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Förord 
Detta projekt behandlar cyklisters säkerhet utanför tätorterna. Målet med projektet är ökad säkerhet för 
cyklister i mindre orter och utanför tätorterna. Stort tack till Länsförsäkringars forskningsfond som har 
gjort studien möjlig genom att finansiera projektet.   
 
Projektledare har varit Tekn. Dr. Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet, LTU. 
Forskningsingenjör Peter Rosander, LTU har arbetat i projektet. Lars Leden, adj. prof. LTU och 
forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab i Finland har även deltagit i projektet. 
 
Vi tackar de experter som har deltagit i projektet genom att besvara en enkät på temat cyklisters 
säkerhet på landsbygd. 
 
Särskilt tack till Riikka Rajamäki, Finska Trafiksäkerhetsverket och Niina Sihvola, Vakuutuskeskus 
(Försäkringscentralen) som har bidragit med finsk olycksstatistik. 
  



 
 

 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Ca 15 % av Sveriges befolkning bor utanför tätorter, dvs. utanför ett område med sammanhängande 
bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. De boende utanför tätorter har 
liknande behov av säkra och trygga förflyttningar i sin närmiljö som de i tätorter. Av alla resor som 
görs i Sverige är ungefär hälften kortare än 5 km och utförs till stor del med bil. Om dessa kortare 
resor oftare utfördes till fots eller per cykel skulle det vara ett led mot det uthålliga transportsystemet 
samt leda till miljövinster. 
 
I Sverige har det under de senaste åren skett en markant minskning av antalet omkomna i trafiken. De 
olika trafikantkategorierna följs dock inte åt. Medan antalet omkomna i personbil minskat, har istället 
antalet omkomna cyklister ökat. Under perioden januari- december år 2014 hade antalet omkomna 
cyklister och gående ökat jämfört med samma period år 2013. Den sista december 2014 hade 34 
cyklister omkommit jämfört med 15 cyklister under 2013. Det antal cyklister som rapporteras ha varit 
inblandade i en olycka mellan åren 2002-2012 var enligt STRADA 87054 personer. Mellan åren 2008 
till 2010 är förändringen liten men över tid är trenden att antalet cyklister i olyckor ökar kraftigt. Från 
år 2002 till år 2012 har antalet rapporterade cykelolyckor ökat med mer än 70 %. Från 2010 till 2012 
har antalet rapporterade cykelolyckor ökat med 2240 st, dvs. med 26 %. 
 
Syftet med projektet var att få fler cyklister att kunna cykla säkert utanför tätorterna genom att 
förbättra kunskapen om olyckor och orsaken till dem. Därmed är målet även att kunna minska risken 
för att skadas eller råka ut för en olycka som cyklist. Målet är även att minska samhällets och 
försäkringsbolagens kostnader för olyckor. 
 
Studien avser främst förhållanden utanför tätorter genom att i första hand analysera olyckor med 
cyklister utanför tätorter. Anledningen till valet av platser utanför tätort beror på att förhållandena där 
innebär att cyklisterna ofta är hänvisade till stora vägar för att kunna förflytta sig, många gånger 
genomfartsvägar med höga fordonshastigheter. Gång- och cykelvägar är mer ovanliga utanför tätorter. 
Med denna rapport redovisas de förhållanden som råder för cyklister utanför tätorter och vilka olika 
olyckstyper med cyklister som förekommer. 
 
Den vanligaste personen som förolyckades som cyklist utanför tätort var en man (72 %), och 
åldersgruppen med högst antal omkomna var 65-69 år (13,4 % av totala antalet förolyckade cyklister).  
 
Följande slutsatser baseras på de cykelolyckor med omkomna cyklister som har skett under åren 2002-
2012 i Sverige.  
 

•  Det är vanligast att dödsolyckor med cyklister utanför tätort sker i kollisionsolycka, 73,7 %. 
Av dessa sker 61,4 % med personbil (jämfört med 66,4 % kollisionsolyckor inom tätort, och 
av dessa 46,1 % med personbil) 
 

• Det var 26,3 % av dödsolyckorna utanför tätort som klassades som singelolycka (jämfört med 
28,9 % inom tätort) 

 
• Det är vanligast att dödsolyckor med cyklister utanför tätort sker på vägsträcka. Nästan två 

tredjedelar av dödsolyckorna utanför tätort har skett på en gatu- eller vägsträcka (jämfört med 
36 % inom tätort). Separering av cyklister på vägsträcka skulle förhindra sådana olyckor 
 

•  Mer än hälften, minst 60 %, av olyckorna utanför tätort sker i dagsljus 
 

• Mer än hälften, drygt 52 %, av olyckorna utanför tätort sker sommarmånaderna juni-augusti 
 

• Drygt 80 % av olyckorna utanför tätort sker på torr vägbana. 
 



 
 

Följande slutsatser baseras på de cykelolyckor med omkomna cyklister som har skett under åren 2002-
2011 i Finland. De flesta omständigheter som undersöktes för olyckorna utanför tätort hade liknande 
andelar inom tätort, dvs. det gick inte att särskilja dem åt med avseende på bebyggelsetyp. Det finns 
dock ett antal omständigheter som skiljer sig åt mellan olyckor utanför tätort och de olyckor som skett 
inom tätort:  
 

• Andelen singelolyckor var lägre utanför tätort (7,6 %) jämfört med inom tätort (20,6 %) 
 

• Av de 16 utanför tätort som förolyckats i mörker/skymning/gryning skedde 14 st. (87 %) på 
plats med vägbelysning som inte lyser och två på plats med vägbelysning som lyser (12,5 %). 
I tätort hade 31 (76 %) förolyckats på plats med vägbelysning som lyser 
 

• Gropar har varit ett större problem i mörker utanför tätort då olycka skedde (30,7 %) jämfört 
med inom tätort (11 %) 
 

• Cyklisterna utanför tätort var mindre ofta påverkade av alkohol. Nio stycken, 9,9 % var 
påverkade av alkohol utanför tätort. 34 cyklister, 18,6 %, var påverkade av alkohol inom tätort 

 
• Det är mindre vanligt att det är skymd sikt där cyklisten förolyckas utanför tätort (33 %) 

jämfört med inom tätort(46 %) 
 

• Det är vanligare att baklampa saknas på cykeln då olyckan skett utanför tätort (63 %) än inom 
(49 %) 

 
• Både utanför och inom tätort omkom 27 % av cyklisterna i nerförsbacke. 

 
Även i Finland har de flesta olyckorna oavsett bebyggelsetyp inträffat i dagsljus, barmark och 
uppehållsväder. 
 
Fordonens hastighet är den mest tydliga skillnaden i olyckorna uppdelat i utanför och i tätort, vilket 
naturligtvis var ett väntat resultat av studien. Det finns således anledning att misstänka att 
konsekvensen är värre i ej tätbebyggt område om en olycka sker, vilket är kopplat till de högre 
fordonshastigheterna vilket bör vara ett beslutsunderlag för att satsa på GC-trafik på landsbygd. Det 
finns således anledning att förbättra förhållandena för cyklisterna utanför tätorterna ur ett risk- men 
särskilt ur ett konsekvensperspektiv, och att dessa aspekter lyfts fram tydligare i de ekonomiska 
styrmedel som används i prioriteringar väg- och trafikprojekt.  
 
Under arbetets gång uppmärksammades att i den svenska olycksstatistiken vore det angeläget att utöka 
detaljeringsgraden i rapportering om mera djupgående analyser ska vara möjligt att genomföra. T.ex. 
bör material som insamlas i djupstudier av cykelolyckor göras mera tillgängligt, t.ex. genom kodning 
av innehållet, och rutiner ska finnas för att komplettera information om t.ex. trafikmiljö om behov 
finns. 
 
En internationell expertenkät genomfördes om hur säkerheten för cyklister utanför tätorter ska kunna 
förbättras. Enkäten skickades till personer som arbetar som tjänstemän, experter eller forskare inom 
ämnesområdena vägutformning, trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter. Experterna föreslog bl.a. ett 
nytt regelverk innebärande utökad skyldighet för bilisterna att iakttaga försiktighet vid möte eller 
passage av oskyddade trafikanter utanför tätorter, t.ex. att bilisterna ska vara skyldiga att sänka 
hastigheten (ev. mera specificerat) vid möte eller passage av oskyddade trafikanter. Vidare påpekades 
vikten av att använda och förbättra ITS system för att varna bilisterna och detektera annalkande 
cyklister, eller omvänt att cyklisterna varnas för annalkande bilister. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Ca 15 % av Sveriges befolkning bor utanför tätorter. En tätort är ett område med sammanhängande 
bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Ingen hänsyn tas till kommun- 
eller länsgränser (SCB, 2010). De boende utanför tätorter har liknande behov av säkra och trygga 
förflyttningar i sin närmiljö som de i tätorter. Av alla resor som görs i Sverige är ungefär hälften 
kortare än 5 km och utförs till stor del med bil. Om dessa kortare resor oftare utfördes till fots eller per 
cykel skulle det vara ett led mot det uthålliga transportsystemet samt leda till miljö- och hälsovinster. 
 
I Sverige har det under de senaste åren skett en markant minskning av antalet omkomna i trafiken. De 
olika trafikantkategorierna följs dock inte åt. Medan antalet omkomna i personbil minskat, har istället 
antalet omkomna cyklister ökat.  
 
Under perioden januari- december år 2014hade antalet omkomna cyklister och gående ökat jämfört 
med samma period år 2013. Den sista december 2014 hade 34 cyklister omkommit jämfört med 15 
cyklister under 2013. För gående var antalet omkomna år 2014 53 stycken jämfört med 42 stycken år 
2013 (Transportstyrelsen, 2015a). Det är inte beskrivet i dessa uppgifter hur fördelningen var i antalet 
cykelolyckor inom och utanför tätorterna. 
 
En tidigare genomförd enkät visade att många trafikanter i mindre orter och byar är oroliga eller 
känner otrygghet som gående eller cyklist i sitt närområde (Rosander & Johansson, 2012). I ett annat 
projekt har gåendes förhållanden studerats men då på större vägar (Arnehed & Johansson, 2012) och 
där jämfördes olika separeringsformer som till exempel kantsten, målning och räcken. Resultaten där 
tyder på att separeringsformen ”lättare” separering, inte alltid påverkar upplevelsen av trygghet och 
säkerhet positivt.  
 
Cyklister har samma anspråk på en säker trafikmiljö oavsett var man befinner sig men cyklister på 
utanför tätort kan ofta vara hänvisade till att cykla i vägtrafiken på större genomfartsvägar eftersom det 
ofta saknas särskilda gång- och cykelvägar. Motorfordonstrafiken kan ha höga hastigheter och också 
tung trafik. Att cykla bidrar till en god hälsa men det behövs emellertid en kartläggning av vilka 
förhållanden som krävs för att cyklister ska kunna förflytta sig säkert utanför tätorterna. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att få fler cyklister att kunna cykla säkert utanför tätorterna genom att förbättra 
kunskapen om olyckor och orsaken till dem. Därmed är målet även att kunna minska risken för att 
skadas eller råka ut för en olycka som cyklist utanför tätorterna. Målet är även att minska samhällets 
och försäkringsbolagens kostnader för olyckor. 
 
I detta projekt studeras förhållandena för cyklister i Sverige och Finland för att få bättre kunskap om 
cyklisters säkerhet. Förhållandena i Finland bedöms vara tillräckligt lika med förhållandena i Sverige 
för att utgöra utökad värdefull information, för att ytterligare kunna fördjupa kunskapen om cyklisters 
säkerhet. Studien avser främst förhållanden utanför tätorter genom att i första hand analysera olyckor 
med cyklister utanför tätorter. Anledningen till valet av icke tätort beror på att förhållandena där 
innebär, som nämnts ovan, att cyklisterna ofta är hänvisade till stora vägar för att kunna förflytta sig, 
många gånger genomfartsvägar med höga fordonshastigheter. Gång- och cykelvägar är ovanliga 
utanför tätorter. Med denna rapport redovisas de förhållanden som framförallt råder för cyklister 
utanför tätorter och vilka olika olyckstyper med cyklister som förekommer. 
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1.3 Tättbebyggt område och ej tättbebyggt område, inom och utanför 
tätort 

Generellt används ofta benämningar som tätort, småort, landsbygd eller glesbygd med dess olika 
innebörd för att beskriva vilken bebyggelsetyp ett område har. Beroende på om det avses i eller 
utanför dessa områden eller vem som använder benämningarna så finns det olika definitioner på dessa 
områden. 
 
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB definieras en tätort kortfattat som en sammanhängande 
bebyggelse med normalt högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. Med småort avses 
hussamling med högst 150 m mellan husen och med ett invånarantal på mellan 50 och 199 personer 
(SCB 2014). 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL har i 2011 års revidering av kommunindelningar delat in 
Sveriges kommuner i tio grupper. Bland dessa grupper finns begreppen glesbygdskommuner, 
kommuner i tättbefolkad region och kommuner i glesbefolkad region. Definitionerna SKL använder 
är: 
 
• Glesbygdskommuner (20 kommuner). Kommuner med en tätortsgrad understigande 70 procent 

och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. 
• Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner). Kommuner med mer än 300 000 personer inom 

en radie på 112,5 kilometer.  
• Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner). Kommuner med mindre än 300 000 personer 

inom en radie på 112,5 km. 
(SKL, 2011). 
 
Stora delar av resultaten i denna rapport baseras på de två begreppen ”tättbebyggt område” och ”ej 
tättbebyggt område” som används i olycksdatabasen STRADA. En olycka platsbestäms med ett antal 
olika parametrar beroende på hur väl identifierad olycksplatsen är och av vem. Definitionerna som 
anges i handledningen till STRADA (Transportstyrelsen, 2009) angående de två begreppen är 
följande: 
 

• Med tättbebyggt område menas, i detta sammanhang, vägar där högsta tillåtna hastighet är 
50 km/tim eller lägre (Transportstyrelsen 2009). 

• Med tättbebyggt område menas ett område där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. 
Tättbebyggda områden kan även innefatta vägnät med hastigheter över 50 km/h om 
bebyggelse och trafikförhållanden i övrigt är jämförbara  

 
De två begreppen ”tättbebyggt område” och ”ej tättbebyggt område” som kommer från 
olycksdatabasen STRADA används synonymt med de två övergripande begreppen ”inom tätort” och 
”utanför tätort” som den här studien bygger på. 
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2 METOD OCH DATABASER 
2.1 Cykelolyckor enligt STRADA 
I den svenska vägolycksdatabasen STRADA, Swedish TRaffic Accident Data Acquisition, samlas 
uppgifter om olyckor och skadade personer relaterade till trafik och som är kända av polis och/eller 
sjukvård.  
 
Tabell 1. Översikt över länens akutsjukhus anslutna till STRADA.  
Län Registreringsstart i STRADA Antal 

deltagande 
akutsjukhus 

Blekinge september 2003 2 

Dalarna december 2012 2 

Gotland september 2010 1 

Gävleborg februari 2009 2 

Halland Halmstad januari 2003, Varberg mars 2006 2 

Jämtland april 2002 1 

Jönköping Jönköping oktober 2006, Eksjö/Nässjö februari 2007, Värnamo februari 2011 3 

Kalmar oktober 2002 3 

Kronoberg november 2004 2 

Norrbotten Sunderby sjukhus Luleå maj 2002, Gällivare sjukhus maj 2011 2 

Skåne januari 1999 8 

Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge januari 2003, Karolinska Universitetssjukhuset 
Solna september 2006, Astrid Lindgrens barnsjukhus september 2006, Södersjukhuset 
september 2008, Capio S:t Göran september 2009, Danderyds sjukhus oktober 2010, Norrtälje 
TioHundra Vårdbolag april 2011, Södertälje sjukhus april 2011, City Akuten Närakuten barn 
november 2011 

7 

Södermanland september 2006 2 

Uppsala Enköping, oktober 2011 1 av 2 

Värmland Karlstad oktober 2001, Torsby januari 2002, Arvika februari 2002 3 

Västerbotten Umeå januari 1999, Skellefteå december 2009, Lycksele januari 2011 3 

Västernorrland januari 2003 3 

Västmanland maj 2000 1 

Västra Götaland Sahlgrenska och Östra sjukhuset januari 1999, Drottning Silvias barnsjukhus januari 1999, 
Mölndals sjukhus oktober 2000, Uddevalla sjukhus april 2006, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås 
maj 2006, Kungälvs sjukhus december 2006, Alingsås lasarett januari 2008, Sjukhuset i 
Lidköping januari 2008, Kärnsjukhuset i Skövde januari 2008, Norra Älvsborgs sjukhus i 
Trollhättan januari 2010 

11 

Örebro Karlskoga lasarett mars 2011, Örebro Universitetssjukhus april 2011, Lindesbergs lasarett 
december 2011 

3 

Östergötland Motala september 2009, Linköping och Norrköping juni 2010 3 

Totalt antal anslutna akutsjukhus: 65 

 
Från och med 2003 är polisrapporteringen heltäckande, det vill säga polismyndigheterna i samtliga län 
rapporterar in till systemet. Årskiftet 2012/2013 var det 98 % av Sveriges akutsjukhus som 
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registrerade in till STRADA. Det innebär att sjukvådens uppgifter enbart hämtas från akutsjukhus, 
hälsocentraler rapporterar inte. Då detta projekt slutfördes i början av år 2015 hade 20 län heltäckande 
rapportering från akutsjukhus medan Uppsala län har ett av två akutsjukhus som registrerar, dvs. 
endast ett akutsjukhus i Sverige saknades. I innehållet i rapporten finns dock data från äldre 
tidsperioder då täckningsgraden inte var lika fullständig. Tidpunkten för när länens akutsjukhus 
anslutit sig till STRADA varierar, se tabell 1, och det kan påverka statistiken då olyckor studeras över 
en längre period som sker i detta arbete. 
 
Inledningsvis bör man känna till att det även kan förekomma oskadade personer i datamaterialet då en 
sökning på olyckor sker. Detta beror då oftast på att personen varit inblandad i en olycka som finns 
registrerad, kanske kolliderat med någon annan part, men inte skadats eller att det gjorts en felaktig 
skadebedömning. Eftersom en cykel är ett fordon ska den omfattas av polisens kännedom, men detta 
är starkt beroende på olyckans art och eventuella personskador. 
 
Kriterierna för att en olycka ska klassas som en vägtrafikolycka är: 
 
• Att händelsen inträffat i trafik på väg 
• Att minst ett fordon varit i rörelse 
• Att händelsen medfört personskada.  
(Transportstyrelsen, 2015b) 
 
Urvalet kan även göras på ”personer” vilket innebär ett vidare urval på individnivå. I STRADA 
registreras endast personskadeolyckor, dvs. olyckor där minst en person blivit skadad. Beroende på 
hur datamaterialet från STRADA sorteras eller väljs ut är det viktigt att känna till de viktigaste 
skillnaderna som valen kan innebära. Bland annat finns två viktiga valmöjligheter då uttag sker från 
databasen; antingen ett urval från ”Hela databasen” eller ”Underlag till officiell statistik”. 
I det första fallet, ”Hela databasen”, ingår samtliga registrerade vägtrafikolyckor från både polis och 
sjukvård och där ingår även trafikdödade som avlidit senare än 30 dagar från olyckstillfället. 
Ändringar i databasen kan förekomma i efterhand på grund av att nya uppgifter inkommit, till exempel 
att en person som kodats som skadad senare avlider, eller att fel har upptäcks. Dessa ändringar 
uppdateras varje dygn. 
 
Det andra fallet, ”Underlag till officiell statistik”, är en delmängd av ”Hela databasen” och innehåller 
därför färre vägtrafikolyckor. Där ingår den datamängd som är underlag till officiell statistik som 
redovisas. Dessa uppgifter baseras enbart på polisens rapporter och är preliminära under innevarande 
år tills de slutligt sammanställts vid årets slut. Det innebär att uttag som sker under innevarande år kan 
sakna olyckor. Inte heller personer som avlidit mer än 30 dagar efter olyckstillfället eller begått 
självmord ingår i den statistiken eller om det kan konstateras att sjukdom orsakat olyckan. Till sist 
saknar den officiella statistiken vissa specifika olyckor som ingår i hela databasen för STRADA. 
Fotgängare som kolliderar med spårvagnar och snöskoterolyckor i terräng är exempel på detta. 
 
I Sverige klassas trafikskadade i tre klasser: 

• lindrigt skadad 
• svårt skadad 
• död 

 
Polisen har inte alltid den professionella möjligheten att bedöma skador på det sätt som sjukvården 
kan göra. Vissa skador kan också upptäckas senare. Det är också så att den som bedömts som skadad 
av polisen kanske inte uppsöker ett akutsjukhus som är anslutet till STRADA. Olycksdatasen 
STRADA ger en översikt av skadegraden genom att sammanföra polisens uppgifter med sjukvårdens 
och därmed förbättra statistiken både beträffande antalet skadade samt kvaliteten på skadegraden. 
Sjukvården klassar de skadade enligt AIS (Abbreviated Injuru Scale) där i stort sett samtliga skador 
kan klassificeras. Effekten av flera skador tillsammans (på en person) kan graderas enligt ISS-systemet 
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(Injury Severity Score) med utgångspunkt från AIS. Skadegraden enligt AIS anges enligt en niogradig 
skala:  
AIS-grad - Betydelse  
1 Lätt skada  
2 Måttlig skada  
3 Allvarlig skada  
4 Svår skada (livshotande men med trolig överlevnad)  
5 Kritisk skada (överlevnad osäker)  
6 Dödlig skada utan känd terapi  
9 Okänd skada 
 
(Transportstyrelsen, 2012). 
 
Nedan ett citat från Transportstyrelsens användarhandledning som beskriver skadeklassificeringen. 
  
”De olika graderna anger bara att en skada av en viss skadegrad är mer eller mindre livshotande än en skada 
med en annan AIS-grad. Dessutom är AIS-graden specifik för varje skada och graden beror inte på skadans 
konsekvenser.  

ISS-värdet beräknas med utgångspunkt från AIS-graderna för de tre kroppsregionerna som har de svåraste 
skadorna. ISS-värdet beräknas genom att ange maximala AIS-graden (MAIS) för var och en av ISS-regionerna. 
Därefter bestäms vilka tre som har de högsta MAIS-värdena. ISS-värdet beräknas såsom summan av 
kvadraterna för MAIS i var och en av dessa tre regioner.  

