.  
 

U Upphinnande Kollision mellan motorfordon med samma färdriktning 
där det bakre fordonet hunnit upp det främre. 

V Varia 
 

Övriga typer av kollisioner. 
 

W Vilt 
 

Kollision mellan motorfordon och älg, rådjur, hjort eller 
ren. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

6.3. Sammanställning av djupstudier 2005-2007 

 

Regions ID VN 05-002 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Lycksele 
Vägnummer  360 
Väg/gata  Länsväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 11. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat på en lång raksträcka med god sikt. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Pb2 som färdades mot Vilhelmina kommer över på motsatta körbanan och frontkolliderar med Pb1. Pb1 
hade påbörjat inbromsning med låsta hjul, 143,5m, förmodligen hade föraren upptäckt att Pb2 var på väg 
över på fel vägbana.  
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända 
 

Okänt 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad. Enligt 
regionala planerare är den inte prioriterad och 
mötesseparering är inte planerat.  
 
Bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
  
 
 
 

Figur 12. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-006 
 
Olyckstyp  O-Omkörning 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Kiruna 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 13. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
I MC färdriktningl löper vägen i en svag vänsterkurva för att sedan övergå i en lång högerkurva 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En grupp motorcyklister ikapp ett husvagnsekipage. Mc nr 1 påbörjade en omkörning men upptäckte att han 
fick möte och avbryter omkörningen. Mc nr 2 påbörjade också en omkörning men hann ej avbryta utan 
frontalkrockar med den mötande BMWn. Förare av mc nr 1 kör omkull då han träffas av de kringflygande 
delarna. Mc nr 3 kolliderar också med BMWn.  
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering och kollisionsvarningssystem i fordon 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 
 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och ingenting är 
planerat enligt regionala planerare. 
  
Åtgärdsförslag på mötesseparering är bedömd som ej 
genomförd långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Förlängning och  
utvinkling av räcke 

Åtgärd utförd! 

Regions ID VN 05-007 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Vägnummer  12 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 15. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   

Ett körfält efter en 2+1 sträcka, kurva med 150 m radie. Fordonet åker parallellt på utsidan av vägräcket i ca 
50 meter, slår i ena vingen till broportal 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil har färdats på väg E12 mot vännäs. Strax V om tpl Norrfors åker bilen i vänsterkurva av vägen 
till höger strax före ett vägräcke. Fordonet åker parallellt på utsidan av vägräcket i ca 50 meter, slår i ena 
vingen till broportal (ko-port), flyger sedan ca 10 meter och kolliderar kraftigt med fronten och höger sida 
mot motstående vinge till broportal och slänt. Därefter voltar bilen vidare och stannar liggande på taket. 
 
Brister i vägmiljö 
För kort vägräcke 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Förlänga och vinkla ut vägräcket på denna vägsträcka. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända - 

 
 
Genomförda åtgärder 
Sidoräcket vid broportalen på vägsträckan har förlängts 
och vinklats ut 1:15 m enligt standard i VGU. Räcket 
förlängdes som en konsekvens av olyckan och arbetet 
utfördes under hösten 2005 enligt vägmästaren.  
 
Åtgärdsförslag på förlängning och vinkla ut vägräcket 
är bedömd som genomförd snabb åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 16. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-008 
 
Olyckstyp  C-Cykel/moped i kmm. 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Nordmaling 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 17. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Väg E4, rakträcka utanför tätt bebyggt område. Vägen är hastighetsbegränsad till 90 km/tim. Vägen är 13,6 
m bred, varav 2,8 m utgörs av vägren och 0,3 m utgörs av stödremsa. Vid olyckstillfället rådde 
uppehållsväder, torr vägbana och dagsljus (sol). ÅDT 5820 (personbilar mätt -03), 908 (tunga fordon mätt 
02). 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbil färdas norrut på väg E4. I Lögdeå, ca 1 km söder om matstället Silverlaxen, färdas två cyklister 
även de på väg norrut. Personbilen kör rakt på cyklisterna. En av cyklisterna omkommer, den andre skadas 
endast lindrigt.  
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Bullerremsa/räfflad kantlinje. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga - 

 
 
Genomförda åtgärder 
Bullerremsa/räfflad kantlinje är ej genomfört på 
vägsträckan vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009. Detta på grund av att vägsträckan är 
planerad som ombyggnad till 2+1 väg (Holmgren, 
2009). 
 
Åtgärdsförslag på bullerremsa/räfflad kantlinje är 
bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte.  
 
 
 
 

Figur 18. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Regions ID VN 05-009 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Gällivare 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 19. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Tvåfältsväg, körbanebredd nio meter, belagd med asfalt. ÅDT totalt 1200, varav 200 tunga fordon, mätår 
2002, hastighetsbegränsning 110 km/h 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Fordonet körde söderut på E10 och kom ner i dikeskanten på höger sida av vägen, spåren löper ca. 83 meter 
i diket sedan ledde spåren upp på vägbanan igen. Där har fordonet voltat och hamnat på vänster sida 
liggande med vänstersidan samt en del av taket neråt. Fordonet blir liggande i diket med fronten norrut. 
 
Brister i vägmiljö 
Gällande hastighetsgräns för hög i förhållande till vägstandard 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sänkt hastighet, förbättrar sidoområde 
 

mitträcke 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad, hastigheten 
uppfyller ej förslag enligt nollvisionens 
dimensioneringsmodell och inga synliga åtgärder 
är genomförda i sidoområdet. Enligt regionala 
planerare är ingen mötesseparering planerad i 
dagsläget. I övrigt är hastigheten på vägsträckan 
sänkt till 100 km/h i samband med 
hastighetsöversynen september 2008 (VVFS 
2008:441).  
Förslag på åtgärder med sänkt hastighet och 
förbättrat sidoområde enligt nollvisionens 
dimensioneringsmodell samt mitträcke är 
bedömda som ej genomförda långsiktiga åtgärder 
vid samrådsmöte. 

Figur 20. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-010 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Vägnummer  522 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 21. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Väg 522, vänsterkurva i svagt uppförslut. Vägbredd 6 meter. Ådt 270 varav 7 tunga.  
Högsta tillåtna hastighet 70 km/tim 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil färdas på väg 522. I en vänsterkurva ca 300 meter från vägskäl 522/523 kommer bilen utanför 
höger vägkant, får sladd och åker med fyrhjulssladd (spår i asfalten från höger till vänster ca 28 m) av vägen 
till vänster och slungas in i ett träd.  
 
Brister i vägmiljö 
Sidoområde 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sidoområde - säkerhetszon  
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända  
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Inga åtgärder är vidtagna i sidoområdet vid 
fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 och 
inget enligt regionala planerare heller planerat. 
 
Förslag på åtgärder i sidoområde är bedömd som ej 
genomförd långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-014 
 
Olyckstyp  C-Cykel/moped i kmm 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Kiruna 
Vägnummer  99 
Väg/gata  Riksväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 23. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Smal väg < 6,5 m med bra siktförhållanden och 90 km/h 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbil kolliderar med en cyklist i samband med omkörning av denna.  
 
Brister i vägmiljö 
Hastighet 90 km/h? 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Hastighetssänkning till 70 km/h och detta pga smalväg 
och in/utfart camping.  

GC-väg 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Vägverket bedriver systematiskt påverkansarbete 
beträffande ökan hjälmanvändning  

- 

 
Genomförda åtgärder 
Hastigheten på vägsträckan är fortfarande 90 
km/h vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 
2009 och någon förändring är inte föreslagen 
enligt hastighetsöversynen (TR10-A 2009:25570). 
Gång och cykelväg på vägsträckan är inte heller 
genomförd och finns inte upptagen i 
länsstyrelsens remissförslag för länstransportplan 
för norrbottens län 2010-2021.  
 
