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Definitioner
v hastighetsändring för det påkörda fordonet i krockögonblicket, km/h 

ã medelacceleration för det påkörda fordonet i krockögonblicket, g 

g gravitationskonstanten, 1g= 9,81 m/s2

Krockvåld anges i v eller ã 

Whiplash Pisksnärtrörelse av nacken  

WAD Whiplash Associated Disorder, whiplashrelaterade besvär, eller mer vardagligt 
whiplashskada eller pisksnärtskada. Skada/symptom som kan uppkomma efter 
att nacken utsatts för en pisksnärtrörelse 

Signifikans  ”statistisk säkerhet”. En låg signifikansnivå (t ex p<0,05) visar att det är mycket 
otroligt att datamaterialets resultat, där resultatet kan vara en skillnad mellan 
olika grupper eller ett samband mellan två variabler, kan förklaras med slumpen. 
Resultatet anses då vara statistiskt säkerställt. 





I

Sammanfattning 
Bakgrund
Whiplashskador står för över hälften av de skador från motorfordonsolyckor som leder 
till invaliditet och antalet fall har ökat kraftigt under senare år. I Sverige drabbas 25 000 
människor varje år av whiplashskador i trafiken och ungefär 1500 av dem får bestående 
men. Whiplashskador, eller whiplashrelaterade besvär som är det riktiga namnet, syftar 
på den snabba bakåt – framåt rörelse av nacken, pisksnärtrörelsen, som kan ge upphov 
till skador på nackens mjukdelar. De symtom som kan uppkomma är bland annat smärta 
och stelhet i nacke och rygg, stickningar och domningar mm. Den vanligaste orsaken till 
whiplashskador i trafiken är påkörningar bakifrån.  

Påkörningar bakifrån och whiplashskador är en olyckstyp som inte syns i den officiella 
statistiken. Anledningen till detta är att symptomen oftast inte uppkommer med en gång 
samt att skuldfrågan vid olyckan oftast är klar, varför polis inte tillkallas. Detta gör att 
det är svårt att få information om den här typen av olyckor från den officiella statistiken 
och försäkringsbolagens olycksdata ger en betydligt bättre bild av dessa olyckor. 

Försäkringsbolaget Folksam har länge forskat kring whiplashskador och kunnat visa på 
ett tydligt samband mellan krockvåld, mätt i medelacceleration och hastighetsändring, 
och risken för whiplashskador vid påkörning bakifrån, se figur 1 och 2. 
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Figur 1. Samband mellan medelacceleration  i                 Figur 2. Samband mellan hastighetsändring 
i krockögonblicket och risk för whiplash-                 i krockögonblicket och risk för whiplash- 
skada vid påkörning bakifrån                  skada vid påkörning bakifrån     

Syftet med den här studien är att finna samband mellan vägmiljö och krockvåld samt 
urskilja de typer av vägmiljöer där krockvåldet vid påkörning bakifrån är särskilt högt 
och därmed ger ökad risk för whiplashskada. Även sådana faktorer som rör 
trafiksituationen kommer att studeras. Syftet är även att undersöka var och hur den här 
typen av olyckor inträffar. 

Metod och material 

Försäkringsbolaget Folksam har sedan 1996 utrustat ca 60 000 personbilar med en 
krockpulsmätare (CPR) som registrerar krockpulsen vid bakändeskollisioner. Totalt har 
ca 400 av dessa bilar blivit påkörda bakifrån. I vissa fall har inte krockpulsmätaren löst 
ut och vissa olyckor är sådana då man backat in i något föremål. Dessa olyckor är inte 
medtagna i studien. Endast olyckor där den påkörande bilen är en personbil har tagits 
med i studien eftersom tyngre fordon med sin stora massa påverkar krockvåldet i stor 
utsträckning. De resterande 216 påkörningarna bakifrån utgör materialet till den här 
studien.
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Information om var och hur olyckan gått till erhölls från skadeanmälningarna. För att få 
mer ingående information om väg– och trafikmiljön på olycksplatserna skickades 
enkäter ut till de ansvariga väghållarna. Svarsfrekvensen från väghållarna blev 91 %.  

För att urskilja särskilt farliga vägmiljöer med avseende på risken att drabbas av 
whiplashskada användes följande riskmått.  

• Antal och andel påkörningar bakifrån i olika typer av vägmiljöer. 

• Skaderisk i olika typer av vägmiljöer, det vill säga risken att drabbas av 
whiplashskada givet att en påkörning bakifrån har inträffat. 

• Relativ risk jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor. Anger i vilka 
typer av vägmiljöer som påkörningar bakifrån är över– eller underrepresenterade 
jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor.

• Risk per fordon. Detta mått syftar till att visa i vilka regioner i landet 
påkörningar bakifrån är överrepresenterade. 

Därefter kodades och analyserades olyckorna efter i vilken typ av väg– och trafikmiljö 
de hade inträffat, samt hur de hade inträffat. Därutöver användes regressionsanalys för 
att undersöka skaderisken i olika typer av vägmiljöer, det vill säga risken att drabbas av 
whiplashskada givet att en påkörning bakifrån har skett. Krockvåldet mätt i 
hastighetsändring (km/h) eller medelacceleration (g) var den oberoende variabeln och 
de olika vägmiljöerna de beroende variablerna. Först gjordes enkla modeller med endast 
en ingående oberoende variabel i varje modell och sedan gjordes även multipla analyser 
med flera ingående oberoende variabler. Detta gjordes för att inte dra felaktiga slutsatser 
om de variabler som i många fall samvarierar, exempelvis hastighetsbegränsning och 
vägtyp. Både en additiv och en multiplikativ modell användes eftersom det inte på 
förhand var givet hur sambandet mellan krockvåld och vägmiljö såg ut.  

Resultat

Ungefär 75 % av olyckorna skedde inom tätbebyggt område. Drygt hälften av olyckorna 
skedde i infarten till korsningar men många inträffade också på motorvägar och andra 
stora vägar där det uppstått köer och trängsel. 

Av de 216 olyckorna i materialet inträffade 100 (46 %) i Stockholms län, trots att bara 
20 % av bilarna med CPR finns där. Även den officiella statistiken visar att dessa typer 
av olyckor är överrepresenterade i Stockholm och andra storstäder. Det finns dock inget 
som tyder på att skaderisken skiljer sig från andra platser. 

Typiskt för påkörningar bakifrån är att det påkörda fordonet står still eller har låg 
hastighet i krockögonblicket. Detta gäller även på motorvägar och andra större vägar 
med höga hastighetsbegränsningar vilket visar att det är då fordon tvingas stanna, 
exempelvis vid köer och korsningar som många av dessa olyckor sker. 

Det absolut tydligaste sambandet mellan vägmiljö och skaderisk gäller 
hastighetsbegränsningen på vägen. 70 och 90 km/h har en signifikant högre skaderisk än 
vägar och gator med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Särskilt tydligt är detta i 
korsningar och i tätbebyggt område. Det är dock inte givet att en lägre 
hastighetsbegränsning automatiskt leder till lägre skaderisker. På vägar med 110 km/h 
är skaderisken lägre än på vägar med 70 eller 90 km/h vilket visar att även andra 
faktorer påverkar. På vägar med 110 km/h förekommer nästan aldrig några korsningar 
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och därmed heller inga stopp. Skillnaderna i hastighet mellan fordonen blir då inte lika 
stora vilket gör att krockvåldet inte heller blir så högt. Då påkörningar bakifrån ändå 
inträffar är det påkörda fordonet även det i rörelse eller så sker de vid köer då fordonens 
hastighet är låg.  

Vänstersvängar har även de en mycket högre skaderisk än andra typer av orsaker till 
påkörningar bakifrån. Vid vänstersväng tvingas föraren sakta in mer än vid högersväng 
och blockerar ibland bakomvarande trafik vilket leder till den höga skaderisken. 
Vänstersvängar som leder till olycka är särskilt vanligt förekommande i 
trevägskorsningar på landsvägar med hastighetsbegränsningen 70 eller 90 km/h.  

Det finns även flera andra samband mellan skaderisk och vägmiljö som inte är lika 
tydliga som ovanstående. Krockvåldet är högre på huvudled än på underordnad led i 
korsningar med stopp– eller väjningsplikt. Trevägskorsningar verkar också ha ett högre 
krockvåld än fyrvägskorsningar. Vidare är det lägre krockvåld på motorvägar samt på– 
och avfarter än på andra typer av vägar.  

Signalreglering ger de högsta krockvåldsnivåerna, jämfört med andra regleringsformer. 
Cirkulationsplats ger de lägsta krockvåldsnivåerna men skillnaderna är inte särskilt 
stora.

Kanalisering verkar ge ett lägre krockvåld i korsningar, jämfört med okanaliserade 
korsningar. Kanalisering i korsningar gör det lättare att förutse andras beteende och 
svängande trafik hindrar inte heller rakt fram körande. 

Tabell 1 och 2 nedan visar de variabler som är medtagna i analysen. De visar också hur 
stor andel av olyckorna som har hög respektive låg skaderisk (risk för WAD, whiplash 
relaterade besvär, i mer än 1 månad > 10 %) i olika vägmiljöer. Tabell 3 visar hur stor 
andel av olyckorna som har hög respektive låg skaderisk beroende på hur olyckan gått 
till.
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Tabell 1. Andel olyckor med högt  Tabell 2. Andel olyckor i korsning med högt  
(risk för WAD vid påkörning bakifrån>10%) (risk för WAD vid påkörning bakifrån>10%) 
respektive lågt krockvåld i olika vägmiljöer.  respektive lågt krockvåld i olika vägmiljer 
n=antal olyckor  n=antal olyckor 

Tabell 3. Andel olyckor med högt  
(risk för WAD vid påkörning bakifrån>10%) 
respektive lågt krockvåld vid olika 
olycksförlopp, n=antal olyckor 

Diskussion och åtgärder

Med ett så pass litet material (216 olyckor) med ett visst bortfall i informationen om 
olyckan, är det svårt att på en mer detaljerad nivå dra några säkra slutsatser om vilka 
vägmiljöer som är farligast vad gäller whiplashskador. Det finns även många andra 
faktorer, t ex fordonens konstruktion, som påverkar krockvåldets storlek. Dessa är inte 
medtagna i analysen.  

Ett stort problem var även att det inte fanns någon uppmätt krockpuls för alla olyckor. 
112 av olyckorna hade enbart ett, utifrån fotografier på de påkörda bilarna, uppskattat 

Lågvåld, 
n=92, 78% 

Högvåld, 
n=26, 22% 

Huvudled, n=23 70% 30% 
Underordnad led, 
n=31 84% 16% 

Kanalisering, n=25 80% 20% 
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n=28 79% 21% 
Cirkulationsplats, 
på/avfart, n=24 88% 12% 
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Ej GC– överfart, 
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2 anslutande vägar 
i korsning 
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4 anslutande vägar 
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Signalreglering, n= 
39 77% 23% 
Stopp– eller 
väjningsplikt, n= 50 80% 20% 
Oreglerad 
(högerregeln), n= 7 71% 29% 

Lågvåld
n=165, 76 %  

Högvåld 
 n=51, 24% 

Tätbebyggt område, 
n=150 79% 21%
Utanför tätbebyggt 
område, n=51 71% 29%

30 km/h, n=8 100% 0%

50 km/h, n=120 83% 17%

70 km/h, n=48 65% 35%

90 km/h, n=23 61% 39%

110 km/h, n=29 89% 11%

Sträcka, n= 92 75% 25%

Korsning, n=118 78% 22%

Motorväg, n=27 81,5% 18,5%

Flerfältsväg, n= 55 76% 24%

Tvåfältsväg, n= 96 78% 22%

Påfart, n=7 86% 14%

Avfart, n=5 100% 0%
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n=165, 
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Kör rakt fram, n=7 71% 29%
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värde på hastighetsändringen. Trots detta har flera mycket tydliga samband mellan 
vägmiljö och krockvåld upptäckts. Signifikansnivån 95 % har valts i de flesta fall men 
på grund av det begränsade materialet används ibland även resultat med 
signifikansnivån 90 %.  

Att Stockholms län är så överrepresenterat vad gäller påkörningar bakifrån har inte 
kunnat förklaras med hur insamlingen av data har gått till. Snarare är det så att den 
speciella trafikmiljön i Stockholm med tät trafik och ett hetsigt körtempo är den 
bidragande orsaken till att en så stor del av olyckorna har inträffat där. På infartsleder 
och liknande där det är tätt mellan påfarter och avfarter sker många olyckor och likaså i 
korsningar med mycket trafik. 

Det finns inget enkelt sätt att fysiskt förhindra påkörningar bakifrån såsom man kan för 
frontalkrockar och sidokollisioner. De absolut viktigaste åtgärderna för att förhindra den 
här typen av olyckor och minska antalet whiplashskador är sänkta hastigheter och ett 
bättre flyt i trafiken. Köer och trängsel är den absolut viktigaste orsaken till påkörningar 
bakifrån på sträckor. Sådana situationer uppkommer exempelvis vid på– och avfarter till 
motorvägar, vid vägarbeten eller liknande som begränsar körutrymmet. Längre 
accelerations – och decelerationsfält skulle antagligen kunna minska trängseln vid 
påfarter och avfarter.  

Likaså är en tydlig väg – och trafikmiljö väldigt viktig för att förhindra påkörningar 
bakifrån. Osäkerhet om hur man skall bete sig och dålig uppmärksamhet ger upphov till 
många olyckor. Exempelvis kan vinkeln från en påfart eller in i en cirkulationsplats ge 
dålig sikt vilket gör att uppmärksamheten riktas mot trafiken på den anslutande vägen 
istället för mot fordonet framför. En liten anslutningsvinkel leder även till högre 
hastigheter. Att ge plats för svängande fordon i korsningar genom olika typer av 
kanalisering gör att de svängande fordonen kan stanna eller sakta in utan att hindra 
trafiken bakifrån. 

Hastighetsbegränsningen har visat sig ha en mycket stor betydelse för skaderisken. 
Särskilt tydligt är detta inom tätbebyggt område och i korsningar. Där trafiken flyter på 
utan hinder är höga hastighetsbegränsningar inget problem, exempelvis har motorvägar 
lägre krockvåld än andra typer av vägar trots höga hastighetsbegränsningar. Det är då 
fordon av någon anledning tvingas stanna eller sakta in som skaderisken blir mycket 
hög vid höga hastighetsbegränsningar. Variabla hastighetsgränser på vägar med 
tillfälliga köbildningar ger ett bättre flyt i trafiken och kan därmed leda till färre och 
lindrigare olyckor. Sänkta hastighetsbegränsningar inom tätbebyggt område eller före 
korsningar, samt en utformning som stödjer sänkta hastigheter skulle leda till färre och 
lindrigare olyckor, inte bara vad gäller påkörningar bakifrån. 

Förutom åtgärder för sänkta hastigheter är cirkulationsplatser en mycket god lösning i 
korsningar. Cirkulationsplatser har inte visat sig minska antalet påkörningar bakifrån 
men de underlättar vänstersvängar och ger en lägre skaderisk än andra typer av 
regleringsformer. Även för andra typer av trafikolyckor har cirkulationsplatser visat sig 
ha en mycket god effekt. 

Whiplashskador och påkörningar bakifrån syns inte i den officiella statistiken och glöms 
ofta bort eftersom olyckorna oftast klassas som lindriga. Faktum är dock att den här 
typen av olyckor idag är ett stort problem och orsakar mycket lidande och stora 
kostnader för samhället. Att fokusera mer på den här typen av olyckor är av största vikt 
om man vill minska antalet allvarligt skadade i trafiken. 
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Summary 
The importance of road - and traffic environment for whiplash injuries in rear-end 
impacts
Background

Over 50 % of the traffic injuries that lead to disability are whiplash injuries and the 
number has increased over the last years. Every year, 25 000 people get a whiplash 
injury and about 1500 of these lead to disability. Whiplash injuries, or Whiplash 
Associated Disorders, refer to the swift extension–flexion motion of the neck, which 
may cause injuries in the soft tissues in the neck. The symptoms related to whiplash 
injuries are mainly pain and stiffness, pricking and numbness in the neck and back. The 
most common cause of whiplash injuries is rear–end accidents. 

Rear–end accidents and whiplash injuries are often invisible in the official statistics. 
The reason for this is that the symptoms do not appear immediately and also because the 
police usually are not involved since the question of responsibility is often clear. This 
makes it difficult to get information about this type of accidents from the official 
statistics and therefore information from insurance companies provide a much better 
picture of these accidents. 
The insurance company Folksam has shown a strong relation between crash severity, 
measured as change of velocity and mean acceleration, and the risk of whiplash injuries 
in rear–end accidents, see figure 1 and 2. 
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Figure 1.  Risk of initial and long lasting                Figure 2. Risk of initial and long lasting  
symptoms versus mean acceleration in                symptoms versus change of velocity 
rear–end impacts                in rear–end impacts 

The aim of this study is to find relations between road environment and crash severity 
and to discern in which kinds of road environments the crash severity is especially high 
and thereby increases the risk of whiplash injuries. Factors concerning the traffic 
situation will also be studied. The aim is also to investigate where and how these kinds 
of accidents occur. 

Methods and materials

Since 1996 the Swedish insurance company Folksam has mounted a Crash Pulse 
Recorder (CPR) in about 60 000 cars. The recorder measures the crash pulse at the 
moment of impact in rear–end collisions. About 400 of these cars have been struck from 
behind. In some of the cases the crash pulse recorder has not been released and in other 
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cases the car has backed into something and are therefore not defined as rear–end 
accidents. These accidents are not included in the study. The study is limited to cases 
where the striking car is a passenger car since crashes involving heavier vehicles would 
bias the crash pulse too much. The material for this study consists of the remaining 216 
rear–end accidents. 

Information about where and how these accidents occurred was collected from the 
notifications of damage. To get more detailed information about the road environment 
on the accident–sites, inquiries were sent to the responsible road administration. The 
respons rate was 91 %. 

To discern dangerous road environment with regard to the risk of whiplash injury, the 
following measures of risk were used.  

• Quantity and share of rear– end accidents in different kinds of road 
environments.

• Injury risk in different kinds of road environments, i.e. the risk of a whiplash 
injury given that a rear–end accident has occurred. 

• Relative risk compared to other kinds of motor vehicle accidents. States in what 
kinds of road environments rear–end accidents are over– or underrepresented 
compared to other kinds of motor vehicle accidents. 

• Risk per vehicle. This measure shows in which regions in Sweden rear–end 
accidents are overrepresented. 

Thereafter the accidents were coded and analysed by the nature of the accident along 
with in what road–environment it occurred. In addition, regression analyses were used, 
to study injury–risk in different kinds of road environments, that is, the risk of having a 
whiplash injury, if struck from behind. The dependent variable is the crash severity, 
measured as change of velocity (km/h) or mean acceleration (g) and the independent 
variables are the different road environments. First analyses with only one independent 
variable included in every model were made and thereafter multiple analyses with 
several independent variables were performed. Some of the independent variables 
correlate, e.g. speed limit and type of road, wherefore multiple analyses are important. 
Since the type of relation between crash severity and road environment was not known, 
both an additive and a multiplicative model where used. 

Results

About 75% of the accidents occurred in urban areas. More than half of the accidents 
occurred on an approach to an intersection, but many also occurred on motorways and 
other large roads where queues and congestion had arisen. 

100 of the 216 investigated accidents (46 %), took place in the area of Stockholm, even 
though only 20 % of the cars equipped with a CPR are registered there. The official 
statistics also show that these kinds of accidents are overrepresented in Stockholm and 
other big cities. There is no evidence though that the risk of injury is higher there than 
in other regions. 

The majority of the struck cars are standing still or have low speeds at the moment of 
impact. This is also valid for motorways and other larger roads with high speed limits, 
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which implies that it is when vehicles have to slow down or stop, for example in queues 
or intersections, that these accidents occur. 

The strongest relation between injury risk and road environment is the speed limit on 
the road. Roads with speed limits 70 or 90 km/h have a significantly higher risk of 
injury than the ones with 50 km/h. This is particularly evident in intersections and urban 
areas. Despite this, a lower speed limit does not automatically mean lower injury risk. 
Roads with the speed limit 110 km/h actually have a lower injury risk than roads with 
the speed limits 70 or 90 km/h, which shows that other factors also contribute to the 
injury risk. On roads with a smooth pace the speed differences between cars are lower 
and therefore the crash severity becomes lower. 

Left turns also have a much higher injury–risk than other causes of rear–end accidents. 
When turning left, the driver has to slow down more than when turning right and he/she 
also blocks the traffic coming from behind, which leads to a higher crash severity. Left 
turns that lead to accidents typically occurs in T–junctions on rural roads with the speed 
limit 70 or 90 km/h. 

There are other relations as well between injury risk and road environment, which are 
not as strong as the ones mentioned above. The change of velocity is higher on major 
roads than on minor roads, in intersections with obligation to stop or to give way. The 
change of velocity also seems to be higher in T–junctions than in four–legged junctions. 
The change of velocity is lower on motorways, entry lanes and exit lanes than on other 
kinds of roads. 

In intersections, the form of regulation with the highest injury risk is traffic signals. 
Roundabouts give the lowest injury risk but the differences in injury risk between 
different regulation forms are small. 

Separate lanes for turning vehicles also seem to have a lower crash severity, compared 
to intersection without separate lanes. Separate lanes in intersections make it easier to 
anticipate other drivers´ behaviour and turning vehicles do not impede the traffic going 
straight. 

Table 1 and 2 below show the variables included in the analysis. They also show 
fraction of the accidents with high respectively low injury–risk (risk of WAD for more 
than one month > 10 %) in different road environments. Table 3 shows the fraction of 
accidents with high respectively low injury risk depending on accident cause.  
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Table 1. Fraction of accidents with high  Table 2. Fraction of accidents in intersections
(risk of WAD in rear – end accidents with high(risk of WAD in rear–end accidents>  
>10%) respectively low crash severity in 10%) respectively low crash severity in different 
different road environments.  road environments. 
n=number of accidents  n=number of accidents 

Table 1. Fraction of accidents with high 
(risk of WAD in rear – end accidents>10%)  
respectively low crash severity for 
different accident causes. 
 n=number of accidents   

Low  
crash
severity 
n=165, 76 %  

High crash 
severity 
 n=51, 24% 

Urban area, n=150  79% 21%

Rural area, n=51 71% 29%

30 km/h, n=8 100% 0%

50 km/h, n=120 83% 17%

70 km/h, n=48 65% 35%

90 km/h, n=23 61% 39%

110 km/h, n=29 89% 11%

Link, n= 92 75% 25%

Intersection, n=118 78% 22%

Motorway, n=27 81,5% 18,5%
Road with more 
than two lanes, 
 n= 55 76% 24%
Twolane–road, n= 
96 78% 22%

Entry lane, n=7 86% 14%

Exit lane, n=5 100% 0%

Low crash 
severity 
n=92, 78% 

High crash 
severity 
n=26, 22% 

Major road, n=23 70% 30% 
Minor road, n=31 84% 16% 
Separate turning 
lane, n=25 80% 20% 
No separate 
turning lane, n=28 79% 21% 
Roundabout, 
entrance, exit, n=24 88% 12% 
Pedestrian/bicyclist 
passing point, n=19 90% 10% 
Pedestrian/bicyclist 
passing point, n=48 81% 19% 
Entrance/exit 
lane, n=9            89% 11% 

T–junction, n=54 72% 28% 
Four–legged 
junction, n=45 80% 20% 

Roundabout, n= 14 86% 14% 
Traffic signals, n= 
39 77% 23% 
Stop or give way, 
n= 50 80% 20% 
Right–side priority 
rule, n= 7 71% 29% 

Low crash 
severity, 
n=165, 
76%

High crash 
severity, 
n=51, 24% 

Sudden braking, 
n=25 76% 24%
Left turn, n=22 55% 45%

Right turn, n=40 85% 15%
Straight forward in 
intersection, n=5 60% 40%
Direction in 
intersection 
unknown, n=19 69% 31%
Stopped for 
pedestrian, n=20 90% 10%
Queue on link , 
n=48 75% 25%
Queue  front of 
intersection , n=19 90% 10%
Change of lanes, 
n=2 100% 0%
Driving straight 
forward, n=7 71% 29%
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Discussion and countermeasures

With such a small material (216 accidents) and with some loss of information about the 
accidents, it is difficult to draw conclusions on a more detailed level about which road 
environments are the most dangerous. There are also many other circumstances, e.g. the 
construction of the vehicle, which will influence the crash pulse. These other 
circumstances are not included in the analyses.   

Furthermore, a major problem was that crash pulse data was not available for all 
accidents. 112 of the accidents only had an estimated value on the change of velocity. 
Despite this, several significant relations between road environment and risk of 
whiplash injury have been found. The significance level was chosen to 95 % but 
because of the limited material, a 90 % -level is sometimes used.  

The region of Stockholm was clearly overrepresented in the amount of rear end 
accidents. The way collection of data was made gives no explanation to this. The 
explanation must be found in the particular traffic environment in Stockholm, where 
traffic density and driving pace are higher than in other regions. Many accidents occur 
on arterial roads where exit– and entry lanes occur frequently as well as in intersections 
where traffic density is high.  

There is no easy way to physically prevent rear–end accidents, as it is for frontal and 
side impacts. The most important countermeasure to prevent these kinds of accidents 
and to reduce the number of whiplash–injured is lower speed limits and a better traffic 
flow. Queues and heavy traffic are the most common cause of rear end accidents on 
links. Such situations arise for example on entrance and exit lanes to and from 
motorways, by road work and the like that limit the driving space. Longer acceleration 
and deceleration lanes are one important countermeasure that might reduce congestion 
on entrance and exit lanes. 

A clear and simple road and traffic environment is also very important to prevent rear–
end accidents. Uncertainty about how to behave and lack of attention are the cause of 
many rear–end accidents. The angle from an entrance or a roundabout might for 
example lead to poor sight conditions, which draws the attention to the connecting road 
instead of the vehicle in front. A small angle might also lead to higher speeds. 
Furthermore, separate lanes for turning vehicles in intersections make it easer to slow 
down or stop without interrupting the traffic behind. 

The speed limit strongly influences the injury–risk. This is especially evident in urban 
areas and intersections. When the traffic flows without obstacles, high speed limits are 
not a problem, but when vehicles for some reason have to stop or slow down, high 
speeds lead to higher injury risk. Variable speed limits on roads with occasional 
congestions create a better flow in the traffic and might therefore lead to fewer and less 
severe accidents. Lower speed limits in urban areas or in front of intersections, together 
with a design that support lower speeds, would have a positive effects on all kinds of 
accidents, not only rear–end accidents. 

Besides countermeasures for lower speeds, roundabouts are a good solution in 
intersections. In this study, roundabouts have not been found to decrease the number of 
rear–end accidents but they simplify left turns and give lower injury risk than other 
kinds of regulations. Roundabouts also have a positive effect on other kinds if accidents. 



XII

Whiplash injuries and rear–end accidents are often forgotten since the accidents are 
classified as minor and are not included in the official statistics.  But not to forget, these 
kinds of accidents are a major problem and cause much pain for the affected individual 
as well as being a considerable cost for society. It is of great importance to focus more 
on these accidents in the future, if the number of seriously injured is going to decrease.



1

1. Inledning 
Whiplashskador är idag ett stort trafiksäkerhetsproblem, såväl räknat i pengar som i 
lidande. Ofta klassas dessa skador som lindriga i den officiella statistiken men mer än 
hälften av de motorfordonsolyckor som leder till invaliditet är whiplashskador och 
antalet fall ökar hela tiden1. Stora insatser har på senare år gjorts för att stoppa den här 
utvecklingen. Främst har insatserna varit inriktade på att mildra konsekvenserna när en 
olycka sker, exempelvis genom tekniska åtgärder på fordonet såsom säten med 
whiplashskydd.  