ISS-talet kan anta vissa värden från 1 t o m 75. Definitionsmässigt ges ISS värdet 75 om det föreligger en skada 
med AIS-grad = 6 oavsett vad det finns för andra skador.  
Oskadade personer tilldelas ISS-värde 0. För att särskilja de döda personer som man ej har registrerat diagnos 
på har ett fingerat ISS-värde (100) tilldelats. Detta värde ändras i samband med att diagnos sätts.  
ISS-värdet kan sägas vara ett prognostiskt index för sannolikheten för överlevnad vid multipla skador.  

Utifrån AIS och ISS skulle man kunna hitta en koppling mellan dessa värden och polisens skadeklassning t ex att 
gränsen mellan lindrig och svår skada skulle vara mellan ISS 8 och ISS 9.  
Till dess att korrelationen mellan ISSvärde och polisens skadebedömning är fastställd eller till dess att 
sjukvården har en större täckningsgrad (kännedom om de flesta polisrapporterade olyckorna) är det polisens 
bedömning som bestämmer olyckans svårhetsgrad och den skadades skadegrad.  
För att hitta ett gemensamt gränsvärde i jämförelsen mellan polisens skadegradering och sjukvårdens har 
ISSvärdet > 8 för svårt skadade valts tills vidare.”  
 
(Transportstyrelsen 2012). 
 

2.2 Förolyckade cyklister, Sverige 
 
Nedan kommer en fördjupad beskrivning av Svenska data av omkomna cyklister. I handledningen till 
STRADA ges en bakgrund till skadeklassificeringen.  
 
Nedan ett utdrag från STRADA-handledning (Transportstyrelsen, 2012): 
”I Sverige klassas trafikskadade i tre klasser; lindrigt skadad, svårt skadad och död. Det är polisen som bedömer huruvida 
en person är lindrigt eller svårt skadad och förs den skadade till sjukhus anges skadan i allmänhet som svår. Detta är dock 
ett trubbigt sätt att beskriva hur allvarlig skadan är. I STRADA finns möjlighet att på ett bättre sätt ange ett skademått genom 
att sjukvården lämnar uppgifter om trafikskadade. Grundidén i STRADA är att polisen ansvarar för platsbestämningen 
medan sjukvården beskriver skadegraden.  

I STRADA klassificerar sjukvården de trafikskadade enligt AIS (Abbreviated Injury Scale). Systemet utvecklades i USA på 
70-talet och var från början tänkt att användas vid analys av skador vid trafikolyckor.  

Praktiskt taget alla skador kan klassificeras enligt AIS-systemet. Effekten av multipla skador kan graderas enligt ISS-
systemet (Injury Severity Score) som utgår från AIS-klassifikationen. 
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Skadegraden enligt AIS anges enligt en niogradig skala:  
AIS-grad Betydelse  
1 Lätt skada  
2 Måttlig skada  
3 Allvarlig skada  
4 Svår skada (livshotande men med trolig överlevnad)  
5 Kritisk skada (överlevnad osäker)  
6 Dödlig skada utan känd terapi  
9 Okänd skada  
De olika graderna anger bara att en skada av en viss skadegrad är mer eller mindre livshotande än en skada med en annan 
AIS-grad. Dessutom är AIS-graden specifik för varje skada och graden beror inte på skadans konsekvenser.”  
 
Den statistik över omkomna cyklister som redovisas i denna rapport har hämtats från STRADA 
olycksdatabas, uttagswebb med urvalskriterierna ”personer” kända av polis eller sjukvård och ”hela 
databasen”. Det innebär en viss skillnad mot det tidigare redovisade materialet om skadade cyklister, 
där var urvalet gjort på ”olyckor” vilket inte ger samma möjligheter till urval på individnivå. Samtliga 
registrerade vägtrafikolyckor från både polis och sjukvård ingår. Det innebär också att både de som 
avlidit senare än 30 dagar från olyckstillfället eller begått självmord eller om det kan konstateras att 
sjukdom orsakat olyckan ingår. 
 

2.3 Förolyckade cyklister, Finland 
I Finland undersöker 21 team inträffade dödsolyckor i trafiken. Teamen består av en polis, 
trafikingenjör, en läkare, en psykolog och en fordonstekniker. Vid behov kan ytterligare expertis 
inkallas. Verksamheten började 1968. Då undersöktes endast bil-, buss- och motorcykelolyckor. Sedan 
90-talet undersöks även olyckor där gående, cyklister och mopedister dödats.  
 
Kommunikationsministeriet utser deltagare i undersökningsteamen. En särskild delegation övervakar 
verksamheten. Datainsamlingen organiseras av Trafikförsäkringsföreningen (VALT), som rapporterar 
verksamheten och sköter dokumentationen. En standardiserad metod används och alla dokument från 
en olycka samlas i en mapp. Detaljerad information gällande fordonet, trafikmiljön, trafikanterna, 
riskfaktorer och förslag till åtgärder sammanställs och kodas och läggs i en särskild databas. 
Verksamheten finansieras av en särskild vägtrafiksäkerhetsskatt. 
 

2.4 Hypoteser 
Ett antal frågeställningar formulerade som hypoteser har tagits fram avseende olyckor med cyklister 
för att få kunskap om vilka olika typer av cykelolyckor som förekommer och hur vanliga de är. Då det 
förekommer många olika förhållanden vid en olycka har det i arbetet lagts stor vikt i att försöka 
gruppera olyckor med likvärdiga scenarier för att därefter klassificera dessa för en mer ingående 
analys. Följande hypoteser förmulerades: 
 

• Det är vanligare att den förolyckade är en man utanför tätort än i tätort. 
 

• För de olyckor som sker utanför tätort är det högre medelålder än de som sker i tätort. 
 

• Det är mindre vanligt att cyklisten står still eller leder cykeln i olyckorna utanför tätort. 
 

• Det är lika vanligt att cyklisten är påverkad av alkohol utanför och i tätort. 
 

• Det är vanligare med singelolyckor utanför tätort än i tätort. 
 

• Det är vanligare att olyckan sker i kurva utanför tätort än i tätort. 
 

• Det är vanligare att vägen lutar nedåt i olyckor utanför tätort än olyckor i tätort.  
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• Det är vanligare att vägen har gropar i vägbanan i olyckor utanför tätort än olyckor i tätort.  

 
• Det är vanligare att vägen har grus och eller halka i vägbanan i olyckor utanför tätort än 

olyckor i tätort. 
 

• Det är vanligare att vägen har gropar i vägbanan, i mörker i olyckor utanför tätort än olyckor 
i tätort. 

 
• Det är vanligare att vägen har grus och eller halka i vägbanan, i mörker i olyckor utanför 

tätort än olyckor i tätort. 
 

• Det är vanligast att olyckor sker vid torra barmarksförhållanden utanför tätort.  
 

• Det är mindre vanligt med olyckor vid regn eller snö/is utanför tätort jämfört med i tätort.  
 

• Det är mindre vanligt att det är skymd sikt i olyckorna utanför tätort.  
 

• Fler olyckor sker i mörker och/eller skymning/gryning utanför tätort jämfört med i tätort.  
 

• Färre olyckor sker i sämre väder utanför tätort jämfört med i tätort.  
 

• Det är mer vanligt att någon har blivit bländad av solen utanför tätort. 
 

• Det är mer vanligt att någon har blivit bländad av billampor utanför tätort. 
 

• Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. väder utanför tätort. 
 

• Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. mörker utanför tätort. 
 

• Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. avsaknad av vägbelysning i 
mörker/skymning/gryning utanför tätort. 

 
• Det är olika vad gäller typer av cyklar som förkommer i olyckorna utanför och i tätort. Det är 

mer vanligt med standardcykel utanför tätort. 
 

• Det är olika vad gäller typer av cyklar, dam-och herrcykel, som förkommer i olyckorna 
utanför och i tätort. Det är vanligare med damcykel utanför tätort. 

 
• Det är olika vad gäller antal av växlar på cykeln, som förkommer i olyckorna utanför och i 

tätort. Det är vanligare med en eller få växlar utanför tätort. 
 

• Det är vanligare att sakna framlampa utanför än i tätort. 
 

• Det är vanligare att sakna baklampa utanför än i tätort. 
 

2.5 Analys 
Hypoteserna har använts som stöd för att analysera svenska olycksdatabasen STRADA för åren 2002-
2012 avseende alla cykelolyckor uppdelade på inom tätort och utanför tätort, samt dödsolyckor för 
samma tidsperiod. Finska olycksdata har också analyseras avseende olyckstyperna för åren 2002-
2011, uppdelade på inom tätort och utanför tätort. Det visade sig dock att alla frågorna inte gick att 
besvara, särskilt i de svenska data, då den typen av detaljerad information inte finns i den svenska 
databasen. Den finska olycksinformationen var mer detaljerad och kunde användas till fler detaljerade 
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frågor. Redovisningen från svenska data kommer därför inte tydligt följa strukturen i hypoteserna, 
medan de finska resultaten redovisas närmare denna struktur. 
 

2.6 Expertenkät 
Efter genomförda olycksanalyser genomfördes en expertenkät med syftet att få respondenternas åsikter 
om cyklisters säkerhet, främst utanför tätorter, och deras förslag på åtgärder för att öka cyklisternas 
säkerhet där. Expertenkätens frågeställningar baserades huvudsakligen på resultaten från analyserna av 
de svenska och finska olycksdatabaserna samt de utformningsprinciper som finns tillgängliga för 
svenska och finska förhållanden.  
 
Enkäten innehöll fem huvudfrågor och det bedömdes att enkäten tog högst 15 minuter besvara. Vissa 
frågor ledde till följdfrågor beroende på vilket svar som lämnades. Enkäten distribuerades via e-post i 
både svensk och engelsk version under april månad 2015. Enkäten var i form av ett word-dokument 
där respondenterna fyllde i svaren och returnerade filen. Enkäten distribuerades till 76 personer som 
arbetar som tjänstemän, experter eller forskare inom ämnesområdena vägutformning, trafiksäkerhet 
och oskyddade trafikanter. Personerna fanns i Sverige, Finland, Norge, Cypern, USA, Tyskland, 
Danmark, England, Nederländerna, Kanada och Belgien. 
 
Av de 76 utskicken saknades en korrekt mottagaradress som inte kunde hittas i eftersökningar. En 
påminnelse skickades ut efter 6 dagar. Svarsfrekvensen var trots detta låg, 11 personer lämnade helt 
eller delvis svar på frågorna medan fem personer uttryckligen avböjde att lämna svar. De skäl som 
angavs för att avböja var bland annat att man ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens för att kunna 
besvara frågorna. Baserat på 75 korrekta utskick och 11 svar blev svarsfrekvensen 14,7 %. Enkäten i 
sin helhet som den skickades ut finns som bilaga 1 och med de svar som lämnades som bilaga 2. 
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3 MATERIAL 
3.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA 
 
Det antal cyklister som rapporteras ha varit inblandade i en olycka mellan åren 2002-2012 är enligt 
STRADA 87054 personer. Fördelningen per år visas i figur 1 nedan. Mellan åren 2008 till 2010 är 
förändringen liten men över tid är trenden att antalet cyklister i olyckor ökar kraftigt. Från år 2002 till 
år 2012 har antalet rapporterade cykelolyckor ökat med mer än 70 %. Från 2010 till 2012 har antalet 
rapporterade cykelolyckor ökat med 2240 st, dvs. med 26 %. 
 

 
Figur 1. Antal cyklister som varit inblandade i en olycka mellan åren 2002-2012 (STRADA). 
 
Sett till det totala transportarbetet i Sverige, dvs. samtliga transportslag för persontransporter, under 
samma tidsperiod har transportarbetet ökat med ca 6 %, se figur 2 (Trafikanalys 2014). Det är en stor 
skillnad mellan ökning i transportarbetet för alla transportslag och ökningen i antalet rapporterade 
cykelolyckor.  
 

 
Figur 2. Transportarbetet i Sverige, samtliga trafikslag (Trafikanalys, 2014). 
 
Transportarbetet för den enskilda gruppen gående, cyklister och mopedister har genomgått ännu 
tydligare förändringar över tidsperioden, se figur 3. Transportarbetet för den gruppen har ökat med ca 
25 %. Rapporteringen av cykelolyckor har troligtvis också ökat, men verkliga förekomsten av 
cykelolyckor har mest troligt ändå också ökat. 
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Figur 3. Transportarbetet i Sverige, gående, cyklister och mopedister (Trafikanalys, 2014). 
 

3.2 Förolyckade cyklister, Sverige  
En mer ingående undersökning av enbart omkomna cyklister har genomförts där informationen om 
olyckornas händelseförlopp och eventuellt inblandade parter hämtats från STRADA med en 
kombination av uppgifter från polis och sjukvård. Syftet har varit att försöka klassificera olyckorna 
med avseende på olyckstyp, kollisionspart och singelolyckor, samtliga med en uppdelning på 
tättbebyggt och ej tättbebyggt område. Informationen som STRADA uttagswebb ger saknar i vissa fall 
sådana uppgifter att det inte har varit möjligt att på ett säkert sätt klassificera olyckorna enligt de 
önskemålen. Uppgifterna angående olyckor med omkomna cyklister innehåller dock ett bättre 
underlag än de som skadats med avseende på olycksbeskrivningen och förhållandena på olycksplatsen. 
I analysen av utdraget från STRADA framkom att totalt 345 personer omkommit som cyklist under 
åren 2002-2012. 
 

3.3 Förolyckade cyklister, Finland 
Den finska olycksinformationen avseende förolyckade cyklister analyserades med hjälp av 
formulerade hypoteser som sedan testades. Datat kommer från åren 2002-2011. I Finland dödades 91 
cyklister utanför tätort jämfört med 187 i tätort under åren 2002-2011.  
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4 RESULTAT 
4.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA  
Resultaten är baserade på data hämtade från webbversionen av vägolycksdatabasen STRADA med 
valet ”Hela databasen” och avser data från åren 2002-2012 avseende enbart cyklister. Det innebär att 
de förutsättningar angående databasen STRADA som nämnts ovan gäller. Redovisningen avser 
samtliga cyklister i olycka, oavsett skadegrad. Det innebär att såväl oskadade, lindrigt och svårt 
skadade samt omkomna ingår. 

4.1.1 Skadegrad 
Det var 7,47 %, 6502 personer, som var svårt skadad och 0,43 %, 370 personer, som avled på grund av 
cykelolycka mellan åren 2002-2012 enligt STRADA.  
 
De flesta (minst 87,7 % eller minst 76312 personer) av de 87054 cyklister som varit inblandade i en 
olycka mellan åren 2002-2012 enligt STRADA blev lindrigt skadade (ISS 1-8), se tabell 2 nedan. 
Antalet beskrivs som ”minst” eftersom det är nästan 4000 personer till vars skadegrad är okänd eller 
har värdet ISS 0. 
 
Tabell 2. Skadegrad bland samtliga personer i cykelolycka (STRADA), antal och andel (%). 
Skadegrad  Antal personer Andel av alla (%) 
Döda 370 0,43 % 
Svårt skadade, ISS > 8 6502 7,47 % 
Lindrigt skadade, ISS 1 - 8 76312 87,70 % 
Totalt med känd skadegrad: 83184  
     
Personer med okänd skadegrad 1085 1,25 % 
Oskadade eller ISS = 0 2745 3,15 % 
Alla: 87014 100,00 % 
 

4.1.2 Åldersfördelning per kön 
Totalt sett är det fler män än kvinnor som varit inblandade cykelolyckor under åren 2002-2012, nära 
54 % män och drygt 45 % kvinnor. Lite mer än 1 % är kodade som okänt kön eller felaktigt kodad 
ålder (finns 7 stycken med kodad ålder mellan 168 och 214 år). Det är en tydlig topp bland 
åldersgruppen ungdomar i åldern 10-14 år där det är ungefär 60 % fler pojkar som varit inblandade i 
en cykelolycka än flickor, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Antal personer i cykelolycka efter kön, åren 2002-2012 (STRADA). 
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4.1.3 Hjälmanvändning 
Hjälm anses som en mycket viktig skyddsutrustning för cyklister. I STRADA finns en parameter som 
kallas ”skyddsutrustning” och kan innehålla uppgifter om cyklisten använt hjälm.  Där ges dock endast 
information om den använts, inte om den saknats. Även här är därför mörkertalet stort, enligt 
STRADA saknas uppgifter om hjälm för drygt 78 % av cyklisterna, se tabell 3. Nära 21 % använde 
hjälm medan drygt 1 % använde annat skydd. Exempel på annat skydd kan avse t.ex. belysning, 
reflexer, handskar, knäskydd eller dubbdäck men de som använt hjälm kan förutom den också använt 
något liknande skydd. 
 
Tabell 3. Hjälmanvändning bland samtliga personer i cykelolycka (STRADA). 
  Antal Procent 
Använt hjälm 18064 20,8 
Annat skydd än hjälm 1018 1,2 
Uppgift saknas 67972 78,1 
Totalt 87054 100,0 

 

4.1.4 Olyckor per län 
Skåne är det län där flest cykelolyckor inträffat under perioden enligt STRADA. Några tänkbara 
orsaker till detta är att dels var Skåne det län som tidigt började redovisa data till STRADA, dvs. 
täckningsgraden av dokumenterade olyckor i början av den undersökta perioden kan vara högre i 
Skåne jämfört med andra län. En annan tänkbar orsak kan vara att klimatförutsättningarna för att cykla 
i Skåne är gynnsammare än andra nordligare län. Skåne är dessutom det tredje största länet med 
avseende på befolkningsmängd (SCB 2013). 
 

 
Figur 5. Totalt antal personer i cykelolycka per län (STRADA). 
 

4.2 Alla cykelolyckor uppdelat i bebyggelsetyp 

4.2.1 Bebyggelsetyp 
Eftersom ett av syftena med detta projekt är att studera förhållandena för cyklister utanför 
tättbebyggda områden har olyckorna delats upp efter var olyckan skett. I STRADA finns parametern 
bebyggelsetyp vilket gör det möjligt att dela upp olyckorna i tre olika kategorier: 
 
• Tättbebyggt område 
• Ej tättbebyggt område 
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• Okänt 
 
Den övervägande delen av cykelolyckor med känd bebyggelsetyp har skett inom tättbebyggt område 
men en stor andel olyckor i STRADA, ca 75 %, saknar uppgifter om bebyggelsetyp dvs. blir kodad 
som okänt eller uppgift saknas, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Cykelolyckor uppdelat per bebyggelsetyp (STRADA). 

 
 
 
 
 
 

 
Det innebär emellertid inte att en så stor andel olyckor helt saknar uppgifter om olycksplats. I 
databasens uppgifter finns ofta beskrivningar i textform som anger namnet på den gata eller väg där 
olyckan skett eller till och med GPS-koordinater trots att olyckan saknar kodad bebyggelsetyp. Om en 
analys skulle genomföras av enstaka olyckor eller åtminstone med en mindre mängd olyckor skulle det 
vara möjligt att ta fram position med hjälp av dessa uppgifter och därmed matcha mot bebyggelsetyp, 
men i denna undersökning med ett så stort antal olyckor skulle det medföra ett alltför omfattande 
arbete. En fördjupning i materialet visar att det finns totalt 38314 personer där bebyggelsetyp anges 
som okänd eller uppgift saknas men samtidigt är klassade med parametern säker position. Det innebär 
att ytterligare 44 % av olyckorna rimligen borde kunna positionsbestämmas, se tabell 5. 
 
Tabell 5. Antal angivna olyckor utifrån position och bebyggelsetyp (STRADA). 

 
Ett indirekt sätt att undersöka vilken plats som olyckan skett på är att undersöka vilken hastighetsgräns 
som var på platsen där olyckan skedde; desto lägre hastighetsgräns desto större anledning att anta att 
platsen är inom tätbebyggt område, dvs. i en tätort. I figur 6 framgår att de flesta olyckor som klassats 
som okänd bebyggelsetyp men känd hastighetsgräns var på plats med hastighetsgräns upp till och med 
50 km/h, och ett litet antal var på plats med hastighetsgräns upp till 70 km/h och 90 km/h. Det bör 
bock noteras att sammanställningen baseras på totalt 15752 olyckor. Det är således 71289 olyckor som 
det saknas hastighetsuppgifter om, se tabell 7. För de flesta av dessa, 65034 stycken, är heller inte 
kodad i bebyggelsetyp, vilka inte ingår i sammanställningen i figur 6.  
 

 ej tättbebyggt område tättbebyggt område okänd bebyggelsetyp 
eller uppgift saknas 

totalt 

Totalt antal 
personer i olycka 1847 19872 65335 87054 

Procent (%) 2,1 22,8 75,1 100,0 

 
Tättbebyggt 
område 

Ej tättbebyggt 
område Okänt Uppgift saknas Totalsumma 

Ej möjligt att 
ange position     12491   12491 
Position osäker 1940 283 14495 13 16731 
Säker position 17932 1564 38314 22 57832 
Totalsumma 19872 1847 65300 35 87054 
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Figur 6. Andel hastighetsgräns på den plats där olyckorna skedde (STRADA), för de olyckor där 
hastighetsgräns är känd. 
 
Tabell 6. Cykelolyckor uppdelat per bebyggelsetyp och hastighetsgräns på vägen (STRADA). 
Bebyggelsetyp  20 

km/h 
 30 
km/h 

 40 
km/h 

 50 
km/h 

 60 
km/h 

 70 
km/h 

 80 
km/h 

 90 
km/h 

 100 
km/h 

110 
km/h 

Okänt Totalt 

Tättbebyggt 
område 

5 1392 303 12142 28 277 1 13   4 5707 19872 

Ej tättbebyggt 
område 

2 26 1 387 8 600 27 237 4 7 548 1847 

Okänd 
bebyggelsetyp 

1 25 8 246 0 18 0 3 0 0 65034 65335 

Totalsumma 8 1443 312 12775 36 895 28 253 4 11 71289 87054 

 
Detta innebär ändå att det är rimligt att anta att de flesta olyckorna, men inte alla, som kodats med 
okänd bebyggelsetyp var inom tätbebyggt område. Det var utifrån detta antagande således minst 2,1 % 
eller 1847 olyckor som skedde i ej tättbebyggt område och högst 97,9 % eller 85207 olyckor som 
skedde i tättbebyggt område (men av dessa var bebyggelsetyp som sagt okänd för 75 %-enheter). 
 