Förslag på åtgärder med hastighetssänkning till 70 
km/h och GC-väg bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
  
 

Figur 24. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-015 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Arvidsjaur 
Vägnummer  45 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 25. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Raksträcka med tät skog på sidorna och vägbank med flacka slänter 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil har på en raksträcka åkta av vägen till höger. Ca 60 meter efter avåkningen har bilen kolliderat, 
med höger del av fronten, mot en större sten (ca 6,5 meter från vägkant) i sidoområdet. Bilen har efter 
kollisionen fattat eld och blivit helt utbränd.  
 
Brister i vägmiljö 
Sten i sidoområde 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Rensa sidoområden från fasta hinder 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen 2009 är stenen kvar 
i sidoområdet. Vägsträckan har mycket sten i 
sidoområdet efter ett par kilometer i riktning mot 
Gällivare, sidoräcken finns uppsatta på en del 
ställen men inte vid olycksplatsen. I övrigt har 
vägen försetts men en ny beläggning.  
 
Förslag på åtgärd att rensa sidoområde från fasta 
hinder är bedömd som ej genomförd snabb åtgärd 
vid samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 26. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd utförd! 

Trafikdelare flyttad 
och ommålning av linjer 
 

Regions ID VN 05-016 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Piteå 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien 
    Figur 27. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
- 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Förare av mc har kört på spärrområdet och därefter rakt in i en avfartsskärm. Kanade därefter med mc och 
avfartsskärmen ca 40 meter längs vägen, och blev liggande medvetslös på vägen, mc-hjälmen åkte av. 
 
Brister i vägmiljö 
Trafikdelare olämpligt placerad, även om ok enligt VGU (spärrområde) 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Ökad förbättring till mera förlåtande vägmiljöer 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Trafikdelare är flyttad (S och N infarten) 
linjeommålning och vägombyggnad kommer att ske -07 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Flytt av trafikdelaren och linjeommålning skedde 
direkt efter olyckstillfället som en följd av olyckan 
enligt driften. Förslag på åtgärder är något otydligt 
formulerat, förtydligande av avsikt har muntligen 
skett vid samrådsmöte.  
 
Bedömd som genomförd snabb åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 

Figur 28. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd utförd! 

Förbättrad vägvisning 

Regions ID VN 05-017  
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Gällivare 
Vägnummer  830 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 29. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Fyfältsväg med två körfält i vardera riktningen, separerad med en tre meter bred mittremsa. 
Körbanebredd nio meter, belagd med asfalt. Ådt totalt 7850, varav 220 tunga fordon, mätår 2000, 
hastighetsbegränsning 90 km/h. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Två par färdas i var sin bil. Då de svänger av från E 10:an tog de fel fil (vilket de ej var medvetna om) och 
hamnade mot körriktningen mot Malmberget. I fordonet färdades två personer. På parkgatsleden kör en bil 
som är på väg mot Gällivare. I fordonet färdas en person. När fordonet svänger ut för att göra omkörningen 
frontalkolliderar det med de fordon som kommer mot körriktningen. 
 
Brister i vägmiljö 
Bristande tydlighet i vägvisning, mötesseparering uppfyller ej gällande krav ej heller sidoområde med tanke 
på gällande hastighetsgräns 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Hastighetsnedsättning alternativt förbättrad 
mötesseparering samt förbättrade sidoområden. 

Förbättrad vägvisning 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Uppsättning av vägmärket "förbud mot infart" med 
fordon på det ben i trafikplatsen där fordonet kört fel. 

- 

Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen 2009 konstaterades att 
förbättrad vägvisning har skett genom förtydligande av 
skyltning och linjeommålning enligt åtgärdsförslag. I 
övrigt är refugen förlängd och en cirkulationsplats har 
byggts vid den första avfarten från E10 till 
malmbergsleden. Ingen förändring av hastighet, 
mötesseparering eller sidoområden på 
malmbergsleden. Förslag på åtgärd förbättrad 
vägvisning är bedömd som genomförd snabb åtgärd 
och förslag enligt nollvisionens 
dimensioneringsmodell som ej genomförda långsiktiga 
åtgärder vid samrådsmöte.  
 

Figur 30. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Stopskylt utbytt 
Åtgärd utförd! 

Regions ID VN 05-020 
 
Olyckstyp  V-Varia 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Vägnummer  512 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 31. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
En trevägskorsning med mindre grusväg (Bäckvägen) anslutande mot större väg 512. Väg 512 är huvudled 
och Bäckvägen är försedd med stopskylt. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil färdas på väg 512 (huvudled) mellan Umeå och Gräsmyr, i riktning mot Gräsmyr. I höjd med 
Djäkneböle kom en cyklist ut på vägen, från vänster (Bäckvägen). Pb försöker undvika kollision och håller 
ut på grusinfarten till höger. Vänster kofångarhörn träffar dock cykelns framhjul, och cyklisten ramlar till 
marken. 
 
Brister i vägmiljö 
Bristande kvalité stopskylt 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Säker gångpassage 
 

 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Skylt ej åtgärdad 
 

 

 
Genomförda åtgärder 
Stoppskylt är utbytt vid utfart från Bäckvägen till väg 
512, datum för utförande av åtgärd har inte kunnat 
bekräftas men har vid samrådsmöte bedömts som 
lämnat förslag. Någon förändring av gångpassage är 
inte gjord och finns inte heller planerad enligt 
regionala planerare. 
 
Förslag på åtgärd säker gångpassage är bedömd som 
ej genomförd långsiktig åtgärd. Utbyte av stopskylt 
bedömd som genomförd snabb åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 

Figur 32. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Planerad 
 

Regions ID VN 05-021 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Robertsfors 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 33. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
På platsen löper väg E4 norrut i en lång svagt svepande högerkurva (personbilens färdriktning). Vägbredd 
9,5 meter (inkluderar väggren 1 meter på respektive sida). Ej tätbebyggt område. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil på väg norrut åker av okänd anledning över i mötande körbana och frontalkolliderar med 
mötande tung lastbil med släp. Personbilen träffade mot höger del av lastbilens front och kastades därefter 
ca 20 meter bakåt, där bilen sedan omedelbart började brinna stående i det södergående körfältet. Lastbilen 
med släp fortsatte efter kollisionen ca 85 meter innan ekipaget stannade i det norrgående körfältet. Vid 
tidpunkten för olyckan rådde goda siktförhållanden samt torrt väglag. 
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering/tillåten hastighet 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och hastigheten 
är densamma som vid olyckstillfället. Ingen 
förändring av hastigheten vid hastighetsöversynen 
2008 (TR10-A 2009:25570). Sträckan är planerad för 
möttesseparering enligt regionala planerare. I övrigt är 
ATK uppsatta på flera platser mellan Umeå – 
Skellefteå och bullräfflor är frästa i vägmitt under 
2007/2008 (Holmgren, 2009). 
 
Förslag på åtgärd bedömda som planerad långsiktig 
åtgärd vid samrådsmöte. 
 

Figur 34. Olycksplatsen vid fältstudie 2009.



 

 

Planerad 
 

Regions ID VN 05-022 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Vägnummer  363 
Väg/gata  Väg/Rälsvägen 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 35. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Frontalkollisionen inträffade på huvudleden, men incidenten uppstod genom att ett fordon skulle göra en 
vänstersväng i en korsning längre fram. Huvudleden med bred väggren (2,30m) som möjliggör att man kör 
förbi vänstersvängande fordon på höger sida. Ej markerat körfält för vänstersvängande.   
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil pb1 färdas västerut på väg 363, i riktning från Umeå norr mot Hissjö. Det var tät trafik åt båda 
håll. Vid Västerslätts industriområde i utkanten av centrala umeå i höjd med Rälsvägen befinner sig en 
lastbil samt en personbil som avser att svänga vänster in på rälsvägen. Personbilen svänger it i mötande 
körbana och frontalkrockar med mötande fordon. Olycksdrabbad sträckning. Mycket trafik med stor del 
tunga fordon. Är 70 km/h rätt hastighet på aktuell sträckning? Separata körfält för vänstersvängande.? 
 
