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Förord

Denna rapport är den första uppföljningen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken 
år 2020 som tas fram för Region Mitt. I Region Mitt ingår Dalarnas län, Jämtlands 
län, Västernorrlands län och Gävleborgs län. Rapporten redovisar och analyserar 
trafiksäkerhetsutvecklingen under 2010 regionalt samt jämfört med utvecklingen 
i riket. Utfallet i antalet dödade och skadade resovisas samt utfallet för ett antal 
utpekade indikatorer.  

Rapporten är framtagen av Gabriella Gulliksson Trafikverket Region Mitt. Elisa-
beth Rydén, Uppsala Universitet, Carina Näslund, Trafikverket och Cristine Waess-
man, Vectura har bidragit med underlag och kartmaterial i rapporten.



4  
AnAlys Av trAfiksäkerhetsutvecklingen 2010 region mitt

Sammanfattning

Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i trafiken halveras 
mellan år 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Antalet allvar-
ligt skadade ska reduceras med en fjärdedel. Denna rapport redovisar trafiksäker-
hetsutvecklingen i Region Mitt jämfört med utvecklingen i riket. Rapporten utgör 
en del av det planeringsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta trafik-
säkerhetsarbetet regionalt. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsut-
vecklingen utifrån antalet dödade och skadade samt utpekade indikatorer. 

Tabellen visar nuläget år 2010 för indikatorerna och en bedömning om förändring-
en från år 2007 har gått i den takt som behövs för att nå målet 2020. Regionens ut-
veckling visas inom parentes för de indikatorer där mätningar/resultat finns.

Indikator Utgångs-
läge

2010 Mål år 
2020

Utveckling 
nationellt

Utveckling 
regionalt

Antal sparade 
liv per år om 

målet uppfylls

Antal dödade i 
trafiken

440
(65)

270
(46)

220
(33)

i linje med 
nödvändig 
utveckling

i linje med 
nödvändig 
utveckling

Antal allvarligt 
skadade i trafiken

5 500
(158)

4700
(154)

4125
(119)

i linje med 
nödvändig 
utveckling

På gränsen, 
eventuellt är 

minskningstakten 
för långsam

Andel trafikarbetet 
inom hastighetsgräns, 
statligt vägnät

43% - 80% i linje med 
nödvändig 
utveckling 

medelhastighet/

ej i linje med 
nödvändig 

utveckling andel 
överträdelser

88

Andel trafikarbete 
inom hastighetsgräns, 
kommunalt vägnät

52% - 80% mäts ej mäts ej 29

Andel trafikarbete 
med nyktra förare

99,71%
(99,76%)

99,74%
(99,79%)

99,9%
(99,9%)

i linje med 
nödvändig 
utveckling

i linje med 
nödvändig 
utveckling

30

Andel bältade i 
framsätet i personbil

96% 96% 99% ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

mäts i annan 
mätning uppdelat 

på vissa 
kommuner

40

Andel cyklister med 
hjälm

27% 27% 70% ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

mäts endast i 
utvalda tätorter

10

Andel personbilar i 
nybilsförsäljningen 
med högsta euron-
cAP-klass

66% 74% 100% i linje med 
nödvändig 
utveckling

90

Andel nya tunga 
fordon med automa-
tiskt nödbromssystem

0% 0% 100% ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

25

Andel trafikarbete på 
vägar med över  
80 km/h och fysisk 
mötesseparering

50%
(29%)

67%
(42%)

75%
(75%)

i linje med 
nödvändig 
utveckling

ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

62
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Andel säkra gcm-
passager på 
kommunalt vägnät

ca 25% - ej 
definierat

mäts ej, mål 
saknas

30 båda 
indikatorerna

Andel säkra korsningar 
på kommunalt 
huvudnät för bil

ca 50% - ej 
definierat

mäts ej, mål 
saknas

genomsnittlig tid från 
larm till adekvat 
räddning och vårt

- 15,7 min ej 
definierat

mäts ej, mål 
saknas

20 för alla tre 
indikatorer

Andel förare som 
uppger att de somnat 
eller nästan somnat 
vid bilkörning

11,9%
(12,6%)

13,7%
(9,1%)

6%
(6%)

ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

i linje med 
nödvändig 
utveckling

värdering av 
trafiksäkerhet index

67
(66)

65
(64)

80
(80)

ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

ej i linje med 
nödvändig 
utveckling

Regionalt beräknas antalet omkomna år 2010 till 46 personer vilket är 3 färre än 
2009. Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna minskat 
med 29 procent i Region Mitt vilket kan jämföras med riket som hade en minsk-
ning med 39 procent.  Bryter man ner antalet omkomna på län hade Jämtlands län 
9 omkomna år 2010 vilket ej är i linje med önskad utveckling. Västernorrlands län 
hade åtta omkomna 2010 vilket är en halvering av antalet omkomna jämfört med 
åren 2006–2008. Dalarnas län har 15 döda vilket är precis på linjen för nödvändig 
utveckling samt Gävleborgs län 14 omkomna år 2010 vilket är i linje med nödvän-
dig utveckling. År 2010 minskade antalet omkomna i alla trafikantgrupper regionalt 
förutom gående som ökade från 5 till 7 och MC som ökade från 4 till 7. Antalet om-
komna cyklister var 2 samma som år 2009. Ingen mopedist omkom 2010. År 2010 
omkom 1 barn 0–17 år i regionen jämfört med 2 år 2009. Under hela perioden har 
omkomna förare och passagerare personbil minskat mest av alla trafikantgrupper. 
Regionen har flest omkomna i åldersgruppen 18–24 år. Även åldersgruppen 75 år 
och äldre har många omkomna (1997–2009). Under tidsperioden hade regionen 
flest omkomna i juli och augusti följt av oktober och december.

Målet är att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent till år 2020. An-
talet allvarligt skadade i Region Mitt exklusive dalarnas län är beräknat till 158 år 
2007 och 154 år 2010. Detta är regionalt en minskning med 2 procent jämfört med 
Riket där antalet allvarligt skadade minskade med 15 procent. Minskningstakten 
är något låg regionalt  för att nå målet 2020. Fallolyckor gående singel har ökat i 
regionen och är lika många som antalet allvarligt skadade ca 150 per år. Fallolyckor 
gående står för 50 procent av antalet allvarligt skadade vilket är något högre jäm-
fört med riket. Nationellt skadades ca 8900 personer svårt år 2009 i riket. Svårt 
skadade enligt PAR har minskat inom alla trafikantgrupper utom MC och moped 
som haft en markant ökning tom år 2008. Sedan år 2008 skadas fler svårt på cykel 
än i personbil. I Region Mitt skadades ca 1100 svårt enligt PAR år 2009. Antalet 
svårt skadade har minskat i alla trafikantgrupper utom MC och moped som haft 
en markant ökning tom 2007 i Regionen. Fortfarande skadas flest i personbil men 
MC och moped samt cykel ligger tätt efter. Generellt har spridningen minskat mel-
lan olika trafikantgrupper. Dalarnas län har flest svårt skadade, Västernorrland och 
Gävleborg delad andra plats avseende svårt skadade och Jämtland har lägst antal 
svårt skadade.

Andel trafik inom gällande hastighetsgräns mäts ej regionalt ännu. Det som finns att 
tillgå i år 2010 års uppföljning är förändring av medelhastighet skattat utifrån has-
tighetsindex. Indexet mäter förändring, det vill säga ökning eller minskning av med-
elhastigheterna. Region Mitt har 11 fasta mätpunkter. I och med fåtalet mätpunkter 
är Region Mitt och Nord sammanslagna i denna beräkning. Sedan indexåret 2004 
har medelhastigheterna i riket minskat med 3,5 procentenheter för personbilar. 
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Regionerna Mitt och Nord har medelhastigheterna minskat med ca 2,5 procenten-
heter. Minskningen har alltså varit något längre i Regionerna Mitt och Nord jämfört 
med Riket. Under hela tidsperioden var minskningen av medelhastigheterna större 
i region Nord/Mitt fram till och med år 2008. År 2009 ökade medelhastigheterna 
något för att sedan minska igen år 2010.

Andel trafikarbete med nyktra förare har ökat från 99,71 procent år 2007 till 99,75 
procent år 2010 i riket. Även regionalt har en ökning skett från 99,76 procent år 2007 
till 99,79 procent år 2010. Region Mitt ligger något högre än snittet för riket och i 
linje med önskvärd utveckling för att nå målet, 99,9 procent trafikarbete med nyktra 
förare år 2020. Endast region Nord har en högre andel nykter trafik enligt polisens 
fasta nykterhetskontroller.

I Region Mitt utför polisen ca 160 000 utandningsprov årligen och har legat på un-
gefär samma nivå genom hela mätperioden från år 2007. I Region Väst och Syd ge-
nomförs ca dubbelt så många prov årligen. Den positiva utvecklingen av indikatorn 
är svårare att stödja mot resultaten vad gäller alkoholpåverkade omkomna person-
bilsförare på regionnivå i och med de låga talen och en ganska stor variation mellan 
åren. Andelen av de omkomna som varit alkoholpåverkade har varierat mellan 50 
procent då andelen var som högst år 2005 till 5 procent år 2010 vilket är den läg-
sta nivån under hela mätperioden. Genomsnittet alkoholpåverkade av de omkomna 
personbilsförarna för perioden har varit 25 procent vilket kan jämföras med snittet 
för riket under samma period 23 procent. Region Mitt ligger något över genom-
snittet för riket (tillsammans med region Nord och Stockholm) avseende omkomna 
personbilsförare som varit alkoholpåverkade om man tittar på hela tidsperioden. I 
Region Mitt var det en något högre andel som svarade nej på frågan om de någon 
gång under de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol utöver en 
lättöl 2000–2010. I början av 2000 talet lång regionen högre än riket för att under 
den senare delen ligga på ungefär samma nivå som riket. 

Andel bältade i framsätet i personbil i uppmättes till 96 procent år 2010 på riksnivå. 
Det är samma nivå som 2007 och 2009 och något högre än 2008. Bältesanvänd-
ningen verkar ha stagnerat de senaste fyra åren. Bedömningen är därför att indika-
torn ej utvecklas i önskad riktning mot målet 99 procent år 2020. På regional nivå 
finns ej data att tillgå från samma mätning. Däremot finns data om bältesanvänd-
ning från NTFs observationsmätningar i tätorter för olika län. Spridningen är stor 
avseende nivån på bältesanvändningen mellan de olika tätorterna. Ofta är bältesan-
vändningen högre i de större orterna jämfört med mindre orter. Om man väger ihop 
resultaten på länsnivå avseende bältesanvändning ligger de utvalda tätorterna i Da-
larna lägst med 87 procents bältesanvändning, Gävleborg näst lägst med 89 procent, 
Jämtland ligger näst högst med en användning på 91 procent och Västernorrland 
högst med 92 procent. Bältesmätningen för 2008 visade på samma nivåer så bälte-
sanvändningen verkar ha stagnerat även regionalt.

Djupstudierna visar en mer positiv bild av utvecklingen de senaste åren än den 
generella bältesanvändningen. Sedan år 2003 har både antalet omkomna person-
bilsförare minskat och andelen obältade av dessa. År 2010 var andelen obältade 
omkomna personbilsförare 34 procent i riket. Antal och andel omkomna person-
bilsförare har minskat även regionalt. År 2010 var andelen obältade omkomna per-
sonbilsförare endast 22 procent vilket är det lägsta värdet under hela mätperioden 
och lägre än riket 34 procent. Under den senaste sjuårsperioden har snittet för riket 
legat på 39 procent obältade av de omkomna personbilsförarna jämfört med Region 
mitt 32 procent. Tittar man på TS enkätens fråga och andelen som uppger att de 
alltid eller nästan alltid använder bilbälte i framsätet är det en något lägre andel av 
respondenterna som svarar att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i regio-
nen jämfört med riket.
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Enligt VTIs observationsstudie var andelen observerade cyklister med hjälm 27 
procent år 2007 och 27 procent år 2010 nationellt. Målet att 70 procent av cyklis-
terna ska använda hjälm år 2020 med en hjälmlag eller 35 procents hjälmanvänd-
ning utan hjälmlag verkar inte uppnås enligt den utveckling av indikatorn som är 
idag. Andelen observerade cyklister med hjälm i region Mitt i de utvalda tätorter 
som ingår i riksundersökningen var Ca 44 procent i Falun, ca 40 procent i Sundsvall, 
ca 40 procent i Örnsköldsvik och i  Gävle 19 procent. Andelen observerade cyklister 
med hjälm i de orter som ingår i riksundersökningen var enligt skattat genomsnitt 
ca 44 procent i Falun, 40 procent i Sundsvall, 40 procent i Örnsköldsvik och 19 
procent i Gävle. Resultaten måste dock tolkas med försiktighet i och med att antalet 
observationer ibland var få.

Målet är att 75 procent av trafikarbetet på vägar med hastighet över 80 km/h är 
fysiskt mötesseparerat år 2020. Detta mål kan nås på två sätt. Antingen sänker man 
hastighetsgränsen till 80 km/timme på vägar med 90 km/timme eller så bygger man 
om dem till vägar med mitträcke. I riket är 67 procent av trafikarbetet på vägar med 
över 80 km/h mötesseparerat. I region Mitt är 42 procent av trafikarbetet på vägar 
med hastighetsgräns över 80 km/h fysiskt mötesseparerat vilket är en nivå under 
riksgenomsnittet. 

Nationellt har nästan 70 procent av de omkomna på statligt vägnät omkommit i sing-
el eller mötesolyckor under den senaste femårsperioden. I Region Mitt ser olycks-
bilden ungefär likadan ut med den skillnaden att andelen omkomna i mötesolyckor 
är något större jämfört med riket. Stora skillnader finns också mellan länen. I Jämt-
lands län står singelolyckorna för mer än  50 procent av de omkomna på det statliga 
vägnätet. I Gävleborgs län står mötesolyckorna för den största andelen omkomna. I 
hastighetsöversynen har ca 1800 mil fått sänkt hastighet och 260 mil statlig väg fått 
höjd hastighet nationellt. I Region Mitt har ca 470 mil statlig väg fått sänkt hastig-
het och 36 mil höjd hastighet. Nationellt är ca 420 mil statlig väg mötesseparerad,  
i regionen är ca 50 mil väg mötesseparerad år 2010. Nationellt har ca 290 mil väg 
ATK och i Region Mitt har ca 60 mil väg ATK. Trafiksäkerhetsåtgärder regionen 
satsat på är mötesseparering, sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder, mitträffling 
och GC-vägar. En målbild som regionen haft är att hela E4 genom regionen ska vara 
mötesfri. I slutet av 2011 är endast fyra sträckor på E4 genom Region Mitt ej mö-
tesseparerade. Dessa sträckor är Gnarp–Bälingsjön (finns i plan för mittseparering 
2015–2021, etapp 1 byggs 2015), Ullånger–Docksta (arbetsplanen överklagades och 
ny förstudie ska göras för 2+1 väg), samt förbifart Örnsköldsvik samt Härnösand. 