Den största delen av whiplashskadorna i trafiken uppkommer vid påkörningar bakifrån. 
Viss kunskap om var den här typen av olyckor sker finns i den officiella statistiken. 
Däremot finns ingen tidigare kunskap om var de allvarligare olyckorna med förhöjd 
risk för whiplashskada sker. Att kunna identifiera de vägmiljöer där dessa olyckor sker 
är en viktig del av att kunna förhindra den utveckling vi ser idag med ett ökat antal 
whiplashskadade i trafiken. Att inte bara minska antalet olyckor utan även minska de 
olyckor som leder till allvarlig skada ligger helt i linje med Nollvisionens mål ”Noll 
dödade och allvarligt skadade i trafiken”. 

Den här studien bygger på olycksdata från Folksam. Syftet med arbetet är att undersöka 
dels i vilka typer av vägmiljöer dessa olyckor sker samt om det finns något samband 
mellan vägmiljön och hur allvarlig olyckan blir.  

1http://www.whiplashkommissionen.org/pdf/Wk_rapport2.pdf, 2004-11-29.  Whiplashkommissionen 
2003-07-01 – 2004-06-30, Rapport 2 



2



3

2. Bakgrund 
Whiplashskador är i dag ett större problem än någonsin, med ett ökande antal fall varje 
år. Whiplashskador står för över hälften av de skador från motorfordonsolyckor som 
leder till invaliditet2 och mer än hälften av dessa uppkommer vid påkörningar bakifrån. 
Typiskt för whiplashskador är att de uppkommer i relativt låga hastigheter i stadstrafik. 

Huruvida en whiplashskada kommer att uppstå efter en krock har med flera faktorer att 
göra. Dels har hastigheten med vilken man blir påkörd betydelse men även 
fordonskonstruktion och individens förutsättningar har stor inverkan. Kraften i krocken 
påverkas av vägmiljön och den trafiksituation som råder där. 

2.1 WAD – Whiplashrelaterade besvär 
Whiplash är egentligen inte namnet på en speciell skada utan på den pisksnärtrörelse 
som i vissa sammanhang kan ge nackbesvär. Ett riktigare namn är Whiplash Associated 
Disorder, WAD, eller whiplashrelaterade besvär. 

Bland de symptom som kan uppkomma är de vanligaste smärta och stelhet i nacken, 
huvudvärk, yrsel och domningar och stickningar i armar och händer. För det mesta går 
symptomen över efter några dagar eller veckor men en liten grupp, 5-10 % av alla 
drabbade får kroniska besvär som gör dem mer eller mindre invalidiserade3. I reella 
siffror betyder det att 25 000 får whiplashskada av det mer övergående slaget varje år 
och av dessa får ca 1500 bestående men4. Detta kostar samhället mycket pengar varje år 
och leder till ett stort lidande för de drabbade. Uppgifterna om hur många som drabbas 
av WAD i trafiken varierar beroende på vilken källa man går till. I en av Vägverket 
utgiven rapport5 uppskattas antalet drabbade till 6000 varje år vilket är en knapp 
fjärdedel av ovan nämnda siffra. Denna stora skillnad beror på dels den ofullständiga 
olycksrapporteringen men även på att WAD är en skada som är svår att diagnostisera. 

WAD kan även uppkomma på andra sätt än bara genom trafikolyckor, till exempel vid 
olika typer av fallolyckor, det är som ovan beskrivits pisksnärtrörelsen som är upphovet. 
Det absolut vanligaste inom trafikolyckor är att WAD uppkommer vid påkörningar 
bakifrån. Över hälften av skadorna uppkommer på detta sätt. 27 % uppkommer efter 
frontalkrockar och 16 % efter sidokollisioner.6

Vid en påkörning bakifrån kommer det påkörda fordonet att accelerera framåt, beroende 
på med hur stor kraft påkörningen skedde och hur mycket energi som fordonet kan ta 
upp genom deformationer. Personer i fordonet kommer då att träffas i rygg och huvud 
av sätet och sedan kastas framåt. Huvudet förflyttas långsammare än resten av kroppen 
på grund av dess masströghet, vilket gör att huvudet stannar kvar när resten av kroppen 
förflyttas framåt. Huvudet sträcks bakåt och denna sträckning står i direkt proportion till 
den kraft som överförs i krocken. Sedan kastas huvudet framåt innan kroppen återgår till 
”normalläge”. Allt sker under mindre än ca 400 millisekunder. 

2 http://www.forsakringsforbundet.com/common/browse.asp?id=2533 
3 Nygren et al, Nackskador efter bilolyckor, 2000 
4 http://www.forsakringsforbundet.com/common/browse.asp?id=2533 
5 Vägverket, Avståndsprojektet. Konfliktstudie i korsningen Hamngatan - Regeringsgatan, Stockholm, 
Rapport 1998:0331 
6 Nygren et al, Nackskador efter bilolyckor, 2000 
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Det har diskuterats när under krockögonblicket, eller var och när i pisksnärtrörelsen som 
skadan uppkommer. En teori är att skadan uppkommer när huvudet rör sig horisontellt 
bakåt, relativt bålen, tidigt i krockskedet. Det har även föreslagits att skadan kan 
uppkomma då huvudet kastas framåt. Dessa studier bygger bland annat på försök på 
nedsövda försöksdjur. Det har inte funnits någon DUMMY docka för att göra de typer 
av test som behövs vid mer ingående analyser av whiplashmekanismer. 7

I de flesta fall kan man inte diagnostisera patienten med annat än dess egen smärtbild. 
Det finns inga frakturer eller ligamentsbristningar som ger synliga skador. Det är därför 
även svårt att behandla skadan. De flesta WAD beror på skador i nervvävnaden i 
halsryggen. Dessa uppstår på grund av tryckskillnaderna som uppkommer i kanalerna 
mellan kotorna. Kanalerna innehåller vätskor och vävnader som utsätts för ett högt tryck 
vid den hastiga böjningen som uppstår i pisksnärtrörelsen. Dessa tryckskillnader ger 
upphov till töjningar i mjukvävnaderna som omger kanalen samt skador i halsryggens 
nervvävnad. Det är dock inte säkerställt hur skadorna uppkommer och flera olika teorier 
finns om detta. 8

WAD indelas i 4 kategorier eftersom symtombilden är så bred. Då WAD diskuteras så 
är det nivåerna 1-3 som menas, se tabell 1. 
Tabell 1. Indelning av nackskador efter skadegrad.9

WAD 0 Inga besvär och inga objektiva fynd. 

WAD 1 Smärta, stelhet eller ömhet. Inga objektiva fynd 

WAD 2 Nackbesvär och muskoloskelettala fynd. Blödningar i mjukdelar  

WAD 3 Nackbesvär och neurologiska fynd. Skada på nervsystemet 

WAD 4 Nackbesvär, fraktur och dislokation 

2.2 Krockvåld 
Whiplashskador uppkommer typiskt under krockar i relativt låga hastigheter. Vid 
kollisioner i höga hastigheter som ger högre krockvåld ser skadebilden annorlunda ut. 
Kotfrakturer och ryggskador kan uppkomma och i vissa fall kollapsar bilstolen och 
personen åker in i baksätet eller ännu värre ut genom bakrutan.10 Dessa typer av skador 
uppkommer då hastighetsändringen är över 25-30 km/h.  

Energin som överförs i krocken beror främst på två faktorer– de inblandade bilarnas 
massa samt hastighet. Att den överförda energin inte är absolut beroende av massan och 
hastigheten hos de inblandade fordonen beror på att en del av energin kommer att tas 
upp genom deformationer och då har de inblandade fordonens elastiska egenskaper stor 
betydelse. 

Flera studier har gjorts för att undersöka sambandet mellan hastighetsändringen vid 
krock och whiplashskada. Det är av naturliga skäl svårt att utföra sådana studier 
eftersom man inte gärna kan göra tester som leder till skador på människor.  

7 Nygren et al; Nackskador efter bilolyckor, 2000 
8 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 
9 Tabellen delvis hämtad från: Nygren et al; Nackskador efter bilolyckor, 2000 
10 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 
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Det påkörda fordonets hastighetsändring under krockögonblicket (de första ca 120 
millisekunderna efter kollision) är det vanligaste måttet på en kollisions 
allvarlighetsgrad vad gäller uppkomsten av whiplashskada. Forskning från Folksam11

visar dock att medelaccelerationen verkar vara ett något bättre mått för hur stor risken 
att drabbas av långvarig whiplashskada är vid påkörning bakifrån. Figur 1 och 2 nedan 
visar hur risken för whiplashsymtom efter en påkörning bakifrån beror på krockvåldet 
(hastighetsändringen eller medelaccelerationen). Tre kurvor är inlagda i diagrammen. 
En för initiala symptom, en för de med symptom mer än en månad och en linje för de 
med symptom mer än sex månader.  
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Figur 1. Skaderisk vid påkörning bakifrån mot hastighetsändringen (km/h) 12
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Figur 2. Skaderisk vid påkörning bakifrån mot medelacceleration (g) 13

Folksams forskning visar att då hastighetsändringen är ca 15 km/h märks en tydlig 
ökning av risken för långvarig (symtom mer än en månad) WAD. Hastighetsändringar 
under ca 5 km/h har inte gett några fall av långvariga WAD. En medelacceleration på 
över 4g (g=9,81 m/s2) ger även det en kraftigt ökad risk. Då medelaccelerationen är 
under 3g har inga fall av långvariga WAD registrerats. Naturligtvis har krockpulsens 
karaktär betydelse men de tydligaste sambanden med risk för whiplashskada är 

11 Kullgren et al, Validation Of Neck Injury Criteria Using Reconstructed Real Life Rear End Crashes 
with Recorded Crash Pulses. Proceedings Of the ESV Conference, Nagoya, 2003 
12 Bild hämtad från Krafft et al. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor 
och krockprov, 2003 
13 Bild hämtad från Krafft et al. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor 
och krockprov, 2003 
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relaterade till hastighetsändring och medelacceleration.14 Figur 3 nedan visar 
krockpulsen vid en påkörning bakifrån.  
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Figur 3. Exempel på krockpuls, v och ã, vid en påkörning bakifrån15

2.3 Fordonet 
Den stora ökningen av antalet whiplashskadade i Sverige beror främst på förändrad 
konstruktion i nyare bilar. Bilindustrin har satsat på att mildra de svåraste olyckorna, 
vilket det naturligtvis inte är något fel med, men tyvärr på bekostnad av 
whiplashskyddet. Idag görs bilarna styvare än tidigare för att klara av högvåldskrockar, 
vilket gör att inte lika mycket energi kan tas upp vid lågvåldskrockar. Samma sak gäller 
för nyare bilstolar. De har en starkare struktur för att inte kollapsa vid kraftiga krockar. 
Detta gör att den åkande utsätts för ett kraftigare framkast vid kollisioner.16 Risken för 
whiplashskada är dubbelt så stor för personer i den påkörda bilen som i den påkörande 
bilen17. Det är personerna i framsätet, och framförallt föraren som har störst risk att 
drabbas av whiplashskada18. Anledningen till att det är på det sättet är inte helt känt men 
en trolig förklaring är skillnaden i sätenas utformning och förmåga att fånga upp 
kroppens rörelser. I baksätet är sätena infästa i karossen vilket gör att de blir styvare och 
inte ger lika mycket återfjädring eftersom den plastiska (bestående) deformationen blir 
större19.

Figur 4 nedan visar hur nackskadorna ökat i bilar av nyare årsmodeller medan andra 
typer av skador har minskat. 

14 Krafft et al. Influence of Crash Pulse Characteristics on Whiplash Associated Disorders in Rear 
Impacts- Crash Recording in Real Life Crashes, 2002 
15 Figur från Folksam Forskning 
16 Nygren et al, Nackskador efter bilolyckor, 2000 
17 Krafft, Non-fatal injuries to car occupants, 1998 
18 Berglund et al, Occupant- and Crash- Related factors Associated with the Risk of Whiplash Injury, 
2002
19 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 
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Figur 4. Förväntat antal skadade fördelat på olika kroppsdelar för bilar av olika årsmodell.20

De inblandade fordonens elastiska egenskaper har stor betydelse för krockvåldets 
storlek. Då rörelsemängden alltid är konstant spelar det stor roll hur mycket energi som 
tas upp av fordonen i form av deformationer. Fordonens material och utformning har 
alltså stor betydelse för hur energin fortplantas.  

Främst är det den påkörande bilens massa som ger upphov till större hastighetsändring 
men även motorns placering har betydelse eftersom den är avgörande för hur mycket 
energi som kommer att överföras till den påkörda bilen och hur mycket som kommer att 
tas upp som deformationer. En longitudinellt placerad motor ger en högre risk för WAD 
vid krock jämfört med en transversalt placerad motor. En longitudinellt placerad motor 
har mindre avstånd mellan motor och framkant så deformationszonen blir inte lika stor. 
En longitudinellt och en transversalt placerad motor har även olika infästningar vilket 
påverkar krockvåldet. 

Risken för WAD ökar då viktskillnaden mellan den påkörande och den påkörda bilen 
ökar.21 För sin egen säkerhet är det bättre med en stor och tung bil men man utsätter 
samtidigt sina medtrafikanter för stora risker. Viktskillnaden mellan fordonen har störst 
betydelse för hur stor hastighetsändringen blir medan de inblandade bilarnas struktur 
har betydelse för accelerationsnivån. Eftersom accelerationsnivån är ett bättre mått på 
risken för whiplashskada är det fordonens struktur och elastiska egenskaper som har 
störst betydelse. 

Den mesta forskningen inom whiplashskador och trafik har varit inriktad på så kallade 
passiva trafiksäkerhetsåtgärder som skall lindra konsekvenserna av olyckan då den sker. 
Bilstolens konstruktion är av stor betydelse för risken att drabbas av whiplashskada. En 
bra bilstol kan minska risken för whiplashskada med upp till 50 % vid en olycka. 
Krockkuddar minskar risken för WAD vid frontalkollisioner.22

Det allra bästa är naturligtvis om olyckor helt kan undvikas. Aktiva 
trafiksäkerhetsåtgärder har som syfte att förhindra att olyckor sker, t ex låsningsfria 
bromsar, högt placerade bromsljus och antisladdsystem. Andra exempel på sådana 
åtgärder på fordonet, är ITS, Intelligent Transportation Systems, tekniker som skall 
hjälpa till att förhindra påkörningar bakifrån. En variant är ACC, Adaptive Cruise 
Control som upptäcker långsamt körande fordon framför och även sänker den egna 
bilens hastighet till samma nivå. Den fungerar även som en avståndshållare och vanlig 

20 Hägg et al, Car Model Safety Rating, 1999 
21 Krafft, Non-fatal injuries to car occupants, 1998 
22 Kullgren et al, Influence Of Airbags and Seatbelt Pretensioners On AIS 1 Neck Injury For Belted 
Occupants In Frontal Impacts, Stapp Car Crash Journal, nr 44 ,2000 
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farthållare. En annan variant är CWSs, Collission Warning Systems, som även den 
upptäcker långsamma fordon framför men som istället för att bromsa, varnar föraren. 
Dessa båda installeras i fordonet och ingen övrig teknik eller kommunikation behövs.23

Aktiva vägmiljöåtgärder kan till exempel vara åtgärder för förbättrad sikt och tydlighet.  

2.4 Individen 
Det finns flera individuella faktorer som påverkar om en person kommer att få en 
whiplashskada i samband med krock. Den viktigaste är huruvida du är kvinna eller man. 
Kvinnor löper större risk än män att drabbas av whiplashskada men hur mycket större 
denna risk är, är inte helt fastställt. Kvinnor har 20 % högre risk för whiplashskada än 
män vid en trafikolycka visar en studie24  medan en annan studie25 gör gällande att 
kvinnor löper dubbelt så stor risk för whiplashskada vid påkörning bakifrån. Detta har 
troligtvis att göra med att män har en större kroppsmassa än kvinnor och därmed 
belastar stolen mer. Då en större massa trycks mot stolsryggen blir återfjädringen 
mindre eftersom den plastiska deformationen (bestående deformation) blir större. 
Kvinnor med sin lättare kroppsmassa återfjädrar alltså mer.26 Ålder verkar inte ha någon 
särskild betydelse för risken att drabbas av whiplashskada. Vad som däremot är av stor 
betydelse är om individen tidigare har haft en nackskada. Toleransen mot påfrestningar 
är då mindre och risken beräknas till 4,5 gånger högre än för personer utan tidigare 
nackskada.27

2.5 Väg – och trafikmiljöns betydelse för trafiksäkerheten 
Det finns inte särskilt mycket forskning om väg– eller trafikmiljö och whiplashskador. 
Vad man vet är att påkörningar bakifrån, som är den största orsaken till whiplashskador, 
är vanligast förekommande i tätbebyggda områden vid olika stopp, exempelvis 
trafiksignaler. Hastigheterna vid krock brukar vara tämligen låga. 28

Det finns mycket generell kunskap om vägmiljöns betydelse för trafiksäkerheten men 
inte särskilt mycket om just påkörningar bakifrån. Olika typer av olyckor kräver olika 
typer av åtgärder och det är inte alltid som åtgärderna ger förbättrad 
trafiksäkerhetseffekt för alla typer av olyckor. Det är inte enbart den fysiska 
utformningen som påverkar risken för påkörningar bakifrån. Den allmänna 
trafiksituationen är även den mycket betydelsefull. Faktorer som trängsel, förarbeteende 
och dylikt är också mycket betydelsefullt för risken för olyckor. 

WAD uppkommer som tidigare sagts oftast vid påkörningar bakifrån. I den svenska 
statistiken används inte påkörning bakifrån som definition, utan den här typen av 
olyckor klassas som antingen upphinnandeolyckor eller avsvängningsolyckor, och i 
vissa fall körfältsbyte/omkörning, beroende på omständigheterna kring olyckan. Därför 
är det svårt att få reda på var påkörningar bakifrån sker exakt och hur vanligt 

23 National Transportation Safety Board, Vehicle- and Infrastructure - Based Technology for the 
Prevention of Rear- End Collisions, 2001 
24 Berglund et al, Occupant- and Crash- Related factors Associated with the Risk of Whiplash Injury, 
2002
25 Dolinis, Risk factors for ”whiplash” in drivers: a cohort study of rear-end traffic crashes, 1997 
26 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 
27 Dolinis, Risk factors for ”whiplash” in drivers: a cohort study of rear-end traffic crashes, 1997 
28 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 
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förekommande de är från den officiella statistiken. Upphinnandeolyckor är oftast 
påkörningar bakifrån och sker främst på motorvägar. Avsvängningsolyckor inkluderar 
såväl påkörningar bakifrån som sidokollisioner och sker naturligtvis främst i korsningar. 
Den allra största delen av påkörningar bakifrån syns inte i den officiella statistiken. 
Detta beror på att dessa olyckor är relativt ”lindriga”, symptomen på WAD upptäcks 
ofta inte på en gång och skuldfrågan är tämligen klar.  

2.5.1 Avståndshållning 
Avståndet mellan fordonen är på många sätt avgörande för om en påkörning bakifrån 
kommer att inträffa. Vid korta avstånd finns inte samma utrymme för att klara oväntade 
händelser som vid långa. Om flera bilister i följd håller otillräckligt avstånd utvecklar 
sig lätt en incident till en olycka då inbromsningarna fortplantar sig bakåt i tät trafik. 
Avståndet mellan bilarna blir mindre och mindre för att till slut vara för litet för att 
undvika krock.29

Faktorer som kan påverka avståndshållningen är dels sådana som har med vägmiljön 
och sådant som har med fordonet och föraren att göra. I en studie om avståndshållning i 
tätortskorsningar listades följande faktorer som kan påverka avståndshållningen30:

I trafikmiljön 

• Hastighet 

• Väggeometri 

• Sikt

• Korsningstyp 

• Väglag 

• Trafikflöde

I bilen 

• Förare 

• Fordonstyp 
Hos föraren 

• Felbedömning av den egna och bilens körförmåga 

• Dålig uppmärksamhet, exempelvis trötthet 

• Distraktion
I den här studien är samtliga punkter under Trafikmiljö medtagna, med undantag av 
sikt. Siktförhållanden i korsningar har inte visat sig ha någon signifikant påverkan på 
risken för personskadeolyckor. Däremot märks en liten nedgång i antalet materiella 
skador. 31  Att sikten inte har så stor betydelse i korsningar som man skulle kunna tro har 
troligtvis att göra med att föraren skärper uppmärksamheten mer vid dålig sikt. Den 
sista punkten i listan ovan gäller distraktion. Distraktion kan ha såväl med föraren att 

29 Englund, Avståndsprojektet, Rapport 1998:0331 
30 Nilsson Aruhsell. Avståndshållning i tätortskorsningar - En modell. VTI meddelande 858. 1999 
31 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok., 1989 
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göra, om denna sysslar med annat än bara bilkörning i bilen (t ex pratar i telefon eller 
ställer in radiostation) men distraktion har i allra högsta grad även att göra med 
vägmiljön. En otydlig och rörig vägmiljö kan avleda uppmärksamheten från körningen 
och den omgivande trafiken till att hitta rätt och orientera sig. 

En undersökning från Vägverket visar att 9 av 10 bilister upplever att bakomliggande 
fordon ofta håller för kort avstånd men bara 1 av 20 tycker att de själva ofta kör för 
nära.32 Detta visar att det är lätt att hålla för kort avstånd utan att själv vara medveten om 
det. Det upplevs som särskilt svårt att hålla avståndet i ”krångliga” vägmiljöer, 
stadstrafik och rondellkörning, enligt samma studie. 

2.5.2 Hastighetens betydelse 
Hastigheten på en väg har mycket stor betydelse för dels antalet olyckor men också för 
konsekvenserna av olyckorna.  Högre hastighet leder till fler olyckor eftersom såväl 
bromssträckan som reaktionssträckan blir längre. Dessutom blir olyckorna allvarligare 
eftersom mer energi överförs i höga hastigheter. Det är särskilt olyckorna med svåra 
personskador som mest påverkas av hastigheten33. Hastighetsbegränsningen säger en del 
om den reella hastigheten på vägen, men inte allt. I många fall är de egentliga 
hastigheterna högre än vad hastighetsbegränsningen anger, men i vissa lägen kan den 
vara väsentligt lägre, exempelvis vid tät trafik och köer. En minskning av 
hastighetsbegränsningen leder ändå, generellt sätt, till färre och lindrigare olyckor. En 
begränsning av hastigheten från 90 km/h till 70 km/h minskar antalet olyckor med 
material– eller personskada med 24 %. Dödsolyckorna minskar med 43 %. En sänkning 
från 50 km/h till 30 km/h minskar personskadeolyckorna med 48 %.34

2.5.3 Bebyggelsegrad 
Enligt den officiella svenska statistiken sker ca 55 % av upphinnandeolyckorna med 
personskada inom tätbebyggt område, och ca 51 % av avsvängningsolyckorna.35

I en undersökning från Australien, Melbourne där olyckorna är indelade efter 
bebyggelsegrad (degree of urbanisation) inträffade endast ca 5 % av påkörningarna 
bakifrån på landsbygd, ca 9 % i tätorterna kring det studerade stadsområdet och 86 % i 
själva staden. De allvarligaste olyckorna med personskada skedde dock på 
landsbygden.36

2.5.4  Storstadsregionerna 
Om man studerar den officiella statistiken (år 2002) över upphinnandeolyckor, som är 
den vanligaste typen av påkörning bakifrån, visar det sig att 33 % av alla 
upphinnandeolyckor i Sverige sker i Stockholms län. För alla typer av vägtrafikolyckor 
med personskada sker ca 20 % i Stockholms län men bara 18 % av alla personbilar 
finns där.37 Upphinnandeolyckor är alltså klart överrepresenterade i Stockholms län och 
orsaken till detta är antagligen den täta trafiken. En större andel upphinnandeolyckor ses 

32 Englund, Avståndsprojektet, Rapport 1998:0331 
33 Holmberg, Hydén, Trafiken i samhället. Grunder för planering och utformning, 1996 
34 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok, 1989 
35 http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html,  2004-11-05 
36 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
37 http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html, 2004-11-02 
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också för Skåne län och Malmö kommun samt Västra Götalands län och Göteborgs 
kommun. Det verkar alltså som om storstadsregionerna är överrepresenterade när det 
gäller upphinnandeolyckor. 

I en studie visas också att påkörningar bakifrån är mer beroende av trafikdensiteten än 
andra typer av olyckor. Andelen olyckor är högre vid trafiktopparna på dygnet än andra 
olyckor. 38 Samma sak visar även en norsk studie om påkörningar bakifrån39. Detta kan 
vara en av förklaringarna till att storstadsregionerna är överrepresenterade vad gäller 
upphinnandeolyckor. Det kan naturligtvis även vara så att de vägmiljöer där 
upphinnandeolyckor är vanligast förekommande, främst finns i storstadsregionerna. 

2.5.5 Sträcka 
Orsak till påkörningar bakifrån på sträcka är ofta densitetsberoende. Vid vissa kritiska 
flödesvolymer uppstår trängsel och ”vågor” av plötsliga inbromsningar fortplantar sig 
bakåt i trafiken. På motorvägar är det vanligt med olyckor vid påfarter och avfarter, 
särskilt då dessa ligger nära varandra. Det uppstår då många körfältsbyten som leder till 
ryckigt körmönster.40

Signalreglerade övergångsställen på sträckor kan innebära häftiga inbromsningar om de 
kommer plötsligt och leda till påkörningar bakifrån. I övrigt så minskar sådana 
utformningar antalet olyckor41.

2.5.6 Korsningar  
Påkörningar bakifrån sägs ofta vara ett typiskt korsningsproblem. I en studie om 
whiplashskador, som bygger på polisrapporterade olyckor i Australien är 74 % av 
påkörningarna bakifrån i tätort korsningsolyckor.42 I en annan australiensisk studie, 
också med polisrapporterade olyckor var det i Melbourne (metro) som det förekom 
störst andel påkörningar bakifrån i korsningar, ca 60 %, i tätorterna runt omkring ca 56 
%. På landsbygden var bara ca 31 % av olyckorna korsningsolyckor. Avstånd mellan 
korsningar har dock visat sig inte ha någon betydelse för påkörningar bakifrån.43 Detta 
trots att täta avstånd mellan korsningar oftast leder till mer köer och ryckigare körning. 

Regleringsform

Korsningens utformning och regleringsform har stor betydelse för trafiksäkerheten. 
Cirkulationsplatser har visat sig ha en mycket positiv effekt på trafikolyckornas antal. 
Detta har flera olika orsaker – dels minskar antalet konfliktpunkter, dels har alla fordon 
samma riktning vilket gör det lättare att förutsäga en förares manöver. 
Cirkulationsplatser med rätt utformning dämpar även hastigheterna och underlättar 
vänstersvängar.44 Nackdelen med cirkulationsplatser är att dessa kan upplevas som 
röriga och svåra att hålla avståndet i45, vilket möjligen kan ge en ökning av påkörningar 
bakifrån. Att antalet konfliktpunkter minskar borde inte ha särskilt stor betydelse för 

38 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
39 Jenssen Deinboll, Sakshaug, Studium av ulykker med påkjöring bakfra, 1996 
40 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
41 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok. TØI, 1989 
42 Dolinis, Risk factors for ”whiplash” in drivers: a cohort study of rear-end traffic crashes, 1997 
43 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
44 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok, 1989 
45 Vägverket, Avståndsprojektet. Upphinnandeolyckor. Resultat av studie, Vägverket Rapport 
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påkörningar bakifrån eftersom dessa konfliktpunkter inte är särskilt intressanta för den 
här typen av olyckor. 