Brister i vägmiljö 
Rörig trafikmiljö med mycket (till stor del tung) trafik 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Körfältsseparering för vänstersvängande 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 finns 
ingen körfältsseparering för vänstersvängande. Väg 
363 genom västerslätts industriområde är planerad för 
ombyggnad med ett antal cirkulationsplatser och 
korsningar. Körfältsseparering in på rälsvägen är 
planerad, men förslaget från djupstudie har inte legat 
till grund för beslut (Callgren, 2009). 
 
Förslag på åtgärd för körfältsseparering för 
vänstersvängande bedömd som planerad långsiktig 
åtgärd vid samrådsmöte.  
 

Figur 36. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 
Planerad? 

Regions ID VN 05-023 
 
Olyckstyp  A-Avsvängande 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  - 
Väg/gata  Östra leden - Krongatan 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Kommunal 
Systemutformare Skellefteå kommun 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 37. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Östra leden är en kommunal väg inom tätbebyggt område med hög trafikbelastning. Högsta tillåtna hastighet 
70 km/h. Vägbredd ca 11 meter. På platsen råder goda siktförhållanden i båda riktningar.   
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En Personbil (Pb1) har för avsikt att svänga vänster. Bilen lämnar företräde till två mötande fordon men 
svänger plötsligt in framför det tredje mötande fordonet (pb2) Ett antal allvarliga olyckor har tidigare 
inträffat på östra leden. Bred väg - inbjuder till högre hastighet än den för vägen gällande? Är nuvarande 
hastighet rätt vis korsningar/konfliktpunkter?  
 
Brister i vägmiljö 
Vägutformning kontra hastighet 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Vägformning kontra hastighet. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
vägutformning och hastighet densamma. Inga 
förändringar är gjorda med hänsyn till att det planeras 
för en ny E4 i den sträckningen (Höjetun, 2009). 
 
Förslag på åtgärder bedömd som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 

 Figur 38. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-024 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Luleå 
Vägnummer  596 
Väg/gata  Riksväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 39. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Rv 596 är statlig väg utanför tätbebyggt område. Vägen saknar belysningsstolpar. Vid olyckstillfället var det 
mörkt samt snöfall. Vägbredd: 6,5 m. Skyltad hastighet: 90 km/h ÅDT: ca 1600 fordon varav 96 tunga 
(mätår 2004). Viltstängsel saknas. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbil med två personer kör i riktning mot Luleå. En älg kommer upp på vägbanan och personbilsföraren 
hinner inte väja undan utan kolliderar med älgen. För de boende längs med sträckan är känt att där ofta finns 
vilt, företrädesvis av älg. Hastigheten är ofta relativt hög på vägen. 
 
Brister i vägmiljö 
Avsaknad viltstängsel samt för högt gällande hastighet i förhållande till vägens säkerhetszon samt 
sidoområde 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Viltstängsel, säkra sidoområden alternativt sänkt 
hastighet till 70 km/h 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
viltstängsel inte uppsatta, hastigheten är densamma 
som vid olyckstillfället och sidoområdet är inte 
åtgärdat. Förslag på hastighetssänkning till 80 km/h 
enligt hastighetsöversynen (TR10-A 2009:25874). 
Enligt planerare är ingen av de föreslagna 
åtgärderna planerade. 
 
Förslag på åtgärder bedömd som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 40. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 

 



 

 

Åtgärd utförd! 

Cirkulationsplats byggd 

Regions ID VN 05-025 
 
Olyckstyp  A-Avsvängande 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Haparanda 
Vägnummer  99 
Väg/gata  Riksväg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig   
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien  
 
Beskrivning av olycksplatsen   
RV 99 är statlig väg utanför tätbebyggt område. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Polisen bedömer den senare avlidne har färdats längs väg 99 norrut och gjort en vänstersväng in mot OK 
varvid det andra fordonet som kom norrifrån kört in i det svängande fordonets högra sida. I samband med 
kollisionen har föraren av den svängande bilen kastats ut ur fordonet.  
 
Brister i vägmiljö 
Inga påtaliga utifrån VU-dokument. Däremot bör utformning av korsningar generellt vara sådan att 
hastigheten inte överstiger 50 km/h. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Cirkulationsplats. Äldres problem bör vägas in vid 
utformning av vägmiljön och beslut om gällande 
hastighetsgräns.  

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Olyckan är efterrapporterad i databasen, därför 
finns ingen fotodokumentation av olycksplatsen 
vid tidpunkten för olyckan. Vid fältstudie av 
olycksplatsen sommaren 2009 är korsningen RV 
99/Ahlmarksvägen ombyggd till cirkulationsplats. 
Gjordes under 2007-2008 men har ingen koppling 
till förslaget från djupstudien (Henriksson, 2009). 
Hastigheten är densamma som vid olyckstillfället.  
 
Förslag på åtgärd cirkulationsplats bedömd som 
genomförd långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 41. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-027 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  95 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

 Olycksdata enligt djupstudien     
  
Beskrivning av olycksplatsen   
Ej tätbebyggt område väg 95 ca 300 meter öster om avfart till Svanström. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Förare av Pb1 hade påbörjat omkörning av en långtradare när han upptäckte att det låg ytterligare en 
långtradare framför. Samtidigt får han möte och försöker då att hålla så långt till höger som möjligt eftersom 
han inte har utrymme för att köra in mellan dom båda långtradarna. Kollisionen sker mot vänster del av front 
och sida. Efterrapporterad olycka med enbart TBA som underlagsmaterial för faktasamling.  
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mitträckesseparering 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och hastigheten 
är densamma som vid olyckstillfället. Vägsträckan 
är inte prioriterad för mötesseparering enligt 
planerare. I övrigt är bullräfflor är frästa i vägmitt, 
utfördes under 2007/2008 (Holmgren, 2009). 
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 42. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-200 
 
Olyckstyp  A-Avsvängande 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  - 
Väg/gata  Östra leden - Krongatan 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Kommunal 
Systemutformare Skellefteå kommun 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 43. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Korsning med väjningsplikt. Östra Leden är huvudled och hastighetsbegränsad till 70 km/h. 
Vardagsdygnstrafik i korsningen är 1000 st fordon. Vägen är kommunal och inom tätbebyggt område. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
MC körde söderut och en pb med två personer körde norrut. Pb hade för avsikt att svänga vänster. Pb 
uppmärksammade förmodligen inte motorcykeln utan körde in i densamme. MC-föraren kastades ca 100 m 
och landade i vägrenen. MC-föraren omkom. Paret i personbilen klarade sig utan fysiska skador. 
 
Brister i vägmiljö 
Trafikmiljön inbjuder till höga hastigheter och har många mindre anslutande vägar. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Stödja kommunen i dess samhällsplanering. 
 

