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Förord
Denna rapport har tagits fram som en del av det regionala analysarbetet för att
beskriva trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2011. Den
bygger till stora delar på den nationella analysrapporten (Trafikverket publikation
2012:098).
Rapporten är skriven av Alexander Hurtig, målstrateg för trafiksäkerhet på
Trafikverket Region Stockholm.
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Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut 2009 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan år 2007
och 2020. Det motsvarar på nationell nivå högst 220 dödade år 2020. Dessutom ska
antalet allvarligt skadade reduceras med en fjärdedel. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i region Stockholm (Stockholms och Gotlands
län).
Tabellen redovisar nuläget på indikatorerna i etappmålsarbetet, samt en bedömning av utvecklingen. Dessa beskrivs mer djupgående under avsnitt 4 i rapporten.

Indikator
Antal dödade i vägtrafiken (exklusive suicid)
Antal allvarligt skadade
i trafiken

Andel trafikarbetet
inom hastighetsgräns,
statligt vägnät (nationella siffror)

Andel trafikarbete med
nyktra förare
Andel bältade i
framsätet i personbil
(nationella siffror)
Andel cyklister med
hjälm
Andel trafikarbete på
vägar med över 80
km/h och fysisk
mötesseparering
Värdering av trafiksäkerhet, index
(2007)

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

50

35

36

25

I linje med
nödvändig
utveckling

618

Ej i linje
med
nödvändig
utveckling

818

862

936

43 %

-

-

80 %

Ej i linje med
nödvändning
utveckling

99,56 %

99,57 %

99,59%

99,9 %

Ej linje med
nödvändig
utveckling

96 %

96 %

97 %

99 %

I linje med
nödvändig
utveckling

64,2 %
(2004)

67,1 %

67,4 %

70 %

I linje med
nödvändig
utveckling

97 %
(2009)

98 %

98 %

75 %

I linje med
nödvändig
utveckling

67

80

Ej i linje med
nödvändig
utveckling

67
63
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1 Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i vägtrafiken halveras 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. En del av underlaget för detta riksdagsbeslut var
den rapport som Vägverket skrev på uppdrag av regeringen, med syfte att föreslå ett
nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen (Vägverket, publikation 2008:31). I
uppdraget ingick att ta fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt
Nollvisionen. Syftet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp resultatet för olika
indikatorer mot uppsatta mål. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för
trafiksäkerhetsutvecklingen.
Följande indikatorer följs upp på nationell nivå:
•

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

•

Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät

•

Nykter trafik

•

Bältesanvändning

•

Hjälmanvändning

•

Säkra fordon
›› Säkra personbilar
›› Säkra tunga fordon
›› Säkra motorcyklar och mopeder

•

Säkra statliga vägar

•

Säkra kommunala gator
›› Säkra GCM-passager i tätort
›› Säkra korsningar i tätort

•

Utvilade förare

•

Hög värdering av trafiksäkerhet
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I Region Stockholm saknas det underlag och data för att kunna mäta vissa av dessa
indikatorer. Följande indikatorer påverkas och exkluderas därför från den regionala
rapporten och läsaren hänvisas till den nationella rapporten:
•

Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät

•

Säkra fordon

•

Säkra kommunala gator

•

Snabb och kvalitativ räddning

•

Utvilade förare

1.1 Syfte
Denna analysrapport ska utgöra ett underlag för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i Stockholms och Gotlands län. Analysrapporten ska beskriva
och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen. Trafiksäkerhetsutvecklingen beskrivs
utifrån dels utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels de utpekade
indikatorerna. Analysen söker en förklaring till i vilken utsträckning trafiksäkerhetsläget kan ha påverkats av åtgärder som vidtagits samt vilka omvärldsfaktorer
som kan ha påverkat utfallet (till exempel demografiska och samhällsekonomiska
förändringar).