4.2.2 Trend för cykelolyckor 
Ovan konstaterades att det totala antalet cykelolyckor årligen ökat, eller i vart fall antalet rapporterade 
olyckor har ökat. Om olyckorna delas in efter bebyggelsetyp och år kan man se att ökningen i stort sett 
enbart ligger på de olyckor som kodats som okänd bebyggelsetyp, se figur 7. Av dessa olyckor var 
80 % singelolyckor, se figur 11 där detta är än mer överskådligt. 
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Figur 7. Antal olyckor per år och bebyggelsetyp (STRADA). 
 
Om enbart olyckor både inom och utanför tättbebyggt område analyseras per år så är det en minskande 
trend i bägge områdestyperna under perioden, se figur 8 och 9. I figurerna har en linjär trendlinje 
infogats. Det är dock rimligt att anta att antalet cykelolyckor har ökat, men att detaljeringsgraden 
avseende rapportering av bebyggelsetyp är den faktor som har försämrats. 
 

 
Figur 8. Antal cykelolyckor per år i ej tättbebyggt område (STRADA). 
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Figur 9. Antal cykelolyckor per år i tättbebyggt område (STRADA). 
 

4.2.3 Län och bebyggelsetyp 
Tidigare visades det totala antalet cykelolyckor under perioden fördelat på respektive län. Skåne, 
Stockholm och Västra Götaland var de områden där flest olyckor skett. I figur 10 nedan har en 
uppdelning gjorts där olyckorna delats in efter både känd och okänd bebyggelse. Figuren visar andel 
olyckor per bebyggelsetyp i respektive län. 
 

 
Figur 10. Andel olyckor per känd bebyggelsetyp och län i förhållande till den totala andelen olyckor 
(STRADA). 
 
Många län, särskilt Dalarna och Uppsala, uppvisar en hög andel olyckor i tättbebyggt område. De län 
som har låg andel av tätt- och ej tättbebyggda områden har en stor andel olyckor med okänd 
bebyggelsetyp. Skillnaderna mellan länen varierar kraftigt. Vad detta beror på är inte helt klart men 
som det nämndes i inledningen finns skillnader mellan länen beträffande hur länge man rapporterat till 
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STRADA och täckningsgrad av rapporterande akutsjukhus under perioden. Det visar också på 
svårigheten att säkert avgöra var en olycka skett om inte mer djupgående analyser genomförs. 

4.2.4 Typ av cykelolycka 
I figur 11 framgår viken typ av olycka som har skett, uppdelat per bebyggelsetyp, och det framgår att 
80 % av de olyckor som kodats med okänd bebyggelsetyp är singelolycka. Det är dock fortfarande 
rimligt att anta att den typen av olycka ha skett i tättbebyggt område, men fortsättningsvis redovisas 
olyckstyperna ändå uppdelat i de tre typerna av bebyggelse ej tättbebyggt område, tättbebyggt område 
och okänd bebyggelsetyp. 
 
För ej tätbebyggt område utgör kollision cykel-motorfordon 66 %, singelolyckorna 12 %, kollision 
cykel-cykel 11 %, kollision cykel-moped 6 %, kollision cykel-gående 2 %, och kollision med 
motorredskap eller traktor, och övrigt/okänt 1 % vardera. 
 
För tätbebyggt område utgör kollision cykel-motorfordon 73 %, singelolyckorna 9 %, kollision cykel-
cykel 9 %, kollision cykel-moped 5 % och kollision cykel-gående 3 %. 
 
För okänd bebyggelsetyp utgör kollision cykel-motorfordon 8 %, singelolyckorna 80 %, kollision 
cykel-cykel 8 %, och kollision cykel-moped, kollision cykel-gående 2 % och övrigt/okänt 1 % 
vardera. 
 

 
Figur 11. Typ av olycka per bebyggelsetyp (STRADA). 
 

4.2.5 Kön och ålder 
Könsfördelningen bland cyklister i olycka under perioden visar att totalt är det något fler män 
inblandade i cykelolyckor än kvinnor, se figur 12. Utanför tättbebyggda områden blir skillnaden 
större, drygt 63 % av totala antalet olyckor är män och ca 34 % kvinnor. Kön uppges där som okänt 
för drygt 3 %, se tabell 7. Att information saknas angående kön kan bero på flera orsaker, t.ex. att 
polisen fått kännedom om en olycka i efterhand, kanske en singelolycka, och saknar personuppgifter 
eller att det avser en smitningsolycka. 
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Figur 12. Könsfördelning totalt alla olyckor med cyklister (STRADA). 
 
Tabell 7. Personer efter kön inblandade i cykelolycka per bebyggelsetyp (STRADA). 

Personer efter kön inblandade i cykelolycka 

  Tättbebyggt område Ej tättbebyggt område Okänt område eller uppgift saknas Totalt 

  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Summa antal 
kvinnor 9099 45,8 623 33,7 29505 45,2 39227 
män 10088 50,8 1165 63,1 35515 54,4 46768 
uppgift 
saknas 685 3,4 59 3,2 315 0,5 1059 

Totalt 19872 100,0 1847 100,0 65335 100,0 87054 
 
Medelåldern i ej tättbebyggt område var 41 år och i tättbebyggt område 37 år. Då områdestypen 
angavs som okänd var medelåldern 37 år. 

4.2.6 Årstid  
Eftersom Sverige har stora klimatmässiga säsongsvariationer med sommarmånaderna som högsäsong 
för cyklister inträffar också de flesta cykelolyckorna under den perioden. I figur 13 visas det totala 
antalet cykelolyckor under åren 2002-2012 fördelat per månad. Här ingår alltså även olyckor med 
okänd bebyggelsetyp. Juni och augusti är de månader då flest olyckor inträffar men en tydlig 
minskning sker i juli månad. Orsakerna till detta är inte klarlagda men en tänkbar anledning skulle 
kunna vara att juli är en vanlig semestermånad och kanske färre cyklar till arbete eller skola. 
 

 
Figur 13. Totalt antal cykelolyckor per månad (STRADA). 
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Om olyckorna delas upp efter bebyggelsetyp och enbart tättbebyggda områden och okänd 
bebyggelsetyp studeras, kvarstår minskningen av olyckor under juli.  
 

 
Figur 14. Antal cykelolyckor tättbebyggda områden och okänd bebyggelsetyp per månad (STRADA). 
 
Om däremot olyckor i ej tättbebyggda områden analyseras separat ser man att det ej sker någon 
tillfällig minskning i juli som i de andra områdena. Där visar olyckskurvan istället att juni är den 
månad under året då flest olyckor sker, se figur 15, och därefter sjunker antalet under resten av året.  
 

 
Figur 15. Totalt antal cykelolyckor per månad i ej tättbebyggda områden (STRADA). 
 
Om en procentuell jämförelse sker mellan olyckor och de olika bebyggelsetyperna visar resultaten att 
antalet olyckor ökar mer utanför tättbebyggda under sommaren jämfört med övriga året, se figur 16. 
Om det kan bero på att fler i detta område väljer att cykla enbart under en koncentrerad del av 
sommaren eller om det är andra orsaker är okänt. 
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Figur 16. Procentuell fördelning av cykelolyckor per månad per område (STRADA). 
 

4.2.7 Tid på dygnet och ljusförhållanden 
En analys av olyckor per dygntimme visar att många olyckor inträffar under morgontimmarna mellan 
kl. 7-9 för att därefter sjunka tillbaka. Sedan sker en gradvis ökning under dagen för att nå sin kulmen 
kl. 16-17 och därefter sjunka tillbaka, se figur 17 där samtliga antal olyckor, oberoende av var de skett, 
visas. Mönstret följer ganska tydligt de tider som oftast innebär förflyttningar till arbete och skola. 
 

 
Figur 17. Totalt antal inträffade cykelolyckor per klocktimme (STRADA). 
 
Skillnaderna mellan områdena är små, men procentuellt sett inträffar en högre andel av olyckorna 
mellan kl. 07-09 inom tättbebyggda områden jämfört med ej tättbebyggda medan det omvända sker 
under eftermiddagen och kvällen i ej tättbebyggda, se figur 18. 
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Figur 18. Andel cykelolyckor per klocktimme per område (STRADA). 
 
Det är ett stort antal olyckor som det saknas uppgifter om ljusförhållanden, se figur 19, men eftersom 
det är 57 % av olyckorna som sker mellan kl. 7 och 17, och 69 % sker under de ljusa 
barmarksmånaderna april-september är det rimligt att anta att mer än hälften, minst 60 %, av 
olyckorna sker i dagsljus. 
 

 
Figur 19. Totalt antal personer i cykelolycka per ljusförhållande (STRADA). 
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4.2.8 Sammanfattning alla cykelolyckor svenska data 
 

• Totala antalet cykelolyckor var 87054 under åren 2002-2012 enligt STRADA 
 

• Antalet rapporterade cykelolyckor har ökat med 70 % från år 2002 till 2012 enligt STRADA 
 

• Det var 7,47 %, 6502 personer, som var svårt skadade och 0,43 %, 370 personer, som dog på 
grund av cykelolycka mellan åren 2002-2012 

 
• De flesta (minst 87,7 % eller minst 76312 personer) av de 87054 cyklister som varit 

inblandade i en olycka blev lindrigt skadade (ISS 1-8). Antalet beskrivs som ”minst” eftersom 
det är nästan 4000 personer till vars skadegrad är okänd eller har värdet ISS 0 
 

• Det är 57 % av olyckorna som sker mellan kl. 7 och 17, och 69 % sker under de ljusa 
barmarksmånaderna april-september  

 
• Skåne län har flest rapporterade omkomna och skadade cyklister mellan åren 2002-2012 enligt 

STRADA 
 

• Totalt sett är det fler män (53 %) än kvinnor (45 %) som varit inblandade cykelolyckor under 
åren 2002-2012, nära 54 % män och drygt 45 % kvinnor. Lite mer än 1 % är kodade som 
okänt kön eller felaktigt kodad ålder 
 

• Utanför tättbebyggda områden blir skillnaden större, drygt 63 % av totala antalet olyckor är 
män och ca 34 % kvinnor. Kön uppges där som okänt för drygt 3 % 
 

• Det är en tydlig topp i antalet cykelolyckor bland åldersgruppen ungdomar i åldern 10-14 år 
där det är ungefär 60 % fler pojkar som varit inblandade i en cykelolycka än flickor 
 

• Nästan 21 % av cyklisterna använde hjälm medan drygt 1 % använde annat skydd. Det saknas 
uppgifter om hjälm för drygt 78 % av de inblandade cyklisterna 
 

• Cykelolyckor uppdelat per bebyggelsetyp enligt uppgift i STRADA: 
 
 
 
 
 
 
 

• De flesta olyckor som klassats som okänd bebyggelsetyp men känd hastighetsgräns var på 
plats med hastighetsgräns upp till 50 km/h, och ett litet antal var på plats med hastighetsgräns 
upp till 70 km/h och 90 km/h, baserat på totalt 15752 olyckor. Det är således för 71289 
olyckor som det saknas hastighetsuppgifter, och för de flesta av dessa, 61930 stycken, som 
heller inte är kodad i bebyggelsetyp 
 

• För ej tätbebyggt område utgör kollision cykel-motorfordon 66 %, singelolyckorna 12 %, 
kollision cykel-cykel 11 %, kollision cykel-moped 6 %, kollision cykel-gående 2 %, och 
kollision med motorredskap eller traktor, och övrigt/okänt 1 % vardera 
 

• För tätbebyggt område utgör kollision cykel-motorfordon 73 %, singelolyckorna 9 %, 
kollision cykel-cykel 9 %, kollision cykel-moped 5 % och kollision cykel-gående 3 % 
 

 ej tättbebyggt 
område 

tättbebyggt 
område 

okänd bebyggelsetyp 
eller uppgift saknas 

totalt 

Totalt antal 
personer i olycka 1847 19872 65335 87054 

Procent (%) 2,1 22,8 75,1 100,0 
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• För okänd bebyggelsetyp utgör kollision cykel-motorfordon 8 %, singelolyckorna 80 %, 
kollision cykel-cykel 8 %, och kollision cykel-moped, kollision cykel-gående 2 % och 
övrigt/okänt 1 % vardera 
 

• Juni och augusti är de månader då flest olyckor inträffar men en tydlig minskning sker i juli 
månad för olyckor som sker i tättbebyggt område och okänd bebyggelsetyp 

 
• Det sker inte någon tillfällig minskning i juli för olyckor i ej tättbebyggda områden som i de 

andra områdena. Där visar olyckskurvan istället att juni är den månad under året då flest 
olyckor sker, och därefter sjunker antalet under resten av året.  
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4.3 Förolyckade cyklister, Sverige 
En mer ingående undersökning av enbart omkomna cyklister har genomförts där informationen om 
olyckornas händelseförlopp och eventuellt inblandade parter främst hämtats från den beskrivande 
texten i STRADA från polis och sjukvård. Syftet har varit att försöka klassificera olyckorna med 
avseende på olyckstyp, kollisionspart och singelolyckor, samtliga med en uppdelning på tättbebyggt 
och ej tättbebyggt område. Informationen som STRADA uttagswebb ger saknar i vissa fall sådana 
uppgifter att det inte har varit möjligt att på ett säkert sätt klassificera olyckorna enligt de önskemålen. 
Uppgifterna angående olyckor med omkomna cyklister innehåller dock ett bättre underlag än de som 
skadats med avseende på olycksbeskrivningen och förhållandena på olycksplatsen. 
 
I analysen av utdraget från STRADA framkommer att 345 personer omkommit som cyklist under åren 
2002-2012 enligt sammanställningen. Då ingår, som nämnts ovan, även omkomna som inte ingår i den 
officiella statistiken. För att få en så ingående kännedom som möjligt om händelseförloppet av 
olyckorna med omkomna har även fritextbeskrivningarna studerats och den informationen har 
tillfogats i resultaten. I nio fall framgår enligt fritexten att personen kan ha avlidit pga. av sjukdom, 
dvs. inte pga. av kollision med annan trafikant eller kollision med fast trafikelement (singelolycka). 

4.3.1 Utveckling förolyckade cyklister 
Under de 11 år som undersökningen omfattar har inte antalet omkomna cyklister förändrats mycket. 
Det har skett variationer under perioden och en linjär trendlinje visar på en minskning. Dock sker en 
ganska kraftig ökning av omkomna under det sista året, 2012, se figur 20.  
 

 
Figur 20. Antal omkomna per år enligt STRADA med linjär trendlinje (STRADA). 

4.3.2 Län alla omkomna cyklister 
Skåne län har flest omkomna, se figur 21. Det var också det län som totalt hade flest antal olyckor då 
samtliga skadegrader sammanställdes. Drygt 20 % av det totala antalet omkomna cyklister i Sverige 
var i Skåne, se figur 21 och tabell 8. 
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Figur 21. Antal omkomna per län (STRADA). 
 
Tabell 8. Antal och andel omkomna per län (STRADA). 
län kvinnor män totalt antal totalt % 
Blekinge län 2 6 8 2,3 
Dalarnas län 5 9 14 4,1 
Gotlands län  3 3 0,9 
Gävleborgs län 1 7 8 2,3 
Hallands län 7 12 19 5,5 
Jämtlands län  2 2 0,6 
Jönköpings län 3 5 8 2,3 
Kalmar län 2 6 8 2,3 
Kronobergs län 7 8 15 4,3 
Norrbottens län 1 11 12 3,5 
Skåne län 20 50 70 20,3 
Stockholms län 16 25 41 11,9 
Södermanlands län 4 3 7 2,0 
Uppsala län 3 9 12 3,5 
Värmlands län 4 11 15 4,3 
Västerbottens län 1 14 15 4,3 
Västernorrlands län  4 4 1,2 
Västmanlands län 5 12 17 4,9 
Västra Götalands län 9 33 42 12,2 
Örebro län 5 5 10 2,9 
Östergötlands län 5 10 15 4,3 
totalsumma: 101 246 345 100,0 

 

4.3.3 Olycksplats och motpart  
I tabell 9 framgår både olycksplats och motpart (eller var singelolycka skett) för alla olyckor där 
cyklist omkommit. Vanligast är en olycka mellan en cyklist och ett motorfordon i en gatu- eller 
vägkorsning, 91 st. Många olyckor har även skett på gång- och cykelbanor, 38 stycken, och av dessa 
var 26 stycken singelolyckor. Varken STRADAs parametrar eller fritextbeskrivningarna ger 
information som gör det möjligt att avgöra orsaken till singelolyckorna. Ofta saknas vittnen eller andra 
förklaringar som gör det möjligt att tillföra relevant information i STRADA. I vissa fall är det klarlagt 
att cyklisten kolliderat med fasta hinder, t.ex. en betongmur eller liknande men oftast saknas en helt 
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tillförlitlig beskrivning av olycksförloppet. Det förekommer inga noteringar som tyder på eftersatt 
underhåll på GC-vägarna i samband med singelolyckor.  
 
Tabell 9. Antal dödsolyckor med cyklister, olycksplats och motpart (STRADA). 
 Olycksplats motorfordon cykel singel fotgängare cykel moped tåg traktor Totalsumma 
Cirkulationsplats 3 1           4 
Cykelled   1           1 
En stig   1           1 
Gatu-/Vägkorsning 91 9   1 1 1 1 104 
Gatu-/Vägsträcka 86 65 2 4 1   2 160 
Gång- och cykel-
bana/väg 4 26 1 5 2     38 
Innergård/lekplats 1             1 
Skolområde   1           1 
Torg 1             1 
Viadukt över 
järnväg 1             1 
Övergångsställe 1             1 
Uppgift saknas 15 12   1 2 2   32 
Totalsumma 203 116 3 11 6 3 3 345 
 
I många av de studerade dödsolyckorna saknas information vilket gör det svårare att förstå 
olycksförlopp eller yttre omständigheter som kan ha påverkat utgången. Ett exempel på hur 
informationen kan variera beroende på vilka parametrar från STRADA som ingår är ”platstyp” i 
tabell 9 ovan. Där anges att en person omkommit på övergångsställe medan ”attribut till platstyp” 
nedan i tabell 10 visar att 16 + 8 dvs. 24 personer omkommit på övergångsställe eller cykelöverfart. 
”Attribut till platstyp” är också ett exempel där mycket information saknas. Där saknas information, 
eller så passar inte parametrarna in, för 289 stycken av dödsolyckorna, dvs. nära 84 %. 
 
Tabell 10. Attribut till platstyp, antal och andel omkomna cyklister (STRADA). 
Attribut till platstyp antal procent 
Bro 6 1,7 
Cykelfält 7 2,0 
Cykelöverfart 14 4,1 
Hållplats 1 0,3 
Tunnel 2 0,6 
Vägarbete 1 0,3 
Övergångsställe 16 4,6 
Övergångsställe, cykelöverfart 8 2,3 
Övergångsställe, tunnel 1 0,3 
(tom) 289 83,8 
Totalsumma 345 100,0 

 

4.3.4 Kön  
Det var betydligt fler män än kvinnor som omkommit i cykelolycka under åren 2002-2012. Mer än två 
tredjedelar var män, se tabell 11. Det innebär också att det är en högre andel män som omkommer 
jämfört med män inblandade i olycka oavsett skadegrad. 
 
Tabell 11. Antal och andel omkomna efter kön (STRADA). 
Kön Antal % 
Kvinna 100 29 
Man 245 71 
Summa 345 100 
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4.3.5 Ålder  
Beträffande åldersfördelningen sker en stor förändring om gruppen omkomna studeras separat. Då 
samtliga skadegrader analyserades låg åldersgruppen 10-14 år tydligt högre över de andra 
åldergrupperna. Från åldersgruppen 40 år och äldre ökar andelen omkomna och toppen ligger i 
ålderspannet 65-69 år, se figur 22 och tabell 12. 
 

 
Figur 22. Andel omkomna och alla skadegrader per åldersgrupp (STRADA). 
 
Tabell 12. Åldersspann omkomna (STRADA). 
  kvinnor män totalt 
åldersspann antal Procent antal Procent antal Procent 
0-4 1 1,0 1 0,4 2 0,6 
5-9 0 0,0 1 0,4 1 0,3 
10-14 3 3,0 10 4,1 13 3,8 
15-19 7 7,0 3 1,2 10 2,9 
20-24 4 4,0 1 0,4 5 1,4 
25-29 6 6,0 2 0,8 8 2,3 
30-34 5 5,0 5 2,0 10 2,9 
35-39 3 3,0 3 1,2 6 1,7 
40-44 4 4,0 10 4,1 14 4,1 
45-49 4 4,0 17 6,9 21 6,1 
50-54 7 7,0 23 9,4 30 8,7 
55-59 8 8,0 22 9,0 30 8,7 
60-64 10 10,0 24 9,8 34 9,9 
65-69 8 8,0 31 12,7 39 11,3 
70-74 8 8,0 25 10,2 33 9,6 
75-79 7 7,0 22 9,0 29 8,4 
80-84 11 11,0 24 9,8 35 10,1 
85-89 4 4,0 17 6,9 21 6,1 
90-94 0 0,0 4 1,6 4 1,2 
95-100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Summa: 100 100,0 245 100,0 345 100,0 
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4.3.6 Ljusförhållanden  
De flesta olyckor med dödlig utgång har skett i dagsljus, nära 70 %, se figur 23. Det är å betydligt 
färre olyckor med omkomna som saknar uppgifter om ljusförhållanden jämfört med uppgifterna för 
skadeolyckor.  
 

 
Figur 23. Andel omkomna efter ljusförhållande (STRADA). 
 

4.3.7 Hjälmanvändning  
Som beskrivits tidigare finns parametern ”skyddsutrustning” i STRADA som kan innehålla uppgifter 
om cyklisten använt hjälm eller inte. Även här är mörkertalet stort. Efter en genomgång av omkomna 
cyklister var det totalt 12 personer som säkert använt hjälm utifrån den informationen. Granskningen 
av fritextfälten, vilket varit möjligt då gruppen omkomna avser ett färre antal personer, har gett 
information om att ytterligare 10 personer använt hjälm, dvs. totalt 22 personer eller drygt 6 % av de 
omkomna. 29 st. eller drygt 8 % har inte använt hjälm enligt uppgifterna., se tabell 13. Eftersom det 
saknas uppgifter från nära 88 %, är det generellt svårt att göra några säkra analyser om hjälmars nytta i 
de olyckor som skett. Andelen kvinnor som använder hjälm är något större än bland män. 
 