Antalet omkomna har minskat med ungefär hälften på det statliga vägnätet under 
de senaste 10 åren nationellt (från ca 400 omkomna per år till ca 200 omkomna 
per år). På det kommunala vägnätet är minskningen ungefär lika stor. Från ca 125 
omkomna per år till ca 60 omkomna.  I Region Mitt har antalet trafikdöda på det 
statliga vägnätet minskat med ungefär hälften under de senaste 5 åren från ca 60 
omkomna år 2006 till ca 30 år 2010. När det gäller omkomna på det kommunala 
vägnätet är det svårare att se en tydlig minskning regionalt. Antalet omkomna på 
det kommunala vägnätet i regionen har pendlat mellan 5 till 10 döda/år under den 
senaste femårsperioden. I Region Mitt har under de senaste 10 åren 82 procent om-
kommit på det statliga vägnätet, 11 procent omkommit på det kommunala vägnätet 
och 7 procent på det enskilda vägnätet. I riket omkommer en betydligt högre andel 
på det kommunala vägnätet ca 20 procent, något färre på det statliga 75 procent 
samt på det enskilda 5 procent.
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Minskningen av antalet omkomna på det kommunala vägnätet (nationellt) förklaras 
av att många kommuner arbetat systematiskt med att skapa en säkrare vägutform-
ning i sina tätorter.  En gång, cykel och mopedpassage klassificeras som säker om 
den är planskild eller om 85 percentilen av bilister kör maximalt 30 km/timme. År 
2007 uppskattades att ca 25 procent av GCM-passagerna på kommunalt vägnät som 
säkra. En målsättning för denna indikator har ännu inte bestämts.  Endast sex kom-
muner i riket rapporterar fullständigt in andelen säkra GCM-passager i NVDB. I 
dessa kommuner var i genomsnitt år 2010, 27 procent av GCM-passagerna säkra. 
Två av dessa sex kommuner finns i Region Mitt. Andel säkra GCM-passager i Gävle 
kommun var 27 procent motsvarande andel i Timrå kommun var 56 procent.

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrågor 
och det sätt man sedan uppträder på i trafiken. Utifrån trafiksäkerhetsenkäten har 
ett index skapats utifrån ett antal frågor som berör olika aspekter på begreppet tra-
fiksäkerhetsvärdering.  I indexet ingår sju frågor som speglar attityden till effektiva 
trafiksäkerhetsåtgärder. År 2007 låg indexet på 67. Målsättningen är att detta ska 
öka till år 2020 till 80. I den senaste mätningen hade indexet minskat till 65. Region 
Mitt låg en enhet under riksnivån år 2007, 66. Även regionen har haft en nedgång i 
index till 64 år 2010. Index har en negativ utveckling både nationellt och regionalt. 
Nedgången är lika stor mellan 2007 och 2010. I Region Mitt är acceptansen högst 
för bältespåminnare, mitträcken och cirkulationsplatser.  I regionen är acceptansen 
lägst för ISA och cykelhjälmslag. Det som skiljer regionen från riket är en något hö-
gre acceptans för cirkulationsplatser samt en något högre acceptans för ISA, samt 
en något lägre acceptans för Cykelhjälmslag än riket.
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1 Inledning

Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i vägtrafiken halv-
eras mellan år 2007 och år 2020. Det innebär att antalet dödade år 2020 får vara 
högst 220 . Riksdagen har också beslutat att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken 
ska reduceras med en fjärdedel. För Region Mitt innebär detta max 33 omkomna i 
trafiken år 2020 och max 119 allvarligt skadade år 2020.

Det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen bygger på målstyrning av 
trafiksäkerhetsarbetet, mer åtgärdsnära etappmål och årliga resultatkonferenser 
där trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas. Syftet är att skapa 
långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Förslaget togs fram i samver-
kan med andra organisationer.

Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp resultaten för olika indi-
katorer mot uppsatta mål. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för 
trafiksäkerhetsutvecklingen. Mål på indikatornivå gör att uppföljningen blir mer 
verksamhetsnära.

Följande indikatorer följs upp i denna regionala analysrapport på regional nivå och 
ibland på länsnivå:

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

Nykter trafik

Bältesanvändning

Hjälmanvändning

Säkra statliga vägar

Säkra kommunala gator

Hög värdering av trafiksäkerhe

1.1 Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera den regionala trafiksäker-
hetsutvecklingen. Tanken är att rapporten ska utgöra en del av det regionala plane-
ringsunderlag som tas fram inför det kommande trafiksäkerhetsarbetet. Rapporten 
är en GAP analys där det regionala tillståndet för olika indikatorer jämförs med må-
len för desamma utifrån ett regionalt perspektiv.

1.2 Utgångspunkter

Utgångspunkten för analysen är de indikatorer samt de effektsamband som ligger 
till grund för målnivåerna. Indikatorerna och de effektsamband som ligger till grund 
för målnivåerna är framtagna av Vägverket i samverkan med en rad andra nationella 
organisationer. Dessa finns angivna i rapporten: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbe-
tet (Vägverket, publikation 2008:31). De data som analysen bygger på kommer främst 
från Trafikverkets och Transportstyrelsens mätningar. Enligt planerna ska målni-
våerna och sammansättningen av indikatorer ses över på en övergripande nivå år 
2012. Syftet med översynen är att valet av indikatorer och mål ska vara så relevanta 
och ändamålsenliga som möjligt under hela etappmålsperioden.
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2 Antalet dödade och allvarligt skadade

Antalet omkomna och skadade i vägtrafiken beror på en rad olika faktorer, som tra-
fikarbetet, omvärldsfaktorer och trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns även en slump-
mässig variation i utfallet av antalet omkomna och skadade. För antalet skadade är 
slumpvariationen av mindre betydelse , men för antal omkomna kan den betyda så 
mycket som +- 10%. När man bryter ner statistik och datamaterial på regional och 
ibland även länsnivå kan slump och variation få ännu större betydelse.

2.1 Dödade

Trafikanalys har beslutat att anpassa definitionen av dödad i vägtrafikolycka till vad 
som gäller för andra trafikslag och vad som gäller i de flesta länder i övriga Europa. 
Från och med 2010 exkluderas därmed självmorden från den officiella statistiken 
av omkomna i vägtrafikolyckor. Det medför att statistiken från och med 2010 inte är 
fullt jämförbar med tidigare år. Av 283 omkomna i vägtrafiken år 2010 var det 266 
personer som dog i olyckor och 17 personer omkom i självmord eller mord i vägtra-
fiken. Utöver suicid exkluderas sjukdomsfall, gående fallolyckor där inget fordon 
varit inblandat samt påkörningar av spårvagn där inte annat fordon varit inblandat. 
(Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 2011:093)

2006–2008 2010 Mål år 
2020

Bedömd utveckling mot mål

Antal omkomna 440 266* 220 i linje med önskvärd utveckling

Antal omkomna 
regionalt

65 46* 33 i linje med önskvärd utveckling

*2010 exklusive suicid

Nationellt beräknas antalet omkomna år 2010 till 266 personer vilket är 92 personer 
färre än 2009. Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna 
minskat med 39 procent. För att nå målet om högst 220 omkomna år 2020 krävs en 
årlig minskning av antalet omkomna med 5 procent. Från 2008 till 2010 var den 
årliga minskningen av antalet omkomna i genomsnitt 14 procent. Det betyder att 
antalet omkomna för 2008 till 2010 ligger väl under kurvan för att nå målet till år 
2020 nationellt.
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Figur 1: Antal omkomna i vägtrafikolyckor nationellt 2000–2010 (2010 exklusive suicid) samt 
nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA

Regionalt beräknas antalet omkomna år 2010 till 46 personer vilket är 3 personer 
färre än 2009. Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna 
minskat med 29 procent. För att nå målet om en halvering av antalet omkomna år 
2020 krävs en årlig minskning av antalet omkomna med 2,5 omkomna per år. 

Figur 2: Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Region Mitt år 2000–2010 (2010 exklusive suicid) samt 
nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA
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För Jämtlands län beräknas antalet omkomna år 2010 till 9 personer vilket är 2 per-
soner fler än 2009. Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet om-
komna minskat med 0 procent. Medelvärdet för åren 2006–2008 är 9 omkomna för 
Jämtlands län. En halvering av antalet omkomna till år 2020 innebär max 4 om-
komna i länet år 2020.

Figur 3: Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Jämtlands län år 2000–2010 (2010 exklusive suicid) 
samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA

För Västernorrlands län beräknas antalet omkomna år 2010 till 8 personer vilket är 
5 personer färre än 2009. I snitt omkom 18 personer per år i Västernorrland mellan 
år 2006–2008.  Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna 
minskat med 55 procent. Detta innebär att Västernorrlands län redan uppnått målet 
om en halvering av antalet omkomna.  

Suicid Faktisk utveckling Nödvändig utveckling

0

4

6

10

14

16

20

Antal

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

18

12

8

2



17
AnAlys Av trAfiksäkerhetsutvecklingen 2010 region mitt

Figur 4: Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Västernorrlands län år 2000–2010 (2010 exklusive 
suicid) samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA

För Dalarnas län beräknas antalet omkomna år 2010 till 15 personer vilket är 1 per-
son fler än 2009. År 2010 har även en omkommen i suicid exkluderats från den of-
ficiella statistiken. I snitt omkom 19 personer per år i Dalarnas län mellan år 2006–
2008. Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna minskat 
med 21 procent. Målet om en halvering av antalet omkomna till år 2020 innebär 
max 10 döda i vägtrafiken år 2020 i Dalarna.    

Figur 5: Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Dalarnas län år 2000–2010 (2010 exklusive suicid) 
samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA
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För Gävleborgs län beräknas antalet omkomna år 2010 till 14 personer vilket är 1 
person färre än 2009. I snitt omkom 20 personer per år i Gävleborgs län mellan år 
2006–2008.  Jämfört med medelvärdet för åren 2006–2008 har antalet omkomna 
minskat med 30 procent. Målet om en halvering av antalet omkomna till år 2020 
innebär max 10 döda i vägtrafiken år 2020 i Gävleborg.    

Figur 6: Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Gävleborgs län år 2000–2010 (2010 exklusive suicid) 
samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa STRADA

År 2010 minskade antalet omkomna nationellt för samtliga trafikantkategorier 
utom för cyklister där antalet omkomna ökade något. Den relativa minskningen var 
störst för antalet omkomna bilpassagerare, som minskade med 32 procent jämfört 
med 2009. Under perioden 1996–2010 minskade det totala antalet omkomna med 
47 procent. Antalet motorcyklister som omkom minskade med 12 procent från 1996 
till 2010. Övriga trafikantkategorier minskade med mellan 42 och 59 procent un-
der samma period. En anledning till att antalet omkomna motorcyklister inte mins-
kade i samma omfattning som övriga trafikantkategorier kan vara att trafikarbetet 
med motorcykel ökade till mer än det dubbla under denna period. Under 2010 om-
kom cirka 20 barn, 0–17 år, vilket innebär en minskning med 60 procent jämfört 
med 1996. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 
2011:093)
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Figur 7: Antal omkomna nationellt fördelade efter trafikantkategori. 1996–2010 (2010 skattat och 
exklusive sjävlmord). Källa: STRADA

I Region Mitt Under minskade år 2010 antalet omkomna bilförare, bilpassagerare 
och mopedister jämfört med år 2009. Minskningen var störst för antalet omkomna 
bilpassagerare, som minskade med 50 procent jämfört med 2009. Ingen mopedist 
omkom under 2010 jämfört med 2009 då 3 personer omkom. För cyklister var anta-
let omkomna oförändrat 2010 jämfört med 2009, 2 omkomna och har legat på den 
nivån under de senaste 6 åren.  Under 2010 ökad antalet omkomna gående och mo-
torcyklister jämfört med 2009. 7 gående omkom 2010 jämfört med 5 gående 2009. 7 
motorcyklister omkom 2010 jämfört med 4 omkomna 2009. Om man tittar på hela 
perioden 2000–2010 så omkom i snitt 32 bilförare per år i regionen under tidsperio-
den jämfört med 23 år 2010. Detta är en minskning med 28 procent. I snitt omkom 
12 bilpassagerare/år 2000–2010 jämfört med 5 år 2010, det är en minskning med 
58 procent. När det gäller MC omkom i snitt 6 personer/år på MC jämfört med 7 år 
2010 vilket är över genomsnittet för perioden. 7 gående omkom under 2010 vilket är 
precis som snittet för hela tidsperioden. 
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Figur 8: Antal omkomna i Region Mitt fördelade efter trafikantkategori. 2000–2010 (2010 
exklusive självmord). Källa: STRADA och Trafikverket

I Riket minskade dödstalen i samtliga olyckstyper under 2010 jämfört med 2009. 
Antalsmässigt har minskningen varit störst bland singelolyckorna. Antalet omkom-
na minskade i singel och mötesolyckor regionalt 2010 jämfört med 2009. Däremot 
var det en ökning av antalet omkomna i korsnings- och avsvängningsolyckor jäm-
fört med 2009. 

Figur 9: Antal omkomna i Region Mitt fördelade efter olyckstyp. 2000–2010 (2010 exklusive 
självmord). Källa: STRADA och Trafikverket
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Under 2010 kan man se en minskning av antalet omkomna i samtliga åldersgrupper 
utom 18–24 år. År 2010 omkom 11 i åldergruppen jämfört med 10 år 2009. I ålder-
gruppen 15–64 år omkom lika många som år 2009.

 

Figur 10: Antal omkomna i Region Mitt fördelade efter åldersgrupp 2003–2010 (2010 exklusive 
självmord). Källa: STRADA

Omkomna i åldern 18 till 24 år samt åldersgruppen 75 år och äldre har ett större an-
tal omkomna än övriga åldersgrupper i regionen vilket är ungefär samma tillstånds-
bild som för riket. När det gäller kön är nationellt ca 75 procent av de omkomna 
i vägtrafiken män, jämfört med kvinnor 25 procent i Region Mitt är andelen män 
något högre ca 80 procent och kvinnor ca 20 procent.

Figur 11: Antal dödade fördelat efter åldersgrupp i Region Mitt år 2003–2010. Källa: Strada
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Avseende omkomna i vägtrafiken framträder månaderna juli, augusti, oktober och 
december. Juli och augusti är semestermånader med mycket trafik, bra underlag 
som inbjuder till höga hastigheter, samt fler oskyddade i form av cyklister, mope-
dister och motorcyklister i trafiken. Oktober till december kännetecknas av ”första 
halkan”, mörker och vinterväglag. Region Mitt har precis som riket i stort fler om-
komna under sommarhalvåret (april–september) ca 56 procent jämfört med vinter-
halvåret (oktober–mars) ca 44 procent (år 2003–2009).