1.2 Utgångspunkter
Utgångspunkten för analysen i denna rapport är de indikatorer med tillhörande effektsamband som ligger till grund för etappmålen. De är framtagna av dåvarande
Vägverket i samverkan med en rad nationella organisationer. De data som ligger till
grund för analysen är främst insamlade från Trafikverkets och Transportstyrelsens
mätningar.
En översyn genomförs under 2012 för etappmålet om färre dödade och allvarligt
skadade till 2020. Detta göra främst med anledning av den skärpning av de nationella målen som EU-målen mellan 2010 och 2020 skulle innebära. Dock utgår årets
regionala analysrapport från de befintliga målen om en halvering av antalet dödade
och minskning av en fjärdedel av antalet allvarligt skadade utifrån 2007 års nivå.

1.3 Läsanvisning
Årets regionala rapport är en adaption av den nationella resultatrapporten
(2012:098). I vissa stycken kan text ha hämtats direkt från den, vilket hänvisas i
texten.
Dessutom är årets rapport något förenklad innehållsmässigt. I årets rapport beskrivs
de regionala reslutat som vi kan mäta eller andra sådana resultat som är jämförbara
eller betydande för indikatorn. I övrigt hänvisas till den nationella rapporten.
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2 Antal dödade och allvarligt
skadade i region Stockholm
I detta avsnitt beskrivs utvecklingen för antal dödade och allvarligt skadade i region
Stockholm. En rad olika faktorer påverkar utfallet för dessa två indikatorer, såsom
trafiksäkerhetsstandard på vägnätet, utveckling av trafikarbetet, omvärldsfaktorer
etc. På nationell nivå bedöms den relativa förändringen av allvarligt skadade vara
av mindre betydelse, men för dödade kan den uppgå till så mycket som 10 %. Det är
svårt att sätta en motsvarande procentsats för regionen, men sannolikt uppgår den
minst till 10 % för dödade och sannolikt mer för allvarligt skadade. Anledningen till
att den relativa förändringen av allvarligt skadade är så hög beror på att det först under 2012 var alla akutsjukhus i Stockholms län som rapporterade i STRADA. Detta
skapar en stor osäkerhet, där även kompensationsberäkningar kan vara missvisande.

2.1 Dödade i vägtrafiken
Under 2011 har 36 personer dödats i vägtrafikolyckor i Stockholms och Gotlands
län, utöver det redovisas att sex personer har dödats till följd av självmord (suicid).
Sedan 2010 särredovisas och exkluderas självmord i den officiella statistiken som
rapporteras årligen av myndigheten Trafikanalys.
Indikator

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

50

35

36

25

I linje med
nödvändig
utveckling

Antal dödade
i vägtrafiken
(exklusive
suicid)

Under 2011 har antalet dödade ökat med en person jämfört med 2010. Ingen markant förändring har skett de senaste tre åren (2009–2011) sett till antalet dödade i
vägtrafiken i regionen. I figur 1 redovisas den nödvändiga utvecklingen som måste
ske för att region Stockholms ska bidra till etappmålets uppfyllande. Utifrån målnivån 2007 ska inte fler än 25 personer dödade i vägtrafikolyckor i Stockholms och
Gotlands län år 2020. I enlighet med den nationella rapporten utgår region Stockholms målnivå från en halverig av ett medelvärde av åren 2006–2008 (50,7 dödade).
Detta därför att årliga variationer, på grund av förekommande omvärldsfaktor, påverkar utfallet av dödade i vägtrafiken. Utifrån utgångspunkten för målnivån samt
utfallet 2011 ska antalet dödade minska med 31 % eller 11 personer till år 2020.
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Figur 1- Antal dödade i vägtrafikolyckor (2000–2011, 2010–2011 inkl självmord) samt nödvändig
utveckling till 2020. Källa: Strada.
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Trenden inom regionen är god och i linje med nödvändig utveckling. Dock kan vi
konstatera att den nedåtgående trenden som med all tydlighet framkommer mellan
åren 2000 och 2009 har stagnerat.
I figur 2 kan vi studera att trafikantgruppen som avviker negativt sett till antalet dödade från tidigare år är fotgängare. Detta är en trafikantgrupp med stora mellanårliga variationer. I övrigt har det skett mycket små förändringar om en jämförelse görs
med 2010. Trafikverket gör djupstudier av varje dödsolycka där omständigheterna
studeras. Att fotgängarkategorin har ökat så markant påtalar sannolikt inte en försämring sett till de infrastrukturella förhållandena. En mer trolig förklaring är att
utfallet i denna utsatta trafikantgrupp påverkas av en viss slumpmässighet i samspel
med att infrastrukturen inte är anpassad till gruppens behov. En av indikatorerna i
etappmålsarbetet är just säkra passager för oskyddade trafikanter.
25