Tabell 13. Hjälmanvändning bland omkomna cyklister (STRADA). 

 Kvinnor Män Totalt 
 antal % antal % antal % 

annat skydd: ev hjälm 1 1,0 0 0 1 0,3 
ej hjälm 4 4,0 25 10 29 8,4 
hjälm 5 5,0 7 3 12 3,5 
oknäppt hjälm 1 1,0 0 0 1 0,3 
uppgift saknas 89 89,0 213 87 302 87,5 
Totalt 100 100,0 245 100,0 345 100,0 
 

4.4 Bebyggelsetyp alla förolyckade cyklister 
 

4.4.1 Bebyggelsetyp 
Det är betydligt fler som omkommer inom tättbebyggt område, 198 personer (64,1 %), jämfört med 
utanför tättbebyggt område, 111 personer (35,9 %). Andelen med okänd bebyggelsetyp är betydligt 
lägre för omkomna jämfört med alla olyckor med alla skadegrader, 36 personer eller 11,7 %, se 
tabell14. Det är alltså en bättre information om bebyggelsetyp i olycksstatistiken med omkomna 
cyklister.  
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Tabell 14. Omkomna cyklister efter bebyggelsetyp (STRADA). 
  ej tättbebyggt 

område 
tättbebyggt 
område 

okänd 
bebyggelsetyp totalt 

Totalt antal 
omkomna 
cyklister 

111 198 36 345 

Procent (%) 35,9 64,1 11,7 100,0 
Totalt antal 
cyklister i 
olycka 

1847 19872 65335 87054 

Procent (%) 2,1 22,8 75,1 100,0 
 
För alla cykelolyckor var det som tidigare nämnts minst 2,1 % eller 1847 olyckor som skedde i ej 
tättbebyggt område och högst 97,9 % eller 85207 olyckor som skedde i tättbebyggt område (men för 
många av dessa var bebyggelsetyp som sagt okänd, 75 %-enheter). Det är dock, trots den stora 
osäkerheten i andelarna för alla cykelolyckor, möjligt att anta att andelen cykelolyckor i ej tättbebyggt 
område är högre i olyckor med dödlig utgång, än andelen cykelolyckor i ej tättbebyggt område för alla 
cykelolyckor. Det finns således anledning att misstänka att konsekvensen är värre i ej tätbebyggt 
område om en olycka sker. 
 

4.4.2 Län och bebyggelsetyp 
Tidigare visades det totala antalet omkomna per län. Skåne, Stockholm och Västra Götaland var de 
områden där flest dödsolyckor skett. I figur 24 nedan har en uppdelning gjorts där olyckorna delats in 
efter bebyggelse. Figuren visar antal omkomna efter bebyggelsetyp och län.  
 

 
Figur 24. Antal omkomna per bebyggelsetyp och län (STRADA). 
 
Många av olyckorna sker inom tättbebyggda områden, men vissa län har även en hög andel olyckor 
utanför tättbebyggda områden, t.ex. Jämtland där samtliga olyckor skett utanför tättbebyggda 
områden. Många andra län har också en hög andel utanför tättbebyggda områden, se figur 24. Det är 
tydligt att en hög andel olyckor utanför tättbebyggda områden inte bara är kopplade till typiska 
glesbygdslän utan förekommer i varierande grad i hela Sverige. 
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4.4.3 Motpart eller singelolycka 
STRADA klassificerar olyckor i olika olyckstyper, men för olyckor där cyklister är inblandade ges 
begränsad information avseende olyckstyper. Till exempel finns det enbart en kodning för cyklist i 
kollision med motorfordon. Genom att använda olycksbeskrivningen i fritextfälten har gruppen 
cyklister som kolliderat med motorfordon kunnat delas in i undergrupper av motorfordon, se tabell 15 
som innehåller en sammanställning av de olika trafikelementen som varit inblandade i olyckorna.  
 
De flesta som omkommit utanför tättbebyggt område har kolliderat med en personbil, ca 61 %. 
Därefter är singelolycka den vanligaste dödsorsaken, ca 26 %. Det var 4 % som omkom i olycka med 
lastbil utanför tättbebyggt område. Det är två större skillnader gentemot olyckor i tättbebyggt område; 
olyckor i kollision med personbil är mindre vanligt i tättbebyggt område, nästan 44 % av olyckorna, 
singelolyckorna är liknande i andel som för utanför tättbebyggt område, nästan 29 %, men kollisioner 
med lastbilar är vanligare, drygt 14 %. 
 
Tabell 15. Antal och andel omkomna cyklister och motpart inklusive singelolycka i respektive område 
enligt fritextbeskrivningar (STRADA). 

 Cyklist i 
kollision med:  

ej tättbebyggt tättbebyggt okänd 
bebyggelsetyp totalt 

antal % antal % antal % antal % 
buss 2 1,8 5 2,6 0 0 7 2 
cyklist 1 0,9 8 4,1 2 5,4 11 3,2 
kranbil 0 0 1 0,5 0 0 1 0,3 
lastbil 5 4,4 28 14,4 1 2,7 34 9,9 
moped 3 2,6 4 2,1 0 0 7 2 
mc 1 0,9 3 1,5 0 0 4 1,2 
traktor 2 1,8 1 0,5 0 0 3 0,9 
tåg 0 0 3 1,5 0 0 3 0,9 
personbil 70 61,4 85 43,8 4 10,8 159 46,1 
singelolycka 30 26,3 56 28,9 30 81,1 116 33,6 
summa 114 100 194 100 37 100 345 100 
 
Den kollisionspart som tydligast skiljer sig mellan bebyggelseområdena är lastbil. Det har skett 28 
dödsolyckor mellan lastbil och cyklist i tättbebyggt område och 5 i ej tättbebyggt under perioden (1 i 
okänd bebyggelse). Antalet singelolyckor var också olika in antal; 56 stycken i tättbebyggt område 
och 30 stycken utanför tättbebyggt område. 
 

4.4.4 Typ av olycksplats  
STRADA ger information om olycksplatsen med parametern ”Platstyp”, se tabell 16. Där finns 
uppgifter som kan ge en något mer detaljerad beskrivning av olycksplatsen men det saknas uppgifter 
om olyckan skett i en kurva eller på ett krön. De flesta dödsolyckorna utanför tättbebyggt område har 
enligt STRADA skett på en gatu- eller vägsträcka, drygt 63 %. Näst vanligast är olycka i gatu- 
vägkorsning, drygt 23 %, se tabell 16. I tättbebyggt område var olyckor i gatu- eller vägsträcka och i 
gatu- vägkorsning nästan lika vanliga, drygt 36 % respektive 39 %.  
 
I uppdelningen mellan tätt- och ej tättbebyggt område kan man se skillnader som har att göra med att 
vissa platser oftast är kopplade till en viss bebyggelsetyp. Många platser förekommer sällan eller inte 
alls utanför tättbebyggda områden, t.ex. torg och GC-väg. ”Ej angiven plats” utgör nästan 10 % för 
respektive bebyggelsetyp. Då platsen är kodad som okänd bebyggelsetyp är hälften i gatu- eller 
vägsträcka och 25 % är kodad som gång- och cykel-bana/väg. 
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Tabell 16. Antal och andel dödsolyckor efter olycksplats och bebyggelsetyp (STRADA). 

Platstyp 
Ej tättbebyggt 
område 

Tättbebyggt 
område 

Okänd 
bebyggelse Totalt 

  antal procent antal procent antal procent antal procent 
Cirkulationsplats 0 0,0 4 2,0 0 0,0 4 1,2 
Cykelled 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 0,3 
En stig 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 0,3 
Gatu-/Vägkorsning 26 23,4 77 38,9 1 2,8 104 30,1 
Gatu-/Vägsträcka 70 63,1 72 36,4 18 50,0 160 46,4 
Gång- och cykel-bana/väg 4 3,6 25 12,6 9 25,0 38 11,0 
Innergård/lekplats 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 
Okänd olycksplats 0 0,0 0 0,0 2 5,6 2 0,6 
Skolområde 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 0,3 
Torg 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 
Viadukt över järnväg 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 0,3 
Övergångsställe 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 
Ej angiven plats 11 9,9 17 8,6 2 5,6 30 8,7 
Totalsumma 111 100,0 198 100,0 36 100,0 345 100,0 
 
I tabell 17 nedan har informationen sorterats på enbart olyckor med känd bebyggelsetyp och valet 
”utanför tättbebyggt område”. De som angetts som okänd, tättbebyggt område eller saknat uppgift 
ingår alltså inte. Den vanligaste dödsolyckan utanför tättbebyggt område är att cyklisten kolliderat 
med ett motorfordon på en sträcka, totalt 44 stycken av de 113 olyckorna. Det var 25 cyklister som 
omkom i kollision med motorfordon i korsning. Det förekommer även en relativt hög andel 
singelolyckor, 25 stycken, och även de flesta av dem på vägsträckor. 
 
Tabell 17. Antal dödsolyckor med cyklister, olycksplats och motpart för olyckor utanför tättbebyggt 
område där cyklist omkommit (STRADA). 

  motorfordon 
cykel 
singel fotgängare cykel moped tåg traktor Totalsumma 

Cirkulationsplats 
       

0 
Cykelled 

       
0 

En stig 
       

0 
Gatu-/Vägkorsning 25 

    
1 

 
26 

Gatu-/Vägsträcka 44 25 
 

1 
   

70 
Gång- och cykel-bana/väg 

 
3 

  
1 

  
4 

Innergård/lekplats 
       

0 
okänd olycksplats 

       
0 

Skolområde 
       

0 
Torg 

       
0 

Viadukt över järnväg. 
       

0 
Övergångsställe 

       
0 

Uppgift saknas 5 4 
  

2 2 
 

13 
Totalsumma 74 32 0 1 3 3 0 113 
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4.4.5 Hastighetsbegränsningar på olycksplatserna 
Det konstaterades tidigare att de flesta dödsolyckorna skett inom tättbebyggt område, vilket bekräftas 
av att nästan 42 % av alla olyckor skett på gator eller vägar med hastighetsgräns 50 km/h eller lägre. 
Det är dock 30 % av alla cykelolyckor med dödlig utgång, 105 stycken, där hastighetsgräns inte är 
angiven i STRADA, se tabell 18. 
 
I ej tättbebyggt område är det 9 olyckor eller 8 % som skett på platser med 50 km/h eller lägre och 
74 % som skett på platser med hastighetsbegränsning 60 km/h eller högre. Av dessa är det 41 % som 
skedde på vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h. Nästan 18 %, 20 stycken, skedde på plats där 
hastighetsgränsen inte var angiven i STRADA. Av dessa var det bara 4 stycken som skedde på gång- 
och cykel-bana/väg. 
 
I tättbebyggt område är det minst 67 % som skett på gator eller vägar med hastighetsgräns 50 km/h 
eller lägre, 7 % där hastighetsgränsen är 60 km/h eller högre, och nästan 26 %, 51 stycken, av 
olyckorna där hastighetsgränsen inte var angiven i STRADA. Av dessa var det 25 stycken som skedde 
på gång- och cykel-bana/väg vilket förklarar varför dessa olyckor inte har en angiven hastighetsgräns 
på gatan eller vägen. 
 
Av de 37 olyckorna där plats inte var angiven var det 34 stycken där hastighetsgräns inte heller var 
angiven. Av dessa var det 9 stycken som skedde på gång- och cykel-bana/väg, och en olycka vardera 
som skedde på cykelled, stig, skolområde och viadukt över järnväg, vilket förklarar varför dessa 
tretton olyckor inte har en angiven hastighetsgräns på gatan eller vägen. 
 
Tabell 18. Antal och andel dödsolyckor med hastighetsbegränsning på primärväg där olyckan skett 
(STRADA). 
Hastighetsgräns på 

primärväg 
Ej tättbebyggt 

område 
Tättbebyggt 

område Okänd bebyggelse Totalt 
 antal % antal % antal % antal % 
 30 km/h 0 0,0 13 6,6 0 0,0 13 3,8 
 40 km/h 0 0,0 2 1,0 0 0,0 2 0,6 
 50 km/h 9 8,0 118 59,6 3 8,1 130 37,7 
 60 km/h 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 
 70 km/h 46 41,1 11 5,6 0 0,0 57 16,5 
 80 km/h 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,6 
 90 km/h 32 28,6 1 0,5 0 0,0 33 9,6 
 100 km/h 2 1,8 0 0,0 0 0,0 2 0,6 
110 km/h 1 0,9 1 0,5 0 0,0 2 0,6 
Uppgift saknas 20 17,9 51 25,8 32 91,9 103 29,9 
Totalsumma 112 100,0 198 100,0 37 100,0 345 100,0 

 

4.4.6 Kön 
Det är små skillnader i andelarna i könsfördelning bland omkomna om olyckorna delas in efter 
bebyggelsetyp, se figur 25. 
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Figur 25. Andel (%) omkomna efter bebyggelsetyp och kön (STRADA). 
 
Det är dock totalt betydligt fler män som omkommer än kvinnor. Figur 26 visar antal omkomna efter 
bebyggelsetyp och kön. Av de som omkom utanför tättbebyggt område var 81 stycken (72 %) män, 
och 31 stycken (28 %) kvinnor. 
 

 
Figur 26. Antal omkomna efter bebyggelsetyp och kön (STRADA). 
 

4.4.7 Alkohol- eller drogpåverkan  
STRADA saknar uppgifter om eventuell drogpåverkan. Däremot finns 8 uppgifter om misstänkt 
alkoholpåverkan angående omkomna cyklister. Bland dem omkom fem personer inom tättbebyggt 
område, två utanför tättbebyggt område och en okänd bebyggelsetyp. Fem av personerna som omkom 
var singelolyckor och tre i kollision med motorfordon. De två utanför tättbebyggt område vara en 
singelolycka och en kollision med motorfordon. Uppgifter om eventuell motpart som cyklisten 
kolliderat med varit påverkad har inte valts ut i det analyserade utdraget från STRADA men fritexterna 
anger minst en bilförare som påverkad. 
 

4.4.8 Ljusförhållanden  
I STRADA finns uppgifter om ljusförhållanden, dvs. om olyckan skett i dagsljus, mörker eller 
liknande. De flesta olyckorna utanför tättbebyggt område, drygt 78 %, har inträffat i dagsljus, och 
18 % i mörker, se tabell 19. Andelarna avseende tättbebyggt område är liknande men lägre både i 
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dagsljus och mörker, gryning/skymning och okänt är där något mer förekommande. För de olyckor där 
områdetyp är okänt är även i de flesta fall ljusförhållandena angivna som okända. 
 
Tabell 19. Antal och andel omkomna efter ljusförhållanden och bebyggelsetyp (STRADA). 
Ljusförhållanden Ej tättbebyggt område Tättbebyggt område Okänt område Totalt 
 antal procent antal procent antal procent totalt antal procent 
Dagsljus 87 78,4 152 76,8 3 8,3 242 70,1 
Gryning/ 
skymning 1 0,9 11 5,6  0 0,0 12 3,5 
Mörker 20 18,0 24 12,1  0 0,0 44 12,8 
Okänt 3 2,7 11 5,6 33 91,7 47 13,6 
Totalt antal 111 100,0 198 100,0 36 100,0 345 100,0 

 
Beträffande eventuell vägbelysning finns endast fyra fritextkommentarer som berör detta, och de var: 
tre stycken att vägbelysning saknades och en att vägbelysningen var dålig. 
 

4.4.9 Tid på året 
Många av olyckorna utanför tättbebyggt område, drygt 52 %, har inträffat under de tre 
sommarmånaderna juni-augusti. Andelarna avseende tättbebyggt område är liknande men lägre, drygt 
45 % av olyckorna i tättbebyggt område sker de tre sommarmånaderna. I tättbebyggt område sker det 
även ca 20 olyckor under höstmånaderna september och oktober vardera. Antalet dödsolyckor per 
månad och bebyggelsetyp redovisas i figur 26. 
 

 
Figur 26. Antal omkomna efter månad och bebyggelsetyp (STRADA). 
 

4.4.10 Hastigheter på cyklist eller fordon 
Uppgifter om cyklisternas eller eventuella andra parters verkliga hastighet vid olyckstillfället finns ej. 
Som nämnts ovan finns ofta vägens skyltade hastighet. I 13 fall i fritextbeskrivningen finns 
redogörelser som ”hög, låg eller okänd hastighet”, ”uppskattar sin hastighet till…”, ”oklar hastighet”, 
”inte hög hastighet” mm. Dessa uppgifter är inte uppmätta utan kommer från uppskattningar från 
inblandade parter eller vittnen. 
 

4.4.11 Vägarnas och gatornas utformning och kvalitet  
I STRADA saknas möjligheten att ge information om vägarnas/gatornas mått och utformning samt 
eventuell vägbelysning förutom i fritext. Däremot finns en så kallad klassificering av vägarna. I 
tabell 20 framgår antal omkomna cyklister enligt klassificeringen på respektive väg eller gata. Som 
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förväntat var de flesta olyckorna i ej tättbebyggt område på ”annan allmän väg”, och olyckorna i 
tättbebyggt område på ”gata” eller ”annan allmän väg”. Typ av väg var ”okänt” för 72 % av olyckorna 
som klassificerats som ”okänd bebyggelse”. 
 
Tabell 20. Antal och andel omkomna och vägarnas klassificering (STRADA). 
  Ej tättbebyggt område Tättbebyggt område Okänd bebyggelse Totalt 

 
antal procent antal procent antal procent Totalt antal procent 

Annan allmän väg 96 86,5 49 24,7 3 8,3 148 42,9 
Enskild väg 7 6,3 1 0,5   0,0 8 2,3 
Gata 1 0,9 110 55,6 3 8,3 114 33,0 
Motortrafikled 1 0,9 2 1,0   0,0 3 0,9 
Okänt 2 1,8 12 6,1 26 72,2 40 11,6 
Uppgift saknas   0,0 3 1,5   0,0 3 0,9 
Övrig väg 4 3,6 21 10,6 4 11,1 29 8,4 
Totalt 111 100,0 198 100,0 36 100,0 345 100,0 
 
 
En annan parameter är det som i STRADA kallas ”vägomständigheter”, uppgifter som bland annat ger 
information on halka, men tyvärr är bortfallet av relevanta uppgifter stort, se tabell 21. 
 
Tabell 21. Antal och andel omkomna efter vägomständigheter (STRADA). 

  
Ej tättbebyggt 

område 
Tättbebyggt 

område Okänd bebyggelse Totalt 
Vägomständigheter antal procent antal procent antal procent totalt antal procent 
Annat 4 4,0 10 6,0 4 13,3 18 6,0 
Ej relevant för skadehändelsen 6 5,9 20 11,9 2 6,7 28 9,4 
Hal pga vatten 2 2,0 0 0,0 0 0,0 2 0,7 
Har spårvägs-/järnvägsspår 0 0,0 0 0,0 1 3,3 1 0,3 
Hål och gropar 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 
Löst grus 0 0,0 1 0,6 0 0,0 1 0,3 
Vägbanan torr 5 5,0 4 2,4 0 0,0 9 3,0 
Vägbanan våt/fuktig 0 0,0 2 1,2 0 0,0 2 0,7 
Uppgift saknas 93 92,1 161 95,8 29 96,7 283 94,6 
Totalt 101 100,0 168 100,0 30 100,0 299 100,0 
 
Även väglaget på olycksplatserna finns dokumenterat. En liten andel cyklister har omkommit då det 
varit någon form av is eller snö på vägbanan, se tabell 22. De flesta olyckorna utanför tättbebyggt 
område, drygt 80 %, har inträffat på torr vägbana. Nästan 74 % av olyckorna inom tättbebyggt område 
skedde på torr vägbana. För olyckorna med känd bebyggelsetyp var det för just under 10 % där 
informationen om väglag saknades, men för olyckor på okänd bebyggelsetyp var det nästan 95 % där 
information om väglag inte var dokumenterad. 
 
Tabell 22. Antal och andel omkomna efter väglag och bebyggelsetyp (STRADA). 

Väglag 
Ej tättbebyggt 
område Tättbebyggt område Okänd bebyggelse Totalt 

 antal procent antal procent antal procent totalt antal procent 
Lös snö / snömodd 3 2,7 1 0,5 0 0,0 4 1,2 
Tjock is / packad snö 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 0,3 
Tunn is, vägbanan synlig 0 0,0 5 2,5 0 0,0 5 1,4 
Vägbanan torr 89 80,2 146 73,7 1 2,8 236 68,4 
Vägbanan våt/fuktig 9 8,1 26 13,1 1 2,8 36 10,4 
Uppgift saknas 10 9,0 19 9,6 34 94,4 63 18,3 
Totalt 111 100,0 198 100,0 36 100,0 345 100,0 

 



36 
 

4.4.12 Analys av fritexterna och bebyggelsestyp 
En sammanställning från fritextfälten ger kompletterande information om omständigheterna kring 
olyckorna med omkomna cyklister. I tabell 23 redovisas de föremål som de kolliderat med, eller andra 
inte tidigare angivna situationer som de omkomna cyklisterna förekommer i enligt fritexterna. I 
cykelolyckorna utanför tättbebyggt område blev en cyklist påkörd av annan cyklist bakifrån, en påkörd 
av motorcykel bakifrån, och en cyklist kolliderade med en mur. 
 
Den vanligaset orsaken var kollision med en öppen bildörr och samtliga av dessa har skett inom 
tättbebyggt område. I tabellen ingår även backande person- och lastbilar samt några stillastående 
fordon som kollisionspart. 
 
Tabell 23. Antal och typ av objekt som cyklisterna kolliderat med enligt fritexterna (STRADA). 