Figur 12: Antal trafikdödade fördelat efter månad i Region Mitt år 1997–2009. Källa Djupstudierna

2.2 Allvarligt skadade

Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka erhållit 
en skada som ger minst en procents medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är 
ett begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsätt-
ningar oberoende av orsak. Metoden för att beräkna antalet allvarligt skadade är 
ännu inte färdigutvecklad, och därför kan nivåerna för antalet allvarligt skadade 
förändras. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 
2011:093)
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Antal allvarligt skadade 
region mitt  
(exklusive Dalarnas län)

158 154 119 förändringstakten mot 
målet är något låg

Målet är att antalet allvarligt skadade ska minska med 25% jämfört med år 2007. 
Etappmålet innebär att antalet allvarligt skadade i riket får uppgå till högst 4100 år 
2020 vilket motsvarar en årlig minskningstakt med 3 procent. Sedan år 2007 har an-
talet allvarligt skadade minskat med 15 procent vilket är väl under den nödvändiga 
utvecklingen. Gående som faller omkull i vägmiljön (gående singel) räknas idag inte 
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allvarligt skadade i fallolyckor gående från tidigare ca 2000 per år till ca 3900. Or-
saken till ökningen är de kalla och snörika vintrarna de senaste två åren. (Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 2011:093)
 

Figur 13: Antal allvarligt skadade i Riket 2007–2010 samt nödvändig utveckling fram till år 2020.  
Källa: STRADA

I Region Mitt (exklusive Dalarnas län) beräknades år 2007 ca 158 personer ha ska-
dats så allvarligt att de löpte risk för medicinsk invaliditet på 1 procent eller mer. Det 
innebär att år 2020 får max 119 personer skadas allvarligt om regionen ska nå målet 
att allvarligt skadade ska minska med 25 procent. För att regionen ska uppnå målet 
behöver antalet allvarligt skadade minska med nästan 2 procent årligen. År 2010 
beräknades antalet allvarligt skadade till 154 personer. Om regionen skulle ha följt 
den utvecklingstakt som behövs för att nå målet år 2020 skulle max 148 personer ha 
skadats allvarligt år 2010. I nuläget ser minskningen ut att gå i för långsam takt för 
att målet ska nås år 2020. Antalet allvarligt skadade i fallolyckor gående har legat 
på en nivå om ca 100 allvarligt skadade årligen. De senaste åren har de ökat och är 
nu 150 allvarligt skadade troligen beroende på de kalla och snörika vintrarna under 
de senaste åren. Fallolyckor gående singel står för ca 50 procent av de allvarligt ska-
dade i regionen vilket är något högre än i riket.
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Figur 14a: Antal allvarligt skadade i Region Mitt (exklusive Dalarnas län) samt nödvändig utveck-
ling fram till år 2020.  Källa: STRADA

Figur 14b: Antal allvarligt skadade i Västernorrlands län samt nödvändig utveckling fram till år 
2020. Källa: STRADA

I Västernorrlands län skadas ca 70 personer så allvarligt i vägtrafiken årligen att de 
beräknas få bestående men i form av medicinsk invaliditet på 1 % eller mer. Antalet 
allvarligt skadade i Västernorrlands län var år 2007, 72 personer. För att nå målet 
om en minskning med 25 % till år 2020 får max 54 personer skadas allvarligt år 
2020. Detta innebär en minskning med ca 2 % årligen. År 2010 skadades 73 personer 
allvarligt. Detta innebär att minskningen inte sker i den takt som måste till för att 
målet ska nås. Om utvecklingstakten hade legat i fas med nödvändig utveckling mot 
målet hade max 67 personer skadats allvarligt i Västernorrland. I Västernorrlands 
län kan man också se att en kraftig ökning av antalet fallolyckor gående har skett un-
der de senaste åren. Troligen beror detta på de kalla och snörika vintrar som varit. 
Under 2010 var mer än hälften av de allvarligt skadade fallolyckor gående.
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Figur 15: Antal allvarligt skadade i Gävleborgs län (data för år 2007 och 2008 saknas och därför 
har medelvärdet för år 2009 0ch 2010 räknats ihop och lagts in som värden för år 2007 och 2008 
så att en skattning har kunnat göras) samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa: STRADA

I Gävleborgs län skadas ca 40 personer årligen så allvarligt att de får medicinsk in-
validitet på 1 % eller mer. Ungefär lika många skadas allvarligt årligen i fallolyckor 
gående. Om man i länet ska uppnå målet om en minskning av allvarligt skadade med 
25 %  får max 32 personer skadas allvarligt år 2020. Gävleborg ligger ungefär i linje 
med nödvändig utveckling för att nå målet.

Figur 16: Antal allvarligt skadade i Jämtlands län samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Källa: 
STRADA
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I Jämtlands län skadas ca 40 personer allvarligt årligen och man har legat på denna 
nivå ganska konstant under se senaste åren med en nedgång under 2008. Minsk-
ningstakten ligger i nivå med nödvändig utveckling för att nå målet om max 32 all-
varligt skadade år 2010, en minskning med 25% jämfört med år 2007. I Jämtland 
har fallolyckor gående legat på en relativt jämn nivå de senaste åren. Ca 9 personer 
skadas allvarligt i fallolyckor årligen och de står för ca 20 % av det totala antalet 
allvarligt skadade i länet.

Många personer med låg grad av medicinsk invaliditet uppfattar sig inte som all-
varligt skadade därför redovisas också antalet mycket allvarligt skadade dvs de som 
har en medicinsk invaliditet på 10% eller mer. 700 av de 4700 allvarligt skadade år 
var mycket allvarligt skadade år 2010. I gruppen mycket allvarligt skadade finns en 
större andel hjärnskadade. Personbilister är den grupp trafikanter som utgör störst 
andel av de mycket allvarligt skadade 43 %. Den vanligaste skadan som medför 
en medicinsk invaliditet på 10 % eller mer hos personbilister är pisksnärtskadan i 
nacken. Under 2010 hade ca 40 % av de mycket allvarligt skadade personbilisterna 
pisksnärtskador. Näst vanligast är hjärnskador vilket 22 % av de mycket allvarligt 
skadade personbilisterna drabbats av. Cyklister utgör 33 % av de som skadas mycket 
allvarligt. 48 % av de mycket allvarligt skadade cyklisterna hade skador i huvudet år 
2010. Andra vanliga skador hos de mycket allvarligt skadade cyklisterna är handleds 
och nyckelbensfrakturer. Fler mopedister än motorcyklister har skadats mycket all-
varligt, trots att persontransportarbetet med MC är mer än dubbelt så stort. Både 
bland mycket allvarligt skadade på MC och moped är hjärnskador som oftast gett 
bestående men. Samma sak gäller för påkörda gångtrafikanter. (Analys av trafiksä-
kerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 2011:093)

Figur 17: Andelen allvarligt skadade(>  1%) samt andelen mycket allvarligt skadade (>10%) 
fördelade efter färdsätt 2010. (Källa: STRADA) Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, 
nationell rapport.

2.2.1 Svårt skadade enligt PAR

Måttet allvarligt skadad utvecklas fortfarande och går ej att följa så många år bakåt i 
tiden på grund av att teckningen av de sjukhus som rapporterat in skador i STRADA 
inte varit heltäckande samt varierat stort mellan olika län. Ett annat sätt att följa 
skadeutvecklingen i transportsystemet över längre tid är att följa statistiken i Soci-
alstyrelsens patientregister (PAR) och måttet svårt skadad. Svårt skadad är den som 
blivit inskriven på sjukhus mer än 24 timmar. Antalet svårt skadade har minskat un-
der perioden 1998–2009. 1998 skadades ca 10 400 personer årligen så svårt i vägtra-
fikolyckor att de blev inlagda på sjukhus. I slutet av 2000 talet, år 2008 har det totala 
antalet svårt skadade enligt PAR minskat till ca 8900.  Till år 2007 hade flest antal 
svårt skadade färdats i personbil. Antalet svårt skadade personbilister ökade till år 
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2003 då man nådde en topp på ca 4500 svårt skadade. Från år 2004 och framåt har 
antalet svårt skadade i personbil minskat markant och år 2009 var det ca 2500 svårt 
skadade i personbil. Sedan år 2008 står cyklisterna för det största antalet svårt ska-
dade. Svårt skadade på cykel har från 1998 och fram till 2009 legat på ca 3000–3500 
svårt skadade årligen. Cyklisterna står för en tredjedel av de trafikanter som skrevs 
in på sjukhus mer än 24 timmar år 2009. Mopedister och motorcyklister är de enda 
trafikantgrupper som haft en negativ utveckling avseende antalet svårt skadade un-
der perioden. Antalet mopedister och motorcyklister som skadades så svårt att de 
blev inskriva på sjukhus minst ett dygn ökade med 61 procent från 1998–2008. An-
talet gångtrafikanter som skadats svårt efter att ha blivit påkörda minskade med 32 
procent från 1998–2009. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 
publikation: 2011:093)

Figur 18: Antalet svårt skadade (inskrivna på sjukhus mer än 24 timmar) fördelat efter färdsätt 
1998–2009. Källa PAR. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen, Trafikverket: 2011:093)

Även i region Mitt har antalet svårt skadade enligt PAR minskat under 2000 talet. 
Åren 1998–1999 blev årligen nästan 1400 personer i regionen så svårt skadade i väg-
trafiken att de blev inskrivna på sjukhus i minst ett dygn. Mellan åren 2000–2005 
minskade antalet svårt skadade något men låg på en jämn nivå på ca 1300 svårt ska-
dade per år fram till 2005. Från 2005 och framåt har antalet svårt skadade minskat 
ytterligare till att år 2009 ligga på en nivå om ca 1100 svårt skadade i vägtrafiken i 
regionen. Dalarnas län ligger högst i regionen och har legat på en ganska jämn nivå 
om ca 400 svårt skadade per år. Både Gävleborg och Västernorrland har haft en 
minskning av antalet svårt skadade under tidsperioden från att ha legat på ca 400 
svårt skadade årligen till ca 300 svårt skadade per år. Jämtland har under hela tids-
perioden haft lägst antal svårt skadade av länen i regionen. Sedan 2004 har antalet 
minskat och år 2009 var man nere på strax över 100 svårt skadade per år.
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Figur 19: Antalet svårt skadade (inskrivna på sjukhus mer än 24 timmar) fördelat efter län 
1998–2009. Källa PAR. 

I Region Mitt står personbil för det största antalet svårt skadade. Fram till år 2003 
skadades ca 600 personer svårt varje år i personbil men från 2004 och framåt har 
svårt skadade i personbil minskat markant till ca 350 år 2009. På delad andraplats 
avseende svårt skadade kommer cyklister samt MC och moped med ca 300 svårt 
skadade i vardera grupp per år sedan 2006 och framåt. För cyklisterna har det varit 
en positiv utveckling sedan 1999 och fram till 2009 med sjunkande skadetal. MC och 
moped är de enda färdsätt med negativ utveckling under tidsperioden med ökande 
skadetal i regionen. I slutet av 90 talet skadades ca 100 gångtrafikanter årligen svårt 
i samband med att de blev påkörda av fordon sedan 2003 och framåt har antalet 
svårt skadade fotgängare legat ganska stabilt på ca 80 svårt skadade per år.  Antalet 
svårt skadade i lastbil, buss eller annat fordon har legat på 60–100 svårt skadade per 
år under perioden. Sammanfattningsvis står de oskyddade trafikanterna för ca 670 
svårt skadade per år av totalt ca 1100 under de senaste åren.

Figur 20: Antal svårt skadade (inskrivna på sjukhus mer än 24 timmar) fördelat efter färdsätt 
1998–2009 i Region Mitt. Källa PAR. 
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År 2009 stod svårt skadade i personbil, på cykel samt på MC och moped för ca 30% 
av de svårt skadade vardera i Region Mitt.

Figur 21: Andel svårt skadade enligt PAR fördelat per färdsätt år 2009 i Region Mitt (inskrivna på 
sjukhus mer än 24 timmar). Källa PAR. 

2.3 Nationell jämförelse antal omkomna per 100 000 invånare per län

Stockholms län har lägst antal trafikdöda per 100 000 invånare och Värmlands län 
har högst antal. De fyra länen som ingår i Region Mitt: Dalarnas län, Jämtlands län, 
Gävleborgs län och Västernorrlands län ligger i den övre delen av listan. 

Figur 22. Antal omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare för de 21 länen i Sverige, genomsnitt 
2004–2008. Källa: Trafikverkets hemsida 
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2.4 Internationell jämförelse

Under 2009 omkom sammanlagt 34 500 personer i vägtrafiken inom EU. EU kom-
missionen beslutade 2001 att antalet omkomna i vägtrafiken i EU skulle minska med 
50% till år 2010 vilket innebär en minskning från 54 000 omkomna till 27 000. Till 
och med 2009 har minskningen varit 36 %.  Sverige bedöms ha uppnått målet för 
2010 med en minskning från 531 omkomna till 266 (exklusive suicid) 2010. I Juli 
2010 fattade EU kommissionen beslut om en halvering av antalet omkomna från 
2010 till 2020. Storbritannien, Sverige och Nederländerna har lägst antal omkomna 
per invånare inom EU. Från 2001 till 2009 minskade antalet omkomna per invånare 
med 35 procent i dessa länder. I hela unionen minskade antalet omkomna per invå-
nare med 36 procent. Sverige hade 2009 ett av de lägsta antalen omkomna per in-
vånare med 3,9 omkomna per 100 000 invånare. För 2010 har den kvoten dessutom 
minskat till 2,9. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publika-
tion: 2011:093)

I Sverige, Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna minskat med 35, 30, 
19 respektive 36 procent under perioden 2001–2009. I Sverige minskade antalet 
omkomna från 2009 till 2010 med 25 procent (20 procent inklusive självmord). I 
Danmark, Norge och Finland har antalet omkomna enligt preliminära uppgifter 
minskat med 13, 1 respektive 3 procent från 2009 till 2010. (Analys av trafiksäker-
hetsutvecklingen 2010, Trafikverket, publikation: 2011:093)
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3 Omvärldsfaktorer

Det finns många faktorer i omvärlden som påverkar trafikarbetets storlek och sam-
mansättning och därmed trafiksäkerhetsläget. Omvärldsfaktorer som är viktiga för 
vägtrafiksäkerheten rör ekonomi, demografi och väder och klimat. Dessa tre fak-
torer påverkar vilka som kör vilka fordon samt när, var och hur mycket dessa for-
don körs. Trafikarbetets komplexa sammansättning har i sin tur betydelse för hur 
antalet dödade och skadade i vägtrafiken utvecklas. Personbilarna står idag för ca 
83 procent av trafikarbetet i fordonskilometer på svenska vägar. Buss och MC står 
för ca en procent vardera, lätta lastbilar för tio procent och tunga lastbilar för fem 
procent. Under 2010 ökade det totala trafikarbetet med 1,6 procent. Historiskt har 
en måttlig ökning på 0,5–1,5 procent medfört att antalet omkomna minskat med 3 
procent.