20
Personbil förare
15

Personbil passagerare
Fotgängare
Motorcykel (alla klasser)

10

Cykel
Moped (klass 1 och 2)

5

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 2 - Antal dödade i Stockholms och Gotlands län (2006–2011, exklusive självmord 2010–
2011) fördelat på trafikantkategori.

Under 2011 har det i regionen skett många ovanliga dödsolyckor där personer har
blivit påkörda i lågfartsområden. I normalfallet är risken för att dödade i låga hastigheter liten men i kombination med exempelvis hög ålder hos den skadade kan även
smärre skador få stora konsekvenser. I flera av olyckorna framkom detta.
Det är fortsatt mycket viktigt att väghållaren fortsätter arbetet med att säkra passager för oskyddade trafikanterna. I regionen dör och skadas flest oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet (se avsnitt 5). Inom detta område har regionen i
allmänhet och Stockholms län i synnerhet en mycket stor utmaning.
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2.2 Allvarligt skadade i vägtrafiken
Indikator

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

Antal
allvarligt
skadade i
trafiken

818

862

936

618

Ej i linje med
nödvändig
utveckling

Allvarligt skadade i vägtrafiken är en indikator som utgår från sjukhusrapporterade
olyckor i Strada där en sammanvägning görs av skadorna en person får samt bedömd risk för att skadan ska ge upphov till invaliditet. Risken utgår från sannolikheten att en skada ger upphov till 1 % invaliditetsgrad. Sedan adderas dessa skador till
indikatorn allvarligt skadade i trafiken. Indikatorn är alltså inte en direkt avspegling
av individer utan snarare en summering av alla skador.
I region Stockholm är det först under 2012 som alla akutsjukhus har påbörjat rapportering i Strada (Transportstyrelsen), vilket innebär att en teoretisk uppräkning
av skador har skett. Denna uppräkning utgår från hur många personer som geografiskt kan sägas vara anknutna till ett specifikt akutsjukhus och till den totala befolkningsmängden. Detta medför sannolikt stora konsekvenser för regionen, då felmarginalen kan var stor. Antal av polisen rapporterade skadade personer har under
perioden 2006–2011 minskat, men antalet allvarligt skadade har ökat. Osäkerheten
för denna indikator ökar längre tillbaka i tiden.
I figur 3 kan indikatorn samt nödvändig utveckling för att nå etappmålet studeras.
När en analys kan genomföras av två hela år där alla akutsjukhus har rapporterat
skadade till Strada kommer en tydligare analys kunna genomföras. Det kommer
sannolikt kunna ske 2014, då en utvärdering kan göras av 2012 och 2013 års utfall.
Resultatet för 2009–2011 ligger bättre i linje med utfallet av svårt och lindrigt skadade under samma år. Under dessa år kan en viss nedgång skönjas, på nationell nivå
har denna nedgång fortsatt under 2011.
2500
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Allvarligt skadade (exkl fallolyckor gående)
Allvarligt skadade (inkl fallolyckor gående)
Nödvändig utveckling (exkl fallolyckor gående)

Figur 3 - Allvarligt skadade 2007–2011 samt nödvändig utveckling fram till år 2020.