Kollision med: 

Ej 
tättbebyggt 
område 

Tättbebyggt 
område 

Okänt 
område Totalt 

annan cyklist på cykelväg   1   1 
backande personbil   3   3 
backande lastbil   1   1 
betonghinder   1   1 
betongvägg     1 1 
brant nedförsbacke med lösgrus   1   1 
bropelare   1   1 
cyklist kommer från gc-väg och korsar 
gata. Kolliderar med moped från vänster.   1   1 
gående   2 1 3 
kollision med personbil i cirkulationsplats   1   1 
moped på gc-väg   1   1 
mur 1 1 1 3 
möter traktor med släp   1   1 
parkerad personbil   1   1 
påkörd bakifrån av annan cyklist 1     1 
påkörd bakifrån av mc 1     1 
räcke   1   1 
soptunna   1   1 
staket   1   1 
stillastående bil (ej parkerad)   1   1 
trottoarkant   1   1 
två personbilar kolliderar och stöter ihop 
med cyklisten   1   1 
öppen bildörr   6   6 
Summa 3 28 3 34 

 
I fritexterna framkommer några speciella olyckor. Ett exempel som skett i 11 fall är där ett tungt 
fordon är motpart och cyklisten blir klämd eller påkörd av en buss, lastbil eller lastbil med tillkopplad 
släpvagn. I sex fall har detta skett då cyklisten befunnit sig på vägens högra sida intill ett tungt fordon 
då det svängt höger. Detta har i samtliga fall skett inom tättbebyggt område. En annan olyckstyp som 
återfinns i 27 fall är cyklister som gjort plötslig vänstersväng utan att se sig om eller ge tecken då ett 
bakomvarande fordon passerat. 16 av dessa har skett utanför tättbebyggt område. 

 
 

Följande informationspunkter har inte kunnat hittas i STRADA gällande cyklisten och cykeln, och 
fordonsföraren: 

• Om cyklisten följde trafikregler 
• Om fordonsföraren följde trafikregler 
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• Körde av vägen (vissa fall) 
• Kollision med fast föremål (vissa fall) 
• Om cykeln har frambroms och/eller bakbroms 
• Cykeltyp (ex. standardcykel, racer eller mountain) 
• Antal växlar på cykeln 
• Om stingpinne fanns 

 

4.4.13 Sammanfattning förolyckade cyklister, Sverige 
• Det var betydligt fler män än kvinnor som omkommit i cykelolycka under åren 2002-2012. 

Mer än två tredjedelar i olyckor utanför tättbebyggt område var män. Det innebär också att det 
är en högre andel män som omkommer jämfört med män inblandade i cykelolycka oavsett 
skadegrad. 
 

• Beträffande åldersfördelningen sker en stor förändring om gruppen omkomna studeras separat. 
Då samtliga skadegrader analyserades låg åldersgruppen 10-14 år tydligt högre över de andra 
åldergrupperna. I gruppen omkomna ökar antalet från åldersgruppen 40 år och äldre och 
toppen ligger i ålderspannet 65-69 år. 
 

• Omkomna och skadade cyklister efter bebyggelsetyp för åren 2002-2012 enligt STRADA. 
  ej tättbebyggt 

område 
tättbebyggt 
område 

okänd 
bebyggelsetyp totalt 

Totalt antal 
omkomna 
cyklister 

111 198 36 345 

Procent (%) 35,9 64,1 11,7 100,0 
Totalt antal 
cyklister i 
olycka 

1847 19872 65335 87054 

Procent (%) 2,1 22,8 75,1 100,0 
 

• Det är, trots den stora osäkerheten i andelarna för alla cykelolyckor, möjligt att anta att 
andelen cykelolyckor i ej tättbebyggt område är högre i olyckor med dödlig utgång, än 
andelen cykelolyckor i ej tättbebyggt område för alla cykelolyckor. Det finns således 
anledning att misstänka att konsekvensen är värre i ej tätbebyggt område om en olycka sker. 
 

• De flesta som omkommit utanför tättbebyggt område har kolliderat med en personbil, 61 %. 
Därefter är singelolycka den vanligaste dödsorsaken, 26 %. Det var 4 % som omkom i olycka 
med lastbil utanför tättbebyggt område. 
 

• De flesta dödsolyckorna utanför tättbebyggt område har skett på en gatu- eller vägsträcka, 
drygt 63 %. Näst vanligast är olycka i gatu- vägkorsning, drygt 23 %. I tättbebyggt område var 
olyckor i gatu- eller vägsträcka och i gatu- vägkorsning nästan lika vanliga, drygt 36 % 
respektive 39 %. 
 

• Den vanligaste dödsolyckan utanför tättbebyggt område är att cyklisten kolliderat med ett 
motorfordon på en sträcka, totalt 44 stycken av de 113 olyckorna. Det var 25 cyklister som 
omkom i kollision med motorfordon i korsning. Det förekommer även en relativt hög andel 
singelolyckor, 25 stycken, och även de flesta av dem på vägsträckor. 
 

• Det är två större skillnader gentemot olyckor i tättbebyggt område; olyckor i kollision med 
personbil är mindre vanligt i tättbebyggt område, där är andelen nästan 44 %. Singelolyckorna 
är liknande i andel som för utanför tättbebyggt område, nästan 29 %. Kollisioner med lastbilar 
är vanligare i tättbebyggt område, drygt 14 %. 
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• Den kollisionspart som tydligast skiljer sig i antal mellan bebyggelseområdena är lastbil. Det 
har skett 28 dödsolyckor mellan lastbil och cyklist i tättbebyggt område och 5 i ej tättbebyggt 
område under perioden (1 i okänd bebyggelse). 
 

• En annan olyckstyp som återfinns i 27 fall är cyklister som gjort plötslig vänstersväng utan att 
se sig om eller ge tecken då ett bakomvarande fordon passerat. 16 av dessa har skett utanför 
tättbebyggt område. 
 

• I ej tättbebyggt område är det 9 olyckor eller 8 % som skett på platser med 50 km/h eller lägre 
och 74 % som skett på platser med hastighetsbegränsning 60 km/h eller högre. Av dessa är det 
41 %-enheter som skedde på vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h. Nästan 18 %, 20 
stycken, skedde på plats där hastighetsgränsen inte var angiven i STRADA. Av dessa var det 4 
stycken som skedde på gång- och cykel-bana/väg. 
 

• I tättbebyggt område är det minst 67 % som skett på gator eller vägar med hastighetsgräns 
50 km/h eller lägre, 7 % där hastighetsgränsen är 60 km/h eller högre, och nästan 26 %, 51 
stycken, av olyckorna där hastighetsgränsen inte var angiven i STRADA. Av dessa var det 25 
stycken som skedde på gång- och cykel-bana/väg vilket förklarar varför dessa olyckor inte har 
en angiven hastighetsgräns på gatan eller vägen. 
 

• De flesta olyckorna utanför tättbebyggt område, drygt 78 %, har inträffat i dagsljus, och 18 % 
i mörker. 

 
Vilka olyckstyper är vanliga utanför tättbebyggt område och under vilka förhållanden sker dessa då 
cyklister omkommer? I tabell 24 har några av de vanligaste förhållandena sammanställts.  
 
Tabell 24. Beskrivning av vanliga förhållanden då cyklist omkommer utanför tättbebyggt område 
jämfört med alla bebyggelsetyper, andelar (%). Informationen avser omkomna cyklister. 

  Andel omkomna 
utanför ej 
tättbebyggt område 

Andel omkomna 
samtliga 
bebyggelsetyper 

Kön Man 72  71  
Åldersspann 65-69 år 13,4  11,3  
Ljusförhållande Dagsljus 77,5  69,6  
Olyckstyp Kollisionsolycka 73,7 66,4 
 Singelolycka 26,3  33,6  
Kollisionspart i kollisionsolycka Personbil 61,4  46,1  
Gatu/vägsträcka  46,9  46,4  
Hastighetsbegränsning 50 km/h 8,0  37,7  
 70 km/h 41,1  16,5  
 90 km/h 28,6  9,6  
Väglag Torr vägbana 80,4  68,4 
Månad, årstid Juni - augusti 52,7  45,2  
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4.5 Förolyckade cyklister, Finland 

4.5.1 Olyckstyper 
48 av 91 cyklister omkom utanför tätort på väg med hastighetsbegränsning 80 km/h, 17 cyklister på 
väg med 100 km/h och 14 på väg med 60 km/h eller lägre. Det var således 71 % som förolyckades på 
vägar med hastighetbegränsning över 60 km/h (80 km/h eller mer). Det var 42 cyklister som 
förolyckades i korsningar, 45 på sträcka och 4 på okänd plats. Av de 91 förolyckade cyklisterna 
utanför tätort var 9 i bebyggt område med småhus, och 74 var skog eller åkermark. 
 
Inom tätort var det 14 stycken cyklister som förolyckades på väg med hastighetsbegränsning över 60 
km/h (dvs. 80 km/h eller mer), dvs. 8 %.  
 
De vanligaste olyckstyperna utanför tätort var: 

• cyklisten blir på sträcka påkörd av upphinnande fordon, 24 
 
och i korsning: 

• samma körriktning cyklisten gör vänstersväng, 19  
• korsande körriktningar minst ett svängande fordon, 14 
• korsande körriktningar inga svängande fordon, 11 

 
 
Hypotes: Det är vanligare med singelolyckor utanför tätort än i tätort. 
 
7 cyklister av 91 förolyckades i singelolycka utanför tätort (7,6 %), 
37 cyklister av179förolyckades i singelolycka inom tätort (20,6 %). 
 
Hypotesen stämmer ej. 
 

4.5.2 Cyklisten 
 
Hypotes: Det är vanligare att den förolyckade är en man utanför tätort än i tätort. 
 
Det var 59 män och 32 kvinnor som förolyckades som cyklist på landsbygd. 35 % kvinnor. 
Det var 115 män och 68 kvinnor som förolyckades som cyklist i tätort. 37 % kvinnor. 
 
Det är således nästan samma andelar gällande kön utanför och i tätort; hypotesen stämmer ej. 
 
Hypotes: För de olyckor som sker utanför tätort är det högre medelålder än de som sker i tätort. 
 
Medelåldern utanför tätort för de förolyckade cyklisterna var 56 år och inom tätort 59 år. 
 
Det är således nästan samma medelåder och dessutom något lägre medelåder utanför tätort, hypotesen 
stämmer ej. 
 
Uppdelat på åldersindelningarna 0-17, 18-64 och 65 och äldre var åldersfördelningen enligt tabell 25. 
 
Tabell 25. Åldersfördelningen i antal förolyckade cyklister uppdelat på bebyggelsetyp (VALT-data). 

 
0-17 år 18-64 år 65- år Totalt 

Utanför tätort 18 21 52 91 
Inom tätort 16 77 90 183 
Totalt 34 98 142 274 
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4.5.3 Cyklisten färdas eller ej 
 
Hypotes: Det är mindre vanligt att cyklisten står still eller leder cykeln i olyckorna utanför tätort. 
 
Det var 8 av de 91 förolyckade cyklisterna som promenerade med cykeln då de blev påkörda på 
landsbygd. 4 av 91 stod still med cykeln då de blev påkörda. Övriga 79 (87 %) cyklade. 
I tätort:10 promenerade med cykel och 3 stod still med cykel av de 183 förolyckade i tätort. Övriga 
170 (93 %) cyklade.  
Det är således nästan samma andelar gällande om cyklisten färdas eller ej vid olyckstillfället, 
hypotesen stämmer ej. 
 

4.5.4 Alkoholpåverkan cyklist 
 
Hypotes: Det är lika vanligt att cyklisten är påverkad av alkohol utanför och i tätort. 
 
Det var 60 av 91 cyklister som inte var alkoholpåverkade utanför tätort. 19 mättes det inte på. 3 okänt. 
Nio stycken, 9,9 % var påverkade av alkohol. 
 
Det var 98 av 183 cyklister i tätort som inte var alkoholpåverkade. 43 mättes inte på. 8 okänt. Det var 
34 cyklister, 18,6 %, som var påverkade av alkohol. 
 
Det är således skillnad mellan de olika typerna av områden avseende alkoholpåverkan, hypotesen 
stämmer inte. 
 

4.5.5 Beskrivning av miljön och kvalité på vägbanan 
 
Hypotes: Det är vanligare att olyckan sker i kurva utanför tätort än i tätort. 
 
Av de 91 förolyckade cyklisterna utanför tätort var 57 på raksträcka, övriga 20 högerkurva och 11 
vänsterkurva, totalt 35 % i kurva (för 3 fall var förhållandena okända). Dessa har exkluderats vid 
beräkningen av andelar). 
Av de 187 förolyckade cyklisterna inom tätort var 145 på raksträcka, övriga 13 högerkurva och 18 
vänsterkurva, totalt 17 % i kurva (Okänt för 5 fall). 
 
Hypotesen är stärkt. 
 
Hypotes: Det är vanligare att vägen lutar nedåt i olyckor utanför tätort än olyckor i tätort.  
 
23 av de 91 cyklisterna utanför tätort förolyckades i nerförsbacke (27 %), 19 i uppförsbacke (22 %), 
för 5 okänt.  
 
47 av de 181 cyklisterna inom tätort förolyckades i nerförsbacke (27 %), 24 i uppförsbacke (14 %), för 
6 okänt.  
 
Både utanför och inom tätort skedde 27 % av olyckorna i nerförsbacke. Hypotesen stämmer ej. 
 
Hypotes: Det är vanligare att vägen har gropar i vägbanan i olyckor utanför tätort än olyckor i tätort.  
 
Av de totalt 73 förolyckade cyklisterna utanför tätort fanns för 67 inga gropar/ojämnheter, för 4 fanns 
det ojämnheter (5,5%), för 2 okänt.  
 
Av de totalt 122 förolyckade cyklisterna i tätort fanns för 104 inga ojämnheter, 12 hade ojämnheter 
(10%), för 6 okänt.  
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Det är således liknande andelar gällande gropar i vägbanan vid olyckstillfället, hypotesen stämmer ej 
eftersom andelen var lägre för olyckorna utanför tätort. 
 
Hypotes: Det är vanligare att vägen har grus och eller halka i vägbanan i olyckor utanför tätort än 
olyckor i tätort. 
 
Av de totalt 73 förolyckade cyklisterna utanför tätort fanns för 64 ingen grus/halka, för 7 fanns det 
grus/halka (9,6%), för 2 okänt.  
 
Av de totalt 122 förolyckade cyklisterna i tätort fanns för 108 ingen grus/halka, 9 hade grus/halka 
(7,3%), för 5 okänt.  
 
Det är således liknande andelar gällande grus/halka i vägbanan vid olyckstillfället, hypotesen stämmer 
ej. 
 
Hypotes: Det är vanligare att vägen har gropar i vägbanan, i mörker i olyckor utanför tätort än 
olyckor i tätort. 
 
Av de totalt 13 förolyckade cyklisterna utanför tätort fanns för 9 fanns inga gropar/ojämnheter, för 4 
fanns det ojämnheter (30,7%). 
 
Av de totalt 27förolyckade cyklisterna i tätort fanns för 21 inga ojämnheter, 3 hade ojämnheter (11%), 
för 3 okänt.  
 
Groparna har varit ett problem i mörker på landsbygd, hypotesen är stärkt.  
 
Hypotes: Det är vanligare att vägen har grus och eller halka i vägbanan, i mörker i olyckor utanför 
tätort än olyckor i tätort. 
 
För de 13 förolyckade cyklisterna utanför tätort i mörker fanns inget grus/halka.  
 
Av de totalt 27förolyckade cyklisterna i tätort fanns för 21 inget grus/halka, 2 hade grus/halka (7,4 %), 
2 okänt.  
 
Grus/halka har således inte varit ett problem i mörker utanför tätort, hypotesen stämmer ej. 
 

4.5.6 Väglag, väder och sikt 
 
Hypotes: Det är vanligast att olyckor sker vid torra barmarksförhållanden utanför tätort.  
 
Uppfyllt. 71 av de 91 cyklisterna förolyckades på bar vägbana utanför tätort (78 %) och 132 av de 180 
cyklisterna inom tätort (73 %). Hypotesen är stärkt, och stämmer även för olyckor inom tätorten. 
 
Hypotes: Det är mindre vanligt med olyckor vid regn eller snö/is utanför tätort jämfört med tätort.  
 
5 av de 91 cyklisterna utanför tätort förolyckades i regn (5 %) och 6 i snö/is/halka (7 %).  
 
13 av de 181 cyklisterna inom tätort förolyckades i regn (7 %) och 5 i snö/is/halka (2 %). För 2 okänt. 
 
Hypotesen är ej uppfylld, på landsbygd var andelen 7 % och inom tätort 2 %. 
 
Hypotes: Det är mindre vanligt att det är skymd sikt i olyckorna utanför tätort.  
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För 62 av de 91 på landsbygd var det inget som skymde sikten. För 14 var det träd/skog som skymde 
sikten.  För 9 var det backe/krön som skymde sikten, och 3 vägskärning eller liknande. Två cyklister 
var skymda av fordon i rörelse. Ingen var skymd av parkerad bil utanför tätort. Det var således 33 % 
som hade skymd sikt. 
 
I tätort var det i 82 olyckorna där något skymde sikten. Det var således 46 % som hade skymd sikt. 
Det var 27 som var skymda av träd eller dylikt, 11 vägkrön, 3 vägskärning och 3 var skymd av 
parkerad bil. Två cyklister var skymda av fordon i rörelse. För de övriga var det inte angivet. 
 
Hypotesen stämmer. 
 
Hypotes: Fler olyckor sker i mörker och/eller skymning/gryning utanför tätort jämfört med i tätort.  
 
Det var 75 av 91 av olyckorna som skedde i dagsljus utanför tätort, totalt 82 %. 11 i mörker och 5 i 
skymning/gryning, totalt 17 %.  
 
Det var 139 av 181 av olyckorna som skedde i dagsljus i tätort, totalt 77 %. 20 i mörker och 9 
skymning/gryning, totalt 16 %. 1 okänt. 
 
Det är således nästan samma andelar gällande om cyklisten färdas i mörker vid olyckstillfället, 
hypotesen stämmer ej. 
 
Hypotes: Färre olyckor sker i sämre väder utanför tätort jämfört med i tätort.  
 
Det var 52 av 91 på landsbygd som skedde i klart väder (57 %). 27 av 91 mulet (30 %). Resten har 
någon form av nederbörd, 4 regn, 2 slask och 4 snö (totalt 11 %). 
 
Det var 87 av 181 i tätort som skedde i klart väder (48 %). 73 av 181 mulet (40 %). Resten har någon 
form av nederbörd, 8 regn, 0 slask och 5 snö, 1 dimma (totalt 7,7 %). 
 
Det är således nästan samma andelar gällande väderförhållander vid olyckstillfället, hypotesen 
stämmer ej. 
 
Hypotes: Det är mer vanligt att någon har blivit bländad av solen utanför tätort. 
 
Det var i 5 av 91 olyckor utanför tätort (5,4 %) där någon blev bländad av solen. 2 av 91 okänt i 
landsbygd. 
 
Det var i 5 av 183 olyckor i tätort (2,7 %) där någon blev bländad av solen. 5 av 183 okänt i tätort. 
 
Det är således liten skillnad i andelar gällande bländad av solen; hypotesen stämmer ej. 
 
Hypotes: Det är mer vanligt att någon har blivit bländad av billampor utanför tätort. 
 
Det var i 1 av 91 olyckor utanför tätort (1,1 %) där någon blev bländad av billampor. 2 av 91 okänt i 
landsbygd. 
 
Det var i 1 av 183 olyckor i tätort (0,5 %) där någon blev bländad av billampor. 4 av 183 okänt i tätort. 
 
Det är således liten skillnad i andelar gällande bländad av billampor; hypotesen stämmer ej. 
 
Hypotes: Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. väder utanför tätort. 
 
Det var i 5 av 91 olyckor utanför tätort (5,5 %) där det är reducerad sikt eller synbarhet pga. väder. 2 
av 91 okänt i landsbygd. 
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Det var i 8 av 183 olyckor i tätort (4,4 %) där det är reducerad sikt eller synbarhet pga. väder. 4 av 183 
okänt i tätort. 
 
Det är således liten skillnad i andelar gällande reducerad sikt eller synbarhet pga. väder; hypotesen 
stämmer ej. 
 
Hypotes: Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. mörker utanför tätort. 
 
Det var i 9 av 91 olyckor utanför tätort (10 %) där det är reducerad sikt eller synbarhet pga. mörker. 2 
av 91 okänt i landsbygd. 
 
Det var i 19 av 183 olyckor i tätort (10,4 %) där det är reducerad sikt eller synbarhet pga. mörker. 4 av 
183 okänt i tätort. 
 
Det är således liten skillnad i andelar gällande reducerad sikt eller synbarhet pga. mörker; hypotesen 
stämmer ej. 
 

4.5.7 Förekomst av vägbelysning 
 
Hypotes: Det är mer vanligt att det är reducerad sikt eller synbarhet pga. avsaknad av vägbelysning i 
mörker/skymning/gryning utanför tätort. 
 
Av de 16 utanför tätort som förolyckats i mörker/skymning/gryning hade 14 st (87 %) ingen 
vägbelysning(som inte lyser) och två på plats med vägbelysning som lyser (12,5 %). 
 
För tätort har 3 av 41 (7,3 %) i mörker/gryning/skymning förolyckats på plats utan vägbelysning och 
31 (76 %)på plats med vägbelysning som lyser. 4 (10%) på plats med vägbelysning som inte lyser. Det 
var således totalt 17,3 % olyckor i tätort på plats som inte hade belysning av något slag. På en plats var 
det är okänt om befintlig belysning lyste. På en plats var det okänt om det fanns belysning, och om den 
då lyste eller inte. 
 
Det är således stor skillnad mellan de olika typerna av områden, hypotesen stämmer. Resultatet är 
väntat eftersom vägbelysning är mindre vanligt utanför tätorten. 
 

4.5.8 Typ av cykel 
 
Hypotes: Det är olika vad gäller typer av cyklar som förkommer i olyckorna utanför och i tätort. Det 
är mer vanligt med standardcykel utanför tätort. 
 
Det var 60 (75 %) av 80 som hade standardcyklar utanför tätort.7 (9 %) hade mountainbike.  
 
Det var 132 (80 %) av 164 som hade standardcyklar i tätort. 8 (5 %) hade mountainbike.  
Det förekom någon racer-cykel i varje ortstyp. 
 
Det är således en liten skillnad mellan de olika typerna av områden avseende cykeltyp, och dessutom 
var det färre som hade standardcykel, hypotesen stämmer inte. 
 
Hypotes: Det är olika vad gäller typer av cyklar, dam-och herrcykel, som förkommer i olyckorna 
utanför och i tätort. Det är vanligare med damcykel utanför tätort. 
 
Det var 41 (51 %) av 80 som hade damcykel utanför tätort. 14 hade någon typ av barncykel. 
 
Det var 104 (64 %)av 163 som hade damcykel i tätort. 7 hade pojkcykel. 
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Det är vanligast med damcykel oavsett ortstyp, men det var mer damcyklar inom tätort. Hypotesen 
stämmer inte. 
 