I en undersökning om tidluckor (tiden det från att första bilen har passerat en viss punkt 
med bakändan tills efterföljande bil passerar samma punkt med sin främre del) före 
korsningar visar det sig att tidluckorna ökar före korsningar med väjningsplikt (och det 
studerade fordonet har företräde) men minskar före korsningar med signalreglering. Ju 
mindre tidlucka desto större risk för att en olycka med påkörning bakifrån skall 
inträffa.46 Signalreglerade korsningar ger ofta en förbättrad allmän trafiksäkerhet jämfört 
med korsningar med väjningsplikt eller oreglerade korsningar eftersom man separerar 
konflikterande strömmar. Främst är det då mötande trafik som separeras.47

Den positiva aspekten med signalreglering kan inte appliceras på påkörningar bakifrån. 
Snarare är signalreglering en regleringsform som kan öka antalet påkörningar bakifrån 
eftersom det ofta leder till olika tolkningar om huruvida man hinner över eller inte innan 
signalen slår om.48

 I en studie om upphinnandeolyckor skedde 23 % av alla studerade olyckor i 
signalreglerad korsning och 12 % i cirkulationsplats.49

Korsningstyp

Påfarter och liknande lösningar för högersvängande kan vara ett problem om 
korsningsvinkeln är för liten. Dels kan en liten korsningsvinkel leda till högre 
hastigheter och dels leder det till sämre sikt.50

Trevägskorsningar har inte lika många konfliktpunkter som en fyrvägskorsning. Därför 
är en åtgärd som ibland tillämpas att dela upp fyrvägskorsningen till två 
trevägskorsningar istället, s.k. förskjuten fyrvägskorsning. Trafiksäkerhetseffekten av 
denna åtgärd är mycket beroende av hur stor sidovägstrafiken är51.

Kanalisering

Kanalisering definieras enligt VU 9452 som ”Ordnande av fordonsströmmar i väg– 
(gatu) korsning. Uppdelningen sker med trafiköar, vägmarkeringar etc och syftar till att 
leda, åtskilja och fixera enskilda fordonsströmmars  färdväg.” 

Kanalisering påverkar avståndshållningen och därmed risken för en påkörning bakifrån, 
om det påkörda och det påkörande fordonet skall svänga åt samma håll i en korsning. 
Ett fordon som skall svänga saktar ner mer än ett fordon som skall köra rakt igenom 
korsningen. Om det framförvarande fordonet skall svänga och fordonet bakom skall 
fortsätta rakt fram genom korsningen kommer tidluckan att minska vilket även gör att 
risken för en upphinnandeolycka ökar. Det är även lättare att förutse ett fordons 
beteende om det ligger i ett särskilt svängkörfält.53

46 Nilsson Aruhsell, Avståndshållning I tätortskorsningar, VTI meddelande 858, 1999 
47 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt.. 
48 Nilsson Aruhsell, Avståndshållning I tätortskorsningar, VTI meddelande 858, 1999 
49 Vägverket, Avståndsprojektet. Upphinnandeolyckor. Resultat av studie, Vägverket Rapport  
50 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
51 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok. TØI, 1989 
52 http://www.vv.se/templates/page3____1597.aspx, 2004-11-09 
53 Nilsson Aruhsell. Avståndshållning i tätortskorsningar. En modell. VTI meddelande 858. 1999 
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Det finns olika typer av utformning i korsning för att skilja fordonsströmmar med olika 
riktning. De vanligaste visas i figur 5 a-c. I den första bilden, a, är trafikströmmarna 
endast åtskilda av vägmarkeringar. I bild b har vägbanan breddats för högersvängande 
före korsningen. I den tredje bilden, c, är högersvängande trafik fysiskt åtskild från den 
övriga genom en refug. Denna lösning används då man vill förenkla och öka 
framkomligheten för högersvängande. Denna lösning förekommer ibland vid 
signalreglerade korsningar och ger då högersvängande väjningsplikt, istället för att även 
de måste vänta vid trafiksignalen. 

  Figur 5b  Figur 5c       
   
Kanalisering har främst olycksreducerande effekt i fyrvägskorsningar, i 
trevägskorsningar är effekten inte så stor. Högersvängfält har större effekt än 
vänstersvängfält. Bäst effekt fås vid fullkanalisering, det vill säga att det är fysisk 
kanalisering (refug) för alla körriktningar. 54

Vänstersvängar i korsningar utan särskilt körfält för vänstersvängande är en vanligt 
förekommande orsak till påkörningar bakifrån. Särskilt tydligt är detta i signalreglerade 
korsningar då man inte förväntar sig hindrande trafik framför då trafiksignalen visar 
grönt.55

2.5.7 Händelseförlopp 
I en av undersökningarna från Australien om påkörningar bakifrån visade det sig att så 
många som 85 % av alla som blir påkörda bakifrån är stillastående i krockögonblicket. 56

Vid en konfliktstudie (metod för att identifiera ”ofrivilliga händelser i trafiken som leder 
eller nästan leder till kollisioner”) som utförts i korsningen Hamngatan – 
Regeringsgatan i Stockholm beskrivs de vanligaste händelserna som ledde fram till 
konflikt eller incident (för upphinnandeolycka). Korsningen ligger mitt i stan och är 
starkt trafikerad och signalreglerad. Vänstersvängar orsakade de största problemen med 
stopp inne i korsningen. Den näst vanligaste anledningen var fordon som inte hann ut ur 
korsningen under utrymningstiden. Även U– svängar i korsningen var ett stort problem. 
Trängningar (körfältsbyte etc.), gångtrafikanter och taxibilar vid taxizonen var också 
vanligt förekommande orsaker till konflikter.57

I en norsk studie om påkörningar bakifrån var en vanlig orsak till att föraren i det 
påkörande fordonet inte upptäckte faran i tid dålig sikt på grund av väder och 
ljusförhållanden. Dålig uppmärksamhet var dock det allra vanligaste och detta kunde 

54 Elvik et al, Trafikksikkerhetshåndbok. TØI, 1989 
55 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
56 Dolinis, Risk factors for ”whiplash” in drivers: a cohort study of rear-end traffic crashes, Elsevier 
Science Ltd, 1997 
57 Englund, Avståndsprojektet, Vägverket Rapport 1998:0331 

Figur 5a 
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bero både på väg – och trafikmiljön, andra trafikanter och annat. Direkta orsaker till 
olyckorna var att man inte i tid upptäckte att bilen framför stannat eller att man 
feltolkade någon annan förares beteende.58

Det finns olika tekniska åtgärder som påverkar händelseförloppet. Infrastructure  based 
congestion warning systems ger föraren information om var i närheten köer har uppstått. 
Variabla varningsskyltar utplacerade på strategiska ställen gör föraren beredd på 
köbildning och ger en möjlighet att välja en annan väg. Om dålig sikt är en av 
faktorerna som leder fram till en olycka kan ett CWSs, kollisionsvarningssystem, vara 
ett bra hjälpmedel.59

2.5.8 Summering 
Det finns mycket generell kunskap om vägmiljöns betydelse för trafiksäkerheten men 
denna behöver inte gälla för specifikt påkörningar bakifrån. En utformning som kan 
förhindra en viss typ av olyckor har inte nödvändigtvis samma effekt på alla typer av 
olyckor. Påkörningar bakifrån är troligtvis den olyckstyp som är svårast att helt 
förhindra med hjälp av den fysiska utformningen. För andra typer av olyckor kan en 
separering i tid eller rum ske, för att förhindra kollisioner. Cirkulationsplatser och 
signalreglering som kan förhindra frontal- och sidokollisioner kan inte förhindra 
påkörningar bakifrån.  

Vägmiljöns betydelse för om en påkörning bakifrån blir så allvarlig att den leder till 
whiplashskada har aldrig tidigare undersökts. För att få en mer samlad bild av 
olycksorsaken kommer i den här studien även trafiksituationen på platsen och 
händelseförloppet som ledde fram till olyckan att undersökas. 

Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten kan riktas antingen mot trafikanterna, 
vägmiljön, eller fordonet.  Åtgärderna kan antingen vara inriktade på att minska 
exponeringen vilket leder till färre antal olyckor eller att minska olycksrisken, dvs. 
risken att råka ut för en olycka vid en given exponering. Slutligen kan åtgärderna vara 
inriktade på att mildra konsekvenserna av olyckan då den skett.  

Den här studien hör till område nr 4 och 7 i tabell 2 nedan. Dels studeras var 
påkörningar bakifrån sker och dels hur påkörningar bakifrån skiljer sig från andra typer 
av vägtrafikolyckor. Slutligen studeras även hur olika vägmiljöer påverkar skaderisken. 
Tabell 2. Klassificering av trafiksäkerhetsåtgärder, tabell  från Englund et al, 1998 

 Vägsystemet Fordonet Trafikanten 

Exponering 1 2 3 

Olycksrisk 4 5 6 

Skaderisk 7 8 9 

58 Jenssen Deinboll, Sakshaug, Studium av ulykker med påkjöring bakfra, 1996 
59 National Transportation Safety Board, Vehicle- and Infrastructure - Based Technology for the 
Prevention of Rear- End Collisions, 2001 
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3. Syfte och avgränsning 
Syftet med den här studien är att finna samband mellan vägmiljö och krockvåld samt 
urskilja de typer av vägmiljöer där krockvåldet vid påkörning bakifrån är särskilt högt 
och därmed ger ökad risk för whiplashskada. Även sådana faktorer som rör 
trafiksituationen och på det sätt vilket olyckan gått till kommer att studeras. Syftet är 
även att undersöka var och hur den här typen av olyckor inträffar. 

De olyckor som studeras är sådana som inkommit till Folksam under perioden 1996-
2004, nedan kallat ”Folksams olycksdata”. Urvalet görs efter påkörningsvinkeln och 
endast för olyckor mellan personbilar. 
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4. Metod och material 
Det här avsnittet börjar med en genomgång av materialet från Folksam som hela studien 
baseras på. Sedan görs en genomgång av arbetsmetoden vid den kompletterande 
materialinsamlingen och slutligen presenteras den analysmetod som har använts i 
studien. I figur 6 nedan visas arbetsgången och material för den här studien.
  Folksam Forskning      Den här studien

   Svart låda monteras i fordon       Datauttag                          - När, var, hur
                              Krockvåld 

  Olycka        Kompletterande datainsamling   -Enkäter till väghållare
                              Kontakter med väghållare 

  Information skickas till Folksam - Svart låda      Sammanställning/kodning  
    Skadeanmälan  
   Frågeformulär 
   Ev. polisrapport       Analys av insamlat material 

   

4.1 Materialet 
Sedan 1996 har försäkringsbolaget Folksam utrustat ca 60 000 personbilar med ”svarta 
lådor” som mäter krockvåldet i kollisionsögonblicket vid bakändeskollisioner. Totalt rör 
det sig om 8 bilmodeller av samma märke. Ca 400 bakändesolyckor har rapporterats till 
Folksam med dessa bilar fram till år 2004. 

4.1.1 Materialurval 
En Crash Pulse Recorder, CPR, eller ”svart låda”, har installerats i ett antal bilmodeller 
av märket Toyota sedan 1996. Monteringen sker före försäljning och köparen kan alltså 
inte beställa en CPR för sin bil – däremot kan man om man så önskar få den borttagen 
på verkstad. För upplysning om vilka bilmodeller som ingår i studien, se bilaga 1. 

För alla Toyotabilar fås vagnskadeersättning från Folksam tre år efter köpet, oavsett 
reparationskostnad. Man kan alltså sluta sig till att alla olyckor i nya Toyotabilar 
faktiskt anmäls, även om skadan är liten. Efter dessa tre år sjunker de rapporterade 
olyckorna något. De som rapporterar olyckorna till Folksam och monterar ur/läser av 
CPR:en, är Folksams egna skadereglerare eller någon av de verkstäder som Folksam har 
avtal med.  

Skadeanmälan till försäkringsbolaget och eventuella polisrapporter finns arkiverat för 
varje fall samt även de frågeblanketter som Folksam skickar ut till alla fordonsägare 
med svart låda efter en krock.  Hur väl ifyllda skadeanmälningarna och frågeformulären 
är varierar mycket.  

Ungefär 10 % av bakändesolyckorna i Folksams material är polisrapporterade. Detta 
visar att det är en annan typ av olyckor som här finns registrerade än om man skulle 
använda den officiella statistiken som källa.  

Figur 6. Arbetsgång och material för studien
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4.1.2 Definition av påkörning bakifrån 
De fall som har klassificerats som bakändeskollision är de då 
påkörningsvinkeln är 170–190 grader, se figur 7. Av dessa olyckor 
ryms ett flertal som inte kan klassas som påkörning bakifrån.
Exempelvis kan knappast en frontalkrock där ett fordon har kastats 
med bakändan in i ett träd räknas in i denna grupp. Inte heller då 
fordonet själv har backat in i en annan bil eller föremål klassas som 
påkörning bakifrån och har därför fått sorteras ut ur materialet. 

Figur 7. Kollisionsriktning 170-190 grader 

4.1.3 CPR 
Den ”svarta låda” som har använts är en accelerometer, en Crash Pulse Recorder, CPR, 
som mäter krockvåldet i krockögonblicket. För att inte riskera att krockpulsmätaren 
skall utlösas vid normal körning utlöses den först då accelerationen är 3g. Under de 
första 120 millisekunderna av en krock, det vill säga den ”normala” tiden för en krock, 
registreras massans förflyttning i den fjäder som CPR:en innehåller. Förflyttningen 
registreras på en film i den svarta lådan. För att sedan få kunskap om förflyttningen i 
tiden måste fjäderkoefficienten samt fjäderns egenfriktion mätas i varje fall. Den 
registrerade pulsen filtreras vid 100Hz och medelacceleration och hastighetsändringen 
kan sedan beräknas utifrån den registrerade krockpulsen. Eftersom krockpulsmätaren 
endast mäter endimensionella krafter har påkörningsriktningen betydelse för hur stort 
krockvåld denna registrerar. I de fall som här studeras varierar påkörningsriktningen 
mellan 170 och 190 grader, vilket gör att det verkliga krockvåldet kan vara något högre 
än vad som har beräknats. 

I figur 8 nedan visas hur krockpulsen kan se ut vid en påkörning bakifrån. Utifrån den 
beräknas hastighetsändringen, v, samt medelacceleration, ã. 

v = vslut – vstart

ã = medelvärde av accelerationen 
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Figur 8.  Hastighetsändring och acceleration i en påkörning bakifrån.60

60 Bild från Folksam Forskning 
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4.1.4 Krockvåldet 
På grund av att CPR:en inte löses ut förrän vid en acceleration på 3g samt i vissa fall 
tekniska problem med krockpulsmätaren finns det endast säker information om 
krockvåldet i 120 fall i materialet. Av dessa 120 fall har 16 plockats bort eftersom de 
inte kan räknas som ”påkörda bakifrån”, exempelvis då föraren har backat in i en stolpe 
och liknande. Ytterligare fall där bilen med krockpulsmätare har blivit påkörd av ett 
annat fordon än en personbil tas heller inte med i materialet då en lastbil ger högre 
krockvåld på grund av dess större massa. 

För en del av de olyckor då CPR:en ej har löst ut finns dock skattade värden på v.
Skattningarna har gjorts av Anders Ydenius på Folksam utifrån fotografier på de 
skadade fordonen. Skattningarna stämmer generellt sett bra överens med verkliga 
värden visar en analys av de fall där både uppmätta och skattade värden finns 
tillgängliga, se figur 9. Antalet fall med enbart skattat värde för medelhastigheten är 112 
stycken. 

Figur 9. Samband mellan uppskattad och verklig hastighetsändring, p=0,023 

4.1.5 Materialet till studien 
Av de ca 60 000 bilar som utrustats med en Crash Pulse Recorder är 216 med i den här 
studien.

 400   bakändesolyckor 

-280   utan registrerad krockpuls 

-16  som ej räknas som påkörning bakifrån, alternativt har blivit påkörd av tungt fordon                              

+112  med skattat värde på hastighetsändring 
 216  olyckor totalt som är med i studien. Refereras till som ”Folksams olycksdata” 

Totalt är således 216 fall med i den här studien. Alla har någon form av värde på 
krockvåld medan förekomsten av annan information varierar från fall till fall. För vissa 
finns ingen platsbeskrivning men en noggrann skiss över olyckan vilket gett bra 
information ändå. I vissa fall finns information om platsen men inget om hur olyckan 
gick till. 
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Bortfallet av olyckor hör som ovan påpekats främst samman med mycket låga 
krockvåldsnivåer då krockpulsmätaren inte löst ut. För sådana låga krockvåldsnivåer 
som det rör sig om förekommer inga whiplashskador, utan dessa är främst förknippade 
med lackskador på bilen, vilket inte är särskilt intressant ur denna studies syfte. 

4.2 Kompletterande datainsamling 

4.2.1 Val av faktorer i vägmiljön 
De faktorer i vägmiljön som kan tänkas ha betydelse vid påkörningar bakifrån 
utarbetades i startskedet av den här studien fram med stöd av litteraturstudier samt med 
hjälp av Jan Moberg på Vägverket. Hans kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde 
låg till grund för en mall som skulle fyllas i för varje olycksfall. Vartefter insamlandet 
av materialet pågick tillkom en del nya faktorer som visade sig vara vanligt 
förekommande och kunde tänkas ha betydelse. Även typer av händelseförlopp för 
olyckorna utarbetades under sammanställningsskedet. 

Som förklarande faktorer i vägmiljön valdes: 

Allmänt:   För korsningsolyckor även:
Bebyggelsegrad  Antal anslutande vägar i korsning  
Hastighetsbegränsning   Regleringsform i korsning 
Vägtyp    Kanalisering 
Väglag   Huvudled/underordnad led 
   Placering i korsning (före, i, efter) 

Utifrån det material som Folksam tillhandahållit har platsen för olyckan samt 
händelseförloppet bestämts. I studiens första del försökte man bestämma faktorerna i 
vägmiljön enbart utifrån informationen i skadeanmälan. Detta visade sig i stort sett 
omöjligt för merparten av fallen. Endast en liten del av de anmälda fallen är 
polisrapporterade och skadeanmälningarna och frågeformulären har inte alls den 
detaljeringsgrad som krävs. I en del fall finns heller inte tillräcklig information för att 
bestämma plats eller händelseförlopp. För att få ett så stort och tillförlitligt material som 
möjligt bestämdes att det bästa sättet att få den information som behövdes var att 
kontakta den som är ansvarig väghållare för platsen för olyckan.  

4.2.2 Insamlingsmetod 
Efter att så mycket relevant information som möjligt samlats in från Folksams material, 
utformades en enkät som adresserades till ”gatuchef eller motsvarande” i de berörda 
kommunerna. En enkät gjordes för varje olycka och såg olika ut beroende på om det var 
för en korsnings – eller sträckolycka. I enkäten ingick förutom frågor om vägmiljön 
även en fråga som gällde trafikflödet och trafiksituationen på platsen vid tiden för 
olyckan. Genom enkäten kunde man även få svar om mer detaljerade uppgifter. Med 
uppgift om datum, tidpunkt och plats fick väghållaren uppskatta trafiksituationen (gles, 
normal, tät, kö). Totalt fick 46 kommuner och även Vägverkets 8 regioner enkäter. 
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Svarstiden sattes till två veckor. Då denna löpt ut skickades ett påminnelsebrev ut. Brev 
och enkät redovisas i bilaga 2.  

Totalt svarade 42 kommuner och 7 Vägverksregioner på enkäten. 4 kommuner och 1 
Vägverksregion svarade inte. 

Svarsfrekvensen blev med andra ord ca 91 % vilket måste anses bra. Sett till antalet 
besvarade enkäter blev svarsfrekvensen ännu bättre, mycket tack vare att kontakter togs 
med de väghållare som hade flera fall inom sitt område. De 5 som inte besvarade 
enkäten stod för 10 av fallen. 170 enkäter besvarades. Resterande 36 fall skickades 
aldrig ut eftersom platsangivelserna inte var tillräckligt goda. För svarsfrekvens på 
enkäterna, se tabell 3. 
        Tabell 3. Svarsfrekvens för enkäten 

Totalt antal 
olyckor 

Antal utskickade 
enkäter

Antal besvarade enkäter 

216 180 170 

100 % 83 % 79 % av alla olyckor, eller 94 %
utskickade enkäter 

De flesta väghållare hade bara en eller ett fåtal olyckor inom sitt område. Stockholms 
Stad hade ett flertal olyckor inom sitt ansvarsområde, 34 stycken. Därför löstes detta på 
ett annorlunda sätt än i de andra fallen. Kontakt togs med personer på GFK, gatu – och 
fastighetskontoret i Stockholm vilket resulterade i att jag själv fick komma dit och 
använda mig av deras kartdatabas, Kartago. Från denna kunde ortofoton, det vill säga 
flygfotografier, fås från varje olycksplats vid olika årtal. Uppgifter om den geometriska 
utformningen kunde på så vis insamlas. Vidare finns trafikflöden på alla Stockholms 
vägar och gator att tillgå, såväl på GFK:s hemsida (www.gfk.stockholm.se) som i 
pappersversion på Stadsbiblioteket. Bedömningen av trängselsituationen och 
information om hastighetsbegränsningen (i de fall de saknades i skadeanmälan) på 
platsen vid tiden för olyckan gjordes av en chaufför som väl känner till Stockholms 
vägar och gator.  

4.2.3 Kodning 
Att koda rätt har inte alltid varit det enklaste eftersom det finns så oerhört många typer 
av vägmiljöer och det inte alltid är självklart hur en plats skall kodas. Det har inte heller 
alltid funnits tillgång till information om den exakta platsen för olyckan. Förenklingar 
har fått göras och ibland även vissa antaganden. Exempelvis så görs i denna studie inga 
skillnader i hur kanaliseringen av trafiken i en korsning är löst, bara att trafiken är 
kanaliserad i den riktning det påkörda fordonet färdas. Som antal körfält valdes endast 
de som är tillgängliga för privata fordon, alltså inte buss– och taxifiler. Det svåraste var 
att klassificera olyckan som korsnings– eller sträckolycka eftersom det i många fall inte 
var så exakta plats– och händelseangivelser i skadeanmälan. En avvägning fick göras 
för om korsningen hade haft betydelse för olyckan, eller om olyckan hade skett även om 
där inte varit någon korsning. Stillastående bilar i kö till en korsning klassades som en 
köolycka. För kodmall, se tabell 4. Figur 10 visar hur korsningsolyckorna har kodats 
utifrån var i korsningen de inträffade. 
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Tabell 4. Variabler i vägmiljön medtagna i analysen 
Bebyggelsegrad Kodning 
Tätbebyggt 1
Utanför tätbebyggt område 2

Variabler endast intressanta för 
korsningsolyckor

Hastighetsbegränsning 30, 50, 70, 
90,110 

Antal anslutande vägar 2,3, 4, i ett fåtal 
fall fler 

Vägtyp Regleringsform 
Motorväg 1 Cirkulationsplats 1
Flerfältsväg 3 Signalreglering 2
Tvåfältsväg 4 Väjnings/stopplikt 3
Påfart 6 Oreglerad (högerregeln) 4
Avfart 7 GC– överfart 
Antal körfält i färdriktningen 1,2, 3  Ja 1
Trafiksituation Nej 2
Gles 1 Kanalisering 
Normal 2 Ja 1
Tät 3 Nej 2
Köbildning 4 Cirkulationsplats/påfart(avfart) 3 
Väglag Huvudled 
Torrt 1 Ja 1 
Vått  2 Nej 2 
Snö 3 Placering i korsning,se fig 9 1-14 
Is 4
Moddigt 5
Vägbredd Kontinuerlig variabel  
Trafikflöde Kontinuerlig variabel 

Händelseförloppet som ledde fram till olyckan är helt hämtat från skadeanmälningarna. 
Detta kodades dels för den påkörda bilen men även för framförvarande bil eftersom det 
visade sig att i många fall var det bilen framför som gjorde en manöver vilket fick bilen 
bakom att bli påkörd. En kombination av variablerna var möjlig, exempelvis ”väntar 
före korsning” och ”högersväng” för ett fordon som väntar på att svänga höger i en 
korsning.  

13 2

49
10

8 5

7 6
12

14

Figur 10. Placering i korsning, kodningsnummer 

11
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Tabell 5. Variabler som beskriver händelseförlopp.  Kombination av dessa är möjlig 

Inbromsning 1
Variabler endast intressanta för 
korsningsolyckor

Stannat för gående vid signalreglerat 
övergångsställe 6 Svänger vänster 2
Stannat för gående vid obevakat övergångsställe 7 Svänger höger 3
Stannat för gående, ej vid övergångsställe 8 Kör rakt fram 4
Kö på sträcka 9 Riktning okänd 5
Körfältsbyte 11 Väntar före korsning (först i ev. kö) 12
Kör rakt fram på sträcka 13 Kö i korsning 10

Variablerna för händelseförlopp kodades sedan om för att få färre variabler och för att 
orsaken till olyckan skulle bli klarare. Ingen åtskillnad mellan påkört fordon och 
eventuellt framförvarande fordon gjordes i denna förenkling, utan olycksorsak som 
bedömdes som viktigast valdes helt enkelt ut. 

Tabell 6. Variabler som beskriver händelseförlopp, efter omkodning. Endast en variabel möjlig. 

Inbromsning 1
Variabler endast intressanta för  
korsningsolyckor

Stannat för gående vid övergångsställe 6 Svänger vänster 2
Kö på sträcka 9 Svänger höger 3
Körfältsbyte 11 Kör rakt fram 4
Kör rakt fram på sträcka 13 Riktning okänd 5
 Kö i korsning 10

Som exempel på omkodningen kan tas då fordonet framför det påkörda ska svänga 
vänster i en korsning. Denna kodades innan som vänstersväng och det påkörda fordonet 
som ”väntar före korsning”. Efter omkodningen klassas detta fall enbart som 
”vänstersväng” eftersom det är själva vänstersvängen som har stannat upp trafiken.  

4.3 Analysmetod 
Svaren från enkäterna och den information som faktiskt fanns från skadeanmälningarna 
och Folksams frågeformulär sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet 
SPSS. Först analyserades var dessa typer av olyckor var vanligast förekommande och 
hur de hade gått till. Sedan gjordes en mer ingående analys av om och hur krockvåldet 
skilde sig åt i olika typer av vägmiljöer.  

Metoden som främst användes var linjär regressionsanalys. Denna metod bygger på ett 
linjärt samband mellan den beroende och de oberoende variablerna där  

xcyE β+=)(

E(y) är en beroende variabel, det förväntade värdet av v eller ã 

c är en konstant som beräknas 

x är en oberoende variabel, dvs. vägmiljö 

β  är den oberoende variabelns bidrag till krockvåldet, eller påverkanseffekten 
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Det är påverkanseffekten som är intressant att få reda på eftersom den talar om hur 
starkt sambandet är mellan krockvåldet och vägmiljön. Först analyserades varje variabel 
för sig för att se vilka av de insamlade variablerna som har störst påverkan på 
krockvåldet. Sedan valdes de variabler ut som verkade mest intressanta för en mer 
ingående analys av dess betydelse för krockvåldet. 

En multipel regressionsanalys gjordes sedan för att reda ut vilka faktorer som har den 
egentliga betydelsen. Flera faktorer i vägmiljön hänger samman, exempelvis är 
hastighetsbegränsningarna högre på motorvägar. Det är då viktigt att reda ut om det är 
motorvägen eller den höga hastighetsbegränsningen som är orsak.  

...)( 332211 ++++= xxxcyE βββ

För att testa om den linjära modellen ger ett tillförlitligt resultat eller om resultatet 
påverkas av modellformen testades även en multiplikativ modell för de variabler som i 
den linjära modellen hade visat på signifikanta samband mellan den beroende och de 
oberoende variablerna. Den multiplikativa modellen ser ut som följer: 

...332211)( ++++= xxxceyE βββ

I diagrammen i resultatkapitlet, kapitel 6, visas två saker, se exempel figur 11. Dels 
visas väntevärdet för hastighetsändringen i de olika vägmiljö–grupperna. Dels visas ett 
95 % konfidensintervall, som visar hur väntevärdet skiljer sig från basens väntevärde. I 
den här typen av analyser har man alltid en basvariabel, exempelvis 
hastighetsbegränsningen 50 km/h, som man jämför andra vägmiljöer med, exempelvis 
hastighetsbegränsningarna 70 och 90 km/h. För basvariabeln - alltså det man jämför 
övriga värden med är konfidensintervallet inte medtaget eftersom konfidensintervallet 
visar just hur säker man är på att väntevärdet skiljer sig från basvariabelns väntevärde. I 
figur 10 nedan är ”Vägmiljö 2” basvariabel. Ett 95 % konfidensintervall visar att det är 
95 % sannolikhet för att det förväntade värdet ligger i detta intervall.  