I figur 3 särredovisas även allvarligt skadade inklusive fallolyckor för gående då de
inte inkluderas i officiell statistik. På nationell nivå tillskrivs ökningen bland dessa
olyckor till de snörika vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 (2012:092). Detta är sannolikt en faktor som är samstämmig i regionen.
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Indikatorn bedöms inte följa den nödvändiga utvecklingen för att nå etappmålet
2020. Dock är utgångsläget för indikatorn sannolikt inte jämförbart med utfallet
under senare år. Konklusionen blir därför att resultatet måste tolkas med försiktighet och att indikatorn måste fortsätta bevakas noga under nästkommande år.
I sjukhusrapporterad statistik framkommer ett tydligt mönster sett till trafikantroll
bland de som skadas (figur 4). Om vi exkluderar de personer med lindriga skador
(exempelvis stukningar, smärre sår och enklare frakturer på fingrar) enligt AIS=1
(Abbreviated Injury Scale, Association for the Advancement of Automotive medicine, 2005) och inkluderar alla personer med AIS= 2 och över (vilket innebär minst
måttlig skada) kan vi konstatera att cyklister utgör störst andel av alla skadade i den
sjukhusrapporterade statistiken. Detta går helt i linje med den slutsats som dras
i den nationella rapporten där cyklister beskrivs som den trafikantgrupp som har
störst skadekonsekvenser i transportsystemet.
Fotgängare
11%

11%

3%
Tunga fordon (buss,
lastbil)

8%
14%

Personbil (inkl. minibuss,
lätt lastbil)
På cykel
Moped klass 1 och 2

53%

Motorcykel (alla klasser)

Figur 4 – Andel av skadade fördelade på trafikantgrupp som skadats motsvarande AIS-grad 2 eller
högre på någon kroppsdel. Sjukhusrapporterad statistik 2011, källa: Strada).
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3 Omvärldsfaktorer
I den nationella rapporten presenteras ett antal faktorer som kan konstateras ha
samband med skadeutvecklingen i transportsystemet (TRV publ 2012:098). För
flera av dessa faktorer finns det ännu inte regional eller länsuppdelad statistik.
Detta gäller exempelvis bruttoregionalprodukt, den länsmässiga motsvarigheten
till bruttonationalprodukt vars resultat för 2010 publiceras under slutet av 2012.
Detta innebär att den regionala rapporten inte innehåller en motsvarande analys.
För bruttoregionalprodukt 2009 uppvisade endast Stockholms tillsammans med
Östergötlands län en positiv utveckling (Statistiska Centralbyrån, 2011).

3.1 Ekonomi och arbetslöshet
I en jämförelse mellan utvecklingen av öppet arbetslösa och antalet dödade finns
det intressanta strukturer att analysera. Två index baserade på antal öppet arbetslösa samt dödade i Stockholms län, utifrån en indexstart 2002, föreslår att när arbetslösheten har gått upp minskar också antalet dödade (figur 5). På samma sätt under 2006–2008 när arbetslösheten gick ner ser vi också en smärre ökning i antalet
dödade. Dessa index ska tolkas med extrem försiktighet då antalet beror av många
olika faktorer samt är indexet endast gjort på en 10-årsperiod.
180
160
140
120
Arbetslöshetsindex utifrån
2002 års nivå

100
80

Index för antalet omkomna
baserat på 2002 års nivå

60
40
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figur 5 - Index för arbetslöshet (baserat på antal utan arbete i Stockholms län) och antal dödade i
vägtrafiken utifrån 2002 års nivå. Källa: Arbetsförmedlingen samt Strada.