3.1 Ekonomi

Antalet omkomna i trafiken har minskat både nationellt och i Region Mitt de se-
naste åren. I Region Mitt var minskningen 9 procent år 2009 och 6 procent 2010. 
BNP i fasta priser minskade samtidigt med 0,6 procent 2008 och 5,3 procent 2009 
och ökade med 6,8 procent 2010. Farhågor om att minskningen i dödstalen i trafi-
ken skulle stanna av som en följd vid bättre konjunktur har hittills inte inträffat. En 
variabel som liksom tillväxten visar på aktiviteten i ekonomin är arbetslösheten. Ni-
vån på arbetslösheten har en direkt relation till fördelningen mellan olika trafikslag 
i trafiken. Detta innebär att när arbetslösheten ökar så faller dödstalen i trafiken. 

3.2 Demografi

Befolkningens sammansättning med avseende på kön, ålder och andra egenskaper 
bestämmer till stor del också sammansättningen av trafikanter i trafiken. På riksnivå 
gäller att antalet dödade i förhållande till sträckan man färdas i vägtrafikmiljö är 
störst för åldergrupperna 75 år och äldre och därnäst kommer gruppen ” unga fö-
rare”, personer som är 18–24 år, dessa två åldersgrupper utgör därför högriskgrup-
pen. Mellanriskgruppen är 15–17 år samt 65–74 år. Lågriskgruppen är övriga åldrar 
0–15 år samt 25–64 år. Högriskgruppen utgjorde under 2010 ungefär 18 procent 
av befolkningen och lågriskgruppen 68 procent. Enligt SCB:s befolkningsprognos 
kommer högriskgruppen fram till 2020 att minska sin andel något i befolkningen. 
Visserligen ökar gruppen som är 75 år och äldre, med de som är 18–24 förväntas 
minska i antal och andel i ett längre perspektiv. Av de 15–17 åringar i mellanrisk-
gruppen som omkommer i vägtrafiken färdas 25 procent på moped som förare eller 
passagerare. Det krävs sedan år 2009 körkort för att köra EU moped, tidigare räckte 
det med ett förarbevis. I Juni år 2010 var 127 000 EU mopeder i trafik, en minskning 
från 135 000 år 2009. Åldersgruppen 15–17 åringar har samtidigt minskat med 5 
procent (eller 17 000 personer). Detta har tillsammans med körkortskraven minskat 
antalet EU mopeder på vägarna. 

3.3 Väder och klimat

Årstiderna och vädret har stor betydelse för trafiksäkerheten i det korta perspekti-
vet. Under sommarhalvåret är det mer trafik, hastigheterna är högre och det är fler 
motorcyklister och mopedister i trafiken, vilket leder till fler trafikolyckor. Vinter-
väglag och många minusgrader medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar 
med riklig nederbörd medför mycket snö i sidoområdet vilket leder till färre svåra 
singelolyckor, dessutom är det under sådana förhållanden som effekten är störst av 
mötesseparerade vägar och bilar utrustade med antisladd.
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Vintern i början av år 2010 var historiskt sträng och februari år 2010 var förmod-
ligen den första månaden sedan 1920 talet med ensiffrigt antal omkomna i vägtra-
fiken, åtta personer i Riket och i Region Mitt var siffran i februari tre omkomna. 
Förklaringen till den låga dödssiffran kan vara lägre hastigheter på grund av vinter-
väglaget samt mjuka snövallar längs vägarna.

Ungefär 45 procent av vårt resande i vägtrafikmiljö mätt i resta kilometrar sker un-
der vinterhalvåret (okotber–mars) enligt resvaneundersökningen 2005–2006. Följ-
aktligen sker 55 procent under sommarhalvåret (april–september). 

I genomsnitt för perioden 2003–2009 dödades 44 procent under vinterhalvåret i 
Region Mitt.  Det vill säga ungefär lika stor andel som andelen av resandet vinter-
tid (45 procent). Under den strängare vintern 2010 har andelen av de omkomna 
minskat till 39 procent av de omkomna under vinterhalvåret jämfört med 61 procent 
under sommarhalvåret.  Det vill säga en mindre andel av dödsfallen än trafikarbetet 
har skett på vintern. Risken ökar inte på vintern trots det generellt sämre väglaget, 
utan risken minskar på vintern jämfört med sommarhalvåret.
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4 Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer

4.1 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät

2004 2010        Mål år 
2020  

Bedömd utveckling  
mot mål

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät

43 % - 80 % ej i linje med önskvärd 
utveckling

genomsnittlig  
reshastighet (km/tim)

82 km/tim - 77 km/tim i linje med önskvärd 
utveckling

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät, region

- 80 %

genomsnittlig  
reshastighet (km/tim) 
region mitt

- 77 km/tim

Målet är att 80 procent av trafikarbetet i Sverige ska ske inom gällande hastighets-
gräns år 2020. Förutsatt att medelhastigheten minskar med 5 km/tim beräknas den 
årliga effekten 2020 bli cirka 90 färre dödade. För att få ett mått på trafiksäker-
hetsnivån mäts genomsnittlig reshastighet, som år 2004 var 82 km/h och år 2020 
beräknas vara 77 km/h.

Den senaste riksrepresentativa mätningen av hastighetsnivå genomfördes 2004. 
Trafikverket planerar att genomföra tre mätningar av hastighetsnivåer under perio-
den fram till år 2020. Den första mätningen genomförs år 2012. För att årligen kunna 
följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet har ett hastighetsindex tagits 
fram som endast mäter förändring av hastighet vid ett antal mätpunkter. Indexet är 
utformat för att spegla den generella hastighetsutvecklingen och inte direkta för-
ändringar i vägmiljön, exempelvis ändring av gällande hastighetsgräns eller ATK. 
(Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)
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Utveckling och framskrivning mot målet 2020

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns (Hastighetsefterlevnad)
Den senaste riksrepresentativa mätningen av fordonshastigheter som genomfördes 
2004 visade att andelen trafikarbete inom hastighetsgränserna var 43 procent på 
det statliga vägnätet. En så låg acceptans för hastighetsgränserna är unik i jämfö-
relse med övriga europeiska länder (TÖI 230/2007).

Enligt en grov skattning av andelen av trafikarbetet som sker inom hastighets-
gränserna. 2010 är det högst cirka 50 procent som håller gällande hastighetsgränser. 
Skattningen utgår från en förbättring av hastighetsindex med 17 procent. Det skulle 
betyda en förbättring med cirka 7 procentenheter på sex år och är inte i linje med 
önskvärd utveckling. För att nå målet om 80 procent 2020 krävs årligen en förbätt-
ring med cirka 3 procentenheter under återstående tid.  

Genomsnittlig reshastighet (ökning /minskning medelhastighet)
Hastighetsnivåerna kommer att mätas vid endast tre tillfällen till 2020. Därför har 
en framskrivning av önskvärd utveckling i hastighetsindex använts, i enlighet med 
målet en minskning med 5 km/tim eller 6 procent till 2020. Syftet är att få en indi-
kation på om hastighetsnivåerna minskar i tillräckligt snabb takt. Med reservation 
för att medelhastigheten kan ha minskat något mer än vad index speglar genom 
ändrade hastighetsgränser och ATK, så är det ändå tydligt att utfallet ligger i linje 
med den takt som krävs för att uppnå målet 2020. Under 2010 har medelhastighe-
ten minskat med 2,1 procent, och under barmarksperioden när hastigheterna inte 
påverkas av vinterväglag var minskningen 0,6 procent.

För att årligen kunna följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet, har ett 
hastighetsindex tagits fram, som mäter förändring av hastighet vid 83 helårsmät-
ta mätpunkter, fördelade på hela det statliga vägnätet. Indexet är utformat för att 
spegla den generella hastighetsutvecklingen oberoende av direkta förändringar i 
vägmiljön, exempelvis ändring av gällande hastighetsgräns eller ATK.  
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Figur 23. Relativ utveckling av andel trafikarbete över hastighetsgräns samt medelhastighet, statligt 
vägnät 1996–2010 (Index 1996=1)Källa: Trafikverket. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2010, Trafikverket, 2011:093)

Enligt hastighetsindex beräknas andelen personbilar som kört fortare än skyltad 
hastighet ha minskat med 10,7 procent år 2010 jämfört med 2009. På barmark var 
minskningen 2,2 procent. Medelhastigheten för personbilar har minskat med 2,2 
procent och med 0,6 procent på barmark. Den tunga trafiken har inte minskat sina 
hastigheter i samma utsträckning som personbilar, Medelhastigheten för övrig tra-
fik (80 procent lastbilar) minskade med 1,4 procent jämfört med 2009. Även mät-
ningar av olika åkeriers hastigheter indikerar att hastighetsefterlevnaden hos den 
tunga trafiken är låg. Resultaten visar att ca 40 procent av lastbilar med släp håller 
80 km/timme på vägar med hastighetsbegränsningen 90. På 110 vägar är motsva-
rande andel ca 20 procent. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikver-
ket, 2011:093)

Motorcyklisters hastighetsefterlevnad har mätts i en stickprovsmätning som Vec-
tura genomfört där man jämfört hastighetsnivåer mellan MC och personbilar på 
50 och 70 vägar. Resultaten från år 2010 visade att Motorcyklisternas medelhastig-
heter låg 3–4 km/timme över personbilarna. 35 procent av motorcyklisterna körde 
inom gällande hastighetsgräns medan ca 40 procent av bilisterna körde inom gäl-
lande hastighetsgräns. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 
2011:093)

I Region Mitt finns 11 fasta mätpunkter som ingår i hastighetsindex. Hastighetsin-
dex mäter endast förändring av medelhastigheterna utifrån ett index år i detta fall 
år 2004. Utifrån dessa mätpunkter har ett index för medelhastighet räknats fram för 
personbilar i de olika regionerna i Sverige. I detta underlag är region Mitt och Norr 
sammanslagna på grund av mättekniska orsaker. I indexet som endast mäter föränd-
ring (ökning, eller minskning av medelhastigheterna) kan man se att minskningen 
var större i Regionerna Mitt/Nord jämfört med snittet för riket ända fram till år 
2008. År 2009 låg vi på samma nivå som Riket. Under de senaste två åren 2009 och 
2010 har övriga regioner haft en större minskning av medelhastigheterna än Region 
Nord/Mitt. Sedan indexåret 2004 har medelhastigheterna i Riket minskat med ca 
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3,5 procentenheter. Regionerna Nord/Mitt har minskat med 2,5 procentenheter se-
dan 2004.  Region Syd sticker ut med en större minskning än övriga regioner ca 5,5 
procentenheter. Detta material ger dock endast en indikation på hur hastigheterna 
förändras då urvalsstorleken är begränsad och bortfallsfrekvensen omfattande.

Figur 24. Hastighetsindex i de olika regionerna i Sverige 2004–2010. Källa: Trafikverket

Polisens hastighetsövervakade verksamhet ökat markant, främst genom införandet 
av ATK. Andelen inrapporterade överträdelser har ökat från 138 000 år 2001 till 
405 000 år 2010. Antalet rapporterade överträdelser genom manuell övervakning 
är mer eller mindre oförändrat sedan 2004. I dag finns ca 1100 kameror planerade i 
hela landet. År 2010 placerades inga nya kameror ut. År 2011 tillkom 50 nya kameror 
nationellt varav 4 placerades i Region Mitt på sträckan E4 Ullånger–Docksta. Under 
2010–2011 har test genomförts avseende flyttbar ATK. I Region Mitt fanns två av 
dessa teststräckor. På den före detta teststräckan E4 Kongberget–Bälingsjön kom-
mer under 2011, 8 fasta kameror att placeras. Vid slutet av 2011 kommer regionen 
att totalt ha ca 140 kameror.
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Figur 25. Antalet rapporterade hastighetsöverträdelser, 2001–2010. Källa: RPS. (Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

4.2 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät

2003 2009        Mål år 2020  Bedömd utveckling 
mot mål

Andel trafikarbete 
inom hastighetsgräns

52 % - 80 % mäts ej

52 procent av trafikarbetet är inom hastighetsgränsen på huvudleder i tätort. Mål-
bilden ligger på 80 procent. Hastighetsefterlevnaden är lägst på 30-sträckor, och 
efterlevnaden är sämre på 50-sträckor jämfört med 70-sträckor. Om hastighetsef-
terlevnaden på det kommunala vägnätet förbättras innebär det en förbättring för de 
oskyddade trafikanterna.

4.3 Nykter i trafik

  2007                   2010 mål år 2020    Bedömd 
utveckling mot 

mål

Andel trafikar-
bete med nyktra 
förare, riket

99,71 % 99,74 % 99,9% i linje med 
nödvändig 
utveckling

Andel trafikar-
bete med nyktra 
förare, region 
mitt

99,76 % 99,79% 99,9 % i linje med 
nödvändig 
utveckling

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra 
förare år 2020. En nykter förare definieras som en förare med blodalkoholhalt un-
der 0,2 promille.
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Som underlag för att följa utvecklingen används en mätserie som bygger på data från 
polisens kontrollverksamhet (Forsman, 2011). Den mätserie som har tagits fram ska 
ses som ett mått på rattfylleriets utveckling och inte på den faktiska nivån.  Polisens 
sätt att övervaka påverkar hur stor andel av kontrollerna som blir positiva. Därför 
bygger mätserien på data från fasta kontroller, där polisen kontrollerar förare som 
passerar en viss mätplats och där mätplatsen inte är vald utifrån att man förväntar 
sig en hög andel rattfulla förare just där. Även vid fasta kontroller sker dock ett val, 
både av mätplats och av vilka förare som stoppas, en viss påverkan kan ej uteslutas. 
När man tolkar resultaten bör man därför även väga in om polisen har gjort större 
förändringar i sin strategi vad gäller rattfyllerikontroller. I de data som ligger till 
grund för mätserien ingår dock inte påverkan av droger, utan det är endast nyk-
terhet med avseende på alkohol som avses. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2010, Trafikverket, 2011:093)

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Resultat baserade på polisens kontroller visar att det nationellt har skett en positiv 
utveckling sedan 2007. Andelen nykter trafik har under perioden ökat från 99,71 
procent år 2007 till 99,74 procent år 2010. Under perioden 2007 till 2010 har det inte 
skett några större förändringar i polisens övervakningsstrategi på nationell nivå, så 
resultaten bör spegla faktiska förhållanden. Den uppåtgående trenden från 2007 
följer väl den nödvändiga utvecklingen för att målet ska uppnås. (Analys av trafiksä-
kerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Även regionalt syns en positiv utveckling avseende resultaten för indikatorn, andel 
trafikarbete med nyktra förare.  År 2007 var andelen nykter trafik i regionen 99,76 
procent sedan dess har en ökning skett till 99,79 procent år 2010. Regionen ligger 
något högre jämfört med riksgenomsnittet 99,71 procent respektive 99,74 procent. 
Endast Region Nord ligger högre. Den ökande trenden följer väl nödvändig utveck-
ling för att målet 99,9% ska uppnås till 2020.