En linje som visar vid vilken krockvåldsnivå som skaderisken börjar öka kraftigt är 
också inlagd för att krockvåldet lättare skall kunna relateras till skaderisken, jämför 
figur 12. 
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Figur 11. Hastighetsändring vid krock i olika typer av vägmiljöer, 95 % konfidensintervall, prickad 
linje anger gräns för kraftig ökning av skaderisk 

Även en logistisk regressionsanalys gjordes för att inte bara studera hur krockvåldet 
varierar mellan olika typer av vägmiljöer utan även kunna se hur mycket sannolikheten 
ökar för att en olycka ska ge ett högt krockvåld, beroende på i vilken typ av vägmiljö 
den sker. Formen för denna analys ser ut som följer: 
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Där P är sannolikheten för att en olycka ska hamna i den ena eller andra 
krockvåldsgruppen. 

För denna analys delades krockvåldet in i lågt och högt krockvåld. Gränsen för de båda 
grupperna valdes utifrån riskkurvorna, figur 12 och 13. 
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  Figur 12. Hastighetsändring mot                   Figur 13. Medelacceleration mot risk  
  risk för whiplashskada61                     för whiplashskada62

Det finns alltså två variabler som beskriver krockvåld och skaderisk, hastighetsändring 
och medelacceleration. Sambandet mellan dessa ser ut som i figur 14 nedan. Denna 
figur visar också att en del av olyckorna inte självklart passar i den ena eller andra 
gruppen. I den nedre vänstra och den övre högra kvadranten är indelningen självklar 
men i de två andra kvadranterna är det hög hastighetsändring men låg medelacceleration 
och vice versa. Dessa fall studerades enskilt och placerades sedan i den grupp de bäst 
hörde hemma. Eftersom medelacceleration är ett något bättre mått på risken för 
whiplashskada placerades de med låg hastighetsändring men hög medelacceleration i 
högvåldsgruppen och vice verca. 

61 Krafft et el. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor och krockprov, 
2003
62 Krafft et el. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor och krockprov, 
2003
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Figur 14. Samband mellan v och ã 

I den första gruppen med de lägre krockvåldsnivåerna finns 165 olyckor. Här är risken 
för långvarig WAD mindre än 10 % och efter denna nivå kommer risken att öka 
kraftigt, se figur 12 och 13. 

Ett Chi2- test gjordes även i analysen av hur olyckorna från Folksam fördelade sig över 
landet. Detta innebär att man testar om skillnaden i fördelning av olyckorna mellan de 
olika regionerna kan förklaras med slumpen eller om det kan anses statistiskt säkerställt 
att det finns en verklig skillnad i antal olyckor/fordon mellan de olika regionerna. Chi2
beräknas som: 

∑
+=
F

FOChi
2

2 )(  där 

F= förväntat värde 

O=observerat värde 

Med antalet frihetsgrader kan sedan signifikansnivån avläsas ur tabell. 

Tabell 7. Indelningen i lågt och högt krockvåld 

Lågt krockvåld 
Antal: 165 st 

Högt krockvåld 
Antal: 51 st 

v < =12,5 km/h v => 12,5 km/h 

â <= 4,5g  â => 4,5g 
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4.4 Riskmått 
Det finns flera olika sätt att mäta risker i trafiken. Vilket sätt man använder beror på vad 
det är man vill analysera eller vad man vill jämföra med. Hur man än gör så krävs dels 
något mått på skadornas allvarlighet och dels något mått på exponering. I den svenska 
officiella statistiken delas vägtrafikolyckorna med personskada in i kategorierna lindrigt 
skadade, svårt skadade och dödsfall. De mått på exponering som vanligtvis används är 
antalet olyckor per personkilometer eller antal olyckor per fordonskilometer. Det är 
även vanligt att mäta antal olyckor per tidsenhet för olika färdmedel.  

För olika typer av vägmiljöer brukar riskmåttet olyckskvot användas, det vill säga antal 
olyckor per fordonskilometer. I korsningar definieras exempelvis olyckskvoten som 
antal olyckor per miljon inkommande bilar.63

Eftersom det inte finns något bra mått på exponeringen i den här studien är det 
egentligen svårt att tala om risk i olika typer av vägmiljöer. För att ändå kunna beskriva 
hur farliga olika typer av platser är, vilket just är syftet med den här studien, kommer 
fyra olika typer av mått på olyckor och risker att användas. Det är de två första som 
främst kommer att användas i analysen.  

1. Antal olyckor, från Folksams olycksdata, det vill säga den absoluta 
fördelningen av påkörningar bakifrån i olika typer av väg– och trafikmiljöer. 
Detta visar var olyckor sker men säger inget om risken eftersom det inte är 
känt hur vanligt förekommande olika typer av vägmiljöer är eller hur mycket 
trafikarbete som förekommer i olika typer av vägmiljöer.

2. Skaderisk, givet att en påkörning bakifrån har skett, vilket baseras på 
Folksams forskning om whiplashskador. Detta baseras på verkliga olyckor 
och skador och är ursprungligen definierat som antal personer som drabbats 
av långvarig WAD (symtom >1 mån) vid en viss krockvåldsnivå, jämfört 
med antalet som inte har skadats vid samma krockvåldsnivå. Skaderisken i 
olika typer av väg– och trafikmiljöer handlar alltså om risken att drabbas av 
whiplashskada, givet att en påkörning bakifrån har skett i en viss typ av väg– 
och trafikmiljö. Ger ett mått på hur ”farliga” olika väg– och trafikmiljöer är.

3. Relativ risk jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor. Anger i vilka 
typer av väg– och trafikmiljöer som påkörningar bakifrån är över– eller 
underrepresenterade jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor. Den 
relativa risken jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor är ett sätt att 
närma sig frågan om i vilka typer av vägmiljöer som trafikanterna löper 
särskilt stor risk att drabbas av påkörning bakifrån. 

4. Risk per fordon. Detta mått baseras på antal påkörningar bakifrån/fordon 
eller på antal påkörningar bakifrån/fordonskilometer i olika regioner. Då det 
gäller olyckornas fördelning över landet finns alltså ett mått på 
exponeringen, olyckor/fordon samt olyckor/fordonskilometer. Detta visar 
var i landet påkörningar bakifrån är över– eller underrepresenterade.  

63 Englund et al, Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt, 1998 



28



29

5. Beskrivning av olyckorna 
Den här studien består av två delar. Dels studeras var, och på vilket sätt olyckorna från 
Folksams olycksdata har skett, antal och andel olyckor i olika vägmiljöer. Detta 
redovisas nedan. Sedan studeras även skaderisken, det vill säga i vilka typer av 
vägmiljöer risken för WAD är som störst, givet att en påkörning bakifrån har skett. 
Analysen av sambanden mellan vägmiljö och krockvåld presenteras i kapitel 6. 

De olyckor som studeras är Folksams olycksdata från bilar med CPR. Alla påkörningar 
bakifrån mellan personbilar är medtagna i analysen, oavsett krockvåld, se kapitel 4. 
Antalet olyckor är 216 (n=216) men informationen om varje olycka är inte helt 
komplett, varför det i vissa beskrivningar rör sig om färre fall.  

Svaren från enkäter redovisas inte här i alla detaljer och för mer detaljerad information 
om antal olyckor i olika vägmiljöer och svarsfrekvens, se bilaga 3. 

5.1 Var sker påkörningar bakifrån? 

5.1.1 Bebyggelsegrad 
En övervägande del av olyckorna skedde inom tätbebyggt område, se figur 15.  Jämfört 
med officiell statistik gällande upphinnandeolyckor (55 %) och avsvängningsolyckor 
(51 %), är det här fler olyckor inom tätbebyggt område och även då man jämför med 
officiell statistik gällande alla typer av motorfordonsolyckor (55 %).64 I jämförelse med 
resultatet i den tidigare refererade australiensiska studien är här fler olyckor utanför
tätbebyggt område. Det är dock svårt att dra några slutsatser eftersom indelningen är 
olika och stadsmiljöbilden och trafiksituationen skiljer sig åt i hög grad. Det är lite 
märkligt att resultaten skiljer sig så pass mycket åt i den officiella statistiken och den 
här studien men det visar på att detta kanske är delvis andra olyckor än de som 
rapporteras. 
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Figur 15. Andel olyckor inom och utom tätbebyggt område, n=201 

64 http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html, 2004-11-01 
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5.1.2 Hastighetsbegränsning 
Över hälften av alla olyckor skedde på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h, se 
figur 16. Detta hänger samman med det faktum att påkörningar bakifrån är vanligast 
förekommande inom tätorter där hastighetsbegränsningen oftast är 50km/h.  

5.1.3 Vägtyp 
Hälften av olyckorna skedde på tvåfältsvägar, följt av vägar med 4 körfält eller fler, se 
figur 17. Motorvägarna stod för 14 % av olyckorna. 

Endast tio av påkörningarna skedde på vägar med hastighetsbegränsningen 110 km/h. 
Antal olyckor på motorvägar var dock 27 stycken (14 %). Detta visar att de flesta 
motorvägsolyckor sker på motorvägar som har 70 km/h (åtta stycken) eller 90 km/h (nio 
stycken) som hastighetsgräns och då detta studeras närmare visar det sig att 44 % av 
olyckorna på motorväg skedde inom tätbebyggt område. 

Det fanns bara 1 fall av påkörning på 2+1– väg. Därför behandlas denna som 
tvåfältsväg. De flesta 2+1– vägar är ombyggda 13 meters tvåfältsvägar varför den 
placerades i den gruppen. 

Från början delades kategorierna ”påfart med accelerationsfält” och ”påfart” men då det 
endast var två fall i kategorin ”påfart med accelerationsfält” så lades dessa ihop till en 
kategori. Det fanns för övrigt ingen skillnad mellan dessa vad gäller hur olyckan gått till 
och det fanns då ingen anledning att hålla isär dessa kategorier.  
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Figur 16. Olyckor vid olika hastighetsbegränsningar, n=208

Figur 17. Olyckor fördelade på vägtyper, n=190
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På motorvägar och andra större vägar med påfarter och avfarter inträffade de flesta 
olyckor då man skall köra in på den större vägen från påfarten, se figur 18.  Många 
olyckor inträffade även på motorvägar vid avfarter där trängsel uppstår och många 
körfältsbyten sker. Antalet fall då detta har angivits i beskrivningen av olyckan är sex 
stycken men troligtvis är det fler som har skett på detta sätt, även om det inte 
uttryckligen står beskrivet i skadeanmälningarna. 

Figur 18. Antal påkörningar bakifrån vid olika placeringar på påfarter och avfarter vid motorvägar 
och andra större vägar. 

5.1.4 Korsning/sträcka 
Olyckorna skedde något oftare i korsning än på sträcka, se figur 19. Antagligen har 
korsningar större betydelse än så eftersom det i många fall är de som ger upphov till 
köer på sträckor. Det kan även vara så att det i skadeanmälan inte står något om någon 
korsning vilket gör att det har tolkats som en olycka på sträcka. Antalet olyckor på 
sträckor kan därför vara överskattade i materialet, varför det finns fog för att påstå att 
korsningar har större betydelse än vad som visas i figuren.  

Figur 19. Olyckor fördelade på korsning och sträcka, n=210 

Utanför tätbebyggt område var korsningsolyckor lika vanliga som olyckor på sträckor. 
Inne i tätbebyggt område däremot var korsningsolyckor vanligare, 60 % av olyckorna 
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skedde i korsningarna och 40 % på sträckor, vilket kan bero på att korsningar är mer 
frekvent förekommande inom tätbebyggt område än utanför. Att korsningsolyckor är 
vanligare förekommande inom tätbebyggda områden visar även den tidigare nämnda 
australiensiska studien65.

5.1.5 Regleringsform 
I figur 20 nedan kan man se att flest korsningsolyckor skedde där det var väjnings– eller 
stopplikt. Inräknat i dessa olyckor är även de som skett vid på– och avfarter. I flera fall 
har det varit svårt att avgöra om det är väjningsplikt, stopplikt eller högerregeln som har 
gällt i en korsning. I dessa fall har de klassats som väjningsplikt eller stopplikt. En viss 
övervikt av denna typ kan därför vara tänkbar.  

I den här studien har 13 % av olyckorna i korsning (14 av 110), inträffat i 
cirkulationsplats. De påkörningar bakifrån som skedde i cirkulationsplats skedde inte 
inne i själva rondellen, utan precis som för andra korsningar, i infarten till korsningen. 
Endast 2 av 14 olyckor i cirkulationsplats skedde inne i själva cirkulationsplatsen. Det 
är alltså inte så att dessa olyckor sker på något annat sätt än för andra typer av 
korsningsolyckor, utan händelseförloppet är detsamma. 

5.1.6 Placering i korsning 
De flesta korsningsolyckor skedde före korsningen, medan man väntar på att köra in i 
den, se figur 21. Endast en liten del av olyckorna skedde då man åkt in i själva 
korsningen eller efter den, 3 respektive 1 olyckor i trevägskorsningar och 5 respektive 3 
i fyrvägskorsningar.  

65 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 

Figur 20. Olyckor i korsning fördelade på regleringsform, n=110 
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Figur 21. Antal olyckor på olika platser i tre– och fyrvägskorsningar 

De flesta olyckor i korsningar med väjningsplikt, stopplikt eller oreglerad sker på den 
underordnade leden, 31 av 53, eller 59 %.  

5.1.7 Korsningsutformning 
Som synes i figur 22 är 3–vägskorsningar den klart vanligaste korsningstypen för 
påkörning bakifrån. I tio av de 118 fallen fanns ingen information om vilken 
korsningstyp det är. Därav skillnaden mellan andelen olyckor i cirkulationsplats i figur 
20 och figur 22. 
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Figur 23 visar att det skedde ungefär lika många olyckor i korsningar där bilisten har 
haft ett körfält speciellt för dem som färdas i bilistens riktning (kanalisering), som i 
korsningar utan kanalisering. Bortfallet är dock stort, i 35 % av fallen saknas uppgift. 
Detta beror dels på att tillräckligt detaljerade uppgifter inte har fåtts från väghållarna 
och dels på att det från skadeanmälningarna inte gick att uttyda huruvida den påkörda 
bilen skulle köra till vänster, höger eller rakt fram. Då tillfarten till korsningen är 
enkelriktad som i påfarter eller ändå har fordon bara i en riktning som 
cirkulationsplatser har dessa behandlats särskilt. 

20

18

7

3
1

37
5

3

Figur 22. Olyckor fördelade på korsningstyp, n= 106 
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Det sker fler olyckor vid korsningsanslutningar utan gång– och cykelöverfarter, se figur 
24. Svarsbortfallet är dock stort, 43 %. Många olyckor har skett utanför tätbebyggt 
område samt vid motorvägspå – och avfarter vilket förklarar den lilla andelen olyckor 
som skett i korsningsanslutningar med gång  och cykelöverfart.  
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5.1.8 Väglag 
Väglaget var i de flesta fall torrt. Sammanlagt var vägförhållandena dåliga (vått, snö, is 
eller moddigt) i 29 % av fallen. Man kan tänka sig att människor tenderar att överdriva 
lite om hur dåligt väglaget är för att själv slippa skuld i olyckan. 

Om man studerar den officiella statistiken framgår det att 58 % av alla vägtrafikolyckor 
sker då vägbanan är torr. I en annan undersökning av enbart upphinnandeolyckor kom 
man fram till att 68 % skedde då vägbanan var torr66. I det här materialet är siffran 
högre, strax över 70 %, se figur 25. Det verkar alltså som att den här typen av olyckor 
inte påverkas så mycket av dåligt väglag som andra typer av trafikolyckor. 

66 Englund, Avståndsprojektet. Slutrapport 1999, Vägverket Rapport 1999:0361 

Figur 24. Andel olyckor med GC- överfart respektive 
ingen GC- överfart i korsningsanslutningen, n= 67

Figur 23. Andel olyckor med kanalisering i färdriktningen 
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Figur 25.  Väglag vid olyckorna, n=200 

5.1.9 Trafikflöde 
Figur 26 visar hur olyckorna fördelar sig på vägar med olika fordonsflöden. Uppgifter 
om flöden kommer från enkäterna. Det varierar mellan kommunerna på vilket sätt man 
räknar. De flesta kommuner använder sig av årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) men ibland 
förekommer också årsdygnstrafik (Ådt), i synnerhet hos Vägverket.  Årsdygnstrafiken 
beräknas som det totala trafikflödet under året delat med antalet dagar. Dessa båda sätt 
att ange flödet skiljer sig åt så tillvida att Åvadt räknas vardagsdygn då det är mer trafik. 
Flödet räknat i Åvadt är ungefär 20 % högre än flödet räknat i Ådt67. I den 
undersökningen har ingen skillnad gjorts mellan de båda sätten att räkna, främst för att 
det inte är angivet i enkäterna vilket sätt man har räknat på.  
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67 Vägverket, Vägutformning 94, 1994 

Figur 26. Andel olyckor vid olika flödesnivåer, n= 131 
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5.1.10 Trafiksituation 
I nästan hälften av fallen var trafiksituationen sådan att det var tät trafik och även 
köbildning, se figur 27. Huruvida man kan säga att påkörningar bakifrån är ett 
trängselproblem beror på hur stor del av tiden det är trängsel respektive normal/gles 
trafik. Att fler olyckor förekommer vid tät trafik och köbildning är inte så märkligt 
eftersom det per definition är fler fordon i rörelse och alltså fler tillfällen till krockar. 
Uppskattningarna av trafiksituationen är subjektiva bedömningar gjorda av väghållaren. 
Det finns alltså inga gränser för hur trafiksituationen skall bedömas och det är möjligt 
att väghållarna uppfattat olika trafiksituationer på olika sätt. I större städer kan man 
tänkas ha en högre ”toleransnivå”, det vill säga, man uppfattar inte trängsel som lika 
allvarlig som en likadan situation i ett mindre samhälle. 
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Figur 27. Trafiksituation vid tidpunkten för olyckan, n=141 

5.1.11 Regionala skillnader 
Nästan hälften (100 av 216 eller 46 %) av alla olyckor i Folksams material har inträffat i 
Stockholms län.

Många människor bor inom detta område, 21 % av Sveriges befolkning år 2004, men 
andelen olyckor står ändå inte i proportion till befolkningsandelen. Att så många 
olyckor har inträffat i Stockholmsregionen kan ha flera orsaker och förklaringar. Dels 
att trafiksituationen ser annorlunda ut men förklaringen kan naturligtvis vara så enkel 
som att fler av de bilmodeller som används i studien säljs där. För de andra 
storstadsregionerna syns ingen överrepresentation av påkörningar bakifrån, snarare är 
det färre än man hade kunnat tro, detta för att Stockholms län är så kraftigt 
överrepresenterat vad gäller dessa olyckor. 

En analys av hur fördelningen av antalet bilar med installerad CPR och andra 
personbilar ser ut geografiskt borde kunna ge ett svar på dessa frågor, om det är större 
risk för påkörningar bakifrån i de större kommunerna än i mer glesbebyggda områden. I 
Stockholms län finns ca 20 % av de Toyota – bilar med inmonterad CPR. Att fler bilar 
av dessa modeller, sett till antalet invånare, skulle finnas i Stockholm än i resten av 
landet stämmer alltså inte och är alltså inte en förklaring till varför så många 
påkörningar bakifrån har skett i Stockholms län. Ett Chi2–test visar att det stora antalet 
påkörningar bakifrån i Stockholms län jämfört med i resten av landet inte kan förklaras 
med slumpen, p= 0,000
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Det är av naturliga skäl många som rör sig i Stockholmsregionen, fler än de som har sin 
hemvist där. En mycket intressant aspekt vore att studera trafikarbetet i Stockholms län 
och jämföra med resten av landet. Ett högre trafikarbete skulle kunna vara en av 
förklaringarna till det stora antalet påkörningar bakifrån. 

Man kan alltså konstatera att det sker fler påkörningar bakifrån i Stockholms län jämfört 
med resten av Sverige, räknat per invånare och per fordon. Både den här studien och 
den officiella statistiken stöder detta. För att få helt bekräftat att det inte handlar om ett 
större trafikarbete i Stockholms län, bör även detta undersökas. Trafikarbetet har endast 
kunnat fås för det statliga vägnätet och där utgör trafikarbetet (fordonskilometer) i 
Stockholms län endast 11 % av det totala trafikarbetet på det statliga vägnätet. Det kan 
mycket väl vara så att en större del av trafikarbetet utförs på kommunala vägar i 
Stockholm, jämfört med andra regioner. Det är dock inte rimligt att tro att hälften av 
trafikarbetet i landet utförs i Stockholms län, varför man kan sluta sig till att risken att 
bli påkörd bakifrån är större i Stockholm än i resten av landet. Det är fler olyckor både 
per invånarantal, antal bilar och per fordonskilometer än någon annanstans i landet. 
Förklaringen till detta är antagligen den ganska speciella trafiksituationen i Stockholm 
med tät trafik och trängsel.  

5.2 Hur sker påkörningar bakifrån? 
Utifrån klassning av händelseförlopp har de viktigaste orsakerna till olyckorna 
sammanställts. Händelseförloppet baseras på den manöver som ansågs vara den 
manöver som orsakade olyckan, oavsett om det var den påkörda bilen eller bilen 
framför denna som gjorde det.  

5.2.1 Hastighet vid krock 
I 75 % av olyckorna stod den påkörda bilen still då den blev påkörd, se figur 28. Viktigt 
att poängtera är att det är en subjektiv bedömning av hastigheten, det vill säga det är 
föraren i den påkörda bilen som har uppskattat sin egen hastighet. Ofta har man precis 
hunnit stanna och stått stilla bara några sekunder. Det är typiskt låga hastigheter det rör 
sig om även i de fall då bilen var i rörelse. Endast 10 % skedde i hastigheter över 20 
km/h, vilket är intressant med tanke på att många olyckor sker på vägar med hög 
hastighetsbegränsning.  
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Figur 28. Det påkörda fordonets hastighet i krockögonblicket, n=210 
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5.2.2 Händelseförlopp
I beskrivningen nedan av olyckornas händelseförlopp är det inte nödvändigtvis det 
påkörda fordonets manöver som är det väsentliga. Om fordonet framför det påkörda 
fordonet exempelvis har stannat för gående eller gjort en vänstersväng är det denna 
manöver som räknas som den som orsakat olyckan.  

Flera av dessa olyckor är så kallade seriekrockar, det vill säga det är fler än två fordon 
inblandade.  Vid påkörningar bakifrån knuffas den påkörda bilen ofta in i fordonet 
framför, och ibland tillbaka igen. Ca 10 % av olyckorna i materialet är seriekrockar där 
bilarna knuffas in i varandra. 

I vissa fall beror olyckan på att någon helt enkelt inte har följt trafikreglerna, brutit mot 
väjningsplikt eller låtit bli att använda blinkers. I de allra flesta fall är det dock 
”vanliga” små misstag – man stannar för att släppa av en passagerare eller upptäcker för 
sent att ljussignalen slagit om. I andra fall finns tydliga exempel på vägmiljöns 
betydelse– i två fall har man trott att ljussignal vid järnvägsövergång/bro blinkade– och 
stannat, trots att så inte var fallet. Vägarbete vid sidan av vägen eller poliskontroller har 
också varit anledningar till att man blivit distraherad och stannat tvärt. 

En stor del av alla påkörningar bakifrån sker efter en plötslig inbromsning, exempelvis 
vid ryckigt körmönster i tät trafik eller då man för sent upptäckt att trafiksignalen slagit 
om, enligt skadeanmälningarna. Det som i diagrammet nedan kallas ”Inbromsning” är 
olyckor då något oförutsett skett som lett till en inbromsning, exempelvis ett djur som 
sprungit ut på vägbanan eller en bil som stannat vid vägkanten och alltså inte bara 
bromsat snabbt vid en korsning eller liknande. 

Härnäst visas en indelning av händelseförloppen efter huruvida olyckan skedde i en 
korsning eller på sträcka eftersom dessa skiljer sig så pass mycket åt. 

Sträcka
På sträckor är den dominerande olycksorsaken köbildning (46 fall), se figur 29. Över 
hälften av olyckorna på sträckor beror helt eller delvis på detta.  

Plötsliga inbromsningar är en av huvudorsakerna till att påkörningar bakifrån sker. 
Därför har bara de inbromsningar som beror på andra saker än bara trängsel och därmed 
ryckigt körsätt klassats som ”inbromsning”. Att föraren har gjort en plötslig 
inbromsning är vanligt, drygt 20 %. Orsaken till inbromsningen kan vara att föraren 
blivit bländad av solen eller att ett djur eller annat föremål upptäcks på vägen, enligt 
information från skadeanmälningarna. 

I tolv fall hade det påkörda fordonet stannat för gående på övergångsställe. Åtta av 
dessa var på oreglerade övergångsställen och resten på signalreglerade övergångsställen.  
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Figur 29. Olycksorsak på sträcka, n=88 

Korsning

De flesta olyckor sker då en bil skall svänga eller håller på att svänga höger.  Att antalet 
högersvängar är så många fler än vänstersvängarna beror på att även manövern i 
cirkulationsplatser och i påfarter/avfarter räknas som högersväng. Om dessa samt 
påfarter och avfarter tas bort är höger och vänstersvängar ungefär lika vanliga. I många 
fall är det dock osäkert åt vilket håll bilen var på väg vid olyckan. Det fanns ingen 
skillnad i korsningstyp mellan de olyckor som skett på grund av höger – eller 
vänstersväng. I nedanstående diagram, figur 30, är riktningen i korsningen beroende av 
olycksorsaken, det vill säga det är antingen det påkörda fordonet eller fordonet framför
detta som riktningen är angiven för. Det är fordonet som stoppat upp trafiken som anses 
vara det väsentliga 

I korsningar dominerar olyckorna då bilen står still precis före en korsning och väntar på 
att köra in i den. 82 % av korsningsolyckorna skedde före korsning medan resterande 18 
% skedde inne i eller strax efter korsningen.  I de fall som klassificerats som ”Kö före 
korsning” är det flera fordon före som ska in i korsningen och riktningen, om man skall 
svänga höger, vänster eller köra rakt fram är inte medtagen eftersom de i de allra flesta 
fall inte framgick av skadeanmälan och det heller inte kan anses spela så stor roll då 
olyckan skedde en bra bit från själva korsningen. 

