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Nollvisionens säkerhetsfilosofi – från bil till cykel 
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Tillämpa samma principer för cyklister som för bilister! 

• Hantera förändringar i rörelseenergi och lägesenergi
• Anpassa systemet till människans förutsättningar
• Människor begår alltid misstag, planera för misstagen



Hantera förändringar i rörelseenergi och lägesenergi
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Utmaningen är inte bara konfliktolyckor:
• 8 av 10 cyklister som skadas allvarlig 

sker vid singelolyckor
• 3 av 10 cyklister som omkommer gör 

det vid singelolyckor

• Rörelseenergin ökar med 2 gånger 
från 20 km/h till 30 km/h

• Rörelseenergin ökar med 4 gånger 
från 20 km/h till 40 km/h

• Fall från cykel motsvarar 
rörelseenergin vid 20 km/h

Både färdhastighet och 
fallhöjd påverkar 
skadeutfallet vid 

cykelsingel och fallolyckor. 
Skydd motverkar allvarliga  

skador.



Säkerheten vid konflikt bil – cykel avgörs av tre delar  
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Upp till 95 % reduktion av mycket allvarliga skador

Vägen
Säker utformning
Säker hastighet

Fordonet
Autobroms
Vänlig front  

Trafikanten
Cykelhjälm

Källa: Ohlin M, Strandroth J, Tingvall C. (2017). The combined effect of vehicle frontal design, speed reduction, autonomous emergency braking and 
helmet use in reducing real life bicycle injuries. Safety Science, 92:338–344.



Anpassa systemet till människans förutsättningar
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• Säker infrastruktur och hastighet
‒ Säker utformning
‒ Bra underhåll
‒ Rätt hastighet

• Säkra fordon
‒ Säkra bilar (anpassade för oskyddade) 
‒ Säkra cyklar
‒ Antitrim 

• Säker användning
‒ Hjälm och andra skydd
‒ Nykterhet 
‒ Ålderskrav



Människor begår alltid misstag, planera för misstagen
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• Skallskador ger allvarligast hälsoeffekter
‒ Huvudskador är den vanligaste orsaken till dödsfall 

bland cyklister
‒ Nästan hälften av de som skadas mycket allvarligt 

har skadat huvudet

• Cykelhjälmen är ett effektivt skydd
‒ Cykelhjälmen bidrar till en reduktion av antal svåra 

huvudskador med ca 50–60 % 

• Fler smarta skydd behöver utvecklas
‒ Motverka skador på axlar, ansikte, ben, armar



Behov av ett moderniserat regelverk för säker cykling
Några exempel:

Säker infrastruktur och hastighet
• Ny tätortshastighet 
• Referenshastighet för olika typer av cykelvägar
• Cykling på gångbanor och gågator 
• Bestämmelsen om cykling på körbana när cykelbana finns

Säkra fordon
• Utreda hur trimning och ej godkända elcyklar kan motverkas

Säker användning
• Hjälmkrav för cyklister
• Ålderskrav för förare av eldrivna cyklar
• Utreda cyklisters försäkringsskydd
• Utreda nykterhetskrav för cyklister
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Hjälmkrav för cyklister – hot eller möjlighet?
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Säker cykling förutsätter hjälm. Ett hjälmkrav är den mest effektiva 
åtgärden för att öka hjälmanvändningen. 

• Införandet av cykelhjälmslag i Australien har medfört 46 procent 
färre dödsfall bland cyklister och hjälmanvändningen har ökat från 
20 till 80 procent     

• 13 avlidna och 444 allvarligt skadade skulle ha undvikits i Sverige 
under perioden 2014-2019 om alla cyklister använt cykelhjälm

• Om 80 procent hade använt hjälm skulle cirka fem miljarder kronor 
sparats 2014-2019, en utväxling per satsad krona på cirka 1:40

Det finns en oro för att ett hjälmkrav ska motverka ökad cykling.



Tack!
johan.lindberg@trafikverket.se
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