Figur 26. Andel nykter trafik i Region Mitt enligt polisens fasta kontroller. Mätserien är baserad på 
data från polisens fasta kontroller. Källa RPS och VTI.
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Mätserien som diagrammet nedan beskriver har räknats fram enligt samma prin-
ciper som den nationella serien vilket beskrivs i: Forsman, Å. (2011) Rattfylleriets 
utveckling. Mätserien är baserad på data från polisens övervakning. PM, VTI. Dnr: 
2010/0543-22. Daterat 2011-05-03. Den enda skillnaden mot den nationella serien 
är att det viktade medelvärdet här baseras på 8 tidsperioder under veckan.  I denna 
mätserie har Region Mitt en genomgående hög nykterhetsnivå enligt polisens fasta 
utandningskontroller och ligger över riksgenomsnittet.
 

Figur 27. Andel nykter trafik uppdelat på regioner. Mätserie baserad på data från polisens 
kontroller. Källa: RPS och VTI

Diagrammet nedan beskriver antalet utandningsprov per region och år Polisen ge-
nomfört vilket ligger till grund för resultaten som presenteras ovan. Betydligt fler 
utandningsprov genomförs i Region Väst och Syd.  Detta kan ge en viss inverkan på 
resultaten så tillvida att resultaten för Region Nord bör tolkas med en något större 
försiktighet jfm t.ex. resultaten från Region Syd. I Region Mitt genomför polisen ca 
160 000 utandningsprov årligen och har legat på ungefär denna nivå genom hela 
mätperioden.  160 000 utandningsprov motsvarar ca 13% av det totala antalet ut-
andningsprov i riket. Region Väst ligger högst med en nivå på ca 350 000 utand-
ningsprov/år. Dock har det skett en minskning sedan fjolåret.
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Figur 28. Antal utandningsprov per region och år. Mätserie baserad på data från polisens kontroller.  
Källa: RPS och VTI

Analys och diskussion
Indikatorns positiva utveckling på nationell nivå de senaste åren stöds av resultat 
från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor. Nedan visas andel och antal alko-
holpåverkade omkomna personbilsförare under perioden 1997–2010 (alkoholkon-
centration > 0,2 ‰) i riket. Med undantag av ett par enskilda år har andelen alko-
holpåverkade minskat varje år sedan 2003. År 2010 var andelen 16% vilket är den 
lägsta andelen under hela perioden.  (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, 
Trafikverket, 2011:093)

 

Figur 29. Andel omkomna alkoholpåverkade personbilsförare bland alla omkomna samt antal 
alkoholpåverkat omkomna personbilsförare (alkohol>0,2 promille), 1997–2010. Källa: Trafikverkets 
djupstudier. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Utvecklingen avseende indikatorn är positiv även på regional nivå men det är svå-
rare att stödja resultaten mot utvecklingen vad gäller alkoholpåverkade omkomna 
personbilsförare i och med att variationen mellan åren är stor vilket i sin tur beror 
av de låga talen på regionnivå. Antalet omkomna personbilsförare i regionen har 
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varierat mellan 38 och 24 årligen under de senaste 7 åren med ett snitt på 28 om-
komna per år. Andelen av dessa personbilsförare som varit alkoholpåverkade har 
varierat kraftigt med en topp år 2005 då 50 procent av omkomna pb förarna var 
alkoholpåverkade. År 2010 var endast 5 procent av dödade pb förare alkoholpåver-
kade i regionen vilket är lägst under hela perioden samt det lägsta resultatet i hela 
riket under perioden. Från och med år 2010 har suicid exkluderats från statistiken. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Antal dödade 
personbilsförare

25 28 37 30 20 22 20

varav  
alkoholpåverkad

7 14 6 8 2 9 1

okänt 0 0 1 2 2 8 4

Andel  
alkoholpåverkad

28 % 50 % 16 % 27 % 10 % 41% 5 %

Figur 30. Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna med känd 
påverkansgrad. Antal alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille) 
2004–2010. *Siffran för 2010 är exklusive suicid. Källa: Trafikverkets djupstudier

Diagram 31. Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna med känd 
påverkansgrad. Antal alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkohol > 0,2 promille) 
2004–2010. *Siffran för 2010 är exklusive suicid. Källa: Trafikverkets djupstudier

Under hela sjuårsperioden låg snittet avseende alkoholpåverkade omkomna per-
sonbilsförare på 23 procent i Riket. I Region Mitt var den genomsnittliga andelen 
under perioden 25 procent. Regionen ligger något högre än riksgenomsnittet till-
sammans med Region Nord och Region Stockholm.
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Diagram 32. Andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare bland alla omkomna med känd 
påverkansgrad i Riket samt i Region Mitt. Antal alkoholpåverkade omkomna personbilsförare 
(alkohol > 0,2 promille) 2004–2010. *Siffran för 2010 är exklusive suicid. Källa: Trafikverkets 
djupstudier

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har stadigt minskat sedan 2004, då den 
var som högst efter en kraftig ökning i början på 2000-talet. Den minskar dock re-
lativt långsamt, och konsumtionen är fortfarande högre än vad den var i slutet på 
1990-talet och början på 2000-talet. År 2010 var konsumtionen 9,2 liter per invå-
nare (15 år eller äldre) enligt preliminära siffror, att jämföras med 8,4 liter år 2000 
och 10,5 år 2004. Även om minskningstakten är relativt låg kan den ha bidragit till 
att rattfylleriet har minskat de senaste åren. Antalet alkoholutandningsprov som 
polisen utför har ökat kraftigt. År 2001 utfördes 1,1 miljoner prov, och 2007 utfördes 
2,7 miljoner prov. Den höga nivån har i stort sett bibehållits sedan dess, och 2010 
utfördes ungefär 2,5 miljoner prov. Vi vet sedan tidigare att det generellt finns ett 
positivt samband mellan övervakning av rattfylleri och trafiksäkerhet (Elfvik m.fl., 
2009). (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Det krävs alltså ytterligare åtgärder utöver polisens övervakning för att öka den re-
dan höga regelefterlevnaden i Sverige. En viktig åtgärd är att öka användningen av 
alkolås.  År 2000 fanns cirka 2000 alkolås i bruk i Sverige, och år 2010 hade det 
ökat till ungefär 65 000. Jämfört med fordonsflottan i sin helhet är det ändå en 
mycket blygsam användning. På grund av gemensamma bestämmelser inom EU är 
det inte möjligt för Sverige att som enskilt land införa alkolås som utrustningskrav 
i nya fordon. För att minska återfallen i rattfylleribrott pågår arbete enligt meto-
den Smadit (samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen). 
Smadit fungerar så att alla som misstänks för rattfylleri snabbt ska erbjudas kontakt 
med socialtjänst eller beroendevård för att få hjälp med eventuella alkohol- eller 
drogproblem. Än så länge är denna kontakt frivillig. När det gäller rattfylleri med 
avseende på andra droger än alkohol följs omfattningen av detta inte upp över tid. 
Man kan dock konstatera att drograttfylleribrott utgjorde cirka 42 procent av alla 
anmälda rattfylleribrott år 2010 (preliminära siffror från BRÅ). Vi har i dagsläget 
ingen klar bild av hur stort trafiksäkerhetsproblem detta är i förhållande till alko-
holrattfylleri. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)
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Trafiksäkerhetsenkäten. I början av 2000 talet hade Region Mitt en något högre 
andel jämfört med riksgenomsnittet som svarade nej på frågan om de någon gång 
under de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol utöver en lättöl. 
Från 2007 och framåt har regionen och nivån för riket närmat sig varandra. 

Figur 33: Andel av samtliga tillfrågade 18–84 år som svarat ”nej” *på frågan:  ”Har du någon gång 
under senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol utöver en lättöl” 1996–2009. 
Källa: TS-enkäten, SCB

4.4 Bältesanvändning

2007 2010 Mål år 2020   Bedömd utveckling 
mot mål

Andel bältade i 
framsätet i personbil 
nationell mätning, vti

96 % 96 % 99 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

Andel bältade i 
framsätet i personbil 
region mitt

99 % mäts ej

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassage-
rare i personbil ska använda bilbälte år 2020. Som underlag för att följa utveckling-
en används resultat från VTI:s observationsmätningar. Indikatorn definieras som 
andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna (för en beskriv-
ning av mätningarna, se Larsson m.fl., 2011). Mätningarna bygger på observationer 
vid större cirkulationsplatser i sex mellansvenska tätorter. Mätningarna är till för 
att följa utvecklingen över tid, och nivån på bältesanvändningen ska inte ses som 
representativ för förare och passagerare generellt i Sverige. För att öka spridningen 
av mätplatser följer Trafikverket från 2009 även ett mått där VTI:s mätningar har 
slagits ihop med mätningar som NTF gör. Av NTF:s mätplatser (kommuner), be-
dömdes 58 vara lämpliga att ingå i mätserien (Henriksson, 2010). Totalt ingår obser-
vationer från 61 kommuner i det sammanslagna måttet som avser vuxna i framsätet. 
(Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)
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Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Resultaten från VTI:s mätningar visar att 96 procent av de observerade personerna i 
framsätet var bältade år 2010. Detta är samma nivå som år 2007 och 2009 och något 
högre än 2008. Bältesanvändningen har stagnerat de senaste fyra åren. Analysgrup-
pen bedömer därför att utvecklingen inte är tillfredsställande för indikatorn. En-
ligt VTI:s och NTF:s sammanslagna observationer var det 94 procent av de vuxna i 
framsätet som använde bälte år 2010. Samma andel som 2009. Att andelen bältade 
är lägre i NTF:s mätningar beror delvis på att man mäter i många relativt små tätor-
ter, där bältesanvändningen har visat sig vara låg. (Analys av trafiksäkerhetsutveck-
lingen 2010, Trafikverket, 2011:093).

Eftersom den nationella mätningen bygger på observationer i 6 mellansvenska tät-
orter går den inte att bryta der på regional nivå. Regional kan vi alltså inte följa 
utvecklingen i samma mätning. Däremot finns data från NTF:s observationer i kom-
muner att tillgå vilket presenteras nedan.

Analys och diskussion
Andelen bältade personer i framsätet i Sverige är idag redan hög men tycks ha stag-
nerat på samma nivå som 2007. Bältesanvändningen för olika grupper av trafikanter 
är i stort sett oförändrad mellan 2009 och 2010 nationellt. Bältesanvändningen i 
vaksätet uppmäts dock till över 80 procent för första gången. För barn i baksätet är 
bältesanvändningen nästa lika hög som för framsätespassagerare, men den tidigare 
positiva trenden verkar ha avstannat. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, 
Trafikverket, 2011:093)

Figur 34. Bältesanvändning i personbil och tung lastbil. Källa VTI:s observationsmätningar. (Analys 
av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Regionalt finns ej data att tillgå från VTI:s observationsstudie. De mätningar som 
finns avseende bältesanvändningen idag är NTF:s observationsstudier i kommu-
ner. Figurerna nedan visar bältesanvändningen i de kommuner som ingår i NTF:s 
observationsstudier per kommun i Region Mitt. I Dalarnas län är Falun, Mora och 
Borläge de kommuner som har högst andel bältade år 2010 med nästan 100 procent, 
95 procent och 91 procent bältesanvändning i framsätet. I dessa kommuner har bäl-
tesanvändningen ökat över tid och utvecklingen ser positiv ut.  I Ludvika och Orsa 
kommuner har andelen bältade minskat de senaste åren och ligger år 2010 på 80 
respektive 70 procent. Vid en jämförelse med den nationella observationsstudien 
som VTI genomfört där bältesanvändningen i snitt ligger på 96 procent i framsätet 
i personbil kan man se att Falun, Mora och Borlänge är de kommuner som ligger 
ungefär på riksnivå medan övriga kommuner ligger långt under riksgenomsnittet. 
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Figur 35. Andel bältade förare och passagerare i framsätet i personbil. Fördelat per kommun i 
Dalarnas län åren 2002–2010. (Källa: NTF)

I Gävleborgs län är andelen bältade förare och passagerare i framsätet på personbil 
högst i Hudiksvall och Bollnäs kommun med cirka 93 procent. I Hudiksvall, Söder-
hamn och Gävle kommun har NTF mätt under en längre tid medan i övriga kommu-
ner endast under år 2010. Samtliga kommuner i Gävleborgs län ligger enligt NTF:s 
observationsmätningar lägre än riksgenomsnittet på 96 procent bältesanvändning. 

Figur 36. Andel bältade förare och passagerare i framsätet i personbil. Fördelat per kommun i Gävle-
borgs län under åren 2002–2010 (Källa: NTF).

I Jämtlands län är andelen bältade förare och passagerare i framsätet i personbil 
högst i Berg och Bräcke kommun med 96 respektive 93 procent. 
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Figur 37: Andel bältade förare och passagerare i framsätet i personbil. Fördelat per kommun i 
Jämtlands län under åren 2004–2010 (Källa: NTF).

I Västernorrlands län är andelen bältade förare och passagerare i framsätet i per-
sonbil högst i Sundsvall och Timrå kommun med cirka 97 procent. Dessa kommu-
ner ligger då något över riksgenomsnittet vilket är 96 procent enligt VTI:s obser-
vationsstudie. Lägst i Västernorrland ligger Kramfors, Sollefteå och Härnösand. I 
dessa kommuner är bältesanvändningen i framsätet mellan 76–79 procent. Ånge 
kommun har haft en kraftig nedgång år 2010.

Figur 38: Andel bältade förare och passagerare i framsätet i personbil. Fördelat per kommun i 
Västernorrlands län under åren 2002–2010. Källa: NTF.

I figuren nedan syns den genomsnittliga bältesanvändningen för förare och passa-
gerare fram i personbil fördelat per län i NTF:s observationsmätning. För de kom-
muner som ingår i respektive län kan man se att kommunerna i Västernorrlands län 
har en minskning år 2010 jämfört med 2009. Kommunerna i Jämtlands län ligger 
på ungefär samma nivå 2010 som 2009 ca 91 procents bältesanvändning. Kommu-
nerna i Dalarnas län har en ökning av bältesanvändningen och Gävleborg en liten 
minskning.
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Figur 39: Andel bältade förare och passagerare i framsätet i personbil för de kommuner som ingår i 
NTFs observationsmätning totalt per län, 2008–2010. Källa: NTF.

