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A decade ´s experience of the 
Swedish “Vision Zero ” -

a tool for reducing traffic injuries?



Injuries are Injuries are 
preventable preventable 

nonnon --random eventsrandom events
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Hugh DeHaven
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Trauma energy



1000 km/h to zero - deceleration time 1.4 sec

Trauma energy

www.youtube.com / john Stapp



Trauma energy

The human body can withstand 
severe crashes given:

• a deceleration distance

• ”efficient package”



Vision Zero
Vision Zero is an image of a desirable 
future society

Vision Zero do not accept people being 
killed or seriously injured in the road 
traffic system



Vision Zero

Shift of paradigm 

Trauma energy------limiting factor

Avoiding ”accidents”------ changed to: 
reducing serious, disabling and fatal 
injuries by limiting trauma energy



Vision Zero
-responsibility

1.The designers (owners) of the transport 
system are responsible for the design, 
operation and use of the system and for 
the safety within the entire system

2. The road users are responsible for 
obeying the rules in the system



Vision Zero
-responsibility

3. If the road users fail to obey these rules due 
to lack of understanding, acceptance or 
ability, or if injuries occur, the system 
designers must take further steps to make 
the system safe

(Swedish Parlament 1997)
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Speed bump

Safe speed - responsibility of the system owner



Automatic speed camera ---pedestrian crossing

Curitiba, Brazil

Safe speed



Automatic speed 
camera ---
pedestrian
crossing

Curitiba, Brazil

Safe speed



Deformable light-poleUn-deformable light-pole

RoadRoad --sideside hazardshazards



Danger !
Road barrier



Good traffic environmentGood traffic environment



Midbarrier - preventing frontal crashes



Heavy commercial
vehicles

vs 
passenger cars

Increasing problem!!
1/3 to 1/2 of 

passanger car
collision deaths

Prevention of frontal crashes -
responsibility of the system owner



Deformable front on trucks would reduce 
fatal injuries 1/3 = 900 lives/yr in Europe

Design Scania



Seat belt non-user
50 km/h crash

Seat belt reduces fatal injuries by 65%

“Package”



Early seat belt 1950s
Occupational safety
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Seat belt reminders

� In the 1990:ies 80 % used seat belt

� A decade later:
About 99% of car occupants in cars with 
seat belt reminders use their belts



Drunk driving –

increasing problem

•Countermeasures:

• Police enforcement

• Alco-lock  
“commercial vehicles”



Traffic Law Enforcement

The police ”owns the laws”



Foto: Carl Johan Erikson, 2002

Alco-lock



Number of deaths and suicides in traffic
year 1997-2010 - Sweden

A decade with Vision Zero



Fatal traffic injuries
rural v.s. built up areas

1998 2010

A decade with Vision Zero



Number of deaths in different road 
user categories and years

A decade with Vision Zero



Three remaining problems

� Alcohol and drugs
� Passenger car collisions against heavy vehicles
� Roadside hazards

A decade with Vision Zero



Alcohol and drugs in 
fatally injured drivers

1991-1993 2005-2006

Alcohol-/drug positive 26% 50%

Alkocol positive 24% 38%

A decade with Vision Zero



Alcohol and drugs in non fatally injured
hospitalized drivers

1991-1993 2005-2006
Alcohol-/drug positive 21% 31%

Alcohol + 12% 21%

Number of Alc(+) and / or Drug (+) = 
2.5 times  N (1991-1993)

Number of Alc (+) = 3 times  N (1991-1993)

A decade with Vision Zero



Alcohol consumption - 2006

� 9.7 liter pure alcohol/person and year
� 22% increase in 10 year

A decade with Vision Zero



Collision deaths –
passenger car occupants

� 1990:ies 1/3 crashes against heavy vehicles
� 2000:ies 1/2 crashes against heavy vehicles

(in 2/3 of the crashes a heavy vehicle is 
involved actively or passively)

A decade with Vision Zero



Trucks and buses, as collision objects, 
kills five times as many passenger car 
occupants per driven km as passenger 
cars do.