I den nationella rapporten konstateras ett statistiskt samband mellan BNP och dödade respektive arbetslösa och dödade i vägtrafiken. En förklaringsmodell skulle
kunna vara förändringar i trafikarbetet, då personer utan arbete rör sig mindre i
vägtrafiken (TRV publ 2012:098) eller överhuvudtaget vistas mindre i vägtransportsystemet. Sambandet mellan arbetsmarknaden, ekonomin och dödade och skadade
i vägtrafiken är inte kartlagt. Men det finns underlag som tyder på en stark koppling
där emellan.
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3.2 Väder
Redan i den regionala analysrapporten för år 2010 (TRV publ 2011:144) fastslogs en
förändring sett i antalet dödade under respektive årstid. I relation till trafikarbetet
har dödligheten i vägtransportsystemet minskat under vinterhalvåret. Detta innebar att risken att dödade i vägtrafiken under sommarhalvåret var större jämfört med
under vinterhalvåret. Detta var en historisk förändring. Trenden fortsätter med all
tydlighet i region Stockholm (figur 6). Under 2011 dog nästan 80 % av alla personer
under april–september.
100%
90%
80%
70%
60%
Sommarhalvåret

50%

Vinterhalvåret

40%
30%
20%
10%
0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 6 - Fördelning av dödade personer i vägtransportsystemet fördelat på halvår. Källa: Strada.

En reseundersökning som genomfördes under 2005–2006 (för Sverige i helhet)
konstaterades att 45 % av allt trafikarbete sker undervinterhalvåret (oktober–mars).
Detta innebär att risken för att dödade under vinterhalvåret fortsätter att minska.
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4 Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer
Här kommer utfallet av indikatorer i etappmålsarbetet att beskrivas.

4.1 Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet
Indikator
Andel
trafikarbetet
inom
hastighetsgräns,
statligt
vägnät
(nationella
siffror)

Utgångsläge

2010

43 %

-

2011

Mål 2020

Utveckling

80 %

Ej i linje med
nödvändning
utveckling

Målet är att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år
2020. På nationell nivå bedöms en minskning av medelhastigheten motsvarande 5
km/tim ge en effekt av 90 färre dödade.
Den senaste riksrepresentativa mätningen av hastighetsnivåer genomfördes 2004.
Mätningar av den storleksordningen är mycket resurskrävande, men under 2012
planeras genomförandet av en sådana. Då kommer regionen kunna studera den faktiska hastighetsnivån i vägtransportsystemet.
Resultat och analys
Utan noggrannare mätningar av hastighetsnivåerna är det mycket svårt att uttala
sig om regionala data. Utplacerade på det statliga vägnätet finns ett antal mätplatser
som kontinuerligt mäter den generella hastighetsutvecklingen. Antalet platser i regionen är mycket begränsat, vilket innebär dålig validitet och reliabilitet för ett regionalt index. Istället har ett gemensamt index tagits fram för region Stockholm och
Öst. Det består således av mätplatser i Stockholm, Gotland, Södermanland, Uppsala,
Västmanland, Örebro och Östergötlands län. I figur 7 finns detta index presenterat. Med tanke på indexets underlag ska resultat tolkas med stor försiktighet. En
smärre förändring har skett på indexet jämfört med 2010. På nationell nivå konstateras en uppgång av medelhastigheten motsvarande 0,9 procent under helåret, dock
har medelhastigheten under barmarksperioden (april–september) gått ner med 0,4
procent. Denna förändring tillskrivs främst en kortare period för vinterväglag under 2011 jämfört med 2010.
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Figur 7 - Hastighetsindex för medelhastighet.
Helår 2004–2011, totaltrafik. Statligt vägnäg och samtliga hastighetsklasser.