På nationell nivå visar resultat från Trafikverkets djupstudier en mer positiv bild av 
utvecklingen de senaste åren än vad den generella bältesanvändningen gör. Sedan 
år 2003 har både antalet omkomna personbilsförare minskat och andelen obältade 
av dessa. Andelen dödade personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället 
har fortsatt att minska; år 2010 var andelen 34 procent vilket kan jämföras med en 
toppen under perioden år 2001 då andelen obältade av de omkomna personbilsfö-
rarna var över 50 procent. 

Figur 40. Andel omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstillfället av alla omkomna 
med känd bältesanvändning, samt antal omkomna personbilsförare som varit obältade vid olyckstill-
fället. Källa: Trafikverkets djupstudier.

I en nyligen utkommen rapport redovisas bältesanvändningen i dödsolyckor under 
perioden 2005-01-01 till 2009-06-30 (Svensson, 2010). Här har både förare och pas-
sagerare i personbil, buss och lastbil studerats. Genomgången visar bland annat att 
bland de män som omkommit i vägtrafiken var 48 procent obältade, medan mot-
svarande andel bland kvinnor var 24 procent. När det gäller ålder var andel obäl-
tade omkomna högst i åldersgruppen 30–39 år, följt av gruppen 40–49 år (drygt 50 
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procent i båda grupperna). Av de omkomna i åldersgruppen 18–24 år var cirka 48 
procent obältade. Man kan också konstatera att det var betydligt högre andel obäl-
tade bland omkomna onyktra förare och passagerare (69 procent) än bland nyktra 
(31 procent). (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Antal och andel omkomna personbilsförare som varit obältade har under de senaste 
åren minskat även i Region Mitt.  Sedan år 2005 syns en nedåtgående trend både 
avseende antalet omkomna personbilsförare som varit obältade men även avseende 
andelen obältade. År 2010 hade de lägsta värdena under hela perioden då endast 22 
procent av de omkomna förarna i personbil varit obältade. Detta är under riksge-
nomsnittet som år 2010 låg på 34 procent. 

Figur 41. Andel och antal omkomna personbilsförare som varit obältade av samtliga med känd 
bältesanvändning, Region Mitt, 2004–2010 Källa: Region Mitt djupstudier, *Exklusive suicid.

Vid en jämförelse av andelen omkomna personbilsförare som varit obältade vid 
olyckstillfället under den senaste sjuårsperioden mellan Region Mitt och genom-
snittet för riket, kan man se att regionen legat under riksgenomsnittet de flesta åren 
under perioden. I genomsnitt har 32 procent varit obältade av de omkomna person-
bilsförarna i regionen under hela sjuårsperioden, medan snittet för riket varit 39 
procent.
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Figur 42. Andelen obältade omkomna förare i pb per år 2004–2010 i Region Mitt samt i Riket. 
Källa Trafikverkets djupstudier.

Även om det de senaste åren har skett en stagnation av bältesanvändningen så finns 
en långsiktigt uppåtgående trend. Den trenden kommer troligen att fortsätta tack 
vare att andelen av trafikarbetet som utförs i bilar med bältespåminnare kommer 
att öka. En prognos visar att andelen kommer att öka från dagens cirka 48 procent 
till cirka 95 procent år 2020. Att bältespåminnare är en effektiv åtgärd vet vi från 
tidigare studier. I Krafft m.fl. (2006) och Folksam (2009) konstateras att bältesan-
vändningen i bilar med bältespåminnare är ca 99 procent. I de fall där personer 
omkommit utan bälte i bilar där det funnits bältespåminnare har antingen påmin-
narna varit av äldre, mindre effektiv, typ eller också har olyckan sannolikt varit ett 
självmord (Svensson 2010). (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikver-
ket, 2011:093)

Trots att bältespåminnare är en så effektiv åtgärd och trots den höga andelen trafik-
arbete med bältespåminnare som förväntas år 2020 är det osäkert om målet på 99 
procent kommer att uppnås utan ytterligare åtgärder. Det beror dels på att progno-
serna avser bältespåminnare på förarplatsen och målet är satt för alla framsätespas-
sagerare. Dels är det inte säkert att resultaten från de tidigare studierna fortfarande 
är giltiga när de användargrupper som i dag kör äldre bilar utan bältespåminnare 
börjar köra bilar med påminnare. För att nå målet skulle dessutom bältesanvänd-
ningen behöva vara 99 procent även i de återstående fordonen som inte har bälte-
spåminnare, vilket inte är sannolikt. Man bör inte heller glömma andra grupper, 
såsom vuxna i baksätet och lastbilschaufförer, som i dag har relativt låg användning. 
Det finns bältespåminnare i personbilars baksäte och i nya lastbilar, men i mycket 
mindre utsträckning än för framsätet i personbilar. Andelen bilar med bältespåmin-
nare i baksätet var 38 procent i nybilsförsäljningen år 2010. (Analys av trafiksäker-
hetsutvecklingen 2010,Trafikverket, 2011:093)

Andelen som uppger att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i framsätet är 
något högre än i baksätet. I riket och i Region Mitt har andelen ökat både i framsätet 
och i baksätet. I framsätet från 83 procent år 2000 till cirka 95 procent år 2010 i Re-
gion Mitt. I riket har en mindre ökning skett med cirka 4 procentenheter. För bak-
sätet ligger andelen både för riket och för Region mitt på cirka 90 procent år 2010. 
Andelen har ökat från 72 procent i Region Mitt och från 78 procent i riket år 2000.   
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Figur 42b. Andel som uppger att de alltid eller nästan alltid använder bilbälte i framsätet respektive 
baksätet. Källa: TS-enkäten, Trafikverket.

4.5 Hjälmanvändning

2007 2010 Mål år 2020 Bedömd utveckling 
mot mål

Andel observerade cyklister 
med hjälm riket 

27 % 27 % 70 % ej i linje med 
önskvärd utveckling

Andel observerade cyklister 
med hjälm i fyra orter i 
region mitt som ingår i 
vti:s riksundersökning 
(gävle, sundsvall, falun, 
Örnsköldsvik) genomsnitt 
av total användning 

70% ej i linje med 
önskvärd utveckling 

(mäts endast i 
utvalda orter, se 

figur nedan)

Målet för cykelhjälmsanvändningen är att 70 procent av cyklisterna ska använda 
hjälm år 2020. Förutsättningen för att målet uppnås är att det införs en allmän 
hjälmlag för alla cyklister. Om det inte införs en allmän hjälmlag är målet att 35 
procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. Som mått på cykelhjälmsanvänd-
ningen används andel observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt VTI:s 
årliga mätningar (Larsson, 2011). Mätningarna avser inte att skatta den totala cykel-
hjälmsanvändningen i Sverige på ett representativt sätt men är tillräckligt bra för att 
ge en bild av förändringen över tid och den ungefärliga nivån i landet. 

I Sverige dödas omkring 30 cyklister i trafiken varje år och dessutom skadas cirka 
3000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. Enligt PAR är det idag fler cyklister än 
bilister som blir så svårt skadade att de blir inlagda på sjukhus. Cyklisterna står även 
för en mycket stor andel av de allvarligt, samt mycket allvarligt skadade i trafiken. 
År 2010 stod cyklister för 37 procent av de allvarligt skadade samt 33 procent av de 
mycket allvarligt skadade i trafiken. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle framför 
allt kunna minska antalet skadade cyklister. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2010,Trafikverket, 2011:093)
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I Region Mitt omkommer i genomsnitt tre cyklister årligen (2000–2010). Varje år 
skadas mellan 300 och 350 cyklister så svårt att de blir inlagda på sjukhus i regio-
nen. I region Mitt är antalet svårt skadade i personbil fortfarande något högre än 
svårt skadade cyklister enligt PAR. Sedan 1999 har utvecklingen varit positiv och 
antalet svårt skadade cyklister har minskat något. År 2009 stod cyklisterna för ca 27 
procent av de svårt skadade enligt PAR i regionen. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
År 2010 var den observerade cykelhjälmsanvändningen 27 procent nationellt, vilket 
är lägre än nivån 2008 och samma nivå som år 2007 och 2009. Med en allmän hjälm-
lag för alla och målnivån 70 procent hjälmanvändning år 2020 krävs en årlig ökning 
på nästan 8 procent. Utan hjälmlag och en målnivå om 35 procents hjälmanvänd-
ning år 2020 krävs en ökning på 2 procent per år. Cykelhjälmsanvändningen ser ut 
att ha stagnerat de senaste åren och utan åtgärder finns en risk att nivån stabiliseras 
kring dagens nivå.

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälman-
vändning i 21 orter i Sverige varav fyra finns i Region Mitt. Dessa fyra orter är: 
Gävle, Falun, Sundsvall och Örnsköldsvik. Enligt observationsstudien är skillna-
derna avseende hjälmanvändning stora mellan de fyra orterna. Falun ligger högst 
och genomsnittet för den totala hjälmanvändningen är 44 procent vilket är långt 
över genomsnittet för riket. Sundsvall och Örnsköldsvik ligger strax under med en 
hjälmanvändning på ca 40 procent. Dessa tre orter har också haft en kraftig ökning 
under mätperioden. Gävle ligger lägre med en användning på ca 19 procent och har 
legat på samma nivå under hela tidsperioden.

Figur 43. Andel observerade cyklister som har hjälm i de fyra orter i Region Mitt som ingår i den 
nationella observationsstudien skattat genomsnitt år 2004–2010.  Källa: VTI, Larsson 2011
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I den årliga observationsstudien som VTI genomför koncentreras observationerna 
på fyra huvudkategorier av cyklister: 

1. Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden

2. Barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor

3. Vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser

4. Vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

När man tittar på hjälmanvändningen hos de olika kategorierna cyklister följer de 
fyra orterna i regionen samma mönster som riket. Användningen är betydligt högre 
hos barn och unga jämfört med vuxna. Resultaten måste dock tolkas med viss för-
siktighet i och med att antalet observationer speciellt för barn under 10 år kan vara 
få vissa år.   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Andel (%)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grundskolor barn 6–15 år

Cykelstråk barn + vuxna

Bostadsområden ≤ 10 år

Arbetsplatser vuxna

Cykelstråk vuxna (≥16 år)

Gävle

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Andel (%)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grundskolor barn 6–15 år

Cykelstråk barn + vuxna

Bostadsområden ≤ 10 år

Arbetsplatser vuxna

Cykelstråk vuxna (≥16 år)

Sundsvall

Figur 44a Genomsnittlig Cykelhjälmsanvändning i Gävle fördelat på cyklistkategori för åren 
2004–2010. Källa: VTI, Jörgen Larsson; 2011.

Figur 44b Genomsnittlig Cykelhjälmsanvändning i Sundsvall fördelat på cyklistkategori för åren 
2004–2010. Källa: VTI, Jörgen Larsson; 2011.
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Enligt Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät år 2010 uppger ca 18 procent av cyklis-
terna (över 15 år) att de nästan alltid eller alltid använder cykelhjälm när de cyklar. I 
Region Mitt är det en något lägre andel jämfört med riket som svarar att man alltid 
eller nästan alltid använder hjälm.
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Figur 44c Genomsnittlig Cykelhjälmsanvändning i Falun fördelat på cyklistkategori för åren 
2004–2010. Källa: VTI, Jörgen Larsson; 2011.
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Figur 45. TS-enkäten. Andel som svarat att de alltid eller nästan alltid använder cykelhjälm

Hjälmanvändningen för mopedister har inte studerats i några aktuella observa-
tionsmätningar. Under åren 1999–2003 uppskattades dock hjälmanvändningen för 
mopedister till ca 90 procent (Gustafsson, 2004).  År 2010 dog 8 mopedister i väg-
trafiken i Sverige. Antalet allvarligt skadade mopedister har under 2010 minskat 
med 36 procent. En liknande minskning syns även bland de svårt skadade enligt 
polisens rapportering (en minskning med 50 procent jämfört med 2009). En tro-
lig orsak till den kraftiga nedgången av allvarligt och svårt skadade mopedister är 
troligen det mopedkörkort för EU moped som infördes år 2009. Vid en analys av 
omkomna mopedister mellan åren 2004–2010 hade 50 procent av de dödade mope-
disterna ingen hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället. För mopedister 
finns en stor potential att öka andelen förare med rätt använd hjälm.

I Region Mitt omkom ingen mopedist år 2010, år 2009 dödades tre. I genomsnitt 
omkom nästan två mopedister per år (2003–2010). Antalet svårt skadade moped-
ister enligt PAR går inte att urskilja i och med att gruppen är sammanslagen med 
MC. I Regionen har den polisrapporterade statistiken av svårt skadade mopedister 
varierat mellan 22 till 52 per år. År 2010 rapporterades 22 svårt skadade på moped 
vilket är en halvering av antalet 2009.

En bedömning gjordes av den nationella analysgruppen att den bästa åtgärden vore 
en nationell hjälmlag. Regeringen har beslutat att inte föra fram ett sådant förslag. 
Däremot pågår ett regeringsuppdrag ”Ökad och säker cykling”.

4.6 Säkra Statliga vägar
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utveckling mot 
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vägar med över 80 km/h som 
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Målet är att andelen trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som 
är mötesseparerat med mitträcke ska vara minst 75 procent år 2020. Detta mål kan 
nås på två sätt. Antingen sänker man hastighetsgränsen till 80 km/timme på vägar 
med 90 km/timme eller så bygger man om dem till vägar med mitträcke. Den årliga 
effekten mellan 2007 och 2020 beräknas till 50 färre döda i riket. Övriga åtgärder på 
det statliga vägnätet är främst sidoräcken, räfflad mittremsa och gles omkörnings-
möjlighet. Dessa åtgärder förväntas medföra en årlig minskning av ytterligare 12 
döda per år. Efter de förändringar som genomfördes under 2010 uppgick andelen 
trafikarbete som går på vägar över 80 km/tim som är mötesseparerade till 67 pro-
cent vid utgången av 2010. Det är långt över önskvärd utveckling mot målet på 75 
procent. Detta beror främst på de mycket omfattande hastighetsgränsändringar 
som genomfördes på det statliga vägnätet under 2009. (Analys av trafiksäkerhetsut-
vecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Figur 46. Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötessepare-
rat i hela riket.  (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

I region Mitt har andelen trafikarbetet på vägar med hastighetsgrän över 80 km/h 
som är mötesseparerat med mitträcke ökat med 1 procent år 2010 jämfört med år 
2009. År 2010 är 42 procent av trafikarbetet på vägar med hastighet över 80 km/tim 
mötesseparerat vilket är en nivå som ligger under genomsnittet för Riket, 67 pro-
cent men även under nivån för nödvändig utveckling för att nå målet om 75 procent 
till år 2020. Sedan år 2007 har dock en ökning av indikatorn skett vilket till stor del 
kan förklaras av de omfattande hastighetsgränssänkningar om totalt ca 470 mil väg 
som genomfördes 2008 och 2009  på det statliga vägnätet i regionen. 