Hastighetssäkrade korsningar med t ex cirkulationsplatser, 
avsmalning av väg så att trafikmiljö överensstämmer med 
gällande hastighetsgräns. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Korsningen och väglänk är vid fältstudie av 
olycksplatsen sommaren 2009 inte förändrad sedan 
olyckstillfället. Hastigheten är densamma. Inga 
förändringar är gjorda med hänsyn till att det 
planeras för en ny E4 i den sträckningen (Höjetun, 
2009). 
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 44. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 05-305 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Älvsbyn 
Vägnummer  374 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 45. Olycksplatsen vid fältundersökning 2005. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Väg 374 är hastighetsbegränsad till 90 km/timme. Vägen är 8 meter bred och har ÅDT om 1220 fordon 
varav 150 lastbilar. Vid olyckstillfället rådde snöfall och snörök. Det var dagsljus med begränsad sikt inom 
ej tättbebyggt område. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Pb 2 har av okänd anledning kommit över på mötande körbana. Personbil 1 hann ej veja undan utan körde in 
i passagerarsidan på pb 2. Hastigheten på aktuell väg är 90 km/h vilket kanske inte är lämpligt vid 
vinterväglag, snöfall och snörök.  
 
Brister i vägmiljö 
Gällande hastighet för hög i vinterväglag 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Vinterhastighet, mötesseparering 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och 
hastigheten är densamma som vid olyckstillfället. 
Ingen förändring av hastigheten är planerad enligt 
hastighetsöversynen (TR10-A 2009:25603) och 
ingen mötesseparering planerad enligt regionala 
planerare. 
  
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 46. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-001 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Gällivare 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig 
Systemutformare Vägverket 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 47. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Ca 1 km lång raksträcka på väg E10. Högsta tillåtna hastighet 110 km/tim. Vägbredd ca 7,5 meter. ÅDT 
fordon 1200 varav tunga 200. Ingen nämnvärd spårbildning i beläggning. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil på väg söderut mot Gällivare har på en raksträcka frontalkolliderat med en mötande lätt lastbil. 
Föraren av den lätta lastbilen har uppgivit att han tiden innan kollisionen på betryggande avstånd kört bakom 
en långtradare, när plötsligt ett mötande fordon dykt upp framför fronten.  
 
Brister i vägmiljö 
Hastighetsgräns 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering 
 
 

Hastighetsbegränsning 70 km/h 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Översyn av säkerhet på väg E10 pågår. 
 

Inga 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad. Beslut om 
sänkning av hastigheten på aktuell vägsträcka från 
110 km/h till 100 km/h genomfördes 2009-03-09 i 
samband med hastighetsöversyn på E10 (VVFS 
2008:241).  Enligt regionala planerare är ingen 
mötesseparering planerad. 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 48. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-002 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Luleå 
Vägnummer  597 
Väg/gata  Björkskataleden 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Kommunal 
Systemutformare Luleå kommun 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 49. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat i en högerkurva (personbilens färdriktning) mitt över en gc-portal (gång-/cykelväg 
under vägbanan) med vägräcken på båda sidor. Högsta tillåtna hastighet 70 km/tim. Vägbredd 8,0 meter. 
Spårdjup i beläggning ca 1,5–2,0 cm. Kurvradie 350 meter. Skevning 3,2 %. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil har i en högerkurva fått sladd och åkt med fronten in i höger plogkarm/vägräcke. Därefter har 
bilen studsat ut och kolliderat med vänster sida in i fronten på en mötande tung lastbil. Kollisionen inträffade 
mitt över en gc-portal (gång-/cykelväg under vägbanan) med vägräcken på båda sidor. Uppehållsväder och 
väglag med tunn is/vägbanan synlig (enligt polis). Halt och spårigt väglag (enligt räddningstjänst). 
 
Brister i vägmiljö 
Mötesseparering? 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering (kommun) 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

Ej kända 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och i dagsläget 
finns inga planer på det (Gabrielsson, 2009). 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 

Figur 50. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-003 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Robertsfors 
Vägnummer  670 
Väg/gata  Länsväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 51. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Lv 670: Vägbredd: 6,5 m ÅDT: 730 (år 1999) 
Vid olyckstillfället rådde uppehållsväder, dagsljus och torr vägbana. Ej tättbebyggt område 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En lätt motorcykel har färdats efter Lv 670. Föraren har av okänd anledning gått omkull med motorcykeln. 
Vid kullkörningen tappade föraren sin motorcykelhjälm. Förarens huvud träffar ett av broräckets stolpar och 
han avlider på olycksplatsen. Undersökning av hjälmen visar att den är oskadd vilket indikerar att hjälmen 
inte satt på mannens huvud när han träffade stolpen. Hjälmen saknade ett fungerande spänne.  
 
Brister i vägmiljö 
Gällande hastighetsgräns hög i förhållande till vägbredd 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
- 
 

Hastighetsnedsättning på sträckan 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Kontinuerligt informationsarbete inom sektorn. 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan har vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 samma hastighet som vid 
olyckstillfället. Förslag är lämnat på sänkning av 
hastigheten till 80 km/h i hastighetsöversynen 2009 
(TR10-A 2009:30723). I övrigt har vägen fått en ny 
beläggning. 
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
långsiktig åtgärd vid samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 52. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-010 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Arvidsjaur 
Vägnummer  95 
Väg/gata  Riksväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 53. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
En personbil var på väg till Skellefteå. Ca. två mil väster om Arvidsjaur kom fordonet över asfaltkanten till 
höger, ca. 30 cm. Därefter går bilen till vänster över mötande körfält och ner i diket, träffar dikesbotten och 
slungas upp i luften och voltar. Under luftfärden har bilen knäckt en gran för att slutligen stanna mot en tall. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Räddningsledaren vid räddningstjänsten i Arvidsjaur uppger att en fordonsförare blivit omkörd av det 
aktuella fordonet. Utifrån det som framkommit i utredningen och de uppgifter som gått att samla in har 
föraren med stor sannolikhet somnat och gjort en för stor rattrörelse då fordonet i första skedet kom utanför 
asfaltkanten. 
 
Brister i vägmiljö 
110 km är inte att rekommendera på en så pass smal väg. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sänkt högsta hastighetsgräns. Frästa kantlinjer. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Översyn av nya hastighetsgränser 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan har vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 samma hastighet som vid 
olyckstillfället och ingen fräsning av kantlinjer är 
genomförd. Förslag på sänkning av hastigheten till 100 
km/h enligt hastighetsöversynen (TR10A 2009:25566). 
Ingen fräsning av kantlinjer planerad på grund av att 
väggrenen är för smal, enligt VGU krävs minst 0,75 cm 
(Lennelöv, 2009). 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 

Figur 54. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Planerad 
 

Regions ID VN 06-011 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 55. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Se foton 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Som framgår av foton svänger vägen en i en svag högerkurva i personbilens riktning. Här går personbilen 
rakt fram passerar långsamt mittlinjen och delar av omkörningsfältet för att kollidera med den södergående 
lastbilen.  
 
Brister i vägmiljö 
Inga kända 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering. Fräst mittlinje.   
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Ingår i planeringen om en mötesfri E4 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan har vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerats men 
bullerräfflor är frästa i vägmitt. Genomfördes under 
2007/2008 (Holmgren, 2009). Samma hastighet som 
vid olyckstillfället. Sträckan är projekterad för 
mötesseparering efter olyckstillfället men varken 
fräsningen av bullerräfflor eller mötessepareringen 
har koppling till förslaget från djupstudie enligt 
regionala planerare. 
 
Förslag på fräsning av bullräfflor bedömd som 
genomförd långsiktig åtgärd och mötesseparering 
som planerad vid samrådsmöte.  

Figur 56. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-012 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  364 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 50 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 57. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Träd placerat 2,9 m från belagd vägbana. Infart till fastighet. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Fordonet har, av okänd anledning, gått över i mötande körfält och där hamnat utanför belagd vägbana med 
hjulen. Därefter har fordonet slagit i bak/ytterslänt vid infart. Vid detta islag har fordonet slagit runt, flugit 
15,5 m, och landat på taket. När fordonet landar träffar det med sin vänstra sida ett träd som står 2,9 m 
innanför belagd vägbana.  
 