A decade with Vision Zero



Bad traffic environmentBad traffic environment



A decade with Vision Zero

Road side hazards – still a problem
EuroRAP – National Automobile Clubs



All with influence on road 
traffic safety

Will make the road traffic safe

Working togetherWorking together



Transportkatastrofer i världen
� Människan kan överleva mycket under gynnsamma 

omständigheter: 

En jugoslavisk flygvärdinna jobbade i ett flygplan s om 
sprängdes på 10.000 m. höjd. Hennes flygstol, med he nne i, 
hittades under en gran där den hade fallit igenom och stannat 
under i snön. Hon hade inget minne av händelsen, brö t båda 
benen, ryggen och hade frakturerad skalle. Efter att hon 
återhämtat sig så fortsatte hon att jobba som flygvärd inna. 



Flygkrascher

� 1970-2006; 32-73 flygkrascher årligen
� Mellan 517-2556 avlidna 
� Kraschar oftast vid start/landning
� Sen 1990 så har minst 25 krascher skett 

vid h ård blåst



Flygkrascher i v ärlden 2000 -2007
flygbolag / region – krascher med > 10 personer ombord 

� 40 (24%) Afrika
� 32 (19%) Asien, Mellanöstern
� 29 (17%) Syd-/centralamerika
� 25 (15%) Ryssland (ej Eu-anslutna länder)
� 24 (14%) Europa
� 17 (10%) Nordamerika
� 1 (  1%) Australien



Världens värsta flygkrasch 1977 på Teneriffa
Två jumbojets kolliderade i kraftig dimma
583 av 624 personer dog



Chicago 1979
DC-10 tappade ena motorn pga materialutmattning, 
hydraulikslang slets av och styrningen tappades. 
Flest döda i USA:s historia
Alla 270 ombord dog



Stockholm, Gottröra, 1991

Isbildning på vingarna - isen åkte in i motorerna 
som stannade. Nödlandning på öppet fält.

Inga omkomna!



Paris 2000
Concord körde över metallskrot på startbanan (tappat 
från annat flygplan). Skrotet orsakar punktering samt 
punktion av vingens bränsletank. Kraschade in
i hotellrestaurang. Alla 109+4 döda



Taipei 2000
Tog fel startbana och startade i dimma på startbana som var 
stängd pga reparation. Kraschade mot en grävmaskin och 
började brinna.
78 av 179 dog



Mt Osutaka, Japan, 1985
Felaktigt reparerad fena 
lossnade och planet – en 
jumbojet - blev ostyrbart. 
Kraschade efter en 
halvtimmes flygning in i 
bergvägg i svår terräng. 

520 av 524 omkom, men 4 
överlevde



Milano, Linateflygplatsen, 2001
Passagerarflygplan kraschar under start mot mindre 
flygplan som av misstag kommit ut på startbanan i 
den täta dimman. Markradar fanns inköpt sedan 
flera år men hade ej installerats.
Alla 118+4 dog



Toronto 2005
Airbus som vid landning i dåligt väder (stormbyar och åska) inte 
lyckades stanna innan landningsbanans slut, utan kanade 
av banan ett 100-tal meter varvid bakkroppen skadades. 
Brand utbröt inom några minuter men alla hann ut.
Inga omkomna!



Madrid 2008
Passagerarplan kraschade vid start, hade 
rapporterat motorproblem tidigare 
153 av 172 dog



New York, Hudsonfloden, 2008 
Misstänkt kollision med fågel/fåglar i bägge motorerna. 
Dramatisk nödlandning på Hudsonfloden i New York.
Inga omkomna!



78 krascher 
Alla döda

82 krascher 
Överlevande hittas

24 krascher 
Inga omkomna!

12 krascher 
1-2 överlevande bland

100-tals döda

År 2000-2007, flygplan med >10 personer ombord



Avsiktliga flygkrascher

� Koreanskt jumbojet (Boeing 747) som 1983 blev 
nedskjutet av sovjetiska krigsflygplan när den kom in i 
sovjetiskt luftrum.

� Iransk Airbus (A300) blev 1988 nedskjuten av missta g av 
en missil från amerikanskt krigsskepp över Persiska  
viken

� Indisk (Boeing 747) exploderade 1985 pga terroristbo mb 
som utlöstes över Irländska sjön

� Amerikansk Boeing 747 exploderade 1988 pga
terroristbomb som utlöstes över staden Lockerbie.