Speciella förutsättningar som påverkar planeringen i regionen är långa avstånd 
mellan befolkningscentra, långa transportavstånd för basnäringen vilket innebär 
höga bärighetskrav, snabbväxande besöksnäringar t.ex. fjällturismen i  Dalarnas 
och Jämtlands län vilket innebär stora och tidsmässigt koncenterade turistflöden 
på vägarna samt stora arbetsmarknadsregioner med långa pendlingsavstånd. Ett 
problem för regionen är att en stor andel av vägarna med hastigheter över 80 km/
tim har flöden under  4000 ÅDT.  På dessa vägar blir mötsseparering kostsamt att 
genomföra. Trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs i regionen är mötesseparering, 
trafiksäkerhetskameror, mitträffling, gång och cykelvägar, gång och cykelpassager, 
korsningsåtgärder och hastighetsförändringar.
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En målbild som regionen haft är att hela E4 genom regionen ska vara mötesfri. I 
slutet av 2011 är endast fyra sträckor på E4 ej mötesseparerade. Dessa sträckor är 
Gnarp–Bälingsjön, Ullånger–Docksta, Förbifart Örnsköldsvik och Förbifart Härnö-
sand. Pågående projekt 2010/2011 är byggnation av mitträcke på väg 70 Hedemo-
ra–Säter,  2+2 väg med mitträcke på E4 Enånger–Hudiksvall,  Förbifart Sundsvall, 
motorväg samt Skulnäs–Överhörnäs, 2+1 väg.  

Figur 47. Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötessepare-
rat i  riket samt per Region.  (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Nationellt har ca 25 mil mötesseparerad väg tillkommit under 2010, varav 6 mil 
motorväg. Under 2010 har ingen omfattande hastighetssänkning genomförts, (men 
under tidigare år har ca 1800 mil fått sänkt hastighet och ca 260 mil höjd hastighet 
i hastighetsöversyner) det medför att utfallet ökade för indikatorn med två procent-
enheter till 67 procent under 2010. Andra åtgärder som genomförts på det statliga 
vägnätet under året är mitträffling på ca 65 mil väg. Smärre åtgärder i sidoområden 
och i korsningar. Totalt i riket är ca 445 mil väg mötesseparerad och på ca 300 mil 
väg finns ATK. 53 procent av det totala trafikarbetet sker på dessa vägar. 

Regionalt har ingen omfattande hastighetssänkning genomförts under 2010. Däre-
mot i etapp 1 i hastighetsöversynen (nationella vägar utanför tättbebyggt område) 
fick 2,4 mil höjd hastighetsgräns och 82,6 mil sänkt hastighetsgräns. I etapp 2 (övri-
ga statliga vägar utanför tättbebyggt område) fick  34,5 mil höjd hastighetsgräns och 
391 mil sänkt hastighetsgräns. Totalt innebär detta att ca 470 mil väg fått sänkt has-
tighetsgräns i regionen och ca 36 mil höjd hastighet. Region Mitt står för ca 26 pro-
cent av andelen sänkt mil väg i riket. Under 2010 och 2011 ska kommunerna se över 
hastigheterna inom tättbebyggt område och på det kommunala vägnätet. Inga nya 
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ATK objekt har tillkommit under 2010 däremot har Regionen haft två teststräckor 
för flyttbar ATK. En sträcka på E4 Gnarp–Bälingsjön, samt förtätning av en sträcka 
på väg 70 Amsberg–Häradsbygden. Övriga trafiksäkerhetsåtgärder regionen ge-
nomfört under 2010 var mötesseparering, sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder, 
mitträffling och GC-vägar. I Region Mitt är idag ca 50 mil statlig väg mötesseparerad 
och ca 60 mil väg har ATK.

Figur 48. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder genomförda tom 2010 på det statliga vägnätet i Region 
Mitt.

Den största potentialen att reducera antalet omkomna på det statliga vägnätet finns 
bland åtgärder som minskar antalet singel och mötesolyckor. I genomsnitt har näs-
tan 70 procent av de omkomna på statligt vägnät omkommit i singelyckor och mö-
tesolyckor under de senaste fem åren. 



58  
AnAlys Av trAfiksäkerhetsutvecklingen 2010 region mitt

Figur 49. Andelen omkomna på statligt vägnät i Sverige fördelat efter olyckstyp, 2006–2010. Källa 
Trafikverket. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Bilden är likartad om man tittar på andelen omkomna fördelat på olyckstyp på det 
statliga vägnätet i Region Mitt. På det statliga vägnätet står singel och mötesolyckor 
för nästan 70 procent av de omkomna i vägtrafiken. I Region Mitt står mötesolyck-
rona för en något högre andel än singelolyckorna. 

Figur 50. Andelen omkomna på statligt vägnät i Region Mitt fördelat efter olyckstyp, 2006–2010. 
Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Skillnaderna är däremot ganska stora mellan de olika länen i regionen när det gäl-
ler omkomna per olyckstyp på statligt vägnät. I Västernorrlands län och Dalarnas 
län är andelen omkomna ganska jämnt fördelad emellan singel och mötesolyckor. I 
Gävleborgs län står mötesolyckorna för mer än 50 procent av de omkomna medan 
förhållandet är det omvända i Jämtlands län där singelolyckorna står för mer än 50 
procent av de omkomna på statligt vägnät.

Figur 51. Andelen omkomna på statligt vägnät i Västernorrlands län fördelat efter olyckstyp, 
2006–2010. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Figur 52. Andelen omkomna på statligt vägnät i Gävleborgs län fördelat efter olyckstyp, 2006–
2010. Källa: Trafikverkets djupstudier. 

Singel

Andel (%)

Möte

Avsväng

Korsa
nde

Upphinnande
Vilt

Fotgängare
Varia

Cykel

Omkörning
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Singel

Andel (%)

Möte

Avsväng

Korsa
nde

Upphinnande
Vilt

Fotgängare
Varia

Cykel
0

10

20

30

40

50

60

70

Omkörning



60  
AnAlys Av trAfiksäkerhetsutvecklingen 2010 region mitt

Figur 53. Andelen omkomna på statligt vägnät i Jämtlands län fördelat efter olyckstyp, 2006–
2010. Källa: Trafikverkets djupstudier. 

Figur 54. Andelen omkomna på statligt vägnät i Dalarnas län fördelat efter olyckstyp, 2006–2010. 
Källa: Trafikverkets djupstudier. 

Den största andelen trafikdöda med ca 52 procent har skett på Europavägar och 
riksvägar, primära och sekundära länsvägar står för ca 27 procent av de trafikdöda, 
kommunala vägar ca 12 procent av de omkomna samt enskilda vägar ca 7 procent. 
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Figur 55. Antal trafikdödade fördelat efter vägkategori 1997–2009 * 
*rv 45 klassades om till europaväg i november 2006 och skyltades om under sommaren 2007. i 
diagrammet återfinns trafikdöda på väg 45 från och med 2007 under europaväg. Åren innan ligger dessa 
under riksväg.

I dag finns 1000 mil 90-väg i Sverige som fortfarande inte är mötesseparerad. På 
dessa vägar omkommer lika många som på de 4 000 mil belagda statliga 70-vägarna. 
Satsningarna på trafiksäkerhet på det statliga vägnätet läggs fast i den långsiktiga åt-
gärdsplaneringen. Denna justerades under hösten 2010 så att resurserna för trafik-
säkerhet omfördelades under planeringsperioden. I stället för att vara jämnt förde-
lade tas dessa resurser i princip bort under början av planperioden. Kompensation 
för detta kommer först under 2021. De resurser som är fördelade till den anslags-
post som kallas Säkert transportsystem är numera fördelade enligt den blå stapeln. 
Det är från denna anslagspost men ska ta resurser till exempelvis mötesseparering 
av vägar. I åtgärdsplanen för perioden 2010–2021 framgår att mittseparering kom-
mer att genomföras på en lägre nivå än vad som krävs för att uppnå målnivån om 
75 procent av trafikarbetet på vägar med hastighet över 80km/tim till år 2020.  Att 
sänka hastigheterna är den lösning som finns för att kompensera för den uteblivna 
höjningen av säkerhetsstandarden i infrastukturen. När det gäller arbetet med  att 
anpassa hastighetsgränser efter vägens säkerhetsstandard planeras nästa stora steg 
att tas vid 2015 års planeringsomgång. Utan omfördelning av resurserna i planen 
eller kompenserande hastighetssänkningar kommer inte målet för indikatorn att 
uppnås till 2020 och inte heller det övergripande etappmålet om en halvering av an-
talet dödade till samma år. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikver-
ket, 2011:093)
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Figur 56. Resurser (tkr) avsatta i åtgärdsplanen 2010–2021 för anslagsområdet Säkert transport-
system, tidigare anslagsfördelning jämfört med nuvarande anslagsfördelning. (Analys av trafiksäker-
hetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

4.7 Säkra kommunala gator

Antalet dödade på det kommunala vägnätet har minskat med hälften de senaste tio 
åren, vilket är i samma omfattning som minskningen av antalet omkomna på det 
statliga vägnätet. Minskningen på det kommunala vägnätet förklaras främst med att 
många kommuner har arbetat systematiskt med att skapa en säkrare vägutformning 
i sina tätorter. Någon sammantagen bild av de åtgärder som har genomförts finns 

dock inte.  (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Figur 57. Omkomna i vägtrafiken fördelat efter väghållare. Källa Trafikverket. (Analys av trafiksä-
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kerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Antalet dödade på det kommunala vägnätet har minskat med hälften de senaste tio 
åren, vilket är i samma omfattning som minskningen av antalet omkomna på det 
statliga vägnätet. Minskningen på det kommunala vägnätet förklaras främst med att 
många kommuner har arbetat systematiskt med att skapa en säkrare vägutformning 
i sina tätorter. Någon sammantagen bild av de åtgärder som har genomförts finns 
dock inte.  (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

I Region Mitt har under den senaste tioårsperioden 82 procent av de trafikdödade 
omkommit på det statliga vägnätet, 11 procent på det kommunala samt 7 procent på 
enskilda vägar. I faktiska siffror innebär detta i snitt 51 omkomna på statligt vägnät 
årligen, 7 omkomna på kommunala gator samt ca 4 omkomna årligen på enskilda 
vägar. Sedan år 2006 har antalet omkomna på det statliga vägnätet i regionen halv-
erats från ca 60 omkomna till 30 omkomna år 2010. Regionalt är det svårt att se 
samma tydliga minskning av omkomna på det kommunala vägnätet. En orsak till 
detta är de små tal det handlar om vilket gör att slumpvariationen spelar större roll. 
Sedan år 2006 har antalet omkomna på det kommunala vägnätet varierat mellan 
5–10 omkomna per år och ingen tydlig trend kan urskiljas. Samma sak gäller för 

det enskilda vägnätet där antalet omkomna under perioden varierar mellan 1 och 6 
omkomna årligen. 

Figur 58. Omkomna i vägtrafiken fördelat efter väghållare i Region Mitt. Källa: Trafikverket 
olycksstatistik, samt Strada.

4.7.1 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort
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Andel säkra gcm-passager 
på kommunalt vägnät i 
region mitt

ca 25% - ej definierat mäts ej mäts 

En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) klassificeras som säker om den 
är planskild eller om 85-percentilen av bilister kör maximalt 30 km/timme. Endast 
6 kommuner har fullständigt rapporterat in andelen säkra GCM-passager i den na-
tionella vägdatabasen NVDB. I dessa kommuner är i snitt 27 procent av passagerna 
säkra. De sex kommunerna är: Gävle, Lidköping, Malmö, Timrå, Vännäs och Växsjö 
. I Region Mitt finns två av dessa 6 kommuner Gävle kommun och Timrå kommun. 
I dessa var andelen säkra passager 27 procent respektive 56 %.

Enligt en nationell analys av djupstudiedata som genomförts omkommer ca 30 per-
soner varje år på GCM-passager i tätort i Sverige. Av dessa omkommer de flesta ca 
25 på en passage som inte är hastighetssäkrad. Att kommunerna inventerar sina pas-
sager och rapporterar till NVDB är en förutsättning för att det ska gå att följa denna 
indikator. Detta bör göras enligt ”Handledning för inventering av GCM-passager 
och korsningar i tätorter, Trafikverket 2010”. Vidare måste kommunerna säkra de 
punkter i sin vägmiljö där oskyddade är utsatta för risk. Detta kan göras genom att 
man bygger en planskild passage eller inför hastighetsreducerade åtgärder framgör 
GCM-passager. Man kan också arbeta för en bättre hastighetsanpassning och lägre 
hastighetsnivåer i tätorter genom att genomföra en hastighetsöversyn i tätorten. 
Hastighetsöversyner har ca 10% av kommunerna genomfört hittills i riket.  (Analys 
av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

4.9.2 Säkra korsningar i tätort                     

2007 2010 Mål år 2020 Bedömd 
utveckling 
mot mål

Andel säkra korsningar på 
kommunalt vägnät

ca 50 % - ej definierat mäts ej 

Andel säkra korsningar på 
kommunalt vägnät i region mitt

ca 50 % - ej definierat mäts ej mäts 

En korsning klassificeras som säker om den är fysiskt hastighetssäkrad genom en 
rondell eller liknande, eller där 85 percentilen av bilister kör maximalt 50 km/tim-
me. I dag kan andelen säkra korsningar inte beräknas. Enligt en nationell analys 
gjord på djupstudierna omkommer ca 40 personer årligen i korsningar i tätorter. Av 
dessa har ca 30 omkommit i korsningar som inte kan klassas som säkra. I och med 
att korsningar och GCM-passager ofta ligger i anslutning till varandra gör att poten-
tialen avseende antalet räddade liv ej går att addera utan man måste ta hänsyn till 
dubbelräkning. Det är mycket viktigt att kommunerna registrerar sina korsningar i 
den nationella vägdatabasen NVDB. Detta är en förutsättning av för utvecklingen 
ska kunna följas. Kommunerna måste anta utmaningen att säkra korsningar där for-
don möts genom att hastighetssäkra korsningen eller bygga om till rondeller. Att ar-
beta med hastighetsanpassning och lägre hastighetsnivåer i tätorter t.ex. genom att 
genomföra en hastighetsöversyn ger också god effekt. Ca 10% av kommunerna har 
genomfört en hastighetsöversyn i Sverige. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2010, Trafikverket, 2011:093)
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4.8 Hög värdering av trafiksäkerhet