Att stanna för gående och plötsliga inbromsningar är inte alls en lika vanlig olycksorsak 
i korsningar som på sträckor. En anledning till att olyckor på grund av fotgängare på 
övergångsstället inte är lika vanliga är att man antagligen är mer förberedd på 
övergångsställen än man är på sträckor. Före en korsning har man troligtvis redan en 
lägre hastighet. Det finns antagligen även en del bortfall av olyckor beroende på att man 
inte nämner fotgängarens roll i olycksrapporteringen vid korsningsolyckor. Även detta 
beroende på att fotgängare är mer förväntade och kanske mer ”accepterade” där. Det har 
i den här studien inte visat sig bli någon förändring i andel påkörningar bakifrån på 
grund av att man stannat för gående sen regeln om väjningsplikt vid övergångsställen 
infördes år 2000. Antalet påkörningar bakifrån pga. korsande fotgängare är dock litet, 
vilket gör det svårt att utifrån detta material kunna se några sådana förändringar. 
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Figur 30. Olycksorsak i korsning, n= 115 

5.3 Krockvåld 
Som tidigare beskrivits är påkörningar bakifrån relativt ”lindriga” olyckor, det vill säga 
de sker ofta i låga hastigheter och krockvåldet blir därmed inte särskilt högt. Jämfört 
med frontalkrockar är krockvåldet lågt. Mindre än 10 % av frontalkrockarna i material 
från Folksam hade en hastighetsändring på mindre än 10 km/h.68 I påkörningarna 
bakifrån har mer än hälften av de 216 studerade olyckorna från Folksams olycksdata en 
hastighetsändring under 10 km/h, se figur 31 

Andelen olyckor där hastighetsändringen är över 12,5 km/h och därmed ger en ökad 
risk för långvarig WAD är 23 %, se figur 31. Drygt 25 % av olyckorna har en så låg 
hastighetsändring (< 5 km/h), att inga fall av långvarig WAD har upptäckts. 
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Figur 31. Andelen olyckor fördelade på registrerad och uppskattad hastighetsändring (km/h), 
n=216

En större andel (75 %) av olyckorna har ett så lågt krockvåld att risken för 
whiplashskada är relativt låg, <10 %, men trots allt finns en risk. Vad gäller 
medelaccelerationen så ökar risken kraftigt då den är över 4,5 g, vilket utgör ca 24 % av 
materialet, se figur 32. 

68 Ydenius, Anders, Injury Risk Functions in Frontal Impacts using Recorded Crash Pulses  
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Figur 32. Antalet olyckor fördelade på registrerad medelacceleration (g), n= 104 

5.4 Kvalitativ analys 
Det är svårt att tala om typfall eller typiska vägmiljöer då det gäller olyckorna i det här 
materialet. Under sammanställningen av materialet har det dock dykt upp fall som har 
varit något mer frekvent förekommande än andra. 

Typ 1

Korsningsolyckor i tätortstrafik och framförallt i signalreglerade korsningar. Förare 
upptäcker för sent att ljussignalen slår om vilket leder till att man tvingas bromsa 
kraftigt.  Korta avstånd mellan korsningarna gör att man inte hinner bromsa ner 
ordentligt före en korsning om man försöker komma upp i höga hastigheter mellan dem. 
Ett ryckigt körmönster uppstår som typiskt kan leda fram till påkörningar bakifrån. 
Påkörningarna bakifrån i signalreglerade korsningar i tätbebyggt område står för 17 % 
av alla påkörningar bakifrån. 

Typ 2

Motorvägsolyckor, som enligt uppskattning från väghållaren skett vid tät trafik och 
köbildning utgör 14 fall eller 6,5 % av alla olyckor. En helt annan bild får man om man 
utgår från informationen i skadeanmälningarna. I princip har alla fall med olyckor på 
motorväg inträffat vid tät trafik och köbildning, enligt skadeanmälningarna. Särskilt 
vanligt verkar det vara vid avfarter där trängsel lätt uppstår och bilar byter körfält för att 
komma undan dessa. Av 27 motorvägsolyckor skedde en vid omkörning, två på grund 
av främmande föremål på vägbanan och resten på grund av köer och ryckig körning. 
Motorvägsolyckor och olyckor på andra större vägar är främst ett tätortsproblem. Här 
finns många avfarter och påfarter som kan skapa trängsel. Påkörningar bakifrån på 
motorvägar vid kö och trängsel står för 84 % påkörningar bakifrån på motorväg.   

Typ 3

En annan vanlig olycksorsak är vänstersvängar i trevägskorsningar på landsväg. Vid 
glesare trafik är hastigheterna där höga och man hinner inte stanna för fordon som 
saktar ner före korsning. Det kan även vara så att man försöker köra om till höger om 
den väntande bilen men misslyckas. Dessa olyckor sker framförallt på primärvägen i 
trevägskorsningarna där ingen kanalisering finns för de vänstersvängande. 
Vänstersvängar i trevägskorsningar på landsväg står för 18 % av alla påkörningar 
bakifrån utanför tätbebyggt område. 
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5.5 Summering 
I nedanstående figurer, figur 33 och 34, visas andelen olyckor i olika typer av 
vägmiljöer fördelat på tätbebyggt och inte tätbebyggt område. Figurerna beskriver 
fördelningen på olika vägmiljöer. Inom parentes anges andel av alla olyckor och 
siffrorna före visar fördelningen inom gruppen. 

Som synes är olyckor på vägar med fyra körfält eller fler klart överrepresenterade inom 
tätbebyggt område jämfört med utanför tätbebyggt område.  

Utan att gå för långt ner i detaljeringsnivå syns det att det finns oerhört många 
vägmiljötyper och av de flesta finns bara ett litet antal fall. Av olyckorna har 17 % skett 
i signalreglerad korsning i tätort. Överhuvudtaget så är korsningar i tätort ett problem 
med många olyckor. 
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Figur 33. Andel olyckor i olika typer av vägmiljöer inom tätbebyggt område. Inom parentes 
anges andel av alla olyckor och siffrorna före visar fördelningen inom gruppen 
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Figur 34. Andel olyckor i olika typer av vägmiljöer utanför tätbebyggt område. . Inom parentes 
anges andel av alla olyckor och siffrorna före visar fördelningen inom gruppen 

Utanför tätbebyggt område är olyckorna jämnt fördelade på korsningar och sträckor. 
Det är här fler olyckor i oreglerade korsningar där högerregeln gäller än inom 
tätbebyggt område. Utanför tätbebyggt område är motorväg och tvåfältsvägar den 
vanligaste vägtypen vid olyckor på sträcka.  
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6. Samband mellan väg– och trafikmiljö och 
krockvåld
Det finns två huvudsakliga dimensioner i den här studien, se kapitel 4. Dels är 
förekomsten av olyckor och den relativa risken i olika typer av vägmiljöer intressant och 
detta har redovisats i föregående kapitel. Dels är skaderisken av en olycka intressant och 
detta kommer att redovisas i följande avsnitt, mätt i risken för långvarig WAD. 

6.1 Avgränsning 
Eftersom sambandet mellan WAD och krockvåld inte är linjärt, säger enbart en ökning 
av krockvåldet inte särskilt mycket. Intressantare är hur hög risken för WAD är vid 
olika krockvåldsnivåer. Därför är en linje  inlagd i varje diagram nedan för 
att markera den krockvåldsnivå där risken för WAD i mer än en månad ökar kraftigt. 
Över den är risken > 10 %, se figur 35 a och b.  
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Figur 35 a) Samband mellan hastighetsändring b) Samband mellan medelacceleration 
 och risk för WAD69   och risk för WAD70

I analysen studeras olyckorna med avseende på krockvåld, det vill säga 
hastighetsändring och medelacceleration och dess samband med vägmiljön. I vissa fall 
kommer endast medelaccelerationen att ge statistiskt signifikanta resultat på 95 % nivån 
(p<0,05) och i andra fall är det den uppmätta hastighetsändringen som ger det tydligaste 
resultatet. Är signifikansnivån lägre än 95 % anges detta särskilt.  

69 Krafft et el. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor och krockprov, 
2003
70 Krafft et el. Utvärdering av whiplashskydd vid påkörning bakifrån- verkliga olyckor och krockprov, 
2003
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Figur 36. Samband mellan medelacceleration och hastighetsändring i krockögonblicket 

Som synes i figur 36 ovan finns ett tydligt samband mellan medelacceleration, ã, och 
hastighetsändring, v, vid krock (p=0,000).  Ett högt värde på v betyder i de allra 
flesta fall även ett högt värde på ã. Att endast hastighetsändringen redovisas betyder inte 
att medelaccelerationen inte anses ha betydelse. Även denna studeras och omnämns i 
vissa fall, och alltid om resultaten från analyserna av v och ã inte stämmer överens. 

Först redovisas resultaten från den enkla regressionsanalysen med endast en variabel i 
varje modell. Därefter görs en mer ingående analys med flera variabler i samma modell, 
multipel analys. Se kapitel 4.3 för analysmetod och diagramförklaring. I bilaga 4 
redovisas resultaten från analysen med en variabel och i bilaga 5 redovisas resultaten 
från de flerdimensionella analyserna. Sist i detta kapitel presenteras en sammanfattning 
över analysresultaten. 

6.2 Analys med en variabel 

6.2.1 Bebyggelsegrad 
Det har inte visat sig finnas några direkta samband mellan krockvåld och 
bebyggelsegrad. Det sker fler olyckor inom tätbebyggt område men dessa kan inte sägas 
innebära en högre risk för whiplashskada. 

6.2.2 Hastighetsbegränsning 
En faktor som är av stor betydelse då trafiksäkerhet diskuteras är hastigheten. Högre 
hastigheter ger större risk att en olycka skall inträffa eftersom både reaktionssträckan 
och bromssträckan då blir längre. Då krockvåld diskuteras är det nära till hands att 
intressera sig för hastigheten också eftersom hastigheten direkt påverkar krockvåldet. 

En analys av olyckorna indelade efter hastighetsbegränsningen ger svar.  

I 50 –miljö är v 8,8 km/h, se figur 37. Vid en höjning till 70 km/h ökar v med 2,6 
km/h (p=0,01). En ökning till 90 km/h ökar krockvåldet med 4 km/h (p<0,01) . Istället 
för ett krockvåld på 8,8 km/h utsätts man i 90– miljö för krockvåld på 12,8 km/h, en 
ökning av krockvåldet med 45 %. Risken för whiplashskada ökar alltså avsevärt i 
vägmiljöer med 70 eller 90 km/h jämfört med 50 km/h. 
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Figur 37. Samband mellan v och hastighetsbegränsning. R2 =0,062

En analys av accelerationen i krockögonblicket ger en likartad bild. 
Hastighetsbegränsningen 70 km/h har 0,7 g, eller 19 % högre acceleration än vid 
hastighetsbegränsningen 50 km/h (p<0,05) 

Då man studerar medelaccelerationen i analysen av hastigheten ger 110 km/h ett ännu 
lägre krockvåld, uttryckt i ã, än 90 km/h och hastighetssambandet är alltså inte linjärt. 
Accelerationen är 55 % lägre på 110– vägarna än på 50– vägarna, 1,4 g mot 3,5 g! 
P<0,05 men det rör sig endast om ett litet antal fall. Vad gäller hastighetsändringen är 
skillnaden inte signifikant.  

En analys av hastighetsbegränsningens betydelse uppdelat på sträcka och korsning visar 
att det är i korsningar som hastighetsbegränsningen har störst betydelse för risken för 
whiplashskada. På sträckor finns inget samband mellan hastighetsbegränsning och 
krockvåld. Troligtvis har detta att göra med att skillnaden i hastighet mellan fordonen är 
stor då den påkörda bilen står still i eller saktar in före korsning, de flesta olyckor sker 
då det påkörda fordonet står still eller nästan still i krockögonblicket. Det är stor 
skillnad mellan 50, 70 och 90km/h, se figur 38. Korsningsolyckorna i 90 och 110 km/h 
är sådana som inträffat antingen på landsbygd eller vid påfarter till motorväg. 
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Figur 38. Samband mellan v och hastighetsbegränsning i korsningar. R2 = 0,130 

I tätort blir krockvåldet mycket högt då hastighetsbegränsningen är 90 km/h. P<0,01  
men det rör sig om endast fyra fall. Det rör sig i alla fyra fallen om olyckor på 
motorvägar på sträckor med köbildning. Utanför tätbebyggt område finns inga 
signifikanta skillnader mellan olika hastighetsbegränsningar. 

I tabell 8 nedan presenteras analysresultat för samband mellan hastighetsgräns och 
hastighetsändring, v, för både den linjära och den multiplikativa modellen. 
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Tabell 8. Exempel på analysresultat med olika beräkningsmodeller 
Linjär modell Multiplikativ modell 

Effekt mot grundvärdet 
(50 km/h) 
(grundvärde + effekt) Signifikans 

Effekt mot grundvärdet 
(50 km/h) 
(grundvärde* effekt) Signifikans 

30 -0,36 0,87 1,03 0,88
70 2,55 0,01 1,21 0,04
90 3,56 0,01 1,35 0,02

110 0,15 0,94 0,89 0,56

Som synes i tabell 8 ovan ger de olika beräkningsmodellerna liknande resultat. För den 
oberoende variabeln 30 km/h ger den linjära modellen lägre krockvåld (jämfört med 50 
km/h) medan den multiplikativa modellen ger ett något ökat krockvåld. För 110 km/h 
ger den linjära modellen ett något ökat krockvåld medan den multiplikativa ger ett något 
minskat. För dessa två variabler är effekten inte signifikant. För 70 och 90 km/h är 
ökningarna av krockvåld jämförbara mellan de två modellerna och är signifikanta, även 
om signifikansen skiljer sig något åt.  

Liksom i exemplet med hastighetsgräns ovan, visar de båda modelltyperna på likartade 
ökningar eller minskningar av krockvåldet, i alla de analyser där parametrarna är 
signifikanta. För övriga variabler kommer därför inte resultaten från båda modelltyperna 
att redovisas.

6.2.3 Vägtyp 
Vägar med fyra körfält eller fler har 29 % högre krockvåld än tvåfältsvägar, 12,1 km/h 
respektive 9,4 km/h men resultatet är inte signifikant på 95 % nivån (p=0,07). Det är 
främst i korsningar samt inom tätbebyggt område som flerfältsvägar uppvisar en högre 
skaderisk än tvåfältsvägar. 

Motorvägar samt påfarter och avfarter verkar ha ett lägre krockvåld än tvåfälts– och 
flerfältsvägar men skillnaden är inte signifikant på 95 % nivån. 

6.2.4 Korsning/sträcka 
Det finns ingen märkbar skillnad mellan krockvåld på sträckor och korsningar. Detta är 
en så grov indelning så det är inte särskilt märkligt. En finare indelning behövs för att ha 
en möjlighet att få ett meningsfullt resultat.  

6.2.5 Regleringsform 
Cirkulationsplatser har i tidigare studier visat sig ha en stor effekt på trafiksäkerheten i 
korsningar. Dels sänks fordonens hastighet före korsningen och dels minskar antalet 
konfliktpunkter då alla fordon kör i samma riktning. Vad gäller påkörning bakifrån har 
det sistnämnda främst betydelse för uppmärksamheten. 

Det har inte kunnat upptäckas några signifikanta skillnader mellan olika 
regleringsformer i korsning. Cirkulationsplatser verkar ge ett lägre krockvåld och 
signalreglerade korsningar verkar ge ett högre krockvåld än andra regleringsformer. 
Ingen tydlig signifikans finns dock för detta påstående och skillnaden är inte heller 
särskilt stor.   
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6.2.6 Placering i korsning  
I korsningar där det råder väjnings eller stopplikt blir det högre krockvåld då den 
påkörda bilen befinner sig på huvudled och alltså inte är den som har väjningsplikt, se 
figur 39. Det är ingen skillnad i hastighetsbegränsning vid olyckorna på huvudled 
respektive underordnad led, så detta är inte en förklaring. Troligtvis har det att göra med 
att den påkörande bilen inte har samma beredskap för att stanna vid korsningar då den 
kör på huvudled och kanske inte själv skall svänga.  Samma sak gäller i korsningar där 
ingen hänsyn har tagits till regleringsform i analysen. 
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Figur 39. Samband mellan v och huvudled/underordnad led i korsningar med väjnings/stopplikt. 
R2=0,078 

Det sker alltså fler olyckor på underordnad led i korsningar med stopp/väjningsplikt 
men skaderisken är lägre än för olyckorna på huvudleden.  

I trevägskorsningar finns det tydliga skillnader i skaderisk mellan de olyckor som sker 
på primärvägen och de som sker på sekundärvägen, se figur 40 och 41. Detta bör 
relateras till resonemanget ovan om huvudled och underordnad led. Skillnaden är dock 
ännu större då det gäller trevägskorsningar. Denna skillnad verkar vara störst för 
korsningar med stopp– eller väjningsplikt och oreglerade. Då det gäller 
trevägskorsningar med signalreglering är det antagligen för få fall för att några slutsatser 
skall kunna dras om endast dessa (11 olyckor totalt) men då dessa slås samman med 
andra regleringsformer fås ett liknande resultat som då de inte är med i analysen.  

De flesta olyckor sker också där skaderisken är som störst, vid ”ingången” till 
korsningen, placering nummer 4, näst flest vid 6 och sedan vid nr 8, se figur 41. Vid 
övriga placeringar förekommer bara enstaka olyckor. 
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Figur 40. Placering i trevägskorsning 
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Figur 41. Samband mellan v och placering i trevägskorsningar med stopp/väjningsplikt eller 
oreglerad. R2 =0,275 

I fyrvägskorsningar fanns inga signifikanta skillnader i placering i korsning men detta 
kan mycket väl bero på att det var för få fall som inträffat i eller efter korsningen. De 
allra flesta korsningsolyckor sker strax före korsningen, innan man kör in i den. I 
fyrvägskorsning finns inga signifikanta skillnader mellan om man befinner sig på 
huvudled eller underordnad led men det verkar helt klart som om huvudleden även här 
har ett högre krockvåld än den underordnade leden. 

6.2.7 Korsningsutformning 
Det verkar finnas vissa generella skillnader i krockvåld mellan trevägs– och 
fyrvägskorsningar, med högre skaderisk i trevägskorsningar än i fyrvägskorsningar men 
resultatet är inte signifikant på 95 % nivån.  

Det finns inga skillnader mellan påfarter/avfarter och andra typer av 
korsningsutformningar i den enkla modellen. 

I den här studien har det antagits att kanalisering har samma typ av effekt på 
krockvåldet (ökning eller minskning), oavsett utformning. Alla fall där trafiken i den 
påkörda bilens färdriktning är på något sätt kanaliserad, räknas som samma sak. 
Enkelriktade påfarter och cirkulationsplatser har behandlats som en grupp eftersom 
dessa också är kanaliserade, i den mening att alla fordon skall köra åt samma håll i 
korsningen. I en regressionsanalys av hur krockvåldet skiljer sig mellan dessa grupper 
visas inga signifikanta (på 95 % nivån) skillnader. Inte heller då gruppen 
cirkulationsplats/på– och avfart läggs ihop med ”eget körfält” visas någon signifikant 
skillnad. Med signifikansnivån 90 % visas dock skillnader i skaderisk mellan 
kanalisering och inte kanalisering med högre skaderisk i okanaliserade korsningar.  

Om övergångsställe eller GC–överfart över den aktuella korsningsanslutningen har 
betydelse för krockvåldets storlek kan inte visas. Underlaget är ganska litet, endast 67 
svar finns och signifikansnivån är liten.  

0

5

10

15

20

25

4 6 8 9 10

Hastighets- 
ändring 
(km/h)



51

6.2.8 Väglag 
Väglaget vid olyckan verkar inte ha någon betydelse för skaderisken. Halka och dåligt 
väglag borde rimligtvis påverka om olyckor sker men antagligen anpassar bilisterna 
hastighet och avstånd till väglaget i ganska stor utsträckning. 

6.2.9 Trafikflöde  
Som figur 42 nedan visar ser sambandet mellan trafikflöde och krockvåld inte särskilt 
starkt ut. Självklart sker fler olyckor på vägar med höga flöden eftersom det är fler 
möjligheter till krock men skaderisken verkar inte ha med detta att göra. Flödet har 
ingen betydelse för krockvåldets storlek ens då olika vägmiljöer studeras enskilt, såsom 
vägtyp, olika hastighetsbegränsningar, sträcka/korsning eller tätort/landsbygd. 
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Figur 42. Krockvåldets ( v) beroende av trafikflödet 

Man bör dock inte stirra sig blind på enbart trafikflödet. Detta kan variera väldigt 
mycket under en dag eller under året och säger inte mycket om trängselsituationen, 
vilket förmodligen är en av de viktigaste orsakerna till att dessa olyckor sker, 
åtminstone på sträckor. 

6.2.10 Trafiksituation 
Vad gäller trafiksituationen visar regressionsanalysen inte några allmänna skillnader i 
krockvåld och skaderisk. Inte heller visar en analys av den av föraren uppgivna 
olycksorsaken att köer och trängsel på något sätt ger ett högre krockvåld allmänt sett då 
man studerar alla olyckor. 

I korsningsolyckor är det en tydlig skillnad mellan kö och normal trafiksituation. Köer 
ger betydligt lägre krockvåld än normal trafik. Detta beror troligtvis på att det vid kö är 
lägre hastigheter. 

Vid en uppdelning av olyckorna i tätbebyggt och icke tätbebyggt område ger analysen 
ett svårtolkat resultat. Vid normal trafik är krockvåldet 70 % högre utanför tätbebyggt 
område jämfört med inom tätbebyggt område. I tätbebyggt område ges det högsta 
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krockvåldet vid gles ELLER tät trafik. Utanför tätbebyggt område är situationen den 
motsatta – högst krockvåld fås vid normal trafik. Varför det är på det här sättet är svårt 
att säga och det kan även vara så att inga samband egentligen finns. Den av väghållaren 
uppgivna trängselsituationen stämmer inte alltid överens med den av föraren uppgivna 
trafiksituationen. 

6.2.11 Regionala skillnader 
Det har inte visat sig spela någon roll för krockvåldet var i landet olyckan sker. 
Olyckorna i Stockholm kan inte sägas ge högre eller lägre krockvåld än i andra delar av 
landet. Däremot finns en förhöjd risk för whiplashskada allmänt sett, då man åker bil i 
Stockholm jämfört med i resten av landet eftersom det sker många fler påkörningar 
bakifrån, sett till antalet bilar, invånare och antagligen även trafikarbetet. 

6.2.12  Olycksorsak 
I analysen av krockvåldet vid olika olycksorsaker eller händelseförlopp har olyckorna 
delats upp på sträcka och korsning. Detta för att händelseförloppen skiljer sig så mycket 
åt. Olyckorna på sträcka är främst sådana som skett i köer. Plötsliga inbromsningar kan 
man tro ger högre krockvåld än t ex körfältsbyten eftersom detta är plötsliga och 
oförutsägbara händelser och den relativa hastigheten mellan fordonen då borde bli större 
när man inte har samma beredskap för att bromsa in. Skillnaden är signifikant mellan 
körfältsbyte och plötslig inbromsning. Detta säger egentligen inte särskilt mycket 
eftersom inbromsning bara har signifikant högre krockvåld än just körfältsbyte men inte 
högre än någon annan olycksorsak.  

Intressant vad gäller olyckor i korsningar är att olyckor som orsakats av en vänstersväng 
är betydligt allvarligare än sådana som orsakats av högersväng, se figur 43. Det finns 
dock en stor grupp fall där riktningen som fordonet har tänkt sig att svänga inte är känd. 
Om denna grupp tas bort förändras inte resultatet. Även då cirkulationsplatserna samt 
påfarter/avfarter inte tas med i analysen finns en tydlig skillnad mellan höger och 
vänstersvängar och krockvåld. Skillnaden mellan höger– och vänstersvängar verkar inte 
ha med kanalisering att göra. Det är överhuvudtaget mycket högre krockvåld vid 
vänstersvängar än någon annan typ av olyckor, såväl korsningsolyckor som olyckor på 
sträcka. Krockvåldet vid vänstersväng ligger högt över den gräns då risken för 
whiplashskada ökar kraftigt. Vid olyckor orsakade av vänstersväng är det antingen den 
påkörda bilen eller bilen framför denna som är på väg att göra en vänstersväng. Det 
behöver alltså inte vara det påkörda fordonet som skall göra en vänstersväng utan det är 
i många fall den påkörda bilen som stannat för att bilen framför skall svänga vänster. 
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Figur 43.  Skillnad mellan högersväng och vänstersväng och krockvåld ( v) i korsning 
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Det finns inget som säger att det blir högre krockvåld då en bilist stannat på sträcka för 
att släppa över gående än då man stannat i en korsning av samma anledning, även fast 
denna manöver borde vara mindre förutsägbar än då man stannat i korsning.  

6.3 Flerdimensionell analys 
Av de variabler som i föregående kapitel har analyserats med avseende på krockvåld är 
det flera som man kan anta samvarierar. Exempelvis har vägarna högre 
hastighetsbegränsningar utanför tätbebyggt område. På samma sätt är fordonets 
placering i korsningen samvarierande med om det är huvudled eller inte, åtminstone om 
det är trevägskorsning. För att ta reda på vilket som är hönan eller ägget i detta 
sammanhang görs därför multipla analyser med flera ingående variabler i samma 
modell. På detta sätt kan man få reda på vad i vägmiljön som verkligen har betydelse.  

6.3.1 Hastighetsbegränsning och vägtyp 
Ett starkt samband visade sig mellan hastighetsbegränsning och krockvåld. Eftersom 
skillnaderna i krockvåld mellan tvåfältsvägar och flerfältsvägar följer samma mönster 
som skillnaderna mellan 50, 70 och 90– vägar med högst skaderisk i tätbebyggt område 
och i korsningar är det nära till hands att tro att det inte är vägtypen som är den 
avgörande faktorn utan hastighetsbegränsningen. Då hastighetsbegräsningen är 
densamma är det ingen signifikant skillnad mellan vägtyperna. En multipel 
regressionsanalys av variablerna ”vägtyp” och ”hastighetsbegränsning” visar att det är 
hastighetsbegränsningarna 70 och 90 km/h och inte vägtypen tvåfältsväg eller 
flerfältsväg som påverkar krockvåldet.   

Vidare visas att motorvägar har lägre krockvåld, oberoende av 
hastighetsbegränsningarna, (p<0,1). För att testa detta resultat ytterligare klumpas 
flerfälts – och tvåfältsvägar ihop, påfarter och avfarter samt 30 och 50– vägar. Det finns 
ingen signifikant skillnad inom grupperna och på dessa sätt fås fler fall att studera. Nu 
visar det sig att krockvåldet på motorvägar är lägre och även att det på påfarter och 
avfarter är lägre än på tvåfälts och flerfältsvägar, p<0,1. 

En förklaring till att motorväg har lägre krockvåld skulle kunna vara att det där inte 
finns några korsningar eller stopp och den relativa hastigheten mellan fordonen då blir 
lägre. Då korsning och sträcka tas med i modellen som förklarande variabel har 
motorväg fortfarande signifikant lägre krockvåld men påfart och avfart blir inte längre 
signifikant på 90 % nivån. 

En analys av sträckor för sig och korsningar för sig visar ingen signifikans för 
skillnaden mellan motorväg och andra typer av vägar på sträcka, men däremot att 
påfart/avfart fortfarande har lägre allvarlighetsgrad än andra vägtyper i korsningar. Att 
signifikansen förändras då materialet delas upp beror antagligen på att det då blir 
mindre material. 

Då endast sträckor studeras är inte längre skillnaden mellan motorväg och andra typer 
av vägar eller olika hastighetsbegränsningar signifikant. Detta beror antingen på att det 
är färre fall som studeras eller så har vägtypen och hastighetsbegränsningen helt enkelt 
inte lika stor betydelse på sträckor. 
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6.3.2 Regleringsform 
Regleringsformen ger i vissa av beräkningsmodellerna resultat som är signifikanta på 90 
% nivån. Signalreglerade korsningar har det högsta krockvåldet medan 
cirkulationsplatser får det lägsta. 

6.3.3 Placering i korsning 
I en modell med både placering i korsning och händelseförlopp som ingående variabler 
visar det sig att båda delar har betydelse för krockvåldet. Det är inte heller så att det är 
hastighetsbegränsningen som är avgörande för om det blir högre krockvåld på 
primärvägen i en trevägskorsning (placering 4 och 8), se figur 40. Det är högre 
krockvåld på primärvägen oavsett hastighetsbegränsning visar en multipel analys. Är 
det hög hastighetsbegränsning (70 eller 90 km/h) så blir krockvåldet högre men det är 
inte enbart detta som har betydelse. 