Brister i vägmiljö 
Fasta/ smala krockobjekt (träd) nära vägbana 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Fordon med minst 5 stjärnor enligt EuroNCAP, Rensa 
sidoområde eller räcke för fasta krockobjekt,  

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

Inga 

 
Genomförda åtgärder 
Inga synliga åtgärder är vidtagna i sidoområdet 
och inget räcke är uppsatt vid fältstudie av 
olycksplatsen sommaren 2009. Samma hastighet 
som vid olyckstillfället.  
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
snabb åtgärd vid samrådsmöte.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 58. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-013 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Piteå 
Vägnummer  373 
Väg/gata  Länsväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 59. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Se foton 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Föraren av fordonet har hamnat utanför beläggningskant och gått ner längs innerslänten med något mer än 
halva bilen. Då han styr upp mot vägen blir rattutslaget för stort vilket medför att fordonet får sladd och 
kanar okontrollerat över i mötande körfält där man kolliderar med mötande bil som inte hunnit göra någon 
inbromsning utan försöker i ett sent skede styra undan. Denna olycka liksom tre liknande olyckor under 
juli/augusti månad, där sex personer omkommit, är av liknande karaktär. En fräst kantlinje/mittlinje hade 
troligen bidragit till att utgången av olyckorna blivit mer gynnsamt.  
 
Brister i vägmiljö 
För högt satt hastighetsgräns 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sänkt hastighetsgräns, mitträcke. 
 

Räfflad kantlinje 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Utveckla mötesfria smala vägar 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan har vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 
2009 inte mötesseparerats, ej frästa kantlinjer och har 
samma hastighet som vid olyckstillfället. Ingen fräsning av 
kantlinjer planerad på grund av att väggrenen är för smal, 
enligt VGU krävs minst 0,75 cm (Lennelöv, 2009). Ingen 
hastighetsförändring är föreslagen enligt 
hastighetsöversynen (TR10A 2009:25602) och ingen 
mötesseparering är planerad enligt regionala planerare. 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte.  

Figur 60. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-014 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Robertsfors 
Vägnummer  651 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 61. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Skarp vänsterkurva med radie ca 200 m innan bro över Rickleån. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil färdas längs lv 651. I höjd med Rickleån fick bilen sladd, slog runt och åkte ned i Rickleån. 
Den hamnade slutligen på sidan i ån med vatten som täckt hela bilen.  
 
Brister i vägmiljö 
Räckeslängden för kort samt förankring ej enligt gällande regler. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sidoräcke enl VGU 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 
är sidoräcket över Rickleån inte åtgärdat.  
Vägsträckan har samma hastighet som vid 
olyckstillfället.  
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
snabb åtgärd vid samrådsmöte.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 62. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-019 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Storuman 
Vägnummer  12 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien 
    Figur 63. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Olycksplatsen är strax efter ingången till en högerkurva i utförsbacke, i ett kurvigt parti längs E12. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil Pb1 färdas efter E12. I en högerkurva får bilen en sladd som får till följd att föraren tappar 
kontrollen över fordonet. I mötande körfält kommer pb2 och kollisionen är oundviklig. Pb2 kör in i 
passagerardörren på höger sida på Pb1, som kommer utför backen med passagerarsidan i åkriktningen.  
 
Brister i vägmiljö 
Mittseparering saknas. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
vägsträckan inte mötesseparerad. Samma hastighet 
som vid olyckstillfället. Vägsträckan är för smal för 
att mötessepareras och finns inte prioriterad enligt 
regionala planerare. 
 
Förslag på åtgärd bedömd som ej genomförd 
långsiktig åtgärd vid samrådsmöte.  
 
 
 
 
 

Figur 64. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Planerad 
Planerad? 

Regions ID VN 06-021 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Kalix 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90/110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 65. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Trafikflöde, totaltrafik 3050 varav tunga fordon 440, mätår 2002 (torde i dagsläget vara större än den årliga 
normalökningen med anledning av de etableringar som skett och sker i Haparandaområdet). Vinterhastighet 
90 km/h, Siktförhållanden av god standard. Svag kurva med bombering av 4 %. Spårbildning i beläggning 
ca.10 mm. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Det var vid den så kallade Golden Gate-bron som en långtradare och en personbil frontalkolliderade efter att 
personbilen av okänd anledning kört över på fel sida av vägen. 
 
Brister i vägmiljö 
Inga brister som bedöms påverkat olycksförloppet. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mitträcke 
 

Sektorsarbete 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Vägen lämplig att bygga om till Mlv. Tidpunkten 
beroende av regionens prioritering och tilldelade medel. 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är i dagsläget inte mötesseparerad men 
är planerad enligt regionala planerare. Hastigheten 
sänktes permanent till 90 km/h förra året i samband 
med hastighetsöversynen (TR10-A 2008:1441).  
 
Förslaget från djupstudie har enligt regionala 
planerare inte legat till grund för beslut av 
genomförande av mötesseparering. 
 
 
 
 
 

Figur 66. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 06-022 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  829 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 67. Olycksplatsen vid fältundersökning 2006. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Avåkningen har inträffat på en raksträcka strax efter att vägen böjer svagt vänster och före passage över en 
mindre bro. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil åker, före den ska passera över en bro, av vägen till vänster. Bilen passerar med liten marginal 
sidoräcket innan bron, fortsättet sedan ett trettiotal meter parallellt bakom räcket och nerför en slänt för att 
slutligen hamna i ett större vattendrag. Bilen följer med vattnet nedströms, passerar under bron, och börjar 
sjunka ca 25-30 meter från brokant.  
 
Brister i vägmiljö 
Längd vägräcke 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Bättre standard vägräcke (längre) hade sannolikt fångat 
upp fordonet och förhindrat detta att åka ned i vattnet. 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Ej känt 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
längden på räcket inte åtgärdat. 
 
Förslag på förlängning av vägräcke bedömd som ej 
genomförd snabb åtgärd vid samrådsmöte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 68. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-002 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  372 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 69. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Raksträcka med svag kurva. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Det mesta tyder på att föraren av personbilen tappat kontrollen över fordonet när han efter omkörning skall 
gå tillbaka till höger körfält. Vid det tillfället får föraren sladd på fordonet som resulterar i en retursladd som 
gör att han kommer över i mötande körfält och kolliderar med lastbilen. 
 
Brister i vägmiljö 
Aktuell vägsträcka har hög olyckskvot och bör mötessepareras. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering alternativt hastighetsbegränsning 70 
km/h. 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Aktuell väg finns prioriterad i den regionala planen. 
Ombyggnad för ökad trafiksäkerhet. 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 
är vägsträckan inte mötesseparerad och 
hastigheten är oförändrad. Ingen åtgärd är i 
dagsläget planerad enligt regionala planerare. 
Vägsträckan är prioriterad i gällande 
länstranssportplan Denna ska dock revideras och 
därför osäkert hur vägsträckan prioriteras i 
framtiden. Ingen hastighetsnedsättning är 
planerad på sträckan (Höjetun, 2009). 
 
Förslag på åtgärder med mötesseparering och 
hastighetsbegränsning 70 km/h bedömda som ej 
genomförda långsiktiga åtgärder vid 
samrådsmöte. 

Figur 70. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-003 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Gällivare 
Vägnummer  860 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 71. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat i en relativt skarp högerkurva i riktning mot Koskullskulle, där vägen också lutar i 
nedförsbacke före och genom kurvan. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil på väg mot Koskullskulle har i en högerkurva åkt över i mötande körfält och frontalkolliderat 
med en buss (skolbuss). Inga synliga bromsspår från något av fordonen.  
 