Lockerbie 1988
Bomb, som i liten plastradio - sprängde flygplanet 
(Boeing 747) över staden Lockerbie.
Alla 270 dog (+11 på marken)



New York, World Trade Center, alla döda+tre tusen på marken och i husen

Washington D.C., Pentagon 
Alla 64 döda

Pennsylvania
Alla 45 döda

11 september 200111 september 2001



Tågkrascher

� Resa med tåg är relativt säkert men p å en 
bråkdels sekund kan tåget förvandlas till 
en dödsfälla!

� Höghastighetståg medför svårare 
krascher

� Godstransporter med giftiga ämnen
� Svårevakuerade
� Terrorism



Eschede 1998
Höghastighetståg som fått ett hjulbrott som orsakade 
urspårning. Tåget körde in i en bropelare i 200 km/h.
101 döda+108 skadade



Amagasaki 2005
Tåg som pga hög hastighet i kurva spårat ur, vagnarna 
kolliderade med en byggnad.
107 döda+549 skadade



Los Angeles 2008

Ett passagerartåg och ett 
godståg frontalkolliderade.

25 döda+134 skadade



Madrid 2004
Koordinerade bombdåd mot Spaniens tågsystem, 
10 (av 14) bomber detonerade.
191 döda+ över 2000 skadade



Nosaby 2004
Ett passagerartåg kolliderade med en lastbil vid tågövergång.
2 döda+47 skadade
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Situationsbild Kimstadskraschen 2010
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• Skadebild – 22 skadade, en d öd
• Sjukv årdsinsatsen/omh ändertagandet
• Skademekanismer



Skademekanism - bagage

68
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”Ja, så flög ju glas och grejor 

överallt och när det skakade 

till så hade jag fått en väska 

på mig i nacken från 

hatthyllorna…”
”Jag fick en 

muskelbristning tack 

vare en väska som 

ramlade ner från 

bagageutrymmet 

eller hyllan då…”

Citat från intervjuer:



Skademekanism - glas

70



Citat från intervjuer:

71

”Jag hade glas i ögonen, glas i 

öronen, glas i näsan och i 

munnen, jag hade ju massa 

massa, massa glas i munnen”

”Jag hade skärsår i 

huvudet frå
n glasrutan 

som gick sönder”



Drabbades upplevelser av omh ändertagandet

72

”Ja, det fungerade 

alldeles utmärkt… det var 

snabb registrering och 

snabbt läkarbesök…”

”Det fungerade alldeles utmärkt och det fanns mycket personal där, det var olika läkare som snackade med oss också så det fungerade alldeles utmärkt  tycker jag.”

” Det var obehagligt när vi fick 

komma in i varsitt rum med stängd 

dörr, då snurrade det mycket 

tankar om vad som kunde ha 

hänt…”

”Ja, de var helt underbara på

akutmottagningen, de hade 

ringt in extra folk när vi kom 

och de var helt otroliga och det 

var likadant uppe på

avdelningen”



Fartygskatastrofer

� Förr ofta relaterade till krig
� Jämt fördelat antal fartygskatastrofer över 

världen
� Överlast vanligt i fattiga länder = m ånga döda ifall 

katastrof inträffar
� Människosmuggling på sjöodugliga fartyg tar 

många liv
� Brand på ett fartyg kan ha katastrofala följder
� Internationellt vatten



Titanic 1912
Gick på isberg och 
sjönk
1.500 döda

Wilhelm Gustoff 1945
Sänktes av en rysk torped
9.000-10.000 döda



Färjan Doña Paz, 1987
Kolliderat med en oljetanker. 
Färjan var överlastad.
21 överlevande+ca 1500 döda



MS Herald of Free Enterprise 1987
Vatten i stora mängder läckte in på bildäck eftersom 
frontala bogporten ej var stängd, blev instabil och 
kantrade, varefter hon hamnade på en sandbank.
351 överlevande+188 döda