Hypotes: Det är olika vad gäller antal av växlar på cykeln, som förkommer i olyckorna utanför och i 
tätort. Det är vanligare med en eller få växlar utanför tätort. 
 
Det var 30 (33 %) av 91 som hade en växel utanför tätort, 20 stycken (22 %) hade 1-3 växlar. 19 hade 
fler än tre växlar. 11 hade fler än sju växlar utanför tätort. 
 
Det var 68 (37 %) av 183 som hade en växel i tätort. 40 stycken (22 %) hade 1-3 växlar. 44 hade fler 
än tre växlar. 25 hade fler än sju växlar. 
 
Det är således liten skillnad mellan de olika typerna av områden avseende cykeltyp, hypotesen bedöms 
därför inte stämma. 
 

4.5.9 Säkerhetsutrustning på cykeln 
 
Hypotes: det är vanligare att sakna framlampa utanför än i tätort. 
 
Av de 16 som färdades i mörker utanför tätort hade 7 (44%) ingen framlampa, 2 hade fungerande 
lampa och 1 hade lampa men den fungerade inte. 6 är okänt. De som hade fungerande lampa använde 
den heller inte. 
 
Av de 41 som färdades i mörker i tätort hade 12 ingen lampa (29%), 8 hade fungerande lampa, och en 
hade lampa som inte fungerade, 20 är okänt.  Av de som hade fungerande lampa var det fyra som 
använde den. 
 
Hypotesen är delvis stärkt, men det är många olyckor där observation saknas. Hypotesen går inte att 
besvara. Många hade inte en framlampa eller använde den inte i olycka i mörker fast den hade 
behövts. Anmärkningsvärt. 
 
Hypotes: det är vanligare att sakna baklampa utanför än i tätort. 
 
Av de 16 som färdades i mörker på landsbygd hade 10 (63 %) ingen baklampa, 6 är okänt. Det var 
således ingen person som använde baklampan, fast den behövdes.  
 
Av de 41 som färdades i mörker i tätort hade 20 ingen lampa (49 %), 21 okänt. Det var en person som 
använde baklampan, och fem som inte använde lampan fast den behövdes.  
 
Hypotesen är stärkt, men det är många olyckor där observation saknas. Många hade inte en baklampa 
eller använde den inte i olycka i mörker fast den hade behövts. Anmärkningsvärt. 
 
Det var även beskrivet i de finska data om cykeln som den förolyckade personen färdades på då 
olyckan skedde i mörker hade reflexer på framhjul, bakhjul, pedaler, fram på cykeln och bak på 
cykeln. Det var 4 av 16 som hade reflexer på framhjulet utanför tätort och 13 av 41 i tätort, dvs. 
ganska lika fördelning. 
 
Det var 7av 16 som hade reflexer på bakhjulet utanför tätort och 11 av 41 i tätort, dvs. ganska lika 
fördelning igen. 
Det var 6 av 16 som hade reflexer på pedalerna utanför tätort och 19 av 41 i tätort, dvs. ganska lika 
fördelning igen. 
Det var 3av 16 som hade reflexer fram på cykeln utanför tätort och 6 av 41 i tätort, dvs. ganska lika 
fördelning igen. 
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Det var 5av 16 som hade reflexer bak på cykeln utanför tätort och16 av 41 i tätort, dvs. ganska lika 
fördelning igen. 
 
Det var även beskrivet i de finska data om cykeln som den förolyckade personen färdades på då 
olyckan skedde i mörker hade stingpinne, men det var ingen av de inblandade utanför tätort som hade 
det. Det var två personet i tätort som hade stingpinne. 
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4.6 Svar expertenkät – hur förbättra för cyklister utanför tätort   
 
Nedan redovisas en översiktlig sammanfattning av de svar som de 11 respondenterna lämnade. Texten 
är en beskrivande sammanfattning av innehållet tolkat av författarna. Svar på andra språk än svenska 
har översatts. Respondenterna gavs också möjlighet att ge motivering till sina svar vilket också ingår i 
redovisningen av svaren. I bilaga 2 under respektive fråga finns en sammanfattande text med 
innehållet i svaren och därefter en rad nyckelord och korta meningar som bygger på respondenternas 
svar eller är citat från respondenterna. 
 
Fråga 1a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid VR högre än 80 km/h behövs 
separering? 
 
Många av svaren innehåller tankar kring fordonshastigheter och flöden av både fordon, gående och 
cyklister samt bredden av ytan som cyklisterna fördas på. Att krockvåld är viktigt att tänka på och att 
separering naturligtvis alltid är bra är många ense om men det handlar ofta om prioriteringar och 
ekonomi. Det anses vara svårt att jämföra och prioritera olika vägar, idag skiljer sig också 
bedömningskriterierna beroende på objekt, om de ingår i nationell- eller regional plan. Det framkom 
också att en översyn av krav och råd pågår där man tittar på cyklisternas situation.  
 
Fråga 1b: Om du inte anser att VR80 är en bra gräns för separering av trafikslagen utanför 
tätort, ange vilken VR du tycker det borde vara. 
 
Några ansåg att hastighetsgränsen borde sänkas till 60 km/h och någon att den borde höjas till 
100 km/h. Det ansågs också att enbart VR ger inte tillräckligt underlag för att bestämma nivåer. I fråga 
1a angavs att det kan vara för dyrt att bygga cykelvägar vid låga flöden av cyklister. 
 
Fråga 2a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid <100 gång- och cykeltrafikanter 
per dygn och ÅDT-DIM<2000 f/d behövs inte separerad gång- och cykelväg utanför tätort? 
 
Många ansåg att spannet mellan 1 gc och 100 gc är alldeles för stort och innebär stora skillnader. Även 
här återkommer åsikter som återspeglas i nästan alla frågor, att det är ekonomiska styrmedel som 
väger tungt, fordonshastigheter, vägbredd och att separation av oskyddade trafikanter alltid är att 
föredra. Någon tar upp frågan om vikten av att förstå olika vägars funktion för cyklister. Det nämns 
inga konkreta exempel men skulle kunna vara som en viktig transportsträcka för cykelpendling, en 
skolväg, en målpunkt längs vägen, till exempel en hållplats eller att man nyttjar vägen för rekreation 
eller motion. Särskilda trafikantslag (barn, äldre, rörelsehindrade) bör också beaktas, samt andel tung 
trafik. 
 
Allmänna kommentarer till fråga 2a: 
 
Flöden av cyklister och fordon anses vara viktiga säkerhetsparametrar. Någon anser att tolkningen av 
kraven som gjorts i enkätens information inte är helt rätt. 
 
Fråga 2b: Om du inte anser att ÅDT-DIM<2000 f/d är en bra gräns för separering av 
trafikslagen utanför tätort, ange vilket fordonsflöde du tycker det borde vara. 
 
Många anser att det är svårt att en exakt siffra på fordonsflöden ska vara vägledande. Det finns så 
många andra parametrar som har betydelse. Ett regelverk som innebär att fordon måste sänka farten 
vid möte/passage av oskyddade trafikanter är en ny tanke bland svaren. Nedan redovisas två citat som 
diskuterar betydelsen av ÅDT av fordon: 
 
”Säkerheten för cyklister är ganska relaterat till ÅDT, vilket innebär att ett lägre ÅDT ger lägre risk.” 
 
”ÅDT 1000 är en bättre gräns, innebär ca 100 fordon i maxtimmen, dvs. nästan en per minut per 
riktning.” 
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Fråga 3: I beskrivningen ovan har:  
• VR, dimensionerande hastighet för motorfordonen  
• flöden av oskyddade trafikanter och 
• flöden av motorfordon  

 
varit basen för separering av trafikslagen utanför tätort. Hur anser du att utformningsråden ska 
vara formulerade för att säkerställa cyklisters säkerhet utanför tätorten? 
 
Återigen nämns hastighetsgränser, flöden och bredder som viktiga instrument för att hitta nivåer men 
att de behöver kombineras med andra bedömningar.  Siktsträcka/siktlinjer är ett sådant exempel. 
Vägens funktion nämns ännu en gång. 
 
Fråga 4: Följande olyckstyper är vanliga utanför tätort i Finland: 

 
På sträcka: 

1. Cyklisten blir påkörd på sträcka av ett upphinnande fordon 
Korsning: 
2. samma färdriktning, cyklisten gör vänstersväng.  
3. korsande färdriktningar, minst ett svängande fordon 
4. korsande färdriktningar, inga svängande fordon 

 
Föreslå åtgärder gällande infrastruktur och ITS (intelligenta trafiksystem) för var och en av de 
fyra olyckstyperna ovan. 
 
Den mest omnämnda åtgärden avseende infrastruktur är separering och bredder. Särskilda körfält för 
svängande cyklister i korsningar, refuger och cirkulationsplatser nämns också. Dessutom ges några 
förslag som avser siktförbättringar och förstärkning av skyltning genom målning på vägbanan. 
Angående ITS-lösningar handlar det mycket om detektion av cyklister och fordon och varningssystem. 
Blinkers på elcyklar var en nyhet. Svar uppdelat per olyckstyp: 
 

1. Infrastruktur: ”separering för cyklister”, ”gc-väg, cykelfält, 2-1-väg (vägrenar och ett centralt 
körfält, för relativt låga motorfordonshastigheter och –flöden). 
ITS: ”ITS-lösningar som varnar för cyklister”, ”på sträcka – infrastruktur dvs. särskilda 
anläggningar, ITS – system som varnar förare för cyklister i närheten”  
 

2. Infrastruktur: ”särskilt körfält för vänstersväng”, ”skapa särskilda målade ytor/områden för 
cyklister så att de hamnar framför fordonen i ljusreglerade korsningar”, ”Ordnade passager 
tvärs väg på lämpliga platser, med mittrefug om så är lämpligt. Skyltning längs väg för att 
påminna om GC-trafikanters existens, påbud GC-bana, varning cyklar, 
cykelöverfartsmarkering m.fl. beroende på plats och förutsättningar.” 
ITS: ”ITS-lösningar som varnar för cyklister”, ”detektering (fordonssystem i bil) av 
cyklist/rörligt föremål i vägkant vore kanske en möjlighet. Kan man tänka sig att cyklister 
sänder ut en ”här är en cyklist”-signal?” 
Kombination infrastruktur och ITS: ”Rondell eller helst planskilt respektive stödsystem som 
varnar”,  
Förbättring av cykeln: ”blinkers på elcyklar”. 

 
3. Infrastruktur: ”säkerställ god sikt i korsningar”, ”ljusreglering, bättre skyltning, målade 

markeringar på de mest trafikerade cykelvägarna”,  
ITS: ”ITS-lösningar som varnar för cyklister”  
Kombination infrastruktur och ITS: ”Rondell eller helst planskilt respektive stödsystem som 
varnar”. 
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Det beskrivs även att för den här typen av olycka ”.. skulle man vilja veta mer om 
konfliktsituationerna. Är det en vänstersvängande bil som ska ta av från vägen och det är en 
dubbelriktad GC-bana med cyklister från ”fel håll” är det extra viktigt att uppmärksamma förare på 
att de också korsar en gc-bana.” 
 

4. Svaren för denna typ av lycka vara samma som för frågan om korsande färdriktningar, minst 
ett svängande fordon. 

 
 
Allmänna kommentarer till fråga 4: 
 
Här kom ännu fler kommentarer om system för detektion och varning samt hur viktigt det är med 
hastighetsnivåer. ITS-lösningar som bygger på fasta anläggningar utanför tätort (”glesbygd”) anses 
som svåra att genomföra.  
 
Fråga 5: Finns det något övrigt du anser är viktigt för att säkerställa cyklisters säkerhet utanför 
tätort? 
 
Synbarhet genom belysning och klädsel (till exempel varselväst), att det sker ett bra arbete med drift 
och underhåll eftersom det förekommer många singelolyckor. Istället för att leda om cyklister kan man 
tänka sig att leda om fordonstrafiken där det så är möjligt eller att cyklisternas villkor får större 
betydelse gentemot fordonstrafiken. Hastighetsnivåer och separering kommer återigen upp som en 
viktig åtgärd (trots att denna fråga handlade om övriga åtgärder som inte diskuterats tidigare). Bredder 
på gc-vägar samt motionscyklisternas villkor nämns också, beroende på en ev. GC-vägs funktion i 
cykelnätet kan den behöva göras tillräckligt bred för att cyklister ska kunna cykla om, mötas. 
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5 SLUTSATSER 
5.1 Om olycksdata allmänt 
Antalet cykelolyckor ökar enligt den svenska olycksstatistiken, men det är andelen okänd 
bebyggelsetyp som i princip ensamt står för ökningen. 26 % av dessa olyckor är singelolyckor. 
Kodningen av bebyggelsetyp verkar ha koppling till vem som är den primära uppgiftslämnaren, och i 
singelolyckor är det troligtvis den skadade eller eventuellt ambulanspersonal. Det varierar även i tid 
när akutsjukhusen anslutits till STRADA. En möjlig förklaring till den varierande kvaliteten i 
beskrivning av bebyggelsetyp kan vara att förmågan att mer detaljerat beskriva olyckorna är något 
som kan förbättras ju längre sjukhuset har varit anlustet till STRADA.  
 
När det gäller de detaljerade parametrarna som beskriver hur olyckan har gått till avseende typ av 
olycka, hur kollisionen eller singelolyckan har gått till, typ av vägmiljö, hur vägmiljön är utformad, är 
det ofta angivet att dessa parametrar är okända för cykelolyckor allmänt, men även kodad som okänd 
information i informationen om dödsolyckor. Önskvärt hade även varit att även få tillgång till bredder 
av körbana och vägren samt eventuellt sidoområden eftersom det har visat sig vara viktiga parametrar 
för cyklisters upplevda säkerhet, se Arnehed & Johansson 2012. 
 
Under arbetets gång uppmärksammades att det vore angeläget i den svenska olycksstatistiken att utöka 
detaljeringsgraden i rapportering om mera djupgående analyser ska vara möjligt att genomföra. T.ex. 
bör material som insamlas i djupstudier av cykelolyckor göras mera tillgängligt, t.ex. genom kodning 
av innehållet, och rutiner ska finnas för att komplettera information om t.ex. trafikmiljö om behov 
finns. 
 

5.2 Cykelolyckor utanför tätort, svenska data 
Följande slutsatser baseras på de cykelolyckor med omkomna cyklister som har skett under åren 2002-
2012 i Sverige eftersom detaljeringsgraden av de olyckorna var bäst. Det finns ett antal 
omständigheter som skiljer sig åt mellan olyckor utanför tätort och de olyckor som sken inom tätort:  

 
• Det är vanligare med kollision med personbil utanför tätort (61 % jämfört med 44 % inom 

tätort) 
 

• Det är mindre vanligt med kollision med lastbil utanför tätort (4 % jämfört med 14 % inom 
tätort) 

 
• Singelolyckorna är liknande i andel utanför tätort som för inom tätort (26 % jämfört med 29 % 

inom tätort) 
 

• Det är vanligast att dödsolycker med cyklister utanför tätort sker på vägsträcka. Nästan två 
tredjedelar av dödolyckorna utanför tättbebyggt område har skett på en gatu- eller vägsträcka 
(jämfört med 36 % inom tätort) 
 

• Det är ovanligt att dödsolycker med cyklister inom tätort sker på vägsträcka med 
hastighetsgränser över 60 km/h. Utom tätort är det tvärtom. Av dödsolyckorna utanför tätort är 
det 74 % som skett på platser med hastighetsbegränsning 60 km/h eller högre. Av dessa är det 
41 %-enheter som skedde på vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h. Nästan 18 %, 20 
stycken, skedde på plats där hastighetsgränsen inte var angiven i STRADA. Av dessa var det 
bara 4 stycken som skedde på gång- och cykel-bana/väg. 
 

• Det är vanligast att dödsolycker med cyklister inom tätort sker på vägsträcka med 
hastighetsgränser 50 km/h eller lägre. I tättbebyggt område är det minst 67 % som skett på 
gator eller vägar med hastighetsgräns 50 km/h eller lägre, 7 % där hastighetsgränsen är 
60 km/h eller högre, och nästan 26 %, 51 stycken, av olyckorna där hastighetsgränsen inte var 
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angiven i STRADA. Av dessa var det 25 stycken som skedde på gång- och cykel-bana/väg 
vilket förklarar varför dessa olyckor inte har en angiven hastighetsgräns på gatan eller vägen. 
 

De flesta olyckorna oavsett bebyggelsetyp har inträffat i dagsljus. 
 

5.3 Cykelolyckor utanför tätort, finska data 
Följande slutsatser baseras på de cykelolyckor med omkomna cyklister som har skett under åren 2002-
2011 i Finland. De flesta omständigheter som undersöktes för olyckorna utanför tätort hade liknande 
andelar inom tätort, dvs. det gick inte att särskilja dem åt med avseende på bebyggelsetyp. Det finns 
dock ett antal omständigheter som skiljer sig åt mellan olyckor utanför tätort och de olyckor som sken 
inom tätort:  

 
• Det var 71 % cyklister som förolyckades på vägar med hastighetbegränsning över 60 km/h 

utanför tätort jämfört med 8 % inom tätort 
 

• Det är vanligare att olyckan sker i kurva utanför tätort (35 %) än i tätort (17 %) 
 

• Gropar har varit ett större problem i mörker på landsbygd då olycka skedde (30,7 %) jämfört 
med inom tätort (11 %) 

 
• Av de 16 st. utanför tätort som förolyckats i mörker/skymning/gryning hade 14 st. (87 %) 

ingen vägbelysning(som inte lyser) och två på plats med vägbelysning som lyser (12,5 %). För 
tätort hade 31 st. (76 %) förolyckats på plats med vägbelysning som lyser 
 

• Cyklisterna utanför tätort var mindre ofta påverkade av alkohol. Nio stycken, 9,9 % var 
påverkade av alkohol utanför tätort. 34 cyklister, 19 %, som var påverkade av alkohol inom 
tätort 
 

• Det är vanligare att baklampa saknas på cykeln då olyckan skett utanför tätort (63 %) än inom 
(49 %) 
 

I Finland var andelen singelolyckor lägre utanför tätort (7,6 %) jämfört med inom tätort (20,6 %). 
Även i Finland har de flesta olyckorna oavsett bebyggelsetyp inträffat i dagsljus, barmark och 
uppehållsväder. 
 

5.4 Hur förbättra för cyklister på landsbygd enligt experterna 
Att krockvåld är viktigt att tänka på, dvs. konsekvensen av höga fordonshastigheter, och att separering 
naturligtvis alltid är bra är experterna ense om. Diskussionen om hur detta ska ske handlar ofta om 
prioriteringar och den begränsade ekonomin. Det angavs också att enbart VR ger inte tillräckligt 
underlag för att bestämma nivåer; flöde av cyklister, vägbredd, siktsträckor, och olika vägars funktion 
för cyklister, bör också beskrivas. Det beskrivs också att intervallet mellan 1 GC och 100 GC som 
ingår i råden för vägutformning är alldeles för stort och innebär stora skillnader i cyklisternas behov. 
 
Experterna ger uttryck för att det är svårt att ge en exakt siffra på fordonsflöden eller GC-flöden som 
ska vara vägledande. Den mest omnämnda åtgärden avseende infrastruktur är separering och specifika 
ytor, med vissa bredder, av vägens yta som cyklisterna ska färdas på. Dessutom ges förslag som avser 
siktförbättringar och förstärkning av skyltning genom målning på vägbanan. Den allmänna 
diskussionen i samhället om ITS-lösningar som är fordonsbaserad eller cykelbaserad för att förbättra 
detektion av cyklister och fordon är också ett sätt att öka säkerheten för cyklister, utanför tätorten. 
Vidare påpekades vikten av att använda och förbättra ITS system för att detektera och varna bilisterna 
för annalkande cyklister, eller omvänt att cyklisterna varnas för annalkande bilister. Kombinationen av 
den typen av tekniska system och de högre hastigheterna på fordonen är mest troligt något som måste 
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utvecklas vidare. Experterna föreslog bl.a. ett nytt regelverk innebärande utökad skyldighet för 
bilisterna att iakttaga försiktighet vid möte eller passage av oskyddade trafikanter utanför tättbebyggt 
samhälle, t.ex. att bilisterna ska vara skyldiga att sänka hastigheten (ev. mera specificerat) vid möte 
eller passage av oskyddade trafikanter. 
 

5.5 Fortsatt arbete 
Det finns förhållandevis tydliga och praktiska råd redan i dag i Sverige om hur infrastrukturen ska 
utformas för att stödja cyklisters (och gåendes) framkomlighet och säkerhet utanför tätort avseende 
den fysiska utformningen. Dock finns det anledning att tro att beslutsunderlaget, dvs. förfarandet för 
när det anses möjligt att satsa på GC-trafik på landsbygd, behöver förtydligas. 
 
Transportarbete för cyklister generellt är tillgängligt, men informationen om transportarbetet för 
cyklister uppdelat på utanför tätort och inom tätort är inte lika utarbetat, särskilt information gällande 
specifika platser och stråk, eller typer av platser och stråk. Det totala transportarbetet för cyklister 
utanför tätort är troligtvis mycket lägre än inom tätort. Cyklisternas exponering är således totalt sett 
mycket lägre utanför tätort än inom tätort.  Det finns således anledning att misstänka att konsekvensen 
är värre i ej tätbebyggt område om en olycka sker, vilket är kopplat till de högre fordonshastigheterna. 
Detta bör vara ett beslutsunderlag för att satsa på GC-trafik på landsbygd. 
 
Det finns således anledning att förbättra förhållandena för cyklisterna utanför tätorterna ur ett risk- 
men särskilt konsekvensperspektiv, och att dessa aspekter lyfts fram tydligare i de ekonomiska 
styrmedel som är inte de enda, men tydligaste, verktygen som används i prioriteringar väg- och 
trafikprojekt.  
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Expertenkät: 
 
Cyklisters säkerhet utanför tätorterna avseende infrastruktur  
 
Inledning 
Denna expertenkät ingår som en del i ett projekt som är finansierat av Länsförsäkringars 
forskningsfond i Sverige och behandlar cyklisters trafiksäkerhet utanför tätorterna. Målet med 
projektet är ökad säkerhet för cyklister i små orter och utanför tätorterna.  
 