Brister i vägmiljö 
Smal och kurvig väg med backar och krön. Höga och skymmande plogvallar. 
Tillåten hastighet 90 km/tim. 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Anpassad hastighetsgräns i förhållande till vad vägen 
tillåter. 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 
är hastigheten på vägsträckan oförändrad. 
Förslag på oförändrad hastighet (90 km/h) är 
lämnat i samband med hastighetsöversynen 
(TR10-A 2009:25564). 
 
Förslag på åtgärd med anpassad hastighetsgräns 
enligt nollvisionens dimensioneringsmodell 
bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 72. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-004 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Åsele 
Vägnummer  92 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 73. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat på en raksträcka efter en avslutad vänsterkurva (i pb´s färdriktning). 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Pb körde Rv 92 och får sladd och kommer över i mötande körfält. Personbilen frontalkrockar med mötande 
tung lastbil med tillkopplat släp. Det rådde enl uppgift mycket besvärligt väglag vid olycksplatsen. Vägen 
var delvis bar, resten var täckt av tjock packad is/snö samt snömodd.  
 
Brister i vägmiljö 
Mittseparering saknas. Förbättrad jämnhet då det är djupa spårbildningar i beläggningen (dokumenterat 38 
mm). Vintertid "plogas den jämn", problem uppstår bl a vid snösmältning då spåren blir än djupare pga av 
att vägen delvis tinar. För hög hastighet i förhållande till vägstandard 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering. Sänkt hastighet (för hög i förhållande 
till vägstandard) alt högre vägstandard 

Förbättrad kvalitetsuppföljning av inspektioner 
utförda (vinterväghållning i detta fall) av 
entreprenörer. Förbättrad jämnhet av körbanan. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
hastigheten på vägsträckan fortfarande 110 km/h och 
ingen mittseparering är genomförd. Vägstandarden har 
inte synligt blivit förbättrad (spårigt m.m.) och enligt 
regionala planerare är vägen inte prioriterad och inget 
är planerat för mötesseparering. 
 
Förslag på åtgärder med sänkt hastighet, mittseparering 
och högre vägstandard enligt nollvisionens 
dimensioneringsmodell bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 

Figur 74. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-006 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  364 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väg/gata  Väg 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 75. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Svag skevande kurva i skogsmiljö, mindre anslutande ägoväg 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil (pb 2) åker i en högerkurva över i mötande körfält och frontalkolliderar med en annan mötande 
personbil (pb 1). Synliga bromsspår (ca 16 meter) endast från den mötande personbilen (pb 1).  
 
Brister i vägmiljö 
Inga kända 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering Sänkt hastighetsgräns till 70 km/h. 

 
 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
hastigheten på vägsträckan oförändrad (90 km/h) 
och ingen mittseparering är genomförd. Enligt 
regionala planerare är vägen inte prioriterad och 
mötesseparering finns inte planerad. Förslag på 
sänkt hastighet till 80 km/h enligt 
hastighetsöversynen (TR10A 2009:25578). 
 
Förslag på åtgärder med mötesseparering och 
sänkt hastighet till 70 km/h bedömda som ej 
genomförd långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 76. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-008 
 
Olyckstyp  W-Vilt 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Åsele 
Vägnummer  92 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 77. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Älgpåkörningen har skett på en raksträcka efter en avslutad vänsterkurva. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil med tre personer körde Rv 92. Pb kolliderar med en älg. Personbilen kör en längre sträcka på 
innerslänten parallellt med vägen, hoppar över en mindre infart innan det stoppar upp mot en träddunge med 
mindre träd, ca 190m från avkörningsplatsen. 
 
Brister i vägmiljö 
Avsaknad viltstängsel 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
- Viltstängsel, uppsättning varningsskyltar då det enligt 

räddningstjänsten är mycket älg inom området. 
 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
viltstängsel inte uppsatt på vägsträckan och inga 
varningsskyltar för vilt har heller satts upp. Enligt 
driften är inget i dagsläget planerat. Hastigheten på 
vägsträckan är fortfarande 110 km/h. Enligt 
regionala planerare är inget planerat för uppsättning 
av viltstängsel. 
 
Förslag på åtgärder med viltstängsel och 
varningsskyltar bedömda som ej genomförd 
långsiktig åtgärd respektive ej genomförd snabb 
åtgärd vid samrådsmöte. 
 

Figur 78. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Planerad 

Regions ID VN 07-014 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 79. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Svag högerkurva i personbilens färdriktning 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Föraren av personbil har av okänd anledning kommit över i mötande körfält och där frontalkolliderat med 
lastbil med slamsugningsutrustning. Vid olyckstillfället regnade det och vägbanan var våt. Vid kollisionen 
tappade föraren av lastbilen kontrollen över fordonet och gick av vägen till vänster. 
 
Brister i vägmiljö 
Inga kända 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mötesseparering 
 

Fräst mittlinje 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända. 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vägsträckan är vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009 inte mötesseparerad och 
hastigheten är densamma som vid olyckstillfället. 
Bullräfflor är frästa i vägmitt under 2007/2008 
(Holmgren, 2009). I övrigt är ATK uppsatta på 
flera platser mellan Umeå – Skellefteå. Sträckan 
är projekterad för mötesseparering men varken 
fräsningen av bullerräfflor eller 
mötessepareringen har koppling till förslaget från 
djupstudie enligt regionala planerare. 
 
Förslag på åtgärder bedömda som genomförd 
långsiktig åtgärd respektive planerad vid 
samrådsmöte. 

Figur 80. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-015 
 
Olyckstyp  K-Korsande 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Luleå 
Vägnummer  - 
Väg/gata  Värderleden/Vårvägen 
Hastighetsgräns 50 km/h 
Väghållare  Kommunal  
Systemutformare Luleå kommun 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 81. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Hastighetsgräns 50 km/h. Primärväg belagd gata med en bredd av 12 meter försedd med refuger i 
korsningen (20 meter mellan refugspetsar). Vägren 0,4 meter och stödkant 0,5 meter. Lutning i längdled 1,9 
% och med bombering på 3,8 %. Korsande gata med bredd av 12 meter försedd med räcken. 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Olyckan inträffade i korsningen där Väderleden möter Vårvägen vid Björkskatan. En personbil med släp 
svängde in vid korsningen och motorcykelföraren har kört in i  släpvagnen.  Mc-föraren kom längs 
Väderleden i riktning mot cirkulationsplatsen föraren har bromsat och låst framhjulet varvid motorcykeln 
lagt sig på höger sida.  Vägen är belagd med ny asfalt och på platsen syntes ca. 8 m långa bromsspår. 
 
Brister i vägmiljö 
Inga påtagliga 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Förbättrad vägutformning genom att bygga om 
korsningen till cirkulationsplats. 

Fartreducerande åtgärder på primärväg. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

Inga kända 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
ingen cirkulationsplats byggd och inga 
fartreducerande åtgärder har vidtagits. Inget är 
heller planerat i dagsläget (Gabrielsson, 2009). I 
övrigt har sidovägräcke vid korsningen förlängts 
och bullerplank håller på att byggas 
 
Förslag på åtgärder med cirkulationsplats och 
fartreducerande åtgärder bedömda som ej 
genomförda långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 82. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-019 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Jokkmokk 
Vägnummer  811 
Väg/gata  Väg 
Hastighet  70 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 83. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Svag högerkurva i personbilens färdriktning 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Fordonet har först gått ut till höger utanför beläggningen, därefter finns spår mellan beläggningskanten och 
sidlinje, där fordonet kört ner i två vägskador (en skada med skadad beläggning och en längre ca 4 cm djup 
sättning) och där tappat kontrollen över fordonet som sladdat över till vänster sida och där gått med sladd 
innan det slutligen gått av vägen ner i en bäck där det fattat eld. 
 