En analys av placering i korsning visar inte att detta har någon signifikant betydelse i 
signalreglerade korsningar, utan det är i korsningar med stopp– eller väjningsplikt som 
detta har störst betydelse. Troligtvis är det så att det inte skiljer lika mycket i hastighet 
och flöde på korsande vägar med signalreglering som på vägar med annan 
regleringsform. Det är också tydligare i signalreglerade korsningar vilka 
fordonsströmmar det är som har företräde. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att alla studerade variabler verkar ha betydelse. 
Tydligast är sambandet för vänstersväng, men även huvudled/underordnad led, samt 
placering i korsning har betydelse för hur stort krockvåldet blir. 

6.3.4 Korsningsutformning 
I tidigare avsnitt upptäcktes en trolig skillnad mellan krockvåldet i tre – och 
fyrvägskorsningar. För att studera detta närmare tas flera variabler med i analysen för att 
se om någon av dessa kan vara en förklarande variabel. 

Då en modell används som även tar hänsyn till vägtypen i korsningen visar det sig 
återigen att vägtypen inte har någon signifikant betydelse. Om man däremot även tar 
med regleringsformen visar det sig att signalreglerade korsningar har signifikant högre ã
än korsningar med väjnings– stopplikt eller oreglerade. ã visar sig återigen vara 
signifikant högre (p=0,02) i trevägs– än i fyrvägskorsningar även i dessa modeller. 

Eftersom vägtypen inte verkar ha någon betydelse i korsning tas denna bort från 
beräkningarna. Signalreglering visar en tydlig ökning av krockvåldet i denna multipla 
analys. Eftersom signalreglering bara förekommer i tätort tas bebyggelsegraden också 
med som förklarande variabel. Det visar sig nu att det är endast tätbebyggt/inte 
tätbebyggt område som ger en signifikant skillnad (p<0,05) och inte regleringsform 
eller korsningstyp. Krockvåldet är över 50 % högre utanför tätbebyggt område än i. Det 
är svårt att dra några säkra slutsatser utifrån dessa resultat. Man kan anta att såväl 
korsningstyp (tre– eller fyrvägskorsning) som regleringsform har betydelse, med högre 
krockvåld i trevägskorsningar och signalreglering, åtminstone kan man inte säga med 
säkerhet att det inte har betydelse. Det högre krockvåldet utanför tätbebyggt område 
visar sig främst ha att göra med att hastighetsbegränsningen är högre utanför tätbebyggt 
område.
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Då såväl regleringsform som kanalisering sätts in i samma modell visas ett positivt 
resultat för krockvåldet vid kanalisering, det vill säga, krockvåldet blir lägre då 
korsningen är kanaliserad, p<0,05. Det kan sägas vara troligt att kanalisering har 
betydelse för krockvåldet, men det bör undersökas närmare.  

6.3.5 Vänstersväng 
Vänstersväng gav i analysen i föregående avsnitt betydligt högre krockvåld än andra 
olycksorsaker. Då olyckan inträffat på huvudled i korsningar med stopp– eller 
väjningsplikt var krockvåldet också väldigt högt. Dessa två (vänstersväng och 
huvudled) kan tänkas samvariera, att det är vänstersvängar från huvudled som är det 
som ger det höga kockvåldet. På samma sätt samvarierar även placering i 
trevägskorsning med om det är huvudled eller inte. 

En multipel analys av om det är att befinna sig på huvudleden eller om det är 
vänstersvängen från huvudleden som är det farliga visar det sig att det helt klart är 
vänstersvängen som är det farliga och inte om man befinner sig på huvudled i 
korsningen eller inte. Vänstersvängar är inte signifikant (på 95 % nivån) farligare än 
högersvängar i signalreglerade korsningar, men signifikansnivån är högre än 90 % och 
materialet är litet så man kan anta att det är på det sättet. Vänstersväng är alltså en 
”farlig” manöver, oavsett i vilken typ av korsning den sker.  

6.3.6 Trafiksituation 
Vid normal trafiksituation är det betydligt högre krockvåld utanför tätbebyggt område 
än inne i tätort. Vid gles eller tät trafik eller köbildning finns inte denna skillnad. Då 
denna skillnad studeras närmare med variabeln tätbebyggt område medtagen i modellen 
kan man inte längre säga att denna skillnad finns eller är signifikant. Det är svårt att 
tolka dessa resultat utifrån det material som finns och som tidigare nämnts är den av 
väghållaren uppgivna trafiksituationen inte alltid överensstämmande med den verkliga. 
Vad man kan säga är att tät trafik och kö är en viktig orsak till påkörning bakifrån, 
åtminstone på sträcka, men det är svårt att dra några slutsatser om hur krockvåldet 
påverkas av trängselsituationen.  
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6.4 Sammanfattning av analysresultat  
Tydliga och signifikanta samband

• Hastighetsbegränsningen har stor betydelse för krockvåldets storlek. Särskilt 
tydligt är detta i korsningar samt i tätbebyggda områden. I korsningar har 
krockvåldets storlek ett linjärt samband mot hastighetsbegränsningarna 50, 70 
och 90 km/h. På sträckor däremot finns inte alls samma samband mellan 
hastighetsbegränsning och krockvåld. 

• Att stanna för att göra vänstersväng eller stanna för att en framförvarande bil 
skall göra en vänstersväng är den orsak till olycka som ger det absolut högsta 
krockvåldet, oavsett vilken regleringsform det är i korsning och oavsett 
hastighetsbegränsningen.  Mellan övriga olycksorsaker finns inte någon 
avgörande skillnad.  

Troliga samband
• Korsningar har ett lägre krockvåld än sträckor i flera av de multipla modellerna. 

• Korsningar med tre anslutande vägar har högre krockvåld än korsningar med 
fyra anslutande vägar.  

• I korsningar med väjnings– eller stopplikt är det betydligt högre krockvåld på 
huvudleden än på den underordnade leden. Detta visar även placering i korsning 
då fordon i trevägskorsning har betydligt högre krockvåld på primärvägen.  

• Det finns vissa skillnader i krockvåld mellan de olika regleringsformerna. 
Signalreglerade korsningar verkar ge det högsta krockvåldet medan 
cirkulationsplatser verkar ge det lägsta. I multipelanalysen är skillnaden mellan 
signalreglerad och andra regleringsformer signifikant.  

• Analys av trafiksituationens betydelse ger ett svårtolkat resultat och inga 
slutsatser dras i den här studien om skaderisken i olika trafiksituationer.  

• Motorvägar samt påfarter och avfarter verkar ge ett lägre krockvåld än andra 
typer av vägar. 

• Kanalisering verkar ha en positiv effekt. 
Icke troliga samband

• Flöde. Oavsett flödet på en väg kan tillfälliga trängselsituationer uppstå. 

• Väglag. Människor tenderar att anpassa hastighet och avstånd till väglaget. 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Materialets spegling av verkligheten  
Studien gäller endast påkörningar bakifrån med personbilar. De fall då det var bussar 
eller tung lastbil som var det påkörande fordonet har inte tagits med. Detta beror på att 
deras mycket större massa kommer att påverka krockvåldets storlek och vägmiljön 
kommer då att spela en mindre roll. Urvalet är alltså bara representativt för personbil – 
personbil olyckor.  

Materialet som används ger ändå en mycket mer detaljerad bild av olycksläget för dessa 
typer av olyckor än vad den övriga officiella statistiken gör. Uppskattningsvis är endast 
ca 10 % av olyckorna i materialet polisrapporterade, vilket visar vilket stort bortfall det 
är i den officiella statistiken. Den typen av olyckor som här studeras är särskilt 
underrepresenterade, ju svårare personskada desto högre rapporteringsgrad. Påkörningar 
bakifrån är relativt ”lätta” olyckor och just för att en whiplashskada inte syns och 
symptomen inte alltid upptäcks direkt, anmäls den ofta inte alls. Eftersom skuldfrågan 
också oftast är tämligen klar, tillkallas inte polis. Det är svårt att göra en jämförelse 
mellan de polisrapporterade olyckorna och olyckorna i detta material eftersom inte 
samma definition används. Påkörningar bakifrån klassas antingen som 
upphinnandeolycka, avsvängningsolycka och i vissa fall som körfältsbyte/omkörning i 
den officiella statistiken.  

Det är troligtvis så att vissa typer av människor köper vissa typer av bilmodeller. De 
modeller som det rör sig om i den här undersökningen är relativt små eller normala 
fordon. En viktig faktor är att CPR:en monteras in i nya bilar, vilket gör att vissa 
grupper, tex. unga människor, inte införskaffar en sådan bil i lika stor utsträckning som 
andra grupper. I den här typen av olyckor är det dock inte så intressant vem som satt 
bakom ratten i den påkörda bilen eftersom det oftast är den påkörande parten som är 
vållande till olyckan.  

Ovan nämnda faktorer för materialets omfattning och urval har dock inte någon större 
betydelse för den jämförande analysen avseende krockvåld. Endast då man uttalar sig 
om var olyckorna sker och hur ofta förekommande dessa olyckor är har urvalet större 
betydelse för hur bra analysen stämmer överens med verkligheten. Vissa typer av 
människor kan göra vissa typiska fel i trafiken, men krockvåldet påverkas inte direkt av 
personen som sitter bakom ratten. 

7.2 Materialets tillförlitlighet 
Det finns en del variabler i analysmaterialet som är osäkra vad gäller tillförlitligheten. 
Detta beror på att uppgifterna i skadeanmälningarna inte alltid är så detaljerade. Det har 
krävts en hel del ”detektivarbete” för att reda ut var och hur olyckan har inträffat. I flera 
fall har väghållaren i enkäten uppgivit en hastighetsbegränsning och den påkörda 
personen i skadeanmälan uppgivit en annan. Det svar har då valts ut som verkat 
rimligast. Som tidigare diskuterats är uppskattningen av trafiksituationen just en 
uppskattning av väghållaren. I skadeanmälan har man i många fall har man uppgett köer 
som olycksorsak trots att väghållaren inte har uppgett den trafiksituationen. 
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Skadeanmälningsblanketterna har inte haft som huvudsyfte att utreda varför olyckan har 
hänt och vid anmälningar till försäkringsbolagen blir skuldfrågan viktigare än att utreda 
varför olyckan inträffade. Många människor är naturligtvis chockade och upprivna efter 
en trafikolycka vilket även det påverkar informationen i skadeanmälningarna.  

Det kanske största problemet som påverkar analysresultatet är dock krockvåldet. Det 
finns inte uppmätta värden på krockvåldet i alla fall. I ungefär hälften av olyckorna 
finns endast skattade värden på hastighetsändringen. Skattningarna stämmer ganska bra 
överens med verkliga värden men det finns naturligtvis en viss avvikelse. 
Medelaccelerationen, ã, är egentligen ett bättre mått på risken att drabbas av 
whiplashskada men eftersom det inte finns information om ã i alla fall har det varit svårt 
att med dessa få fall få signifikanta resultat. 

Det finns väldigt många variabler som påverkar krockvåldets storlek. Förutom mer 
detaljerade faktorer i vägmiljön som inte är medtagna i den här studien, till exempel 
kurvradier, sikt och mycket annat, spelar individerna och fordonen som var inblandade i 
olyckan roll. De påkörda fordonen är av sju olika modeller av samma märke. Dessa kan 
klassas som små eller medelstora bilar men vikt och struktur/elasticitet skiljer sig 
naturligtvis åt mellan de olika modellerna. Den påkörande bilens egenskaper är i så fall 
ett större problem eftersom dessa kan vara av vilken modell som helst, bara den klassas 
som en personbil. Fordonens egenskaper har inte beaktats i denna studie vilket kan 
påverka resultatet. 

7.3 Analysens tillförlitlighet 
Det första uppslaget till den här studien var att studera i vilka vägmiljöer de olyckor 
skedde som hade lett till whiplashskada och jämföra med dem som inte hade lett till 
whiplashskada. Det tillvägagångssättet skulle dock medföra en del problem. Dels skulle 
materialet bli väldigt litet och dels är det flera andra faktorer som spelar in då det gäller 
huruvida en individ får en whiplashskada efter en påkörning bakifrån. Ett bättre 
tillvägagångssätt var då att istället se till risken för whiplashskada vid påkörning 
bakifrån.

De enkla linjära regressionsanalysernas resultat visas i bilaga 4. I flera fall där analysen 
visar på signifikanta skillnader finns anledning att tro att det främst är andra faktorer 
som styr, exempelvis är hastighetsbegränsningen ofta beroende av vägtyp. Då multipla 
modeller gjordes med flera variabler i samma modell framkom att så också var fallet. 
Då flera variabler analyseras på samma gång blir antalet fall i varje grupp inte så stor. 
Resultaten skiljer sig åt mellan vilka ingående variabler som är med i modellen och om 
medelacceleration eller hastighetsändring används som beroende variabel. 
Modellformen påverkar även det analysresultatet. Slutsatser har ändå kunnat dras 
eftersom resultaten inte motsäger varandra. Det är egentligen bara signifikansnivån som 
skiljer sig åt mellan de olika beräkningsmodellerna. Om en variabel visar sig ha högre 
krockvåld i en modell, har den det i andra modeller med flera andra ingående variabler 
också, även om skillnaderna då inte är signifikanta. Hur det kommer sig att endast ã och 
inte v ger ett signifikant resultat i vissa fall beror antagligen på enskilda fall som är 
med i analysen av v men inte av ã. Dessutom är ungefär hälften av olyckorna med v
enbart uppskattade, vilket gör att det faktiska krockvåldet skiljer sig en del från detta.
Flera analyser har gjorts med olika modeller för att kontrollera att modellformen inte 
har för stor betydelse för resultatet. Det har visat sig att sambandet mellan krockvåld 
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och vägmiljö inte är särskilt känsligt för modellform. Resultaten blir i princip desamma 
oavsett om en linjär eller multiplikativ modell används. Den logistiska modellen gav 
inte samma tydliga (signifikanta) resultat som de andra modellerna. Detta beror 
antagligen på att den logistiska modellen inte utnyttjar data lika effektivt och de 216 
olyckor som förekom i den här studien helt enkelt inte räckte till för att göra en analys. 

7.4 Var och hur sker påkörningar bakifrån? 
Analysen av var och hur olyckorna i Folksams olycksdata inträffat, visar på vissa 
tydliga mönster. Det stora flertalet av olyckorna sker då den påkörda bilen står stilla,
eller har väldigt låg hastighet. Det är alltså något, i väg– eller trafikmiljön eller av andra 
orsaker, som har fått föraren att stanna. I olyckor som skett i korsningar är inte detta 
särskilt anmärkningsvärt. En stor del av olyckorna sker dock på sträckor och även i 
dessa fall står det påkörda fordonet oftast still i krockögonblicket (i 60 % av olyckorna 
på sträcka står den påkörda bilen helt still). Detta har som tidigare beskrivits allra främst 
med trafiksituationen på platsen att göra, att det är köer och trängsel som tvingar 
fordonen till ryckig körning med många stopp. Endast ca 10 % av olyckorna på sträcka 
skedde vid hastigheter över 30 km/h. Avståndshållningen, som ofta ses som ett stort 
problem vid dessa typer av olyckor, kanske inte har den stora betydelse man tidigare 
har tillmätt den. Det som borde ses som det stora problemet är istället då fordon tvingas 
stanna på platser där det normalt inte förekommer stopp. Trängsel och köer ger upphov 
till många stopp varför korta avstånd i dessa fall kan vara ett problem. Dålig 
uppmärksamhet är troligtvis en viktigare orsak till påkörningar bakifrån än för korta 
avstånd mellan bilarna. Ungefär samma slutsats har dragits i ett annat projekt som 
studerat avståndshållning och upphinnandeolyckor. Där menade man att bristande 
uppmärksamhet var ett större problem än för korta avstånd71.

Avstånd mellan korsningarna har i en annan studie visat sig inte ha någon betydelse för 
påkörningar bakifrån. Den här studien motsäger delvis detta eftersom många stopp leder 
till ryckigt körmönster och därmed påkörningar bakifrån. Å andra sidan visar den förra 
studien att det är andel vänstersvängande som har betydelse och eftersom dessa stannar 
upp trafiken mer kan detta räknas som ett större hinder. 

Påkörningar bakifrån är enligt den här studien vanligare förekommande i 
trevägskorsningar än i fyrvägskorsningar. För upphinnandeolyckor med personskada 
från den officiella statistiken är tre– och fyrvägskorsningar ungefär lika vanligt 
förekommande med en lite större andel olyckor i fyrvägskorsningar. Tittar man däremot 
på avsvängningsolyckor i korsningar är dessa nästan 90 % vanligare i trevägskorsningar 
än i fyrvägskorsningar.72 Det verkar alltså som om trevägskorsningar har en högre andel 
påkörningar bakifrån än fyrvägskorsningar och analysen av krockvåldet visar också att 
dessa troligtvis ger högre skaderisk än fyrvägskorsningar.  

Cirkulationsplatser har även de en stor andel olyckor, 12 % (14 av 118) av 
korsningsolyckorna har skett just i en cirkulationsplats. Även här är det så att antalet fall 
som studeras är så litet att olyckornas fördelning mellan olika korsningstyper kan vara 
mer eller mindre slumpmässigt. Endast 6 % av alla motorfordonsolyckor i den officiella 
statistiken som sker i korsning sker i cirkulationsplats, men 19 % av 
upphinnandeolyckorna. Man kan säga att det är högre relativ risk för påkörning bakifrån 

71 http://www.vv.se/templates/page3____1597.aspx, 2004-11-22 
72 http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html, 2004-11-09 
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i cirkulationsplatser men detta eftersom cirkulationsplatser förhindrar många typer av 
olyckor, men inte påkörningar bakifrån, varför dessa blir överrepresenterade.  

Typiskt för alla typer av korsningar är att de flesta påkörningar bakifrån sker i infarten 
till korsningen. Den som kör på har uppmärksamheten riktad mot trafiken i 
cirkulationsplatsen, eller mot trafiksignalerna i signalreglerade korsningar, och märker 
inte om fordonet framför bromsar in. Ofta är det så att den påkörda bilen har börjat köra 
in i korsningen men sedan ändrats sig och stannat. Vinkeln in i korsningen bör ha en 
viss betydelse för den här typen av olyckor eftersom en sned vinkel ger sämre sikt mot 
trafiken in i korsningen och därmed ger minskad uppmärksamhet mot framförvarande 
fordon. Särskilt tydligt är detta för cirkulationsplatser och påfarter. 

Ett tydligt exempel på att såväl sikten i en korsning har stor betydelse, samt hur mer 
eller mindre oväntade stopp har betydelse för risken för olycka är en viss påfart till 
motorväg där inte mindre än tre olyckor har inträffat. Det är en motorvägspåfart till 
Värmdöleden med stopplikt vid påfarten. Att ha stopplikt på en motorvägspåfart är en 
relativt ovanlig lösning. Det lutar uppför i påfarten, vinkel mellan påfartsvägen och 
motorvägen är liten och ett räcke är placerat mellan motorvägen och påfarten, vilket gör 
att sikten mot motorvägen blir mycket dålig. Dålig sikt mot huvudvägen är något som 
de flesta påfarter kännetecknas av. Om dessa olyckor beror på stopplikten, vilken 
möjligen upptäcks för sent eftersom det antagligen inte är något man förväntar sig, och 
därmed orsakar påkörning bakifrån, eller om det beror på att sikten mot motorvägen är 
dålig, är svårt att säga. 

7.5 Skaderisk i olika vägmiljöer 
I tabell 9 och 10 nedan visas hur stor andel av olyckorna som har hög respektive låg 
skaderisk i olika typer av vägmiljöer. Olyckor med hög skaderisk är de då 
hastighetsändringen >12,5 km/h och /eller medelaccelerationen > 4,5g och n= antal 
olyckor. Man kan tydligt se att vissa vägmiljöer är vanligare förekommande i 
högvåldsgruppen. Exempelvis är 39 % av olyckorna på vägar med 
hastighetsbegränsningen 90 km/h i högvåldsgruppen trots att endast 24 % av alla
olyckor hamnar där. Tabellerna nedan ger en bra bild av skaderisken i olika typer av 
vägmiljöer. I tabell 11 visas olycksorsaker och där syns tydligt att en mycket stor del av 
vänstersvängsolyckorna hamnar i högvåldsgruppen. 
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Tabell 11.  Andel olycksorsaker med hög  
respektive låg skaderisk 

Den statistiska analysen av vägmiljöns påverkan på krockvåldets storlek har gett två 
mycket tydliga samband medan flera samband inte är lika tydliga. De absolut tydligaste 
och antagligen mest relevanta är hastighetsbegränsningen samt vänstersvängar. 

7.5.1 Bebyggelsegrad 
Det finns skillnader mellan tätbebyggt och icke tätbebyggt område vad gäller skaderisk 
men dessa har främst med andra faktorer att göra, såsom hastighetsbegränsningen. 
Skillnaderna i olycksorsak och vägmiljöer mellan tätbebyggt och icke tätbebyggt 
område diskuteras nedan under 7.5.8 och 7.5.9 

Lågvåld, 
n=92, 78% 

Högvåld, 
n=26, 22% 

Huvudled, n=23 70% 30% 
Underordnad led, 
n=31 84% 16% 
Kanalisering, n=25 80% 20% 
Ej kanalisering, 
n=28 79% 21% 
Cirkulationsplats, 
på/avfart, n=24 88% 12% 

GC– överfart, n=19 90% 10% 
Ej GC– överfart, 
n=48 81% 19% 
2 anslutande vägar 
i korsning 
(påfart/avfart), n=9 89% 11% 
3 anslutande vägar 
i korsning, n=54 72% 28% 
4 anslutande vägar 
i korsning, n=45 80% 20% 
Cirkulationsplats, 
n= 14 86% 14% 
Signalreglering, n= 
39 77% 23% 
Stopp– eller 
väjningsplikt, n= 50 80% 20% 
Oreglerad 
(högerregeln), n= 7 71% 29% 

Lågvåld
n=165, 76 %  

Högvåld 
 n=51, 24% 

Tätbebyggt område, 
n=150 79% 21%
Utanför tätbebyggt 
område, n=51 71% 29%

30 km/h, n=8 100% 0%

50 km/h, n=120 83% 17%

70 km/h, n=48 65% 35%

90 km/h, n=23 61% 39%

110 km/h, n=29 89% 11%

Sträcka, n= 92 75% 25%

Korsning, n=118 78% 22%

Motorväg, n=27 81,5% 18,5%

Flerfältsväg, n= 55 76% 24%

Tvåfältsväg, n= 96 78% 22%

Påfart, n=7 86% 14%

Avfart, n=5 100% 0%

Tabell 9. Andel olyckor med  
hög respektive låg skaderisk 

Tabell 10. Andel korsningsolyckor med hög  
respektive låg skaderisk 

Lågvåld, 
n=165, 
76%

Högvåld, 
n=51, 24% 

Inbromsning, n=25 76% 24%
Vänstersväng, 
n=22 55% 45%

Högersväng, n=40 85% 15%
Rakt fram i 
korsning, n=5 60% 40%
Riktning i korsning 
okänd, n=19 69% 31%
Stannat för 
gående, n=20 90% 10%
Kö på sträcka, 
n=48 75% 25%
Kö före korsning, 
n=19 90% 10%
Körfältsbyte, n=2 100% 0%

Kör rakt fram, n=7 71% 29%
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7.5.2 Hastighetsbegränsning  
Om bilen står stilla eller inte vid krockögonblicket har inte så mycket att göra med 
hastighetsbegränsningen på vägen, även om det är vanligare med påkörda fordon i 
rörelse vid de högre hastighetsbegränsningarna 90 och 110 km/h. Den väg– och 
trafikmiljö med högst skaderisk, är vägar med hastighetsbegränsningen 70 eller 90 km/h 
och där fordonen tvingas stanna, på grund av korsningar, köer eller andra hinder och 
stopp. Där blir den relativa hastigheten mellan fordonen stor och därmed även 
krockvåldet högt. 

Hastighetsbegränsningen och hastigheten har en stor betydelse i trafiksäkerhets– 
sammanhang. Även i den här studien kan konstateras att högre hastigheter leder till 
allvarligare olyckor, särskilt inom tätbebyggda områden och/eller i korsningar. Att 
hastighetsgränserna tillåts vara så pass höga i tätbebyggda områden beror på att det är 
vägar som inte är avsedda för oskyddade trafikanter. Det är främst ringleder kring eller 
infartsleder/större vägar in till lite större städer. Det är både många och allvarliga 
olyckor som sker på 70 och 90– vägar inom tätbebyggt område, 37 olyckor eller drygt 
16 %. En typisk orsak till olycka är kö och trängsel och näst efter det inbromsningar 
som beror på oväntade händelser. Inom tätbebyggt område sker de flesta av dessa 
olyckor på sträcka och utanför tätbebyggt sker de främst i korsning, antagligen beroende 
på att det trots allt inte är så vanligt förekommande med höga hastighetsbegränsningar i 
korsningar inom tätbebyggt område. Där de finns och olyckor inträffar blir dock 
krockvåldet högt. Det vore alltså av stor vikt att få till stånd sänkta hastigheter vid 
korsningar.  

Intressant är att hastighetsbegränsningen 110 km/h verkar ge en lägre skaderisk än 90 
och 70 km/h.  Orsaken till detta är förmodligen att 110 km/h främst förekommer på 
motorvägar som har ett bättre ”flyt” i trafiken och själv har en lägre skaderisk. Endast 
för hastighetsbegränsningarna 50, 70 och 90 km/h förekommer det ett linjärt samband. 
Man kan inte säga att skaderisken på en väg automatiskt blir lägre om 
hastighetsbegränsningen sänks. Det som har den verkliga betydelsen är den faktiska 
hastigheten på vägen och skillnaden i hastighet mellan fordonen. Vid bra flyt i trafiken 
är höga hastighetsgränser och höga hastigheter inget problem. 

7.5.3 Vägtyp 
Vägtypen verkar påverka skaderisken. Motorvägar och på– och avfarter ger betydligt 
lägre krockvåld än andra typer av vägar och gator. Anledningen till detta är att det inte 
förekommer så mycket stopp på motorvägar som på andra typer av vägar. Trafiken 
flyter på i ett jämnare tempo och den relativa hastigheten mellan påkörande och påkört 
fordon blir inte så stor. I övrigt har inte vägtypen någon betydelse för skaderisken utan 
det är främst hastighetsbegränsningen och huruvida det förekommer mycket stopp i 
trafiken som har betydelse.  

Andra studier har pekat ut avfarter och påfarter som farozoner, det vill säga platser där 
många olyckor sker.73  10 av olyckorna i den här studien har skett på en påfart– eller 
avfart från motorväg. Det finns en större andel olyckor som sker på motorväg och som 
troligtvis skett på grund av köbildningar och trängsel kring påfarter och avfarter, i 
synnerhet om det är tätt mellan dessa. Även om många olyckor sker på eller vid påfarter 

73 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
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och avfarter har inte dessa någon hög risk för whiplashskada och ur det perspektivet kan 
man inte säga att dessa är problematiska. 

7.5.4. Korsning/sträcka 
Det har inte framkommit någon tydlig skillnad mellan skaderisken i korsningar och på 
sträckor. Korsning har i en modell visat sig ge ett signifikant lägre krockvåld i en 
beräkningsmodell. Det är svårt att dra några slutsatser om detta eftersom den relativa 
hastigheten mellan fordonen, som har stor betydelse för krockvåldet, rimligtvis borde 
vara högre i korsning. Andel fordon som är stillastående i krockögonblicket är större i 
korsningar än på sträckor. En anledning till att korsningar har ett lägre krockvåld än 
sträckor skulle kunna vara att beredskapen att stanna är lägre på sträckor än i 
korsningar, vilket kan bidra till att de relativa skillnaderna i hastighet mellan bilarna blir 
större.