Nedan beskrivs ett antal resultat från en analys av svenska olycksdata från databasen 
STRADA och finska olycksdata från de finska haverikommissionernas databas. Nedan 
beskrivs även kortfattat de krav och råd som finns i Sverige, gällande typsektioner för vägar 
med gång- och cykeltrafik. Motsvarande normer i Finland sammanfattas kort. 
 
De förhållanden som råder utanför tätbebyggt samhälle i Sverige kan i vissa fall innebära 
mycket låga flöden av cyklister och fordon. Det innebär inte att säkerheten kan förbises, ofta 
saknas alternativa färdvägar för cyklisterna som därför nyttjar de stora genomfartsvägarna och 
delar utrymmet tillsammans med övrig trafik där även tung trafik ingår och höga hastigheter 
förekommer.  
 
Resultat från olycksdata: 
Sverige 
Enligt svenska databasen STRADA för åren 2002-
2012:  
I Sverige dödades 112 cyklister utanför tätort och 198 
i tätort. För 26 olyckor var bebyggelsetyp inte angivet. 
 
Av de 112 förolyckade cyklister utanför tätort omkom 
9 cyklister (8 %) på väg med hastighetsgräns 50 km/h, 
83 (74 %) på väg med hastighetsgränsen 70- 110 
km/h. Uppgiften om hastighetsgräns på vägen 
saknades för 20 (18 %). 
 
Av de 112 förolyckade cyklister utanför tätort var 70 
stycken (63 %) på sträcka, 26 stycken (23 %) i 
korsning och 4 stycken (3,6 %) på gång- och 
cykelbana. För övriga 12 var plats inte angivet. 
 
 

Finland 
Enligt finska databasen baserad på 
haverikommissionernas undersökningar (VALT) åren 
2002-2011. 
 I Finland dödades 91 cyklister utanför tätort mot 179 i 
tätort. 
 
48 av 91 cyklister omkom utanför tätort på väg med 
hastighetsbegränsning 80 km/h, 17 cyklister på väg 
med 100 km/h och 14 på väg med 60 km/h eller lägre.  
42 cyklister förolyckades i korsningar, 45 på sträcka 
och 4 på okänd plats.  
De vanligaste olyckstyperna var: 

• cyklisten blir på sträcka påkörd av 
upphinnande fordon, 24 

och i korsning 
• samma körriktning cyklisten gör 

vänstersväng, 19  
• korsande körriktningar minst ett svängande 

fordon, 14 
• korsande körriktningar inga svängande 

fordon, 11 
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Slutsats: De flesta cyklisterna förolyckas på platser med motorfordonshastigheter över 
70 km/h. I Sverige sker de flesta olyckorna på vägsträcka och inte i korsning. 74 % av 
omkomna cyklister utanför tätort skedde på väg med hastighetsgräns 70-100 km/h. I 
Finland är det ingen större skillnad, 52 % sker på sträcka. Det är särskilt angeläget att 
cyklisterna är separerade från motorfordonstrafiken på ett bra sätt utanför tätort eftersom 
bilisternas hastighet är höga och en olycka ofta har dödlig utgång. 
 
Kort sammanfattning av svenska och finska utformningsprinciper för GC-trafik utanför 
tätorter: 
 
Sverige: 
Nedan tolkas och sammanfattas utformningsprinciperna i Sverige (Övergripande krav för 
Vägar och gators utformning, Trafikverket publikation 2012:181, och Krav för vägar och 
gators utformning, TRV publikation 2012:179) gällande val av separeringsform på sträcka 
och i korsning på utanför tätort (och tätort): 
 
 
Separeringsform på sträcka och i korsning: 
Referenshastighet 
(VR) 

Sträcka Korsning 

100 MÖTESFRIA VÄGAR 
 
Stråk eller större flöden av GC-trafik: Egen bana 
eller lokalvägnät. Utformningsvalet separerad 
GC-trafik med skiljeremsa gäller om GC-flödet 
är mellan 100-500 eller >500 ÅDT. 
 
Måttliga flöden GC: Vägren ≥0,75 m  
 
Enstaka GC: Blandtrafik. 
 
MOTORTRAFIKLED 
Separerad GC-trafik eller lokalvägnät.  
 

MÖTESFRIA VÄGAR 
Stråk eller större flöden av GC: 
Planskilt. 
 
Måttliga flöden av GC: Ordnade 
passager (ev med hastighetsreglering). 
 
Enstaka GC: Ingen åtgärd. 
 
 
 
MOTORTRAFIKLED 
Planskilt. 
 

80 TVÅFÄLTSVÄGAR 
 
Stråk eller större flöden av GC: Egen bana eller 
lokalvägnät. Utformningsvalet separerad GC-
trafik med skiljeremsa gäller om GC-flödet 
mellan 100-500 eller >500 ÅDT. 
 
Måttliga flöden: Vägren ≥ 0,75 m. Större mått 
behövs för bland annat rullstol. Breddning av 
vägren kan därför behövas, exempelvis fram till 
busshållplatser o.d. Gäller vid ÅDT-Dim ≥ 2000 
f/d. 
 
Små flöden: Blandtrafik. 
 
Cykelfält tillåts på vägar med VR ≤ 80 km/tim. 
 
 

TVÅFÄLTSVÄGAR 
 
Stråk eller större flöden av GC: 
Planskilt. 
 
Måttliga flöden: ordnade passager ev. 
med hastighetsreglering. 
 
Små flöden: Ingen åtgärd. 
 
 

60 
(baseras på krav 
för tätort) 

Stråk eller större flöden av GC: egen bana eller 
lokalvägnät. 
 
Små flöden: Blandtrafik, vägren eller cykelfält. 
 

4 körfält: 
Planskilt, signalreglering eller 
hastighetssäkring. 
 
2 körfält: 
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Separering kan ske med eftergivligt räcke eller 
eftergivligt stängsel som då ska uppfylla krav för 
placering inom vägens säkerhetszon. 

Planskilt, signalreglering eller 
hastighetssäkring. 
 
Små GC-flöden: Ingen åtgärd. 
 

 
Särskild hänsyn ska tas till barn. 
 
Skiljeremsan mellan en väg för fordonstrafik och en gång- och cykelväg ska utformas så att 
den utgör en tydlig avgränsning mellan vägarna. Smala skiljeremsor ska separeras med räcke. 
Utanför tätort ska skiljeremsan mellan vägen och gång- och cykelvägen normalt gräsbesås 
eller förses med annan växtlighet. Skiljeremsor av grus ska undvikas.  
 
I vissa fall, exempelvis inom tätort eller vid passage genom bebyggelse eller ett mindre 
samhälle, kan dock gång- och cykelvägen utformas som en gång- och cykelbana separerad 
med så kallat Gång, Cykel, Moped (GCM)-stöd eller kantsten.  
 
Finland: 
Nedan sammanfattas utformningsprinciperna i Finland för vägar med hastighetsbegränsning 
70 km/h eller högre (Liikenneviraston ohjeita 11/2014): 
 
PÅ RIKS- OCH STAMVÄGAR:  ÅDT 
Om GC-flödet på sommaren >150 per dygn   Separering 
Om GC-flödet på sommaren 50-150 per dygn  >2000 Separering 
Om GC-flödet på sommaren 50-150 per dygn  <2000 Bred vägren 
Om GC-flödet på sommaren <50 per dygn  >2000 Separering 
Om GC-flödet på sommaren <50 per dygn  <2000 Blandtrafik 
 
 
ÖVRIGA VÄGTYPER: 
Om GC-flödet på sommaren >200 per dygn   Separering 
Om GC-flödet på sommaren 100-200 per dygn  >2000 Separering 
Om GC-flödet på sommaren 100-200 per dygn  <2000 Bred vägren 
Om GC-flödet på sommaren <100 per dygn  >2000 Separering 
Om GC-flödet på sommaren <100 per dygn  <2000 Blandtrafik 
 
Då cyklisterna ska separeras från biltrafiken, sker det genom cykelväg, gång- och cykelväg 
eller cykelfält.  
 
Särskild hänsyn ska tas till barn. 
 
Frågorna nedan gäller således cykeltrafik utanför tätorterna. 
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HÄR BÖRJAR ENKÄTEN 
 
Frågor till dig: 
 
Fråga 1a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid VR högre än 80 km/h behövs 
separering? 
   Ja     Nej 
Motivera ditt svar…….  
 
Om du instämmer gå till fråga 2a. 
 
 
Fråga 1b: Om du inte anser att VR80 är en bra gräns för separering av trafikslagen utanför 
tätort, ange vilken VR du tycker det borde vara. 
Svar: ………. 
 
 
Fråga 2a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid <100 gång- och 
cykeltrafikanter per dygn och ÅDT-DIM<2000 f/d behövs inte separerad gång- och cykelväg 
utanför tätort?  

  Ja     Nej 
Motivera ditt svar…….  
 
Om du instämmer gå till fråga 3. 
 
 
Fråga 2b: Om du inte anser att ÅDT-DIM<2000 f/d är en bra gräns för separering av 
trafikslagen utanför tätort, ange vilket fordonsflöde du tycker det borde vara. 
Svar: ………. 
 
 
Fråga 3: I beskrivningen ovan har:  
• VR, dimensionerande hastighet för motorfordonen  
• flöden av oskyddade trafikanter och 
• flöden av motorfordon  

varit basen för separering av trafikslagen utanför tätort. Hur anser du att utformningsråden ska 
vara formulerade för att säkerställa cyklisters säkerhet utanför tätorten? 
Motivera ditt svar……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4: Följande olyckstyper är vanliga utanför tätort i Finland: 

 
På sträcka: 
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5. Cyklisten blir påkörd på sträcka av ett upphinnande fordon 
Korsning: 
6. samma färdriktning, cyklisten gör vänstersväng.  
7. korsande färdriktningar, minst ett svängande fordon 
8. korsande färdriktningar, inga svängande fordon 

 
Föreslå åtgärder gällande infrastruktur och ITS (intelligenta trafiksystem) för var och en av de 
fyra olyckstyperna:………………… 
 
 
Fråga 5: Finns det något övrigt du anser är viktigt för att säkerställa cyklisters säkerhet 
utanför tätort? 
Motivera ditt svar…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Expert questionnaire: 
 
The Safety of Bicyclists in Rural Areas with Respect to Provided 
Facilities  
 
Introduction 
This Expert questionnaire is part of a project that is financed by Länsförsäkringars 
forskningsfond (research fund) in Sweden and it focuses on the road safety of bicyclists 
outside built-up areas. The goal of the project is to improve bicycling safety in small urban 
areas and rural areas surrounding towns.  
 
Below is a summary of results from an analysis of Swedish STRADA accident data as well as 
an analysis of the database of in-depth crash analysis by the Finnish Accident Investigation 
Authority. Below is also a description of Swedish regulations and guidance for roads with 
pedestrian and/or bicycle traffic.  Comparable standards in Finland are also summarized 
briefly. 
The circumstances prevailing at outside built-up areas in Sweden can in some cases lead to 
very low flows of cyclists and vehicles. This does not mean that safety can be overlooked, 
often lacking alternative routes for cyclists who therefore uses the great thoroughfare roads 
and shares the space with other traffic where heavy traffic is included and high speeds occur. 
 
In summary, all facts presented below, and questions asked, relate to bicycling outside built-
up areas of cities, towns and villages.  
 
Results of crash data analysis: 
Sweden 
According to the Swedish database STRADA for the 
years 2002-2012:  
In Sweden, 112 bicyclists were killed outside urban 
compact areas and 198 inside urban compact areas. 
The type of environment was not specified for 26 
accidents.  
 
Out of 112 fatalities in rural areas, 9 bicyclists (8%) 
were killed on roads with a speed limit of 50km/h, 
83 (74%) on roads with a speed limit of 70 to 
110km/h. Information about the speed limit is lacking 
for 20 (18%). 
 
Out of 112 fatalities in rural areas, 70 (63%) occurred 
on segments, 26 (23%) at intersections and 4 (3.6%) 
on bike tracks and sidewalks. The location was not 
specified for the remaining 12. 

Finland 
The Finnish database of in-depth crash analysis by the 
Finnish Accident Investigation Authority (VALT) for 
2002-2011 . 
In Finland, there were 91 bicyclists killed outside 
urban compact areas and 179 inside them.  
 
Of the 91 bicyclists killed outside urban compact 
areas, 48 occurred on roads with a speed limit of 
80km/h, 17 on roads with a 100km/h limit and 14 on 
roads with 60km/h or lower limits.  
Out of the 91, 42 bicyclists were killed at intersections 
and 45 on segments between intersections whereas 4 
were at unknown locations.  
The most common crash types were: 

• bicyclist hit from behind on segment, 24. 
and at intersections: 

• same direction, bicyclist turns left, 19  
• intersecting movements with at least one 

vehicle turning, 14 
• intersecting (perpendicular) movements with 

no vehicle turning, 11 
 
Conclusion: Most bicyclist fatalities occur at locations with motor-vehicle speeds above 
70km/h. In Sweden, most of these crashes occur on segments rather than at intersections. 
In Finland, there is no real tendency with 52% happening on segments. The type of 
separation along the segments seems to be important. That is, that bicyclists are separated 

In English 
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from motor-vehicle traffic in a ‘good way’ is a prerequisite for high safety, especially 
outside built-up areas with high speeds of vehicles. 
 
Summary of Swedish and Finnish design principles for pedestrian and bicycle traffic in 
rural areas: 
 
Below is an interpretation and summary of the design principles in Sweden (“Övergripande 
krav för Vägar och gators utformning, Trafikverket publikation 2012:181” and “Krav för 
vägar och gators utformning, Trafikverket publikation 2012:179”) with respect to how to 
select type of separation, if any, on segments and at intersections in rural areas (and urban 
areas): 
  
Type of separation along segments and at intersections 
Reference 
Speed (VR) 

Segment Intersection 

100 "TWO PLUS ONE" ROADS (with cable barriers 
separating traffic in the two directions). 
 
Bicycle arterials (roads and streets dedicated as 
bicycle routes) and roads with high bicycle flows: 
Bicycle tracks or use of local network. 
If pedestrian and bicycle flow between 100 and 
500 per day, or >500 for pedestrian and bicycle: 
Separated pedestrian and bicycle traffic required.  
 
Moderate pedestrian and bicycle flow: Paved 
shoulder acceptable if  >0.75 m. 
 
Minor pedestrian and bicycle flow: Mixed traffic 
 
TWO-LANE LIMITED-ACCESS ROADS  
(Motortrafikled) 
 
Fully separated pedestrian and bicycle traffic or 
using parallel local network. 

"TWO PLUS ONE" ROADS 
 
Bicycle arterials and roads with high 
bicycle flows: Grade separated. 
 
Moderate pedestrian and bicycle flow: 
Special crossing arrangements with speed 
regulation. 
 
Minor pedestrian and bicycle flow: No 
special arrangements needed. 
 
 
 
 
TWO-LANE LIMITED-ACCESS 
ROADS  
 
Grade separated. 

80 TWO-LANE ROADS 
 
Bicycle arterials and roads with high bicycle 
flows: Bicycle tracks or use of local network. 
If pedestrian and bicycle flow between 100 and 
500 per day, or >500 for pedestrian and bicycle: 
Separated pedestrian and bicycle traffic required.  
  
Moderate pedestrian and bicycle flow: Paved 
shoulder acceptable if  >0.75 m.  Wider shoulders 
are needed at bus stops and other places where 
wheelchairs can be expected. Valid if ADT-design 
>2000 vpd. 
 
Bicycle lanes are allowed on roads with VR ≤ 
80km/h. 

TWO-LANE ROADS 
 
Bicycle arterials (roads and streets 
dedicated as bicycle routes) and roads 
with high bicycle flows: Grade separated. 
 
Moderate pedestrian and bicycle flow: 
special crossing arrangements with speed 
regulation. 
 
Low pedestrian and bicycle flow: No 
special arrangements needed. 

60 
(based on the 
requirements 
for urban 
areas) 

Bicycle arterials and roads with high bicycle 
flows: Bicycle tracks or use of local network.  
 
Low volumes: Mixed traffic, paved shoulder or 
bicycle lane.  
 
Separation can be made with a flexible (give-

Four-lane roads: Grade-separated, 
signalized or speed-ensured. 
 
Two-lane roads: Grade-separated, 
signalized or speed-ensured. 
 
Low volumes: No special arrangements. 
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away) rail or fence which would be allowable 
within the clear zone of the road. 

 

 
Special considerations must be made for children. 
 
The dividing strip between a road and bicycle- and pedestrian path must be designed in such a 
way that there is a clear division between the roads. In rural areas, the strip should normally 
be grass or have other vegetation. Gravel strips should be avoided. If the strip is narrow the 
pedestrian and cycle path should also be separated by railings.  
 
In some cases, for example within urban areas or when passing clusters of houses or small 
hamlets, the bicycle- and pedestrian path can be designed as a pedestrian and bicycle track 
separated  with so called Pedestrian, Bicycle, Moped support or curb.  
 
Below is a summary of the design principles in Finland for roads with a speed limit of 70km/h 
or higher (Liikenneviraston ohjeita 11/2014): 
 

ON NATIONAL ROADS AND ARTERIALS: 
If pedestrian and bicycle 
volume in the summer is  

 >150 per day    Separation 
 50-150 per day and ADT >2000 Separation 
 50-150 per day and ADT <2000 Wide paved shoulders 
 <50 per day  and ADT >2000 Separation 
 <50 per day  and ADT <2000 Mixed traffic 
  

ON OTHER ROADS: 
If pedestrian and bicycle 
volume in the summer is:  

 >200 per day    Separation 
 100-00 per day and ADT >2000 Separation 
 100-00 per day and ADT <2000 Wide paved shoulders 
 <100 per day  and ADT >2000 Separation 
 <100 per day  and ADT <2000 Mixed traffic 
 
The bicyclists can be separated from motor-vehicle traffic through bicycle streets, multi-use 
paths for bicyclists and pedestrians or bicycle lanes.  
 
Special consideration for children is required. 
 
 
The questions below relate to bicycling outside built-up areas of cities, towns and villages. 
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THE QUESTIONNAIRE STARTS HERE: 
 
Questions for you: 
 
Question 1a: Do you agree with the guidelines above, i.e., that for VR 80, there is need for 
separate pedestrian- and bicycle paths?  

  Yes     No 
Motivate your answer:…………….. 
 
If you agree, go to Question 2a. 
 
 
Question 1b: If you do not think VR 80 is a good threshold for separation outside urban 
compact areas, what VR do you think it should be? 
Answer……….. 
 
 
Question 2a: Do you agree with the guidelines above, that for pedestrian and bicycle volumes 
below 100, ADT-design is below 2000 vpd, there is no need for separate pedestrian and 
bicycle paths outside urban compact areas? 

  Yes     No 
Motivate your answer:……….. 
 
If you agree, go to Question 3. 
 
 
Question 2b: If you do not think that ADT-design below 2000 vpd is a good threshold 
outside urban compact areas, what ADT do you suggest?  
Answer:……………. 
 
 
Question 3: In the descriptions above,  
• VR, design or 85%-ile speeds for motorists  
• volumes of unprotected road users,  
• volumes of motor vehicles,  

were considered when deciding on whether separation should be done outside urban compact 
areas. Which other variables should be considered, or rather, how do you think that guidelines 
should be written to ensure safety for bicyclists in rural areas. 
Motivate your answer:……… 
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Question 4: The following crash types are common in rural areas in Finland:  
Along segments: 

1. The bicyclist is hit from behind by a motor-vehicle travelling in the same direction 
Intersections: 

2. Same direction movements, bicyclists turns left 
3. Intersecting paths, at least one vehicle is turning 
4. intersecting paths, no turning vehicles  

 
Propose countermeasures with respect to infrastructure and/or ITS to address each of the four 
crash types above:………….. 
 
 
Question 5: Are there other considerations that you think are important to ensure bicycle 
safety in rural areas?  
 
Motivate your answer:……… 
 
 
 
 
 
 
Thank you for your participation! 
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Bilaga 2. 
Frågor med sammanfattade svar på expertenkäten 
 
En del svar är här ordagrant återgivna. En del svar är inte ordagrant återgivna utan speglar innebörden 
i svaren och är en tolkning av författarna hur respondenterna menat. Svar på andra språk än svenska 
har översatts. Även allmänna kommentarer som lämnats redovisas nedan. 
 
Fråga 1a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid VR högre än 80 km/h behövs 
separering? 
8 svarade Ja 
2 svarade Nej 
Ja: ”Bäst vore om separering kan ske redan vid 60 km/h, men realistiskt kanske vore att vägar med 
högre grad av cykeltrafik separerades jämfört med vägar med lägre flöde av cyklister” 
”Det kan motiveras främst ur trygghets- och prioriteringssynpunkt. Från krockvåldssynpunkt blir ett 
eventuellt krockvåld dödligt vid betydligt lägre hastighet. Problemet är väl ur prioriteringssynpunkt 
om detta betonas för starkt. Platser med väldigt få cyklister kan dra väldiga resurser från andra 
platser med fler behövande cyklister” 
”Vid sådana hastigheter är cyklisterna i fara om de delar vägen med fordon”  
”separering har alltid visat sig vara bättre för cyklisternas säkerhet än att blanda trafikslagen” 
”Vilka utformningsråd menas? Inget av det i texten ovan säger entydigt det som fråga 1a påstår! Min 
uppfattning är dock att separering behövs om inte en tillräckligt bred vägren finns. En sådan bör 
rimligtvis vara betydligt bredare än 0,75 m. Det saknas tyvärr forskning här vad jag förstår. I Holland 
talas om bredder på runt 1,5 m!” 
”På grund av krockvåldet, stor risk att en cyklist som blir påkörd omkommer. Motorfordonsförare 
förväntar sig troligtvis inte heller cyklister på dessa vägar och hinner inte uppmärksamma dem i tid.” 
”Incidenter mellan cyklister och fordon vid denna hastighet är ofta mycket allvarliga om inte 
livshotande. Det kan dock vara mycket beroende av vägbredd och synlighet i kurvor som dock inte 
verkar omfattas av statistiken i denna enkät.” 
Nej: ”Det beror även på flödena av cyklister och fordon” 
”Separering är bra men det är inte möjlig att bygga cykelvägar längs alla 100 km/h vägar. I Finland 
finns det cirka 10 000 km vägar där hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Vid 100 km/h vägar finns 
det bara cirka 400 km cykelvägar. Det är för dyrt att bygga cykelvägar om cyklister inte finns eller om 
det bara förekommer några cyklister.” 
Allmänna kommentarer till fråga 1a: 
”enkäten utgår från ett dokument som delvis feltolkas och delvis är överspelat” 
”Det pågår en översyn av de svenska kraven och råden. Jag skulle påstå att dessa idag ska tolkas på 
följande sätt: 

• Inriktningen är att ”utpekade GC-stråk” ska separeras både längs och tvärs utanför 
tättbebyggt område oavsett hastighetsgräns (men att detta sker efter hand inom givna 
ekonomiska ramar och i prioritetsordning) 

• Vid bedömning av en eventuell investering i en separering finns ett verktyg GC-kalk för att 
bedöma effekter av åtgärden och att bedöma samhällsekonomisk effektivitet. Verktyget 
förutsätter en bedömning av antal gående och cyklister. Oftast svårt men en schablon finns för 
cyklister i Effektkatalogen 

• Sen är det en avvägning hur det aktuella projektet klarar sig i konkurrensen mellan olika 
projekt inom given total investeringsram. Och dessa ser olika ut beroende på pom det gäller 
namngivna objekt eller ”pottobjekt” och om det avser nationell plan eller regional plan i 
Sverige. 
 