Brister i vägmiljö 
Räcke saknas 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Räcke 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Ingen förändring eller uppsättning av vägräcken 
är genomförd vid fältstudie av olycksplatsen 
sommaren 2009. 
 
Förslag på åtgärd med uppsättning av vägräcke 
bedömd som ej genomförd snabb åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 84. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-022 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Kiruna 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 70 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 85. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Väg E10 löper i måttlig högerkurva över portal för gc-väg som passerar under E10. Vägbredd är ca 8 meter 
och med beläggning i bra skick. Hastighetsgräns 70 km/tim. Skevning ca 3-3,5 %. Ådt 2470 fordon varav 
tunga 250. Vid tidpunkten för olyckan mörker och snöfall med våt/fuktig vägbana. Ej tättbebyggt område.  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil hittas liggande på taket med fronten i färdriktningen, intill en gång- och cykelport som passerar 
under väg E10. Bilen låg på gång-/cykelvägen ca 4 meter nedanför och i färdriktningen till höger om väg 
E10. Bilen hade åkt av vägen till höger innan sidoräcket börjar, före E10:ans passage över gång- och 
cykelporten. Det fanns inga synliga spår av att bilen skulle ha varit i kontakt med sidoräcket. På platsen och 
i bilens färdriktning löper vägen i måttlig högerkurva. 
 
Brister i vägmiljö 
Längd på sidoräcke uppfyller inte god standard enligt nuvarande rekommendation i VGU. 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Förlängning av sidoräcke. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Ingen förlängning av vägräcket är genomförd vid 
fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009. 
 
Förslag på åtgärd med uppsättning av vägräcke 
bedömd som ej genomförd snabb åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 86. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-023 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Övertorneå 
Vägnummer  855 
Väg/gata  Länsväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 87. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Länsväg 855, 5 meters backig grusväg mellan två mindre orter (Rantajärvi och Puhäjärvi) som är 
hastighetsreglerad till 90 km/h. Vägen är kantad med träd ca 4-8 meter från vägren.  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbil med 7 sittplatser och 5 personer i, har av oförklarlig anledning fått sladd. Fordonet har först gått ut 
mot höger vägren (en liten bit i dikeskant), därefter har fodonet gått rakt över i vänster dikessida där det 
fömodligen slagit i vilket fått fordonet att volta. Spår syns och mäter ca 70 meter långt från det att bilen går 
ned i vänster sida tills dess att fordonet stannat i höger dikesbotten. 
 
Brister i vägmiljö 
För hög hastighet i förhållande till vägens utformning (5 m bred, grus) samt träd nära vägbanan. 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sänkt hastighet på vägsträckan till 70 km/h. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
hastigheten på vägsträckan oförändrad (90 km/h). 
Förslag på sänkt hastighet till 80 km/h enligt 
hastighetsöversynen (TR10-A 2009:26010). 
 
Förslag på åtgärd med sänkt hastighet till 70 km/h 
bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 

Figur 88. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-025 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Älvsbyn 
Vägnummer  671 
Väg/gata  Nyvägen 
Hastighetsgräns 50 km/h 
Väghållare  Kommunal  
Systemutformare Älvsbyn kommun 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 89. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kommunal väg inom tättbebyggt område. Skyltad hastighet 50 km/tim. Vid olyckstillfället rådde mörker 
och regn med våt/fuktig vägbana. Vägbredd: 6,4 m. Skevning: 2 %. Innersläntslutning: 40 % 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
I samhället har en förare av personbil tappat kontrollen och åkt av vägen i en vänsterkurva. Efter ca 50 meter 
har bilen forcerat genom ett plank/staket. Under kraschförloppet voltar bilen runt, touchar några träd och 
stannar slutligen liggande på taket ca 10 meter från vägkant och ca 60-65 meter från där bilen först åkte av 
vägen.  
 
Brister i vägmiljö 
Avsaknad av räcke eller otillräcklig skyddszon 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Rensade Sidoområden med större säkerhetszon, räcken, 
hastighetssäkrad väg 

ATK 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
sidoområdet oförändrat, inga räcken är uppsatta 
och hastigheten är densamma. 
 
Förslag på åtgärder enligt nollvisionen 
dimensioneringsmodell och ATK bedömda som ej 
genomförda långsiktiga åtgärder vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 

Figur 90. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Djup grop intill 
vägbanan! 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-026 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Skellefteå 
Vägnummer  4 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 91. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Icke så förlåtande sidoområde - relativt djupt dike med väganslutning. 
 
 
Händelseförlopp/slutsatser  
EFTERRAPPORTERAD. Personbil med tre personer har färdats i nordlig riktning och åkt av vägen till 
höger och först kolliderat med en lyktstolpe. Därefter har bilen studsat över en avtagsväg till en åker och 
sedan stannat i diket.  
 
Brister i vägmiljö 
Icke så förlåtande sidoområde - relativt djupt dike med väganslutning. 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Sidoräcke. 
 

Åtgärder i sidoområde. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga kända. 
 

- 

Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 
är inget sidoräcke uppsatt och inga synliga 
åtgärder är vidtagna i sidoområdet. Öppet 
vägdike med en stor vattenfylld grop (!) på grund 
av äldre typ av stentrumma som är kulverterad 
under vägen. Hastighet på vägsträckan är 90 
km/h. Lyktstolpe fortfarande deformerad. Enligt 
regionala planerare finns inget planerat för 
åtgärder i sidoområde. 
  
Förslag på åtgärd med sidoräcke bedömd som ej 
genomförd snabb åtgärd och förslag på åtgärder i 
sidoområde (efter förtydligande med avsikt) 
bedömts som ej genomförd långsiktig åtgärd. 
 

Figur 92. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-027 
 
Olyckstyp  W-Vilt 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Vilhelmina 
Vägnummer  45 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 93. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Långsträckt raksträcka med väldigt god sikt,  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbilen fördes efter E45. Pb kolliderar med en älg och blir därefter stående på vägens vänstra 
körbanehalva, sett i pb´s färdriktning.  
 
Brister i vägmiljö 
- 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Viltstängsel 
 

Varningsskyltar för vilt 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
inget viltstängsel uppsatt och inga varningsskyltar 
för vilt finns. Hastigheten är sänkt till 100 km/h i 
samband med hastighetsöversynen. 
 
Förslag på åtgärd med viltstängsel bedömd som ej 
genomförd långsiktigåtgärd och förslag på 
varningsskyltar för vilt bedömd som ej genomförd 
snabb åtgärd. 
 
 
 
 
 

Figur 94. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-030 
 
Olyckstyp  K-Korsande 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Luleå 
Vägnummer  692/760/601 
Väg/gata  Torggatan/Väg 
Hastighetsgräns 50/70 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 95. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Långsträckt raksträcka med väldigt god sikt,  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil har färdats Torggatan (från Råneå) och mot korsning med väg 760/601. I korsningen kör 
personbilen ut och blev då påkörd från vänster av tung lastbil med släp (fullastat timmerekipage). För 
personbilen gällde väjningsplikt i korsningen.  
 
Brister i vägmiljö 
Otydlig trafikmiljö och ledning in i korsningen från Torggatan. I personbilens färdriktning löper Torggatan 
över ett krön, som till viss del kan skymma något, innan man kommer över krönet och ser själva korsningen. 
Samtidigt som man då också ser ”gamla riksväg 13” fortsätta över en förhöjning på andra sida korsningen 
med väg 760/601. 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Tydligare trafikmiljö och ledning in i 
korsningen. 
 