2007 2010 Mål år 
2020  

Bedömd utveckling 
mot mål

värdering av 
trafiksäkerhet, 
index, nationellt

67 65 80 ej i linje med önskvärd 
utveckling

värdering av 
trafiksäkerhet, 
index, region mitt

66 64 80 ej i linje med önskvärd 
utveckling

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrågor 
och det sätt man sedan uppträder på i trafiken (Vägverket 2008). Det kan vara svårt 
att få svar på en individs värdering genom en enkel fråga. Man kan i stället bilda ett 
index utifrån ett antal frågor som berör olika aspekter på begreppet trafiksäkerhets-
värdering. Det index som används här har hämtas från Trafikverkets trafiksäker-
hetsenkät. I den följer man allmänhetens attityder och beteende i trafiken. I indexet 
ingår sju frågor som har funnits med sedan år 2000 och som speglar attityden till 
effektiva trafiksäkerhetsåtgärder. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Tra-
fikverket, 2011:093)

Frågorna som bildar indexet är listade nedan:

1.  Det är rimligt att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim på gator där det finns 
många fotgängare och cyklister. (30 km/tim vid övergångsställen)

2.  Alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner. 
(Mitträcken)

3.  Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. (Cirkulationsplatser)

4.  Alla bilar borde utrustas med alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång 
bilen skall startas. (Alkolås i alla bilar)

5.  Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastig-
hetsgränserna.    (ISA-system)

6.  Alla bilar borde ha ett tekniskt system som påminner bilförare och passagerare 
att sätta på sig bilbältet. (Bältespåminnare)

7. Det borde vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling (Cykelhjälmslag)

Dessa sju frågor har vägts ihop till ett index med hjälp av vikter som motsvarar åt-
gärdernas potential att minska antalet omkomna i trafiken. Potentialen för respek-
tive åtgärd är enligt den internationella expertpanelens rapport (Elvik m.fl. 2009): 
30, 62, 30, 50, 150, 40 respektive 10 färre omkomna. (Analys av trafiksäkerhetsut-
vecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

År 2007 var det nationella indexet 67 men år 2010 hade det minskat till 65.  För att 
nå målet om 80 år 2020 ska indexet öka med minst 1 enhet per år. Detta innebär att 
indexet skulle ha varit minst 70 år 2010. Analysgruppens bedömning är att det som 
behövs för att kunna nå målet år 2020 framför allt är att attityden måste förbättras 
till tekniska hjälpmedel som hjälper föraren att hålla hastighetsgränserna. (Analys 
av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)
Figur 59. Allmänhetens värdering av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från 
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Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 2000–2010 samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikver-
ket. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)

Det regionala diagrammet nedan speglar det nationella någorlunda då båda index-
kurvorna skiftar mellan 60 och 70. En uppgång år 2007 följs av en nedgång 2008 i 
båda fallen. Under de senaste åren följer kurvorna tyvärr inte grafen för nödvändig 
utveckling för att nå målet om 80 år 2020. Regionalt ligger vi ca en enhet lägre än 
riket.

Figur 60. Allmänhetens värdering av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 2000–2010. Källa: Trafikverket. 

Figuren nedan visar acceptansen för olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder enligt 
Trafiksäkerhetsenkäten nationellt. De åtgärder som störst andel tycker är bra /har 
hög acceptans för är bältespåminnare och mitträcken. På delad andraplats kommer 
cirkulationsplatser och 30 km/h vid övergångställen tätt följt av alkolås i alla bilar. 
De åtgärder som har lägst acceptans är cykelhjälmslag och ISA. ISA är dock den 
åtgärd som anses kunna rädda flest liv.
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Figur 61. Andelen respondenter som instämmer i 7 av frågorna i Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 
2000–2010. Källa: Trafikverket. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 
2011:093)

Resultaten skiljer sig inte mycket från varandra med bältesanvändning i topp och 
ISA system och cykelhjälmslag som lägsta prioritet. En skillnad är att regionalt 
finns en större acceptans för cirkulationsplatser jämfört med riket. Regionalt är ac-
ceptansen för cykelhjälm lägre jämfört med riket och något högre för ISA systemet 
jämfört med riket. Frågan om alkolås i alla bilar formulerades om 2007 vilket kan ha 
påverkat resultatet. År 2004 finns inte med i diagrammet då denna undersökning 
inte gjordes det året.

Figur 62. Andelen respondenter som instämmer i 7 av frågorna i Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 
2000–2010 i Region Mitt. Källa: Trafikverket

Mellan år 2009–2010 hade de två tyngsta frågorna i indexet (ISA och Mitträckes-
åtgärder) en ökad acceptans nationellt. Dessa två frågor står för hälften av indexets 
storlek pga att de ges större vikt i beräkningarna i och med att dessa åtgärder räddar 
flest liv. Trots detta ökade inte indexet nationellt. Detta beror på att övriga frågor 
hade en negativ utveckling i indexet nationellt. 
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Regionalt hade vi en ökad acceptans för mitträckesåtgärder och cirkulationsplatser 
men acceptansen för ISA var något negativ samt negativ för cykelhjälmslag och bäl-
tespåminnare. Positivt är att acceptansen för ISA är hög i regionen och ligger över 
riksgenomsnittet.

För att höja indexet för värdering av trafiksäkerhet krävs åtgärder inom de sju om-
råden som bildar indexet. Exempel på åtgärder är att förse vägar med mitträcken, 
ersätta korsningar med cirkulationsplatser, att arbeta med information och utbild-
ning t.ex. på det sätt Trafikverket, Polisen och NTF gör i de olika insatsveckorna 
för bälte, hjälm och hastighetsefterlevnad. Att höja värderingen av trafiksäkerhets-
frågor är viktigt för att kunna införa nya åtgärder och för att införda åtgärder ska 
respekteras. (Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010, Trafikverket, 2011:093)
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5 Slutsatser och diskussion

Under 2010 har antalet omkomna i Region Mitt minskat ytterligare, från 49 om-
komna år 2009 till 46 år 2010. Jämfört med medelvärdet för 2006–2008 har antalet 
omkomna minskat med 29 procent. Minskningen är något lägre i Region Mitt jäm-
fört med riket (39 procent), men ligger väl i nivå med önskvärd utveckling för att nå 
målet om en halvering av antalet omkomna till år 2020. Antalet allvarligt skadade 
i Region Mitt (exklusive Dalarnas län) har beräknats till 154 år 2010. Detta är en 
minskning med 2 procent jämfört med utgångsläget år 2007 då 158 personer beräk-
nades som allvarligt skadade. Minskningstakten för allvarlig skadade är något låg 
och ligger strax under linjen för nödväntig utveckling för att nå målet år 2020. En 
minskning med 25 procent av de allvarligt skadade. Minskningen av antalet svårt 
skadade enligt Socialstyrelsens patientregister, PAR  har varit ca 20 procent under 
åren 1998–2009. I slutet av 90-talet skadades årligen nästan 1400 personer så svårt i 
vägtrafiken att de blev inlagda på sjukhus i minst ett dygn. År 2009 hade detta mins-
kat till att ca 1100 personer blev inlagda på sjukhus på grund av skador i vägtrafiken.

Hur kan då denna minskning av dödstal och skadetal som varit under de senaste 
åren både regionalt och nationellt förklaras? Det finns ett samband mellan antal 
dödade i vägtrafiken och den ekonomiska utvecklingen men man har inte exakt 
lyckats klargöra hur sambandet ser ut.  I samband med den ekonomiska konjunk-
turnedgången som inleddes under finanskrisen hösten 2008 startade en utveckling 
av sjunkande dödstal och skadetal. Många förväntade sig ett ökat antal omkomna 
i trafiken i och med att konjunkturen vände under år 2010 men så har inte blivit 
fallet. Det verkliga utfallet ligger långt under det som beräknats fram i prognosmo-
deller. Denna nedgång har fortsatt under 2010 trots att tillväxttalen har vänt uppåt 
igen. Vi vet dock att även arbetslösheten har ett samband med antalet dödade och 
skadade i trafiken. Eftersom arbetslösheten fortsatte att öka under 2010 kan det 
vara en förklaring till att vi inte sett någon ökning av antalet dödade och skadade. 
När arbetslösheten sjunker och tillväxten är hög kan dödstalen vända uppåt igen.

En annan bidragande orsak till nedgången av antalet omkomna är att medelhas-
tigheten sjunker på vägarna. Den stränga vintern i början och slutet av 2010 med 
mycket snö och kyla är en trolig förklaring till minskad trafik och lägre hastigheter. 
Mätningar visar dock att hastigheterna fortsatt att minska även på sommarväglag 
jämfört med 2009. De stora förändringarna av hastighetsgränserna som genomför-
des under 2009 bedöms ha gett full effekt först under 2010. Förutom en successiv 
förbättring av både vägar och fordon bedöms lägre hastigheter vara en av de vikti-
gaste förklaringsfaktorerna.

De åtgärder som bedöms ha potential för att spara flest liv är sänkta hastighetsni-
våer, fortsatt tillväxt av andelen trafikarbete som sker på mötesseparerade vägar 
samt ökad takt i höjningen av andelen säkra fordon i fordonsflottan. Indikatorn nyk-
ter trafik bedöms också vara särskilt viktig, eftersom alkoholpåverkade förare som 
dödas i en olycka många gånger kört både för fort och utan bälte.

Sedan indexåret 2004 har medelhastigheterna i riket minskat med 3,5 procenten-
heter för personbilar medan medelhastigheterna i region Mitt och Nord minskat 
med 2,5 procentenheter. Minskningen av medelhastigheten för personbilar enligt 
hastighetsindex är något lägre för Regionerna Mitt och Nord jämfört med minsk-
ningen i riket. Nationellt verkar medelhastigheten för totaltrafiken ligga i fas med 
önskvärd utveckling mot 2020. Däremot bedöms hastighetsefterlevnaden vara den 
största utmaningen inför målet år 2020. Efterlevnaden bedöms har förbättrats med 
7 procentenheter sedan år 2004 men för att efterlevnaden ska bli 80 procent krävs 
en årlig förbättring om 3 procentenheter. En basramsmätning kommer att genom-
föras under år 2012. Till dess bygger bedömningarna på uppskattningar.
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Såväl utbyggnad av mötesseparerade vägar som den omfattande sänkning av has-
tighetsgränserna har hittills gjort att andelen trafikarbete på vägar med hastighets-
gräns över 80 km/tim som är mötesseparerade är på en nivå långt över nödvändig 
utveckling för att nå målet år 2020 nationellt. Region Mitt ligger långt under nöd-
vändig utveckling för att nå målet år 2020. År 2010 var 42 procent av trafikarbetet 
på vägar med över 80 km/tim fysiskt mötesseparerat med mitträcke. Målet kan upp-
nås på två sätt. Antigen genom att man sänker fartgränsen till 80 km/tim på vägar 
med 90 km/tim eller genom att man bygger om den till vägar med mitträcke. 

Rattfylleriets omfattning verkar utvecklas år rätt håll från 2007–2010 både natio-
nellt och i Region Mitt. Bedömningar utifrån polisens data visar att andelen trafik-
arbete med nyktra förare har ökat från 99,76 procent år 2007 till 99,79 procent år 
2010. Regionen ligger något högre än riket. Andelen av omkomna personbilsförare 
som varit alkoholpåverkade har varierat kraftigt i Region Mitt under den senaste 
sjuårsperioden. Genomsnittet för hela mätperioden har varit något högre i regi-
on Mitt (25 procent) jämfört med riket (23 procent). År 2010 var dock ett mycket 
bra år. Endast fem procent av de omkomna av de omkomna personbilsförarna var 
alkoholpåverkade.

Cykelhjälmsanvändningen har inte ökat sedan etappmålsperioden startade. Den 
ligger klart under den nivå som krävs för att nå målet 2020, både vad gäller målet 
som förutsätter en allmän cykelhjälmslag och målet utifrån befintlig lagstiftning. 
Det verkar inte finnas någon avsikt att införa en allmän cykelhjälmslag. Det är all-
varligt eftersom cyklisterna utgör mer än en tredjedel av samtliga som blir allvarligt 
skadade i vägtrafiken årligen. Endast fyra orter i Region Mitt ingår i den cykelhjälm-
smätning som genomförs årligen av VTI. Nivån på hjälmanvändningen i dessa orter 
har legat något lägre än riksgenomsnittet men tre av orterna har en ökning under 
tidsperioden vilket är positivt. Antalet svårt skadade cyklister(inlagda på sjukhus) 
minskade något mellan år 2008 till 2009 enligt PAR i Region Mitt.

Bältesanvändningen verkar ha stagnerat under de senaste fyra åren i riket och ligger 
på ca 96 procent i framsätet i personbil enligt VTIs mätning. Regionalt finns ej data 
att tillgå från samma mätning. Däremot genomför NTF observationsmätningar i tät-
orter i kommuner avseende bältesanvändningen. Variationen är stor mellan olika 
kommuner men genomsnittliga nivåer har räknats fram för de kommuner som ingår 
i olika län. Genomsnittet för samtliga län i Region Mitt ligger lägre än genomsnit-
tet för riket 94 procent enligt NTFs och VTIs sammanslagna mätning. Data från 
djupstudierna avseende bältesanvändning hos omkomna personbilsförare visar att 
under den senaste sjuårsperioden har i genomsnitt 39 procent varit obältade i riket 
medan 32 procent av omkomna förare personbil varit obältade i regionen. Bältespå-
minnare är en effektiv åtgärd och andelen av trafikarbetet som utförs med bältespå-
minnare kommer att öka från dagens 48 procent till ca 95 procent år 2020. 

I takt med den fortsatta utbyggnaden av mötesfria vägar kommer troligtvis antalet 
allvarliga möteskollisioner att minska. Denna säkerhetshöjning kommer dock att 
stagnera när de flesta landsvägar med hastighetsgräns över 80 km/tim med mycket 
trafik blir mötesfria. Kvar finns då de allvarliga olyckorna på det mindre vägnätet, 
på vägar med mycket tung trafik, som inte kommer att byggas om med mitträcke 
inom överskådlig tid. På dessa vägar krävs att såväl förarnas beteende som själva 
fordonen kompenserar för den höga risken. Ur ett krockvåldsperspektiv blir det då 
särskilt viktigt för mål uppfyllelsen 2020 att den tunga trafiken sänker sina hastig-
heter. Detsamma gäller för motorcykeltrafiken som sannolikt kommer att märkas 
mer i olycksstatistiken om övrig trafik blir allt säkrare. Det blir då extra viktigt att 
vidta åtgärder inom de indikatorer som har klara effekter på antalet omkomna mo-
torcyklister. I dagsläget gäller det framför allt hastighetsefterlevnad och låsnings-
fria bromsar.
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