Utveckling
Utveckling av hastighetsindex i regionen ska tolkas med försiktighet. På nationell
nivå beskrivs hastighetsutvecklingen fortfarande följa nödvändig utveckling, och
de regionala data som finns tillgängligt erbjuder ingen ytterligare eller annorlunda
bedömningen.
Diskussion
För att kunna dra vidare regionala slutsatser måste riksrepresentativa mätningar
genomföras. Dessa kommer att erbjuda en tydligare bild av hastighetsnivåerna inom
regionen. I figur 7 går det inte att studera olika trafikslag eller olika hastighetsklasser. På nationell nivå har det konstaterats att motorcyklars medelhastighet ligger
3–4 km/tim över personbilar och att 35 procent kör inom gällande hastighetsgräns.
Sammanlagt bedöms tre mer omfattande faktorer ha haft en effekt på hastighetsindexet. Dessa är förändringar på det statliga vägnätet i den hastighetsöversyn som
genomförts mellan 2008–2011, etablering av trafiksäkerhetskameror samt de snörika vintrarna under 2009–2010.
Inom regionen finns det fortfarande ett behov av att ytterligare etablera trafiksäkerhetskameror för att på så sätt påverka medelhastigheten på olycksdrabbade vägsträckor (Trafikverkets publikation 2012:081).
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4.2 Nykter trafik
Indikator
Andel
trafikarbete
med nyktra
förare

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

99,56 %

99,57 %

99,59

99,9 %

Ej i linje med
nödvändig
utveckling

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra
förare år 2020. En nykter person definieras som en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille.
Som underlag för denna indikator används en mätserie som bygger på polisens kontrollverksamhet (Forsman, 2011). Denna mätserie är främst ett mått på rattfylleriets
utveckling och inte den faktiska nivån. Det finns fler faktorer som påverkar denna
indikator och därför har endast kontroller som görs på fasta platser. Platser där polisen förväntar sig höga utfall av rattfylleri är således exkluderade. Polisens strategi
för rattfylleriövervakning och möjliga förändringar för den strategin har dock en
stor inverkan på indikatorn.
Resultat och analys
Region Stockholm har av alla Trafikverkets regioner det sämsta utfallet sett till trafiknyktert trafikarbete. Dock är indexet inte avsett att beskriva nivå, utan utveckling. Mellan 2010 och 2011 har det skett mycket liten förändrig som inte är statistiskt signifikant. Förbättringen motsvarar 0,02 %-enheter. Indexet är viktat mot
tidpunkt på dagen och veckan vilket innebär att det är anpassat mot trafikarbetet.
Det nationella utfallet om 99,75 % är nästan 0,2 %-enheter över det regionala. Indexet är återigen inte konstruerat för att tåla en sådan jämförelse och ska därför ses
i det ljuset.
En tydligare förbättring (figur 8) som har skett i regionen är antalet personbilsförare som dör och som är alkoholpåverkade minskar. Denna nedgång, jämförelsevis
mellan åren 2004–2007 och 2008–2011, motsvarar ett medelvärde om 4,5 årligen
dödade alkoholpåverkade personbilsförare mot 3 årligen dödade. Andel dödade alkoholpåverkade personbilsföraren varierar relativt mycket årligen vilket kan förklaras med att underlaget är begränsat i antal, och smärre förändringar årligen får
stor påverkan på andel.
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Figur 8, Andel alkoholpåverkade dödade personbilsförare, samt andel av dödade personbilsförare
mellan 2004–2011, Stockholms och Gotlands län. Från och med 2010 exkluderas suicid.
Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Utveckling
På nationell nivå bedöms utvecklingen inte gå i tillräckligt snabb takt för att indikatorn och målet ska uppnås fram till 2020. Regionen har en liknande svag positiv
utveckling (figur 9), och därför är det rimligt att göra samma bedömning i denna
rapport.
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Figur 9 – Utvecklingen av rattonyktert trafikarbete fördelat på Trafikverkets regioner.