Exempel på förslag till åtgärder för att få till en bättre 
trafiksituation och minska risken för tillbud kan vara; - refug 
med trafikdelare, - stopplikt, - bullerremsor i beläggning, - ta 
bort eller ändra anslutning till ”gamla riksväg 13”,  - ändrad 
/tydligare skyltning (vägvisning, markeringspil/-skärm). 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- - 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
trafikmiljön densamma som vid olyckstillfället. 
 
Förslag på åtgärd med tydligare trafikmiljö och ledning in i 
korsningen bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 
 

Figur 96. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-032 
 
Olyckstyp  S-Singel 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Gällivare 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien 
    Figur 97. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Vägen löper i svag högerkurva genom ett område med tät skog på båda sidor.  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil har färdats i nordlig riktning. I slutet på en svag högerkurva har bilen hamnat utanför höger 
asfaltkant och sladdat i innerslänten på en sträcka av ca 80 meter, sedan kommit upp på vägen igen och efter 
ytterligare ca 60 meter, åkt av och ut i terrängen på vägens vänstra sida. Bilen stannade slutligen stående 
upprätt med höger sida mot några träd och med fronten snett mot den ursprungliga färdriktningen, ca 175 
meter från där den först hamnade utanför asfaltkanten. Under olycksförloppet så har bilen sannolikt också 
slagit runt ett eller flera varv. 
 
Brister i vägmiljö 
Hastighetsgräns? 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Hastighetsgräns anpassad till vägens standard. 
 

- 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Översyn av hastighetsgränser pågår. 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
hastigheten sänkt till 100 km/h. Genomfördes 2009-
03-09 i samband med hastighetsöversyn på E10 
(VVFS 2008:241) 
 
Förslag på åtgärd med sänkt hastighet till vägens 
standard enligt nollvisionens dimensioneringsmodell 
bedömd som ej genomförd långsiktig åtgärd vid 
samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 98. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-034 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Luleå 
Vägnummer  968 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 99. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Raksträcka med god sikt. Vägbredd 12 meter, hastighetsbegränsning 90 km/tim. Ådt 4621 varav tunga 
fordon 235. Ny beläggning.  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil kommer över på fel sida, mot mötande trafik. En lastbil med en person färdas i sydlig riktning 
och möter personbilen. Båda fordonen stannade kvar på vägen även efter kollisionen 
 
Brister i vägmiljö 
Avsaknad av mittseparering, i övrigt inga påtagliga som kan förklara olyckan 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mittseparering förhindrar mötesolyckor av denna typ 
 

Sänkt hastighet? 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Inga. 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
ingen mötesseparering utförd och hastigheten är 
densamma. Förslag på oförändrad hastighet i 
samband med hastighetsöversynen 2009 (TR10-A 
2009:26033). 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 
 

Figur 100. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-035 
 
Olyckstyp  K-Korsande 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Pajala 
Vägnummer  10 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 101. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat i en trevägskorsning då ett av fordonen (postbilen) svängt till höger (sydlig 
riktning) ut på väg 886 från anslutande väg 887. Väjningsplikt gäller i korsningen för trafik som kommer 
från väg 887 och ska in på väg 886. I själva korsningen råder relativt god sikt i samtliga riktningar.  
 
Händelseförlopp/slutsatser  
En personbil svänger ut till höger från anslutande väg (887) i en trevägskorsning och kolliderar då med en 
tung lastbil med släp som färdas efter väg 886. Trafik som kommer från väg 887 (det håll som personbil 
kom från) har väjningsplikt i korsningen. 
 
Brister i vägmiljö 
Inga direkt påtagliga brister som orsak till själva olyckan. Väg 887, grusväg med bredd 3,2 meter och tillåten 
hastighet 90 km/tim? 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Planskild korsning och mittseparering (väg 886). 
 

Stopplikt i trevägskorsning - för trafik som kommer från 
väg 887 och ska ut på väg 886. Anpassning av hastighet 
(nedtrappning) innan korsning. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
Ej känt - 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
inga synliga åtgärder genomförda. Förslag i 
hastighetsöversynen finns på sänkning av 
hastigheten på väg 886 förbi korsningen med väg 
887 till 80 km/h (TR10-A 2009:26026). På väg 887 
föreslås en sänkt hastighet till 70 km/h (TR10-A 
2009:26029). 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 

Figur 102. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-039 
 
Olyckstyp  K-Korsande 
Län  Norrbottens län 
Kommun  Arjeplog 
Vägnummer  629/95 
Väg/gata  Väg 
Hastighetsgräns 90 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 103. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Kollisionen har inträffat i en trevägskorsning då personbilen som har stopplikt kanat ut baklänges från väg 
629 och ut på väg 95. Väg 629 löper i uppförsbacke (lutning 4-6%) och med vänsterkurva strax innan den 
ansluter mot väg 95. Stopplikt råder i korsningen för trafik som kommer från väg 629, med förvarning om 
stopplikt 150 meter innan korsningen. Stoppskylt placerad 20 meter före korsning.   
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Alldeles före en trevägskorsning åker personbil in i höger plogkarm. Bilen sladdar därefter runt och kanar 
baklänges ut på den korsande vägen, där den blir påkörd i vänster sida av en lätt lastbil. Stopplikt gäller i 
korsningen från det håll som personbilen kom.  
 
Brister i vägmiljö 
Väg 629 har ingen nedtrappning av gällande hastighet (90 km/tim) före korsning med väg 95. Korsning 
skymd - dyker upp plötsligt i uppförsbacke och vänsterkurva, innan stopplikt vid anslutning till väg 95. 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Planskild korsning och mittseparering (väg 95). 
 

Hastighetsanpassning - nedtrappning hastighet 
innan korsning. 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
ingen planskild korsning, mittseparering eller 
nedtrappning av hastighet utförd. 
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 
 

Figur 104. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 
 



 

 

Åtgärd ej utförd! 

Regions ID VN 07-040 
 
Olyckstyp  M-Möte 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Vilhelmina 
Vägnummer  45 
Väg/gata  Europaväg 
Hastighetsgräns 110 km/h 
Väghållare  Statlig  
Systemutformare Vägverket 
 

Olycksdata enligt djupstudien
    Figur 105. Olycksplatsen vid fältundersökning 2007. 
Beskrivning av olycksplatsen   
Olyckan har inträffat på en raksträcka, efter en utförslöpa i personbilens färdriktning.   
 
Händelseförlopp/slutsatser  
Personbilen kör efter E45. En tung lastbil med släp framförs från Vilhelmina längs E45, pb kolliderar med 
lb. Efter kollisionen går pb av vägen på sin högra sida, hamnar slutligen på taket. Lb släp hamnar liggande 
på sidan i innerslänten på hans högra sida. 
 
Brister i vägmiljö 
Mötesseparering saknas 
 
 
Åtgärdsförslag av/för systemutformare i vägmiljö (Vägverket, övriga) 
Enligt nollvisionens dimensioneringsmodell Alternativ åtgärd 
Mitträcke 
 

Fräsning av mittremsa kan till viss del avhjälpa 
och uppmärksamma att man pga. av misstag 
kommer över i mötande körbana 

 
Åtgärder, redan utförda eller planerade 
Vägverket Övriga systemutformare 
- 
 

- 

 
Genomförda åtgärder 
Vid fältstudie av olycksplatsen sommaren 2009 är 
ingen mötesseparering eller fräsning av bullerräfflor 
genomförd. Vägen är enligt regionala planerare inte 
prioriterad för mötesseparering. Den är heller inte 
prioriterad för fräsning (Holmgren, 2009).  
 
Förslag på åtgärder bedömda som ej genomförda 
långsiktiga åtgärder vid samrådsmöte. 
 
 
 
 
 

Figur 106. Olycksplatsen vid fältstudie 2009. 