7.5.5 Regleringsform 
Signalreglerade korsningar är den typ av vägmiljö där absolut flest påkörningar bakifrån 
sker. Osäkerhet uppstår ofta om huruvida det finns tid att köra innan ljussignalen slår 
om eller inte, vilket kan leda till påkörningar bakifrån. Signalreglerade korsningar har 
inte bara en stor andel av olyckorna utan ger även en högre skaderisk jämfört med andra 
typer av regleringsformer. Signalreglerade korsningar är alltså mycket viktiga att 
fokusera på i det olycks– och skadeförebyggande arbetet. Att signalreglerade korsningar 
är sämre än andra regleringsformer ur säkerhetssynpunkt vad gäller den här typen av 
olyckor är troligtvis för att föraren mer fokuserar på själva trafiksignalen än på vad som 
sker i trafiken runt omkring.  

I signalreglerade korsningar är också tidluckan (tiden det från att första bilen har 
passerat en viss punkt med bakändan tills efterföljande bil passerar samma punkt med 
sin främre del) mellan fordonen mindre än i korsningar med väjnings– eller stopplikt. 
Detta beror antagligen på att man inte har samma beredskap för att oväntade händelser 
ska ske i signalreglerade korsningar – man förväntar sig att alla ska bete sig på ett givet 
sätt. Då det bara finns ett körfält i en korsning och man inte kan ta sig förbi 
vänstersvängande ökar antalet olyckor. Särskilt tydligt är detta i signalreglerade 
korsningar då en rakt fram körande inte förväntar sig en vänstersvängande som stoppar 
upp trafiken då trafiksignalen visar grönt. 

Cirkulationsplatser har visar sig ge den lägsta skaderisken. Den relativa risken jämfört 
med andra typer av motorfordonsolyckor är hög men då det gäller cirkulationsplatser är 
detta inte riktigt jämförbart, eftersom cirkulationsplatser har en så god effekt på andra 
typer av olyckor. Cirkulationsplatser kan dock upplevas som röriga och därmed utgöra 
en anledning till påkörning bakifrån. Från skadeanmälningarna har framgått att 
uppmärksamheten har varit riktad in mot trafiken i cirkulationsplatsen, istället för mot 
fordonet framför, som är på väg in, vilket har resulterat i olyckor. Troligtvis har vinkeln 
in i cirkulationsplatsen betydelse. Det är viktigt att uppmärksamheten enkelt skall kunna 
riktas både mot trafiken i cirkulationsplatsen och mot fordonen framför som är på väg 
in. Det har även antytts i skadeanmälningarna en osäkerhet om när man kan köra in i 
cirkulationsplatsen. Vanligt förekommande är att man börjar köra men sedan tvekar och 
stannar, varvid man blir påkörd bakifrån. Cirkulationsplatser är en relativt ny företeelse 
i Sverige vilket kan vara en bidragande orsak till den osäkerhet som finns. 
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7.5.6 Placering i korsning 
Krockvåldet är betydligt högre på primärvägen än på sekundärvägen i trevägskorsningar 
och allra störst skaderisk är det om man skall göra en vänstersväng. Då ingen 
kanalisering finns vid vänstersväng från primärvägen hindrar den som ska svänga 
trafiken som kommer bakifrån. I vissa fall tror man kanske att man skall kunna köra om 
det stillastående fordonet, men misslyckas. Det kan även vara så att man inte i tid ser 
den stillastående bilen eller förstår att den kommer stanna. I sådana fall kan den relativa 
hastigheten mellan fordonen bli mycket stor. Sådana här olyckor i trevägskorsningar 
förekommer typiskt utanför tätbebyggt område vid hastighetsbegränsningarna 70 eller 
90 km/h, på tvåfältsvägar. Trafiksituationen är gles eller normal. Det är alltså typiska 
landsvägar som dessa olyckor sker på. 

15% av olyckorna i korsning har inträffat när det har varit kö (fler än två fordon) 
framför korsningen. Detta är ganska anmärkningsvärt med tanke på att synbarheten 
knappast kan vara dålig och hastigheterna troligtvis är lägre då flera fordon redan hunnit 
stanna. Det kan naturligtvis vara så att det ändå har varit hastiga inbromsningar och 
avståndet mellan bilarna krymper ju längre bak i kön man kommer. Dessa olyckor är 
allvarliga såtillvida att det ofta blir fler fordon inblandade. Den bil som först blir påkörd 
kastas in i bilen framför och i vissa allvarliga fall blir även en fjärde bil påkörd. 

7.5.7 Korsningsutformning 
Olyckor i trevägskorsningar är både mer vanligt förekommande och har högre skaderisk 
jämfört med fyrvägskorsningar och cirkulationsplatser. Anledningen till detta är svårt 
att säga, regleringsformen verkar inte ha med saken att göra. Troligtvis är det så att 
trevägskorsningar inte är lika ”tydliga” som fyrvägskorsningar. Då sekundärvägen är en 
mindre väg kan dessa vara svåra att upptäcka och om man inte förväntar sig att någon 
skall sakta in och svänga, kan detta lätt leda till en olycka. Synbarheten är alltså viktig i 
korsningar, att man kan upptäcka korsningen i tid för att hinna sakta ner. 
Detta är mycket intressant med tanke på att trevägskorsningar i många fall anses säkrare 
än fyrvägskorsningar eftersom antalet konfliktpunkter är färre. Ibland förekommer det 
att man delar upp fyrvägskorsningar till två trevägskorsningar för att öka 
trafiksäkerheten. Enligt resultatet i den här studien är detta en tveksam åtgärd och 
effekterna därav bör undersökas grundligare. Resultatet att trevägskorsningar har högre 
skaderisk än fyrvägkorsningar är dock inte helt entydigt och bör studeras närmare innan 
några säkra slutsatser dras. Att behöva sakta in två gånger för att svänga i två (trevägs-) 
korsningar istället för en gång i en fyrvägskorsning ger också upphov till fler tillfällen 
till påkörning bakifrån. 

Gång– och cykelöverfart över korsningsanslutningen har inte visat sig påverka 
krockvåldet men med ett så litet material går det inte att utesluta. Att man stannat för 
gående är en vanlig olycksorsak. Det är dock vanligare att man anger att man stannat för 
gående på sträcka än i korsning. På sträcka har alla dessa fall skett på övergångsställen, 
signalreglerade eller inte signalreglerade. Det verkar dock som att detta är ett problem. 
Ca 15 % av olyckorna på sträcka berodde på att man stannat för gående. Det har inte 
blivit fler sådana fall i det här materialet sedan lagen om väjningsplikt gentemot 
oskyddade trafikanter infördes. Antalet fall är dock för litet för att detta med säkerhet 
skall kunna fastställas. Oskyddade trafikanter som går rätt ut i gatan är en klar risk för 
den här typen av olyckor. 



65

Ett antagande i denna studie har varit att kanalisering, oavsett utformning, har en positiv 
effekt på skaderisken. Detta antagande gjordes eftersom det inte gick att dela upp 
kanaliseringen mer noggrant. På så sätt kan man inte få reda på om en utformning har 
negativ effekt medan andra har positiv effekt, utan man måste utgå från att alla typer har 
effekt ”i samma riktning”. Analyserna har visat att kanalisering har en positiv effekt på 
krockvåldet. Skillnaden är inte signifikant på 95 % nivån men alla analyser tyder på att 
krockvåldet blir lägre då man har ett särskilt körfält för fordonsströmmar i en riktning. 
Det är då mycket lättare att förutsäga andras beteende i en korsning och anpassa sin 
egen hastighet och sitt eget beteende efter det. Det blir heller inga fordon i vägen som 
hindrar framkomligheten i korsningen. Särskilt hindrande är vänstersvängande trafik om 
dessa måste väja för mötande fordonsströmmar. Då framförvarande trafik skall svänga i 
korsning och det påkörande fordonet skall rakt fram blir tidluckan (avståndet) mellan 
fordonen mindre än om båda skall rakt fram. Det är alltså tydligt att man inte saktar in 
så mycket som behövs eller håller rätt avstånd till framförvarande bil i många 
korsningar. Att fordon saktar ner för att svänga i korsningar utan att bakomvarande bil 
upptäcker detta är den viktigaste orsaken till olyckor i korsning. Avsvängningar i 
korsningar borde underlättas genom kanalisering som skiljer fordonsströmmar i olika 
riktningar åt. Kanalisering i korsningar kräver dock större markyta, vilket inte alltid är 
möjligt eller önskvärt. En bredare väg försämrar även situationen för oskyddade 
trafikanter som skall korsa gatan.  

7.5.8 Väglag 
Väglaget vid påkörningar bakifrån är oftare torrt än vad det är vid andra typer av 
olyckor. Det finns dock inget som säger att krockvåldet på något sätt beror av väglaget. 
I en studie om påkörningar bakifrån verkade det som om de allvarligaste olyckorna 
skedde vid torrt väglag74, vilket gör troligt att människor anpassar sig till dåligt väglag 
genom att anpassa hastighet och körsätt. Påkörningar bakifrån verkar vara en olyckstyp 
som inte påverkas av dåligt väglag i samma utsträckning som andra olyckstyper. 

7.5.9 Trafiksituationen 
Man bör antagligen inte dra alltför snabba slutsatser av den av väghållaren uppgivna 
trafiksituationens påverkan på krockvåldet från den här studien. Materialet är litet och 
den från väghållaren uppgivna trafiksituationen stämmer inte alltid med den upplevda 
trafiksituationen. Det är troligtvis även stora skillnader mellan vad som uppfattas som 
gles/normal/tät/kö, beroende på vilken typ av väg det rör sig om. Skillnaden mellan 
väghållarens bedömning och bilistens egen bedömning enligt skaderapporten väcker 
frågan om väghållaren vet vilka tider som trafiken upplevs som tät av bilisterna. Eller 
kan det vara så att korta avstånd mellan bilarna gör att trafiken upplevs som tät trots att 
den ”objektivt” sett inte är tät? En tredje anledning till denna skillnad är att det kan ha 
förekommit särskilda anledningar till att köer och tät trafik har uppstått vid tider då det 
vanligtvis inte förekommer. Exempel på sådana skulle kunna vara trafikolyckor, 
vägarbeten och andra avspärrningar.  

Den av väghållaren uppgivna trafiksituationen var något oftare gles eller normal i 
tätbebyggda områden, jämfört med utanför tätbebyggt område, då olyckorna inträffade, 
men det var gles och tät som gav de högsta krockvåldsnivåerna. Man bör inte dra några 

74 Andreassen, Study of rear end accidents, 1996 
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långtgående slutsatser om hur trafiksituationen påverkar krockvåldet utifrån svaren från 
väghållarna. Det rör sig om få fall och överrensstämmelsen är dålig mellan den av 
väghållaren och den i skadeanmälan uppgivna trafiksituationen.  Vad trafiksituationen 
har för betydelse för påkörningar bakifrån och krockvåldet är helt klart värt att studera 
vidare.

7.5.10 Regionala skillnader 
Olyckorna i Stockholm skiljer sig inte nämnvärt från olyckorna på andra platser i 
landet, vad gäller hur de har skett och i vilka typer av vägmiljöer. Ändå är 
påkörningarna bakifrån klart överrepresenterade i Stockholms län, både om man ser till 
den officiella statistiken och olyckorna i den här studien. 

Man kan alltså konstatera att för påkörningar bakifrån är den relativa risken per fordon 
samt den relativa risken jämfört med andra typer av motorfordonsolyckor hög. Att 
olyckorna från Folksams olycksdata är så väldigt överrepresenterade i Stockholms län 
(46 % av olyckorna, 20 % av fordonen) skulle delvis kunna ha att göra med 
olycksrapporteringen. En teori är att verkstäderna i Stockholms län oftare får in fordon 
med CPR, vilket gör att rapporteringen av dessa inte glöms bort lika lätt som i övriga 
landet, där färre fordon kommer in. Detta är endast en möjlig förklaring och förklarar 
heller inte hela den stora skillnaden i relativ risk mellan Stockholms län och resten av 
landet. 

Det har redan konstaterats att påkörningar bakifrån är mer trafikdensitetsberoende än 
andra typer av vägtrafikolyckor, det vill säga påkörningar bakifrån är 
överrepresenterade i rusningstrafik jämfört med andra typer av olyckor. Detta är den 
troligaste förklaringen till att just påkörningar bakifrån är så kraftigt överrepresenterade 
i Stockholm. En annan anledning är att på motorvägarna och andra större vägar finns 
fler avfarter och påfarter med täta avstånd mellan. Detta är troligtvis ytterligare en 
anledning till att Stockholm och även andra storstadsregioner är så överrepresenterade 
vad gäller påkörning bakifrån.  

Att så många olyckor inträffat i Stockholms län påverkar analysresultatet med ett större 
antal av de trafikmiljöer som är vanligare förekommande i storstäder. Det är då svårt att 
veta om olyckorna sker på grund av den vägmiljö som är vanligare förekommande i 
storstadsregioner eller om det är den speciella trafiksituationen som är orsak till detta.  

7.5.11 Inom tätbebyggt område 
Inom tätbebyggda områden är det främst korsningar som man bör rikta in sig på i det 
skadeförebyggande arbetet. Skälet till detta är inte att det är högre krockvåld i 
korsningar än på sträckor utan att det helt enkelt förekommer absolut flest olyckor där. 
60 % av olyckorna inom tätbebyggt område sker i korsningar och antagligen är siffran 
ännu högre än så eftersom det då det är korta avstånd mellan korsningarna uppstår 
trängsel och ojämna körmönster däremellan. Olyckorna i tätbebyggt område sker 
framförallt i signalreglerade korsningar och det mesta tyder på att signalreglerade 
korsningar har den högsta skaderisken och cirkulationsplatser har den lägsta. För andra 
typer av trafikolyckor har däremot trafiksignaler en positiv effekt på trafiksäkerheten 
jämfört med korsningar med korsningar med stopp/väjningsplikt eller oreglerade. 
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Såväl i korsningar som på sträckor har hastighetsbegränsningen stor betydelse. Inom 
tätbebyggt område är krockvåldet mycket högre på 70– vägar än på 50– vägar, i 
synnerhet i korsningar. Korsningsolyckor vid hastighetsbegränsningen 70 km/h inom 
tätbebyggt område verkar ge ett högre krockvåld än olyckor på sträcka inom tätbebyggt 
område vid samma hastighetsgräns. Att undvika den typen av lösningar, med höga 
hastighetsbegränsningar i korsningar, är av största betydelse om man vill arbeta för att 
förhindra uppkomst av whiplashskador. En intressant sak är att olyckor på 70– vägar på 
sträckor är vanligare inom tätbebyggt område än utanför. Skillnaden är stor– 33 % av 
olyckorna inom tätbebyggt område sker på 70– vägar men bara knappt 8 % utanför. 
Hälften av olyckorna på motorväg från Folksams olycksdata skedde inom tätbebyggt 
område. Det är mycket tydligt att höga hastighetsgränser har stor betydelse för 
skaderisken inom tätbebyggt område.  

Det är samma olycksorsaker i som utanför tätbebyggda områden, med undantag för de 
självklara – kö före korsning och stannat för gående var vanligare i tätbebyggda 
områden. Det är vanligare inom tätbebyggda områden att fordonet står helt stilla vid 
påkörning bakifrån – oavsett om olyckan sker i korsning eller på sträcka. Detta beror 
sannolikt på att korsningar är förekommande med kortare mellanrum i tätbebyggt 
område än utanför och att körningen blir ryckigare.  

Eftersom det är så pass få olyckor med i studien är det svårt att säga något generellt om 
vägmiljön och hur den påverkar krockvåldet då man enbart studerar tätbebyggt område. 
Mer detaljerade analyser av kanalisering och GC– överfarter visar inga tydliga 
skillnader eller trender. Antagligen är materialet för litet för att en sådan indelning ska 
vara möjlig. 

7.5.12 Utanför tätbebyggt område 
Utanför tätbebyggda områden finns grovt indelat två typer av olyckssituationer. Dels de 
på sträcka som oftast sker på motorvägar eller tvåfältsvägar. Olycksorsaken är köer och 
trängsel. På motorvägar, vid avfarter och påfarter uppstår ofta tillfälliga 
trängselsituationer. I flera av de olyckor där olyckan klassas som kö eller körfältsbyte 
har det uppstått trängsel vid en avfart. I den enda olycka som inträffade på en 2+1– väg 
skedde olyckan där två körfält i färdriktningen övergår till ett. Det uppstår alltså ofta 
”kritiska” situationer då flera körfält möts, då det sker körfältsbyten och trängsel 
uppstår. Olyckor på sträckor är vanligare utanför tätbebyggt område än inom tätbebyggt 
område.

Den andra vanliga olycksorsaken är korsningsolyckor i trevägskorsningar med stopp– 
eller väjningsplikt. Utanför tätbebyggt område förekommer också olyckor på på– och 
avfarter. 

Hastighetsbegränsningen verkar inte ha någon stor betydelse om man enbart studerar 
olyckor utanför tätbebyggt område. Korsningar utanför tätbebyggt område ger högre 
krockvåld vid högre hastighetsgränser (70 och 90 km/h) men denna skillnad är inte 
signifikant, men kan heller inte uteslutas. Förklaringen till detta är att det mer sällan är 
helt stillastående trafik utanför tätbebyggt område och de relativa hastigheterna mellan 
fordonen är alltså inte lika stor.  

Däremot verkar korsningsutformningen ha en viss betydelse. Påfarter och avfarter ger 
ett väsentligt lägre krockvåld än vanliga rätvinkliga korsningsutformningar, oberoende 
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av hastighetsbegränsningen. Fyrvägskorsningar uppvisar ett tydligt högre krockvåld 
men antalet fall är litet, endast tre stycken. Eftersom tidigare analyser har visat att 
trevägskorsningar ger högre krockvåld än fyrvägskorsningar och motsäger dessa 
analysresultat, borde en mer ingående studie om korsningsutformning göras. Påfarter 
och avfarter har 50 % lägre krockvåld än trevägskorsningar (p=0,1), 5,6 km/h istället för 
11,5 km/h, vid samma hastighetsbegränsning. Anledningen till detta är antagligen att 
den relativa hastigheten mellan fordonen inte är lika stor då det för det mesta inte är 
nödvändigt att stanna helt, vid korsningen, utan man kan på ett smidigare sätt svänga in 
eller ut. Dessa studerade fall är alla påfarter eller avfarter till/från motorvägar eller andra 
större vägar. Tidigare har synts resultat som pekar mot att motorvägar har ett lägre 
krockvåld. Det synes alltså som om motorvägar, såväl som dess på– och avfarter 
tillsammans har en god inverkan på krockvåldet. Däremot inte sagt att dessa är en säker 
miljö, en hel del olyckor sker på dessa typer av vägar, men krockvåldet tenderar inte att 
bli särskilt högt. Om olika typer av korsningar studeras i samma modell som 
hastighetsbegränsningen visas att såväl korsningstypen som hastighetsbegränsningen 
har betydelse. 

Vänstersvängar, vilka ger ett betydligt högre krockvåld än andra olycksorsaker skiljer 
sig något från övriga olyckor. De sker typiskt på 70–vägar utanför tätbebyggt område, i 
trevägskorsningar med stopp, väjningsplikt eller oreglerade. Olyckan sker när någon 
skall svänga vänster från huvudleden och det är inte lika ofta som i andra fall 
kanalisering. I dessa fall är trafiksituationen gles eller normal, det är alltså inte köer och 
trängsel som har gett upphov till påkörningarna bakifrån. Förklaringen till att 
vänstersvängarna är så mycket farligare än högersvängar ligger i att vid vänstersväng 
tvingas man stanna mer för att väja för mötande trafik, vilket inte är fallet då man gör 
högersväng. Den relativa hastigheten mellan påkörande och påkört fordon blir då större 
vilket leder till högre krockvåld och därmed höger skaderisk.  
Man kan ändå inte säga att vänstersvängar är ett typiskt landsbygdsproblem. Det sker 
relativt sett fler olyckor på grund av vänstersvängar utanför tätbebyggt område men det 
är ingen skillnad i krockvåld beroende på om de skett inom eller utanför tätbebyggt 
område. Det är lika hög skaderisk överallt. Det stora antalet olyckor på landsväg vid 
vänstersväng gör ändå att fokus bör läggas just där. 17 % (9 fall) av påkörningarna 
bakifrån utanför tätbebyggt område var just olyckor orsakade av vänstersväng i 
trevägskorsning på landsväg, då det påkörda fordonet kom körande på primärvägen.  

7.6 Åtgärder 
Påkörningar bakifrån är en olyckstyp som är svår att fysiskt bygga bort. Frontal– och 
sidokrockar kan förhindras genom separation i tid eller rum, exempelvis med 
signalreglering, cirkulationsplatser och mitträcken. För påkörningar bakifrån finns inte 
samma möjligheter. Med bakgrund av analyserna om var och hur olyckorna från 
Folksams olycksdata har skett samt med hänsyn tagen till olycksrisk och skaderisk 
presenteras här förslag till åtgärder som skulle kunna förhindra påkörningar bakifrån 
eller mildra konsekvenserna av dem när de sker. 

Man måste alltid väga in den verkan en åtgärd har för alla typer av olyckor. Vad som 
kan förhindra en olycka mellan två mötande fordon kan ha en negativ effekt på 
olyckorna med påkörning bakifrån och vice versa.  
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Den här studien visar att de kanske mest angelägna åtgärderna i vägmiljön för att 
förhindra påkörningar bakifrån, handlar om att minska antalet stopp i trafiken, i 
synnerhet där hastighetsbegränsningarna är höga, eftersom detta leder till stora 
hastighetsskillnader mellan fordonen. De typer av stopp som främst förekommer är 
sådana som uppkommer på grund av köer eller på grund av korsningar. Andra 
anledningar till stopp kan vara vägarbeten eller andra hinder på eller vid sidan av vägen.  

Otydliga vägmiljöer och osäkerhet hos föraren är en viktig orsak till påkörningar 
bakifrån. Det finns flera fall där föraren har reagerat på något som upplevts som en fara 
– det vanligaste exemplet är trafiksignaler som har slagit om, eller som man tror slår 
om. I infarter till korsningar är det också vanligt att föraren har tvekat att köra in, börjat 
köra men sedan ångrat sig. En hel del har naturligtvis med förarens erfarenhet att göra 
men vägmiljön bör stödja ett bra beteende och vara så tydlig som möjligt för att undvika 
att tveksamheter om vad som är ”rätt” beteende ej uppstår. 

7.6.1 Hastighetsbegränsning 
Det är i korsningar som skillnaden mellan olika hastighetsbegränsningar är som 
tydligast och har en avgörande roll. Om olyckor på sträckor studeras separat följs inte 
samma mönster och inga signifikanta skillnader finns. Det är alltså oerhört viktigt att 
jobba med de miljöer där hastighetsbegränsningen är 70 eller 90 km/h och korsande 
vägar finns. På landsbygden där det är få korsningar med långa avstånd emellan kan 
man sätta en lägre hastighetsgräns före korsningen, om man inte vill sänka hastigheten 
på hela sträckan. Det är även viktigt med åtgärder i vägmiljön som förhindrar för höga 
hastigheter. 

Vid korta avstånd mellan korsningar i tätbebyggda områden uppstår i många fall ett 
”ryckigt” körmönster. Förarna accelererar upp mellan korsningarna och får svårt att 
hinna stanna före nästa korsning. En lägre hastighetsbegränsning och en vägutformning 
som stödjer detta, skulle kunna leda till ett jämnare körmönster och därmed även färre 
olyckor.  

En åtgärd för att få bilister att hålla sig till hastighetsbegränsningen är ISA, Intelligent 
Stöd för Anpassning av hastighet. En aktiv gaspedal och ett GPS–system gör att 
gaspedalen tar emot då man försöker köra fortare än den tillåtna 
hastighetsbegränsningen. En sådan utrustning i bilen har visat sig ha en tydlig effekt på 
hastigheten.75

7.6.2 Trafiksituation 
Utanför tätbebyggt område är köer den största orsaken till olyckor. Även om inte köer i 
sig ger upphov till allvarligare olyckor är det en vanlig olycksorsak och på vägar med 
höga hastighetsbegränsningar blir krockvåldet ofta allvarligt. Det finns olika typer av 
åtgärder för att förhindra den här typen av olyckor. Dels finns som tidigare nämnts 
åtgärder på fordonet som reagerar vid trafikköer men även varningsskyltar längs vägen 
som varnar för sådant. Dessa typer av redskap är kanske främst effektiva vid dålig sikt 
när man inte hinner uppfatta ett område med stillastående fordon i tid. 

I Stockholm planeras just nu införandet av trängselavgifter under sommaren 2005. Vad 
en sådan åtgärd har för effekt på påkörningar bakifrån bör undersökas vidare. Det är inte 

75 Vàrhelyi et al, Effekterna av aktiv gaspedel i tätort- Sammanfattande rapport, 2002 
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alltid självklart att en åtgärd som tar bort ”problemet”, i det här fallet trängsel, 
automatiskt leder till att olyckorna minskar.  Nya beteenden kan uppkomma i sådana 
situationer som kompenserar för den minskade risken. Det är ändå högst sannolikt att en 
minskad trängsel skulle minska den relativa risken per fordon för påkörningar bakifrån 
och därmed även minska antalet whiplashskador. 

Många olyckor sker på grund av tillfälligt uppkomna trängselsituationer. Det kan vara 
frågan om vägarbeten eller trafikolyckor som gör att delar av vägbanan är oframkomlig. 
Det är viktigt att vid sådana tillfällen vidta åtgärder som kan dämpa hastigheterna och få 
trafiken att flyta smidigare. 

7.6.3 Åtgärder i korsningar 
Utifrån resultatet i denna studie är den största faran i korsningar vänstersvängar. 
Vänstersvängar är mycket farligare än högersvängar. Överhuvudtaget är vänstersväng 
den manöver som ger det allra högsta krockvåldet och vill man minska antalet 
whiplashskador så är det denna typ av olyckor man bör rikta in sig på. Att underlätta 
vänstersvängar genom att göra korsningar tydligare och mer synliga samt ha ett eget 
körfält för vänstersvängande trafik Undersökningar har visat att högersvängkörfält har 
större olycksreducerande effekt än vänstersvängskörfält, men detta borde undersökas 
närmare för den här typen av olyckor, där vänstersvängar har visat sig vara den absolut 
farligaste manövern. Undersökningarna bygger på hur mycket antalet olyckor minskar, 
men att förhindra de allvarliga olyckorna borde värderas högre. Samtidigt bör 
naturligtvis andra typer av olyckor och risken för dessa vägas in.  

Då det inte är möjligt att anlägga någon typ av vänstersvängskörfält i en korsning som 
är mycket utsatt för påkörningar bakifrån kan en möjlighet vara att helt enkelt förbjuda 
vänstersvängar på den platsen, om bättre möjligheter till vänstersväng kan erbjudas i 
närheten och tillgängligheten inte blir lidande. 

Cirkulationsplats har inte visat sig ge någon signifikant skillnad i krockvåld jämfört 
med andra regleringsformer men det verkar ändå som om krockvåldet är lägre i 
cirkulationsplatser än i andra typer av korsningar. Med tanke på att med dessa så 
undviks vänstersvängar borde det vara en mycket bra åtgärd eftersom den har visat sig 
ha en mycket god effekt på flera typer av trafikolyckor. Bättre sikt in i 
cirkulationsplatsen skulle troligtvis kunna förhindra många av dessa olyckor, eftersom 
det då blir lättare att ha uppsikt både över fordonen i cirkulationsplatsen och fordonen 
framför i infarten.  

Särskilt hög skaderisk i korsningar är det på primärvägen i trevägskorsningar, se 
markeringar i figur 44. Överhuvudtaget är skaderisken högre på huvudled, oavsett om 
det är en tre– eller fyrvägskorsning. 