Även om utvecklingen för dödade alkoholpåverkade personbilsförare ser god ut på
längre sikt, innebär det fortfarande att det finns ett behov för ytterligare åtgärder.
I regionen har utveckling varit mycket god sett till dödade i personbil. Det är den
grupp som minskat snabbast sett till dödade och svårt skadade i regionen.
Diskussion
Utgångspunkten måste vara att det generellt är en positiv utveckling sett till trafiknykterheten, vilket betyder att de samlade åtgärderna som genomförts har haft en
effekt. Dock bedöms den samlade effekten inte vara tillräcklig för att nå målet 2020.
För denna indikator är svårt att diskutera hur regionen ytterligare kan bidra till det
nationella måttet, eftersom indexet beskriver utveckling och inte nivå. Det blir tydligt att det måste ske en förbättring. Om indexet vore ett korrekt sätt att beskriva
nivå skulle det innebära att 65 000 fordonskm sker med rattonyktra förare (utifrån
2002 års trafikarbete).
För fortsatt positiv utveckling är polisens övervakning av betydelse. På nationell
nivå har polisen upprätthållit en nivå på i storleksordningen 2,5 miljoner utandningsprov per år. Ytterligare omfattande ökning av antal prov tros inte få genomslag
hos de som kör rattfulla (Svensson, 2005).
Flera åtgärdsprogram har genomförts tidigare år. Bland annat Don’t drink and Drive
(DDD), Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT enligt Skellefteåmodellen) och alkolås vid rattfylleri. DDD är förebyggande aktiviteter för ungdomar
och unga vuxna i åldern 15 till 24 år. SMADIT är en metod för att erbjuda en person som misstänks för rattfylleri kontakt med beroendevård och på så sätt minska
återfallen i rattfylleri. Alkolås vid rattfylleri innebär att en person som åkt fast för
rattfylleri kan få behålla sitt körkort om den installerar ett alkolås. Denna verksamhet är sedan 1 januari 2012 permanent.
Omfattningen av rattfylleri på grund av andra droger än alkohol följs inte upp. Detta
är självklart en svaghet i uppföljningen. Drograttfylleribrott utgjorde 2011 ungefär 43 procent av alla anmälda rattfylleribrott i Sverige (preliminära uppgifter från
BRÅ).
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4.3 Bältesanvändning
Indikator
Andel
bältade i
framsätet i
personbil
(nationella
siffror)

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

96 %

96 %

97 %

99 %

I linje med
nödvändig
utveckling

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 2002. Som underlag för att följa utvecklingen används resultat från VTI:s observationsmätningar. Indikatorn definieras
som andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna (Larsson
m.fl., 2011). Mätningarna bygger på observationer vid större cirkulationsplatser i
sex mellansvenska tätorter. De är till för att följa utvecklingen över tid och är inte
representativ för förare och passagerare generellt i Sverige.
Dessutom följer indikatorn mätningar som NTF genomför. 58 lämpliga platser ingår i mätserien (Henriksson, 2010).
Resultat och analys
På nationell nivå är målnivån 97 % för 2011, vilket är två procentenheter från målnivån år 2020. I regionen kan resultat från Trafikverkets djupstudier presenteras. Utfallet för bältesanvändning bland dödade personbilsförare visar på en förbättring,
i en jämförelse mellan medelutfallet 2004–2007 och 2008–2011, om än en svag sådana. Dessutom har antal dödade i personbil generellt minskat. Därför kan vi främst
konstatera en förändring i antal.
25