Därför: Så det finns inga krav/råd som säger att det ”inte behövs” …. men vid prioritering inom en 
viss ekonomisk ram så…” 
Fråga 1b: Om du inte anser att VR80 är en bra gräns för separering av trafikslagen utanför 
tätort, ange vilken VR du tycker det borde vara. 
”60 km/h borde innebära separering genom antingen cykelfält eller gc-väg” 
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”det borde vara motorväg” 
”100 km/h. Det är inte bara VR som bestämmer, också flödet av cyklister är viktig. En annan 
möjlighet är bred vägren eller annan parallell väg.” 
”Man skulle kunna tänka sig en lägre gräns än VR 80, men jag tolkar inte fråga 1a så.” 
Fråga 2a: Instämmer du i utformningsråden ovan, dvs. att vid <100 gång- och cykeltrafikanter 
per dygn och ÅDT-DIM<2000 f/d behövs inte separerad gång- och cykelväg utanför tätort? 
1 svarade Ja 
8 svarade Nej 
Ja: ” lite osäker, men 100 gc är ganska mycket och bör innebära separering, gränsen borde kanske 
ligga vid <20. För fordonen känns Ådt ok.” 
Nej:  ”det kan finnas andra skäl, ett cykelflöde på 100 cyklister är ganska högt på landsbygd” 
”gränsen för gc förefaller hög” 
”det har ingen betydelse vilka flöden det är av gc så länge de delar vägen med fordon, det är farligt 
för gc” 
”gc bör alltid separeras, men ibland finns inte pengarna” 
”jag skulle aldrig säga att det inte behövs. Det som räknas för den enskilde cyklisten är graden av 
säkerhet. Utifrån utformningsråden skulle en väg med en gc per dag ha samma standard som en väg 
med 100 eller 100 cyklister per dag. Kanske det enda meningsfulla skälet till att sätta vissa 
gränsvärden är underförstått att skapa en balans mellan kostnader och nytta av vissa utformningar” 
”Det beror på. Underlaget behöver kompletteras med vägens funktion för cyklister. Ingår vägen i ett 
prioriterat nät för cyklister bör detta skärpa kraven på standard för cyklister. Även vägens hastighet 
och alternativa cykelmöjligheter spelar in.” 
”Utformningsråden är bra, men man måste också uppskatta risker om vägtypen (eg. smal vägren) och 
trafikanter (barn, äldre, handikappade).” 
”Utgår att detta gäller vid VR 80. Det beror på – nästan 100 GC-trafikanter per dygn är många och 
borde motivera separerad gc-väg, är det däremot 1 är det en annan sak. Ser man till Trafikverkets 
kriterier för turistcykelvägar är det andra trafiksäkerhetskrav där, se:  
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Cykel-i-
samhallsplaneringen/Cykelleder-for-rekreation-och-turism/ 
Där ser man inte till gc-flödet, utan till om man kan märka ut en led – om den är kvalitetssäkrad. Där 
är gränsen sommar-ÅDT 1000. Vägbanebredd, andel tung trafik etc. kan behöva vägas in.” 
Allmänna kommentarer till fråga 2a: 
”Det är inte möjligt för mig att ge ett korrekt svar på detta. Gång- och cykelvolymer är absolut en 
funktion av säkerhet. Utan separat infrastruktur, får fotgängare och cyklister det svårt jämfört med 
separat infrastruktur. Volymerna som diskuteras innebär att en cyklist passeras med mindre än ett 
fordon per minut. Så det här är inte så mycket trafik. Men jag är inte så insatt i flöden och 
interaktioner avseende cyklisters säkerhet.” 
”det är en inte riktigt korrekt tolkning av de gamla kraven/råden” 
Fråga 2b: Om du inte anser att ÅDT-DIM<2000 f/d är en bra gräns för separering av 
trafikslagen utanför tätort, ange vilket fordonsflöde du tycker det borde vara. 
”2000 känns väl bra, men jag är lite osäker” 
”beror på vilken typ av cykling som sker, vilken VR och avstånd till tätort (målpunkt)” 
”2000 f/d är en vanlig gräns när mötandeolyckor bil-bil börjar bli dominerande. Då kan man tänka 
sig att det blir besvärligare att interagera med cyklisten” 
”gc bör alltid separeras, men ibland finns inte pengarna” 
”ÅDT är mer komplicerat. Säkerheten för cyklister är ganska relaterat till ÅDT, vilket innebär att ett 
lägre ÅDT ger lägre risk. Utifrån detta är det rimligt att sätta ett gränsvärde, men man kan nog inte 
hitta en tydlig gräns för var den ska gå. <2000 kan fungera, och kan kopplas till obligatorisk 
skyldighet att sänka hastigheten vid passage av oskyddade trafikanter” 
”det är en bra gräns i de vanliga fallen” 
”Jag lade vikt i fråga 2a beträffande GC-flödet och inte bara ÅDT. Men jag förmodar att detta gäller 
givet ett visst GC-flöde eller att det är ett utpekat/viktigt GC-stråk. Vägbanebredd, andel tung trafik 
etc. kan behöva vägas in. ÅDT 1000 är en bättre gräns, ger ca 100 fordon i maxtimmen, dvs. nästan 
en per minut per riktning.” 
  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Cykel-i-samhallsplaneringen/Cykelleder-for-rekreation-och-turism/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Cykel-i-samhallsplaneringen/Cykelleder-for-rekreation-och-turism/
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Fråga 3: I beskrivningen ovan har:  
• VR, dimensionerande hastighet för motorfordonen  
• flöden av oskyddade trafikanter och 
• flöden av motorfordon  

varit basen för separering av trafikslagen utanför tätort. Hur anser du att utformningsråden ska 
vara formulerade för att säkerställa cyklisters säkerhet utanför tätorten? 
”Hastigheten dödar brukar man säga, så vill man rädda människoliv så, det är viktigast framför att 
öka cyklandet. Vill man att fler ska cykla måste man kunna erbjuda en säker anläggning. Om man 
anser att en sträckning är farlig så blir bedömningen en annan. Det är dock inte bara flödet av fordon 
som har betydelse, utan radier, sikt och sidoområden är minst lika viktiga. Där hastigheten överstiger 
60 km/h och det finns anspråk på cykling och gående – där finns behov av separering. Om det 
däremot är inget anspråk behövs inte heller separering”. 
”Man bör även ta typ av cykling, om det är en skolväg, hållplatser och avstånd till vanliga 
målpunkter. VR och flöden av gående och cyklister är en bra grund men på landsbygd är flöden av 
cyklister generellt för låga, nästan så låga att de inte finns” 
”Det är viktigt att först utgå från flödet av de oskyddade för att göra kloka prioriteringar” 
”Jag anser att dessa variabler är de enda som bör tas i beaktande” 
”gc bör alltid separeras” 
”VR 85-percentil är alltid ett bättre alternativ än VR 80 eftersom det speglar verkligt beteende vilket 
inte nödvändigtvis VR 80 gör. Jag har en känsla av att det skulle vara svårt att förbättra riktlinjerna, 
utan vad som istället kan förbättras är hur de tillämpas”,  
”Underlaget behöver kompletteras med vägens funktion för cyklister. Ingår vägen i ett prioriterat nät 
för cyklister bör detta skärpa kraven på standard för cyklister. Även vägens hastighet och alternativa 
cykelmöjligheter spelar in. Separering behövs om inte en tillräckligt bred vägren finns.” 
”Basen för separering är ok., men man måste också ta hänsyn till övriga grunder (trafikförhållandet, 
vägbredd).” 
”Vägbanebredd, andel tung trafik etc. kan behöva vägas in liksom stråkets funktion i GC-nätet.” 
”Jag tror att man måste göra bedömningar av siktlinjer på en väg. I Norge finns det många smala 
bergspass med dåliga siktlinjer och höga hastighetsgränser. Detta är farligt för cyklister, och de flesta 
cyklister som färdas i dessa områden är sannolikt väl medvetna om den ökade risken för deras 
säkerhet. Trots detta måste vägens bredd beaktas, och detta bör inkludera positioneringen av cyklister 
på väg (ibland är det enkelt att cykla på vägrenen, men oftast vill cyklister hålla ett visst avstånd till 
vägkanten för att undvika olyckor). Även förhållandet mellan hastighet och sikt. Detta bör göras med 
beaktande av hur tidigt en oskyddad trafikant kan upptäckas. Därför, om siktlinjen i vissa områden är 
mindre än 50 m används en hastighetsbegränsning på 70km/h. Det ger en tidsfördröjning på 2.57s. 
Detta kan eller inte kan vara en lämplig tid, beroende på bredden av omkörningsutrymme och flöden 
av motgående trafik.” 
”Kriterierna för “utpekat nät” är ju något mer “sofistikerade” och tar hänsyn till bl.a. skolväg/barn” 
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Fråga 4: Följande olyckstyper är vanliga utanför tätort i Finland: 
På sträcka: 

9. Cyklisten blir påkörd på sträcka av ett upphinnande fordon 
Korsning: 
10. samma färdriktning, cyklisten gör vänstersväng.  
11. korsande färdriktningar, minst ett svängande fordon 
12. korsande färdriktningar, inga svängande fordon 

 
Föreslå åtgärder gällande infrastruktur och ITS (intelligenta trafiksystem) för var och en av de 
fyra olyckstyperna ovan. 
Svar: 

13. ”separering för cyklister”,” separata cykelvägar”, ”ITS-lösningar som varnar för cyklister”, 
”på sträcka – infrastruktur dvs. särskilda anläggningar, ITS – system som varnar förare för 
cyklister i närheten” , ” Separering eller tillräckligt bred vägren respektive stödsystem som 
varnar”, ”bred vägren”, ”Infrastruktur: gc-väg, cykelfält, 2-1-väg (vägrenar och ett centralt 
körfält, för relativt låga motorfordonshastigheter och –flöden). ITS: Cyklister hör/ser 
vanligtvis fordon (om de inte lyssnar på musik el dyl), men förare ser kanske inte cyklister – 
detektering (fordonssystem i bil) av cyklist/rörligt föremål i vägkant vore kanske en möjlighet. 
Kan man tänka sig att cyklister sänder ut en ”här är en cyklist”-signal?” 

 
14. ”särskilt körfält för vänstersväng”, ”skapa särskilda målade ytor/områden för cyklister så att 

de hamnar framför fordonen i ljusreglerade korsningar”, ”ITS-lösningar som varnar för 
cyklister”, ”Rondell eller helst planskilt respektive stödsystem som varnar”, ” förbättringar i 
korsningar, blinkers på elcyklar”,” Infrastruktur: Ordnade passager tvärs väg på lämpliga 
platser, med mittrefug om så är lämpligt. Skyltning längs väg för att påminna om GC-
trafikanters existens, påbud GC-bana, varning cyklar, cykelöverfartsmarkering m.fl. beroende 
på plats och förutsättningar. ITS: Cyklister hör/ser vanligtvis fordon (om de inte lyssnar på 
musik eller dyl.), men förare ser kanske inte cyklister – detektering (fordonssystem i bil) av 
cyklist/rörligt föremål i vägkant vore kanske en möjlighet. Kan man tänka sig att cyklister 
sänder ut en ”här är en cyklist”-signal?” 

 
15. ”säkerställ god sikt i korsningar”, ”ljusreglering, bättre skyltning, målade markeringar på de 

mest trafikerade cykelvägarna”, ”ITS-lösningar som varnar för cyklister”, ”Rondell eller 
helst planskilt respektive stödsystem som varnar”, ”cykelöverfarten närmare körbanans kant, 
siktförbättringar”, ”Här skulle man vilja veta mer om konfliktsituationerna. Är det en 
vänstersvängande bil som ska ta av från vägen och det är en dubbelriktad GC-bana med 
cyklister från ”fel håll” är det extra viktigt att uppmärksamma förare på att de också korsar 
en gc-bana.” 

 
16. ”ljusreglering, bättre skyltning, målade markeringar på de mest trafikerade cykelvägarna”, 

”ITS-lösningar som varnar för cyklister”, ”Rondell eller helst planskilt respektive stödsystem 
som varnar”, ”hastighetsbegränsningar, siktförbättringar”,  
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Allmänna kommentarer till fråga 4: 
”hänvisar till rapporten ”Cykling och gående vid större vägar” som finansierats av Trafikverket” 
”Autobromssystem på bilar ligger väl närmast till hands. Varningssystem som bygger på videoteknik 
kan nog också bli spännande. Men det blir nog svårt att slå låga fordonshastigheter” 
 ”Korsningar – utanför tättbebyggda områden är det främsta problemet hastigheterna. ITS-lösningar 
och infrastruktur kan vara lösningar, men i många fall kommer de inte att vara möjliga att genomföra 
i glesbygd” 
”Vägnätskopplingen i STRADA-data är av olika skäl svag så man behöver nog studera 
olycksrapporter 
Det är svårt att se andra åtgärder än de traditionella: 

• ”varselutrustning” som reflexvästar o belysning 
• traditionella fysiska åtgärder som separering och hastighetsdämpning 
• Föreställer mig att det på sikt finns en potential i autonom detektering från fordon och är 

skeptisk till ”vägdetektering” på landsbygd.” 
 
Fråga 5: Finns det något övrigt du anser är viktigt för att säkerställa cyklisters säkerhet utanför 
tätort? 
”Bra belysning ger en bevisat god trafiksäkerhetseffekt” 
”synbarhet t.ex. genom belysning och klädsel. Frågor angående drift- och underhåll, det sker 
singelolyckor” 
”På vägar där alternativa bilvägar finns borde man kunna prioritera cykeltrafiken. Tex 2-1 väg i 60 
miljö där bilister färdas på cyklisternas villkor. Just nu är det problem med att sätta ”långa 60km/h”. 
Men bilkörande på cyklisternas villkor borde vara mer rimliga än att bygga ut ett heltäckande 
cykelvägnät där flödena är relativt låga” 
”En grundläggande regel är hastighetsgränserna, de har en avgörande betydelse för både risken för 
en olycka och allvarlighetsgraden av en olycka. Detta är än mer tydligt på landsbygd än i städerna. 
Följaktligen är hastighetsbegränsningar avgörande.” 
 ”hastighetsbegränsningar på de platser där cyklisterna kan vara svåra att upptäcka, till exempel 
skarpa kurvor och krön” 
”separera” 
”möjlighet att styra cyklister till enskilda vägar” 
”Inte riktigt svar på frågan, men om man bygger GC-väg längs väg blir cyklister tvungna att använda 
denna med gällande lagstiftning. För motionscyklister kan det innebära ett problem om deras rundor 
på allmänna vägar blir olagliga. GC-vägar är inte lämpliga för motionscyklister. Beroende på en ev. 
GC-vägs funktion i cykelnätet kan den behöva göras tillräckligt bred för att cyklister ska kunna cykla 
om, mötas etc. DoU är viktigt med tanke på singelolyckor.” 
 


	1. INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Tättbebyggt område och ej tättbebyggt område, inom och utanför tätort

	2 METOD OCH DATABASER
	2.1 Cykelolyckor enligt STRADA
	2.2 Förolyckade cyklister, Sverige
	2.3 Förolyckade cyklister, Finland
	2.4 Hypoteser
	2.5 Analys
	2.6 Expertenkät

	3 MATERIAL
	3.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA
	3.2 Förolyckade cyklister, Sverige
	3.3 Förolyckade cyklister, Finland

	4 RESULTAT
	4.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA
	4.1.1 Skadegrad
	4.1.2 Åldersfördelning per kön
	4.1.3 Hjälmanvändning
	4.1.4 Olyckor per län

	4.2 Alla cykelolyckor uppdelat i bebyggelsetyp
	4.2.1 Bebyggelsetyp
	4.2.2 Trend för cykelolyckor
	4.2.3 Län och bebyggelsetyp
	4.2.4 Typ av cykelolycka
	4.2.5 Kön och ålder
	4.2.6 Årstid
	4.2.7 Tid på dygnet och ljusförhållanden
	4.2.8 Sammanfattning alla cykelolyckor svenska data

	4.3 Förolyckade cyklister, Sverige
	4.3.1 Utveckling förolyckade cyklister
	4.3.2 Län alla omkomna cyklister
	4.3.3 Olycksplats och motpart
	4.3.4 Kön
	4.3.5 Ålder
	4.3.6 Ljusförhållanden
	4.3.7 Hjälmanvändning

	4.4 Bebyggelsetyp alla förolyckade cyklister
	4.4.1 Bebyggelsetyp
	4.4.2 Län och bebyggelsetyp
	4.4.3 Motpart eller singelolycka
	4.4.4 Typ av olycksplats
	4.4.5 Hastighetsbegränsningar på olycksplatserna
	4.4.6 Kön
	4.4.7 Alkohol- eller drogpåverkan
	4.4.8 Ljusförhållanden
	4.4.9 Tid på året
	4.4.10 Hastigheter på cyklist eller fordon
	4.4.11 Vägarnas och gatornas utformning och kvalitet
	4.4.12 Analys av fritexterna och bebyggelsestyp
	4.4.13 Sammanfattning förolyckade cyklister, Sverige

	4.5 Förolyckade cyklister, Finland
	4.5.1 Olyckstyper
	4.5.2 Cyklisten
	4.5.3 Cyklisten färdas eller ej
	4.5.4 Alkoholpåverkan cyklist
	4.5.5 Beskrivning av miljön och kvalité på vägbanan
	4.5.6 Väglag, väder och sikt
	4.5.7 Förekomst av vägbelysning
	4.5.8 Typ av cykel
	4.5.9 Säkerhetsutrustning på cykeln

	4.6 Svar expertenkät – hur förbättra för cyklister utanför tätort

	5 SLUTSATSER
	5.1 Om olycksdata allmänt
	5.2 Cykelolyckor utanför tätort, svenska data
	5.3 Cykelolyckor utanför tätort, finska data
	5.4 Hur förbättra för cyklister på landsbygd enligt experterna
	5.5 Fortsatt arbete

	6 REFERENSER
	Omslag titelsida rapport Länsförsäkringar.pdf
	P Rosander, C Johansson, L Leden omslag
	P Rosander, C Johansson, L Leden titelsidor

	Länsf Cyklister utanför tätort LTU 150615 FINAL.pdf
	1. INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Tättbebyggt område och ej tättbebyggt område, inom och utanför tätort

	2 METOD OCH DATABASER
	2.1 Cykelolyckor enligt STRADA
	2.2 Förolyckade cyklister, Sverige
	2.3 Förolyckade cyklister, Finland
	2.4 Hypoteser
	2.5 Analys
	2.6 Expertenkät

	3 MATERIAL
	3.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA
	3.2 Förolyckade cyklister, Sverige
	3.3 Förolyckade cyklister, Finland

	4 RESULTAT
	4.1 Cykelolyckor i Sverige 2002-2012 enligt STRADA
	4.1.1 Skadegrad
	4.1.2 Åldersfördelning per kön
	4.1.3 Hjälmanvändning
	4.1.4 Olyckor per län

	4.2 Alla cykelolyckor uppdelat i bebyggelsetyp
	4.2.1 Bebyggelsetyp
	4.2.2 Trend för cykelolyckor
	4.2.3 Län och bebyggelsetyp
	4.2.4 Typ av cykelolycka
	4.2.5 Kön och ålder
	4.2.6 Årstid
	4.2.7 Tid på dygnet och ljusförhållanden
	4.2.8 Sammanfattning alla cykelolyckor svenska data

	4.3 Förolyckade cyklister, Sverige
	4.3.1 Utveckling förolyckade cyklister
	4.3.2 Län alla omkomna cyklister
	4.3.3 Olycksplats och motpart
	4.3.4 Kön
	4.3.5 Ålder
	4.3.6 Ljusförhållanden
	4.3.7 Hjälmanvändning

	4.4 Bebyggelsetyp alla förolyckade cyklister
	4.4.1 Bebyggelsetyp
	4.4.2 Län och bebyggelsetyp
	4.4.3 Motpart eller singelolycka
	4.4.4 Typ av olycksplats
	4.4.5 Hastighetsbegränsningar på olycksplatserna
	4.4.6 Kön
	4.4.7 Alkohol- eller drogpåverkan
	4.4.8 Ljusförhållanden
	4.4.9 Tid på året
	4.4.10 Hastigheter på cyklist eller fordon
	4.4.11 Vägarnas och gatornas utformning och kvalitet
	4.4.12 Analys av fritexterna och bebyggelsestyp
	4.4.13 Sammanfattning förolyckade cyklister, Sverige

	4.5 Förolyckade cyklister, Finland
	4.5.1 Olyckstyper
	4.5.2 Cyklisten
	4.5.3 Cyklisten färdas eller ej
	4.5.4 Alkoholpåverkan cyklist
	4.5.5 Beskrivning av miljön och kvalité på vägbanan
	4.5.6 Väglag, väder och sikt
	4.5.7 Förekomst av vägbelysning
	4.5.8 Typ av cykel
	4.5.9 Säkerhetsutrustning på cykeln

	4.6 Svar expertenkät – hur förbättra för cyklister utanför tätort

	5 SLUTSATSER
	5.1 Om olycksdata allmänt
	5.2 Cykelolyckor utanför tätort, svenska data
	5.3 Cykelolyckor utanför tätort, finska data
	5.4 Hur förbättra för cyklister på landsbygd enligt experterna
	5.5 Fortsatt arbete

	6 REFERENSER