Figur 44. Platser med 
särskilt hög skaderisk 
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7.6.4 Motorvägar 
Motorvägar verkar ha en positiv effekt på olyckornas allvarlighetsgrad. Hälften av 
olyckorna på motorväg skedde inom tätbebyggt område och med 
hastighetsbegränsningarna 70 eller 90 km/h. En orsak som inte har ingått i analysen 
men som däremot framgått i insamlandet av materialet är att det troligtvis är köer och 
trängsel vid påfarter och avfarter som ger upphov till många olyckor. Ett sätt för att få 
människor att hålla avståndet och därmed minska risken för en påkörning bakifrån är 
olika typer av vägmarkeringar och skyltning som påminner föraren om att hålla 
avståndet och hjälper till att hitta ett lagom avstånd. Som beskrivits i bakgrunden är det 
inte så många förare som upplever att de själva kör för nära fordonet framför. Man har 
inte kunnat utvärdera sådana åtgärder med ett signifikant resultat vad gäller den faktiska 
tidsluckan mellan fordonen. Däremot har enkätunderökningar visat att varannan förare 
håller längre avstånd då det finns avståndsmarkeringar längs sträckan än annars. 85 % 
uppgav att man prövat att hålla avståndet med dessa markeringar.76

För att motorvägar skall ha en bra trafiksäkerhet behöver man arbeta med 
problemområdena, som är trängsel såväl på sträckor som vid på– och avfarter. Längre 
avstånd mellan på– och avfarterna och en längre sträcka för att i tid hinna byta körfält 
före på– och avfart skulle minska den trängsel som ofta uppstår då fordonen måste byta 
körfält snabbt. 

I påfarter är det viktigt att vinkeln mellan denna och vägen man skall köra ut på inte är 
för liten. Dels minskar detta sikten mot huvudvägen, vilket kan resultera i snabba 
inbromsningar och dels är fordonens hastighet högre77. Flera sådana olyckor har 
rapporterats i det här materialet. Krockvåldet är dock lägre på sådana påfarter än vad det 
är i vanliga trevägskorsningar. Påkörningsfält ses som ett stort problem, vad gäller 
påkörning bakifrån, i flera studier. Större anslutningsvinkel för bättre sikt samt 
accelerationsfält har visat sig minska antalet påkörningar bakifrån i dessa studier.78

Vid köer på sträckor så är det ibland nästan stillastående trafik och korta avstånd mellan 
fordonen. Den viktigaste åtgärden i dessa lägen är att få trafiken att flyta på bättre. Som 
tidigare har beskrivits så är det kanske inte avståndshållningen som är det stora 
problemet, vid köer och trängsel har knappast vägmarkeringar som skall hjälpa förarna 
att hålla avståndet någon effekt.  

Andra typer av åtgärder som har börjat användas de senaste åren är variabla 
hastighetsskyltar, som anpassar hastighetsbegränsningen efter trafiksituationen. Vid 
trängsel och mycket köer sänks helt enkelt hastighetsbegränsningen på de digitala 
skyltarna för att stabilisera trafiken. Variabla hastighetsskyltar används också vid dålig 
sikt såsom dimma eller dåligt väglag. Det finns även variabla hastighetsskyltar med 
rekommenderad högsta hastighet. Än så länge är variabla hastighetsskyltar så pass nya i 
Sverige att inga utvärderingar har gjorts. Förhoppningen är att upphinnandeolyckorna i 
starkt trafikerade miljöer kommer att minska. I Tyskland däremot har variabla 
hastighetsgränser varit i bruk längre tid och utvärderingarna därifrån är positiva vad 

76 Englund, Avståndsprojektet. Slutrapport 1999, Vägverket RAP 1999:0361 
77 ARRB Transport Research. Study Of Rear End Accidents, 1996 
78 ARRB Transport Research. Study Of Rear End Accidents,1996 
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gäller olycksutvecklingen. På högbelastade sträckor har antalet trafikolyckor minskat 
med 20–30 %. Vid dålig sikt såsom dimma har olycksminskningen varit ännu större.79

Variabla hastighetsskyltar borde med bakgrund av resultaten från den här studien kunna 
vara ett mycket effektivt sätt att förhindra olyckor och lindra konsekvenserna av dem 
när de väl sker. Som tidigare beskrivits är höga hastighetsbegränsningar i kombination 
med stopp, den absolut farligaste trafiksituationen vad gäller påkörningar bakifrån och 
risk för WAD. 

7.7 Förslag till fortsatt arbete 
För att kunna tala om egentlig risk i olika vägmiljöer behövs även ett mått på 
exponeringen, det vill säga under hur lång tid eller under hur lång sträcka ett visst antal 
personer är utsatta för fara. Faran räknas då som antalet personer som passerar en plats 
och hur många olyckor som där inträffar. För att riskmåttet skall vara relevant krävs 
även att det knyts till skadegraden, eller i det här fallet krockvåldsnivån. En sådan 
undersökning, med exponeringsmått för olika typer av vägmiljöer skulle kunna tillföra 
väldigt mycket i diskussionen kring farliga vägmiljöer.  

• Hur stor del av den här typen av olyckor och skador är synliga i den officiella 
statistiken?  

• Vad kan göras för att lyfta fram och lägga större vikt vid whiplashskador i 
trafikplaneringen? 

• Hur påverkas antalet påkörningar bakifrån och risken för whiplashskador av den 
nya lagen om väjningsplikt vid övergångsställen? 

• Vidare studier av hur olika faktorer i vägmiljön påverkar påkörningar bakifrån. 
Beror dessa olyckor på bristande uppmärksamhet hos föraren, en otydlig och 
svår vägmiljö eller en kombination av dessa? 

• Avståndshållningens betydelse för påkörningar bakifrån och risken för 
whiplashskador.

• I den här studien har det visat sig vara stor skillnad i skaderisk mellan 
hastighetsbegränsningarna 50, 70 och 90 km/h. Det har inte visat sig vara någon 
större skillnad i krockvåld mellan gator med hastighetsbegränsningarna 30 och 
50 km/h. Detta borde undersökas vidare i och med de diskussioner som förs på 
många platser om sådana sänkningar av hastighetsbegränsningen i tätbebyggt 
område. Denna sänkning har som huvudsakliga mål att skydda oskyddade 
trafikanter men det vore mycket intressant att undersöka vilken effekt det skulle 
få för risken för whiplashskada. Ytterligare en fördel med en sådan åtgärd skulle 
kunna vara att trafiken flyter på jämnare, i synnerhet på platser där det är tätt 
mellan korsningarna. Det har ju visat sig att ett ojämnt körmönster är en viktig 
orsak till påkörningar bakifrån. 

• I den här studien tyder resultaten på att det faktiskt är lägre krockvåld på 110– 
vägar än på 90– vägar. Tyvärr är underlaget för litet för att några säkra slutsatser 
skall kunna dras. Fortsatta studier av detta vore på sin plats. 

79 Gunnar Lind, Movea 
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• En stor del av olyckorna i det här materialet har skett vid cirkulationsplatser. 
Allt tyder på att krockvåldet är lägre här än i andra korsningsutformningar, även 
om resultatet inte är signifikant på 95 % nivån. En mer ingående analys av hur 
just påkörningar bakifrån påverkas av införandet av cirkulationsplatser är ett 
viktigt område att fokusera på eftersom dessa blir mer och mer vanligt 
förekommande.

• Vinkeln på infarten in i cirkulationsplats eller från en påfart. Hur detta påverkar 
sikten in mot den korsande vägen och därmed även uppmärksamheten mot 
framförvarande fordon. 

• En mer ingående analys av olika typer av kanalisering och dess betydelse. För 
detta krävs ett betydligt större material och en finare indelning av 
kanaliseringstyper. Tidigare forskning har visat att kanalisering har bäst effekt 
för högersvängande, men från resultatet i denna studie tyder mycket på att det 
mest angelägna vore kanalisering för vänstersvängande, eftersom det är dessa 
som ger upphov till det största krockvåldet. 

• Trängselsituationen ger upphov till många olyckor men det har i denna studie 
inte kunnat visas om dessa olyckor är lindrigare eller svårare än andra typer av 
olyckor. Däremot är trängsel ett stort problem och orsak till många olyckor och 
betydelsen av detta bör undersökas vidare, i synnerhet med tanke på de 
diskussioner som pågår i Stockholm med trängselavgifter och andra åtgärder för 
att minska trängseln. 

• Utvärdering av åtgärder för att få ett jämnare körtempo. Variabla 
hastighetsskyltar eller helt sänkta hastighetsgränser bör undersökas med 
avseende på hur sådana åtgärder påverkar körtempot och trafikrytmen. 

Dessa svåra olyckor som här har studerats syns inte alltid i statistiken eftersom 
whiplashskador oftast klassas som lindriga eller inte alls upptäcks till en början. Då 
trafikmiljöer utvärderas kommer därför inte alltid dessa med i beräkningarna. Det är 
viktigt att även ta hänsyn till dessa typer av olyckor eftersom skadorna så pass ofta blir 
svåra. Det är viktigt att i utvärderingar av olika trafiksäkerhetsåtgärder dela upp 
olyckorna efter olyckstyper, eftersom det inte är säkert att en åtgärd som har positiv 
effekt på trafiksäkerheten för en typ av olycka inte har det på alla. 
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Bilaga 1 

De bilmodeller som ingår i studien är: 

Toyota Yaris 1 
Toyota Prius 
Toyota Corolla 3/5d Tou 
Toyota Corolla 3/5d TS 
Toyota Corolla Verso 
Toyota Carina E 
Toyota Avensis 1 och 2 
Toyota Avensis  Verso





Unik utredning om sambandet mellan vägmiljön och whiplashskador
— Vi behöver er hjälp!

Vid Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för trafikteknik, pågår för 
närvarande ett examensarbete som syftar till att finna samband mellan 
vägmiljö och risken för whiplashskada vid påkörning bakifrån. 
Examensarbetet bedrivs i samarbete med Folksam och Trivector Traffic AB 
med stöd från Vägverket. 

Försäkringsbolaget Folksam har installerat ”svarta lådor” med 
krockpulsmätare i ca 60 000 personbilar och med hjälp av de 
skadeanmälningar som har inkommit till Folksam kan sambandet mellan 
krockvåldet vid påkörning bakifrån och vägmiljön kartläggas.

Krockvåldets nivå har stor betydelse för vilka personskador som 
uppkommer och hur allvarliga följderna blir. Whiplashskador är ett stort 
problem vid påkörningar bakifrån och står för ca 70% av alla de skador som 
ger bilister bestående men. Med bättre kunskap om ”farliga” vägmiljöer med 
höga krockvåldsnivåer skulle antalet whiplashskadade  kunna minskas. 

Den information som finns om olyckorna är dock bristfällig vad gäller just 
vägmiljöns utformning. Det behövs kompletterande upplysningar om de 
platser vid vilka dessa trafikolyckor har inträffat. Jag vänder mig därför till 
er och hoppas att ni har möjlighet att fylla i enkäten så noggrant som 
möjligt.

Önskar svar, senast den 13 september. Vid eventuella frågor, kontakta 
mig gärna. 
Med vänliga hälsningar 

Liselott Söderström, civ.ing. stud, LTH 
Tel 08-545 551 76 eller 0709-18 44 45 
e-mail: liselott.soderstrom.884@student.lu.se

Stockholm, 2004-08-31 

Till gatuchef eller motsvarande i   
X kommun 





En trafikolycka med påkörning bakifrån har inträffat i följande korsning:

 Tycho Hedéns väg söderut,  

dess korsning med Kungsängsleden/Almungevägen, 

i tillfart till korsning

datum:20020506 klockan: 07:00

Följande information om platsen vid den aktuella tidpunkten är av största 

betydelse för att studien skall kunna genomföras och ge resultat. Om det är svårt 

att finna uppgifter för den angivna tidpunkten så svara så bra som möjligt. 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på den aktuella platsen 

1. Bebyggelsegrad
 Inom tätbebyggt område 
 Utanför tätbebyggt område 

2. Väg/gatu- typ (gäller den väg/gata det påkörda fordonet kom från)  
 2+1- väg 
 4 körfält eller fler 
 Tvåfältsväg 
 Påfart med accelerationsfält 
 Avfart med retardationsfält 
Annan typ av väg/gata _____________________ 

2b. Är vägen/gatan huvudled? 
Ja
 Nej 

2c. Antal körfält i färdriktningen, särskilda körfält för buss/taxi räknas 
inte med i antalet körfält___________________(st)

2d. Vägbredd:____________(m) 

2e. Skyltad hastighet:_____________(km/h)

2f. Trafikflöde per dygn :______________

Id.nr: 353 



2g. Hur såg trafiksituationen troligen ut på platsen vid det aktuella 
tillfället? 

Gles trafik 
 Normal trafik 
 Tät trafik
Köbildning

I korsningen: 
3. Antal anslutande vägar/gator i korsningen:______________(st) 

4. Regleringsform i korsning 
 Cirkulationsplats 
 Signalreglering 
 Väjningsplikt eller stopplikt 
 Oreglerad (högerregeln) 

5. Finns gång- och cykelöverfart/passage över den aktuella 
korsningsanslutningen?

Ja
 Nej

6. Rita en skiss över korsningen, med körfältsindelning, refuger m.m. i den 
aktuella korsningsanslutningen 

Lämna gärna namn och telefonnummer så att jag kan nå er vid eventuella frågor. 

Namn, tel.nr: 

Tack för hjälpen!



En trafikolycka med påkörning bakifrån har inträffat på följande sträcka:

Köpmansgatan (Lyckebacken)

datum: 20020713    klockan: 14:30

Följande information om platsen vid den aktuella tidpunkten är av största 

betydelse för att studien skall kunna genomföras och ge resultat. Om det är svårt 

att finna uppgifter för den angivna tidpunkten så svara så bra som möjligt. 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på den aktuella platsen 

6. Bebyggelsegrad
 Inom tätbebyggt område 
 Utanför tätbebyggt område 

7. Väg/gatu- typ
 Motorväg 
 4 körfält eller fler 
 2+1- väg 
 Tvåfältsväg 
 Påfart med accelerationsfält 
 Avfart med retardationsfält 
Annan typ av väg/gata _____________________ 

3. Antal körfält i färdriktningen, särskilda körfält för buss/taxi räknas inte med i 
antalet körfält___________________(st)

4.  Vägbredd:____________(m) 

5.  Skyltad hastighet:_____________(km/h)

6.  Trafikflöde per dygn :______________

7.  Hur såg trafiksituationen troligen ut på platsen vid det aktuella tillfället? 
Gles trafik 
 Normal trafik 
 Tät trafik
Köbildning

Lämna gärna namn och telefonnummer så att jag kan nå er vid eventuella frågor. 
Namn, tel.nr: 

Tack för hjälpen! 

Id.nr: 112 





Bilaga 3 

Krockvåld

Uppmätt hastighetsändring (km/h) 

v 0-5 v 5,1-10 v 10,1-15 v 15,1-20 v 20,1-25 v 25,1-30 
v 30,1-

35
Antal 21 47 22 7 3 2 2
Andel % 20 45 21 7 3 2 2

Uppskattad hastighetsändring (km/h) 

v 0-5 v  5,1-10 v 10,1-15 v 15,1-20 v 20,1-25 v 25,1-30 
v 30,1-

35
Antal 53 58 35 23 8 6 3
Andel % 28 31 19 12 4 3 2

Medelacceleration (g) 
â 0-1 â 1,1-2 â 2,1-3 â 3,1-4 â 4,1-5 â 5,1-6 â 6,1-7 â 7,1-10 

Antal 0 8 34 25 18 15 3 1
Andel % 0 8 33 24 17 14 3 1

Vägmiljö

Sträcka/korsning 
Sträcka Korsning Summa Ej svar 

Antal 92 118 210 6
Andel 44% 56% 100% 3%

Vägtyp 

Motorväg 
4 körfält 
eller fler Tvåfältsväg 

Avfart med 
retardationsfält Påfart Summa Ej svar 

Antal 27 55 96 5 7 190 26
Andel 14% 29% 50% 3% 4% 100% 12%

Trafikflöde (ÅDT, ÅVDT) 

0-7000 
7001-
18000 

18001-
50000 50001--> Summa Ej svar 

Antal 32 47 39 13 131 85
Andel 24% 36% 30% 10% 100% 39%

Trafiksituation 
Gles Normal Tät Kö Summa Ej svar 

Antal 15 61 41 24 141 75
Andel 11 % 43 % 29 % 17 % 100 % 35%



Inom/utanför tätbebyggt område 

Antal körfält i färdriktningen 

Hastighetsbegränsning 
30 50 70 90 110 Summa Ej svar 

Antal 8 120 48 22 10 208 8 
Andel 4% 58% 23% 11% 5% 100% 4% 

Antal anslutande vägar i korsning 
2 3 4 6 Summa Ej svar 

Antal 9 52 46 1 108 10 
Andel 8% 48% 43% 1% 100% 8% 

Regleringsform i korsning 

Kanalisering i korsning 
Eget
körfält 

Ej eget 
körfält 

Cirk.plats
& påfart Summa Ej svar 

Antal 25 28 24 77 41
Andel 33% 36% 31% 100% 35%

Gång- och cykelöverfart i korsningsanslutningen 
GC-
övergång

Ej GC- 
övergång Summa Ej svar 

Antal 19 48 67 51
Andel 28 % 72 % 100 % 43%

Inom
tätbebyggt 
område

Utanför
tätbebyggt 
område Summa Ej svar 

Antal 150 51 201 15
Andel 75% 25% 100% 7%

1 2 3 Summa Ej svar 
Antal 105 70 13 188 28
Andel 56% 37% 7% 100% 13%

Cirk.plats Signal  Väjningsplikt Stopplikt Summa Ej svar 
Antal 14 39 50 7 110 8 
Andel 13 % 35 % 45 % 6 % 100 % 7% 



Bilaga 4 
Resultat från linjär enkel regressionsanalys

Bebyggelsegrad
 R2=0,010 

Förväntat v

Sig.

Konfidensintervall 

Inom tätbebyggt område 9,378 0,000
Utanför tätbebyggt område 10,776 0,156 ± 1,938
Hastighetsbegränsning 
R2=0,054 
30 8,437 0,867 ± 4,268
50 8,799 0,000  
70 11,348 0,013 ± 1,996
90 12,356 0,009 ± 2,661
110 8,944 0,944 ± 4,040
Vägtyp 
R2=0,015 
Motorväg 9,23 0,822 ± 2,508
Flerfältsväg 10,386 0,379 ± 1,947
Tvåfältsväg 9,516 0,000
Påfart 8,386 0,622 ± 4,508
Avfart 6,58 0,274 ± 5,282
Antal körfält i färdriktningen 
R2=0,004 
1 9,388 0,000  
2 10,162 0,391 ± 1,777
3 9,27 0,945 ± 3,387
Trafiksituation 
R2=0,013 
Gles 9,806 0,754 ± 3,084
Normal 9,316 0,000
Tät 9,661 0,753 ± 2,161
Köbildning 7,954 0,298 ± 2,578
Väglag
R2=0,000 
Torrt 9,838 0,000
Ej torrt 9,277 0,751 ± 3,475
Vägbredd
R2=0,001 

9,905-0,036*m
0,649

±  0,157/m 

Trafikflöde 
R2=0,000 

9,812+
0,005*(tusen 

fordon) 0,839

± 0,053 / (tusen 
fordon)



Variabler endast intressanta för 
korsningsolyckor Förväntat v Sig. Konfidensintervall 
Antal anslutande vägar 
R2=0,027 

   

2 (påfart, avfart) 7,467 0,196 ± 4,491
3 10,411 0,000  
4 8,658 0,170 ± 2,518
Regleringsform 
R2=0,011 

   

Cirkulationsplats 7,571 0,468 ± 3,708
Signalreglering 9,418 0,714 ± 2,614
Väjnings/stopplikt 8,933 0,000  
Oreglerad (högerregeln) 10,214 0,609 ± 4,953
GC- överfart 
R2=0,019 
Ja 7,242 0,000
Nej 8,885 0,272 ± 2,962
Kanalisering
R2=0,018 
Ja 8,772 0,823 ± 5,055
Nej 9,104 0,000  
Cirkulationsplats/påfart/ 
avfart

7,46 0,408 ± 2,813

Huvudled 
(i korsning med stopp eller 
väjningsplikt) 
R2=0,078 

   

Ja 11,681 0,000  
Nej 8,06 0,061 ± 3,789

Placering i trevägskorsning 
R2=0,174

Förväntat �v Sig. Konfidensintervall 

6 7,041 0,000  

4 13,54 0,007 ± 4,589 

8 12,528 0,084 ± 6,248 

9 9,8 0,699 ± 14,314 

10 8,333 0,766 ± 8,711 

Placering i korsning med 
fyra anslutande vägar, 
R2=0,038

Förväntat �v Sig. Konfidensintervall 

1 9,397 0,000

2 7,65 0,605 ± 6,394 

3 5,2 0,262 ± 7,282 



Händelseförlopp i korsning 

R2=0,175

Förväntat �v Sig. Konfidensintervall 

Vänstersväng 14,273 0,000

Högersväng 7,583 0,000 ± 3,146 

Rakt fram i korsning 10,425 0,239 ± 6,442 

Riktning okänd 10,689 0,062 ± 3,766 

Inbromsning 8,057 0,018 ± 5,143 

Kö före korsning 7,447 0,001 ± 3,827 

Stannat för gående 6,672 0,004 ± 5,143 

Händelseförlopp på sträcka 

R2=0,068

Förväntat �v Sig. Konfidensintervall 

Inbromsning 11,184 0,000

Filbyte 4,9 0,106 7,641 

Stannat för gående 8,538 0,159 3,7 

Kör rakt fram 10,144 0,461 2,795 

Kö på sträcka 12,928 0,447 5,545 





Bilaga 5 

Resultat från flerdimensionell regressionsanalys 

Vägtyp och hastighetsbegränsning

Vägtyp och hastighetsbegränsning 
 Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h) 

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
50, Flerfältsväg 9,796 ,838 ,000 8,143 11,449 
30 -,709 2,284 ,757 -5,216 3,798
70 2,026 1,071 ,060 -,088 4,140
90 4,238 1,703 ,014 ,878 7,599
110 2,166 2,488 ,385 -2,745 7,076
Avfart/påfart -3,544 1,862 ,059 -7,219 ,130
Motorväg -3,285 1,817 ,072 -6,871 ,301
Tvåfältsväg -,873 1,003 ,385 -2,852 1,106

Ihopslagning av tvåfältsväg/flerfältsväg samt hastighetsbegränsningen 30 och 50 km/ 
Multiplikativ regressionsanalys 

Hastighetsändring (km/h)  
95% konfidensintervall för 

effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
30/50
Två- eller 
flerfältsväg 

2,100 ,050 ,000 2,002 2,198

70 ,165 ,097 ,091 -,026 ,356
90 ,351 ,154 ,024 ,047 ,655
110 ,102 ,227 ,655 -,346 ,549
Avfart/påfart -,305 ,160 ,058 -,621 ,010
Motorväg -,296 ,153 ,054 -,597 ,005

Hastighetsbegränsning, vägtyp samt korsning/sträcka  
Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h)  

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
30/50
Två- eller 
flerfältsväg, 
Korsning 

8,806 ,664 ,000 7,495 10,117 

70 1,977 1,072 ,067 -,138 4,092
90 3,956 1,697 ,021 ,607 7,304
110 1,970 2,492 ,430 -2,948 6,888
Avfart/påfart -2,600 1,782 ,146 -6,118 ,917
Motorväg -3,372 1,754 ,056 -6,834 ,090
Sträcka 1,311 ,962 ,175 -,587 3,210



Hastighetsbegränsning, vägtyp samt korsning/sträcka- multiplikativ modell  
Multiplikativ regressionsanalys 

Hastighetsändring (km/h)   
95% konfidensintervall för 

effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
30/50
två- eller 
flerfältsväg, 
korsning 

2,038 ,060 ,000 1,920 2,157

70 ,145 ,097 ,136 -,046 ,336
90 ,329 ,153 ,033 ,026 ,631
110 ,084 ,225 ,710 -,360 ,528
Avfart/påfart -,250 ,161 ,123 -,567 ,068
Motorväg -,402 ,159 ,012 -,715 -,089
Sträcka ,195 ,087 ,026 ,024 ,367

Placering i korsning
Händelseförlopp och huvudled/underordnad led, korsning med stopp- eller väjningsplikt 

Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h) 

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Huvudled
Högersväng 9,222 2,398 ,000 4,368 14,076 

Underordnad
led -1,454 2,370 ,543 -6,251 3,344

Inbromsning 1,632 6,027 ,788 -10,569 13,833 
Vänstersväng 5,079 2,436 ,044 ,148 10,010 
Rakt fram i 
korsning -2,222 6,367 ,729 -15,111 10,667 

Kö före korsning -1,522 6,367 ,812 -14,411 11,367 
Riktning okänd -3,299 2,905 ,263 -9,180 2,582
Stannat för 
gående ,678 6,367 ,916 -12,211 13,567 

Händelseförlopp och placering i trevägskorsning
Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h) 

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt  Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Placering 4 
Vänstersväng 14,385 1,639 ,000 11,069 17,701 

Inbromsning -6,259 4,560 ,178 -15,482 2,964
Högersväng -1,162 2,875 ,688 -6,978 4,653
Rakt fram 
i korsning -,284 7,712 ,971 -15,884 15,315 

Kö före korsning -4,742 3,583 ,193 -11,990 2,505
Placering 6 -6,313 2,837 ,032 -12,052 -,575
Placering 8 ,599 3,456 ,863 -6,391 7,589
Placering 9 -4,585 7,152 ,525 -19,051 9,880
Placering 10 -3,578 4,594 ,441 -12,871 5,714



Placering i korsning och hastighetsbegränsning i trevägskorsning  
Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h)   

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt Standard fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Placering 4, 
50

10,41
8 1,826 ,000 6,728 14,108 

Placering 6 -4,610 2,335 ,055 -9,329 ,109
Placering 8 -1,381 2,844 ,630 -7,128 4,366
Placering 9 -6,506 6,794 ,344 -20,237 7,226
Placering 10 -2,085 4,140 ,617 -10,451 6,282
70 5,888 2,430 ,020 ,976 10,800 
90 6,778 3,341 ,049 ,027 13,530 

Korsningsutformning
Regleringsform och korsningstyp 

Linjär regressionsanalys 
Medelacceleration (g)  

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt
Standard 

fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Väjnings/stopp-
plikt
Trevägskorsning 

3,612 ,253 ,000 3,102 4,122

Cirkulationsplats ,696 ,656 ,294 -,626 2,019
Signalreglering ,998 ,465 ,038 ,060 1,935
Fyrvägskorsning -1,233 ,489 ,015 -2,219 -,247

Regleringsform, korsningstyp och bebyggelsegrad 
Linjär regressionsanalys 
Hastighetsändring (km/h)   

95% konfidensintervall för 
effekten

Effekt
Standard 

fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Väjnings/stopp-
plikt
Fyrvägskorsning

12,15
6 1,985 ,000 8,212 16,101 

Cirkulationsplats -,094 2,284 ,967 -4,634 4,445
Signalreglering 1,471 1,555 ,347 -1,618 4,561
Trevägskorsning ,322 1,489 ,829 -2,637 3,282
Tätbebyggt område -4,377 1,836 ,019 -8,026 -,727



Regleringsform och kanalisering 
Multiplikativ regressionsanalys 

Medelacceleration (g)  
95% konfidensintervall för 

effekten

Effekt
Standard 

fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Stopp/väjning/ 
Oreglerad
Kanaliserad 

,906 ,155 ,000 ,585 1,227

Signal 
reglering ,241 ,180 ,193 -,131 ,614

Ej kanaliserad ,366 ,173 ,046 ,008 ,724

Regleringsform och kanalisering, cirkulationsplats inräknat som kanalisering  
Multiplikativ regressionsanalys 

Medelacceleration (g)  
95% konfidensintervall för 

effekten

Effekt
Standard 

fel Signifikans Nedre gräns Övre gräns 
Stopp/väjning/ 
Oreglerad
Kanaliserad 

,958 ,117 ,000 ,721 1,196

Ej kanaliserad ,317 ,153 ,045 ,007 ,628
Cirkulationsplats ,113 ,179 ,534 -,252 ,477
Signalreglering ,195 ,166 ,249 -,143 ,532