Scandinavian Star 1990
Flera småbränder initialt som släcktes, men därefter 
uppstod en brand i en korridor som spred sig upp till 
nästa däck. Färjan var snabbt övertänd. Bara några 
branddörrar aktiverades. 
324 överlevande+158 döda



MS Estonia 1994
Sjönk i hård väder. Bogvisiret hade lossnat, 
vatten forsade in och färjan kapsejsade.
137 överlevde+852 dog



MS Sleipner 1999
Katamaran som i dåligt väder och hög sjö gick på
grund mot en klippa. Endast en (av fyra) livbåtar 
sjösattes.
69 överlevde+16 dog



MV Le Joola 2000
Kapsejsade pga hårda stormar. Färjan var 
överlastad.
64 överlevande+1.200-1.860 döda



MS Al Salam Boccaccio 98 - år 2006
Färjan tog eld i motorrummet, varvid vatten som pumpades in 
för att släcka kan ha kommit i svängning och bidragit till att 
färjan kapsejsade. Väldigt högbyggd färja, som var tillbyggd 
med två passagerardäck.
314 överlevde+ca 1.000 dog



Vägtransporter

� Totalt 1,3 miljoner d öda årligen i världen
� Dåligt rapporteringsunderlag
� Många stora katastrofer involverar bussar 

(många skadade samtidigt)



Guinea 2007
Bro kollapsade när en lastbil fullastad med varor och 
människor körde över den. 
65 döda



Carrollton (USA) 1988
Alkoholpåverkad förare av en pick-up som kom över på fel 
sida och kolliderade med en bensindriven buss. 
Bensintanken gick sönder och en häftig brand utbröt.
27 avlidna



Räddning vid stora busskrascher

Tio stora krascher under ett decennium

1997 februari, Knivsta, frontalkollision mellan två bussar - 25    drabbade.
1998 november, Fjärdhundra/Sala, singelkrasch/brand - 50 drabbade.
2001 september, Indal - Sundsvall, kollision skolbuss - timmerbil, 

42 drabbade, 6 omkom.
2001 november, Granå-Robertsfors, singelkrasch, 34 drabbade.
2002 februari, Mantorp, singelkrasch, 45 drabbade, 1 omkom.
2002 juni, Råneå, kollision mellan två bussar 17 drabbade, 2 omkom.
2003 januari, Ängelsberg/Fagersta, singelkrasch, 49 drabbade, 6 omkom.
2004 februari, Sälen, singelkrasch liggbuss, ca 40 drabbade.
2006 januari, Arboga, singelkrasch, buss på tak, 51 drabbade, 9 omkom. 
2007 mars, Uppsala, kollision två bussar, 62 drabbade, 6 omkom

Räddning vid stora busskrascher 



Granån - 2001

Räddning vid stora busskrascher



Granån 2001. Buss på sida tvärs över en å. 
Svår räddningssituation. Initialt 11 medvetslösa. 
Stark vind och kyla…..

Räddning vid stora busskrascher 



Mantorp 2002
Singelkrasch
45 drabbade varav 1 omkom



Indal 2001
En skolbuss kolliderade med en timmerbil. Löst timmer 
flög in i bussen och träffade passagerarna.
6 döda



Ängelsberg 2003. Vältning åt höger utan deformation av 
kaross, men fönster krossades – passagerare klämdes –
10 kV ledning hängde ner i anslutning till framrutan –
6 utkastade omkom

Räddning vid stora busskrascher 



Råneå 2002. Buss med skolbarn – utflykt sista skoldagen. 
Rundslagning flera varv efter sidopåkörning av annan buss

Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:8



Räddning vid stora busskrascher 



Arboga 2006 – taket intryckt – mycket svår räddningsoperation

Räddning vid stora busskrascher 



Räddning vid stora busskrascher

Foto: Statens haverikommission

Frontalkollision mellan två bussar, Uppsala 2007 – 62 drabbade – 6 omkom



Exempel från Finland där pappersbalar trängde in i 
bussen efter en kollision.  

Räddning vid stora busskrascher



Brand i samband med krasch

Sala 1997 
Bussen blåste av vägen och tog eld 
i samband med kraschen

Räddning vid stora busskrascher