20

15

10

5

0
2004

2005

Omkomna i personbil

2006

2007

2008

Omkomna personbilsförare

2009

2010

2011

Omkomna obältade personbilsförare

Figur 10, Antal dödade i personbil i relation till bältesanvändning mellan 2004–2011.
Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Utveckling mot målet och diskussion
På nationell nivå görs bedömningen att denna indikator har en tillfredställande utveckling mot målnivån 2020.
För regionen i allmänhet och Stockholms län i synnerhet är det troligen så att bältesanvändningen är något sämre jämfört med den nationella indikatorn. NTF:s mätningar (www.ntf.se/Stockholm), visar i deras observationer på en bältesanvändning
om 91 % bland förare. Sannolikt kan inte heller dessa mätningar sägas vara fullt
rättvisande då antal observationer mellan kommuner skiljer sig i förhållande till
invånareantal. Detta blir tydligt för Botkyrka kommun där antalet observationer är
färst och bältesanvändningen som sämst. Observationerna sker i majoritet på vägar
och gator med hastighetsbegränsningen 30 och 50 km/h. Under förutsättningen att
platserna bibehålls varje år och att metodiken är den samma är dessa data sannolikt ett intressant sätt att studera utvecklingen av bältesanvändningen. Det blir dock
uppenbart att bältesanvändningen skiljer sig avsevärt mellan kommunerna i Stockholms län och att det finns en stor potential för lokala förbättringar.
I Region Stockholm mellan åren 2005–2009 (Rizzi et al, 2010) hade 22 personer
av 35 överlevt om de använt bälte. Det innebär i snitt fyra färre dödade varje år.
Dödsolyckor med obältade i personbil i Stockholms län sker ofta i de yttre delarna
med tydlig landsbygdskaraktär med hasighetsgränsen 70 km/tim. Denna slutsats
skiljer sig delvis från de bältesobservationer NTF har gjort i Stockholms län. Förklaringen kan vara att mätningarna genomförs främst i stadsliknande miljöer med
hastighetsgräns om 30 och 50 km/tim. Risken för att dödade som obältad ökar med
hastigheten.

4.4 Hjälmanvändning
Indikator
Andel
cyklister med
hjälm

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

64,2 %
(2004)

67,1 %

67,4 %

70 %

I linje med
nödvändig
utveckling

Målet för hjälmanvändningen är att 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm
år 2020. På nationell nivå görs bedömningen att det kommer att krävas en allmän
hjälmlag för alla cyklister om detta mål ska vara nåbart. Utan en sådan lag är målet
35 % användning. Som mått på cykelhjälmsanvändningen används andel observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt VTI:s årliga mätningar (Larsson, 2011).
Mätningarna avser inte skatta den totala cykelhjälmsanvändningen i Sverige på ett
representativt sätt, men är tillräckligt bra för att ge en bild av förändringen över tid
och den ungefärliga nivån.
Användning av hjälm hos mopedister studeras på nationell nivå, inte regional.
Resultat och analys
VTI:s mätningar (Larsson, 2011) görs på ett antal större orter i Sverige, varav Stockholm är en. Ingen mätning görs på Gotland. Därför kommer det regionala måttet
endast utgå från mätningarna gjorda i Stockholm.
Hjälmanvändningen hos cyklister i Stockholm är mycket bra. Målnivån i Sverige är
70 % användning men det är under förutsättningen att det finns en allmän hjälmlag.
I Stockholm uppnås nästintill denna nivå redan 2011. 67,4 % av alla cyklister i VTi:s
mätningar har använt cykelhjälm.
Den regionala slutsatsen av dessa resultat är att målet i princip får anses vara uppfyllt. Detta även om mätningarna inte kan konstateras vara heltäckande och fullständigt representativa.
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Utveckling
Som figur 11 visar har cykelhjälmsanvändningens utveckling under de senaste fyra
åren varit svagt positiv. Förutom just i bostadsområden för barn som är 10 år eller
yngre har det skett en årlig ökning. Samtidigt är det den kategorin som har färst
antal observationer och därför mycket känsligt för årlig slumpmässig variation. Förutsatt att ökningen (i %-enheter) fortsätter att följa medelvärdet (ca 0,5 %-enheter)
under de senaste 4 åren kommer användningen för det skattade genomsnittet uppnås inom 6 år.
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Figur 11 - Cykelhjälmsanvändning i Stockholm under 2008–2011. Källa: Larsson, 2011.

Diskussion
Det saknas uppgifter om cykelhjälmsanvändningen på Gotland, och övriga delar i
Stockholms län. Det begränsar självklart tolkningsmånen något gällande denna indikator. Trafikmiljön i centrala delarna av Stockholms tätort skiljer sig avsevärt mot
de yttre delarna i Stockholms och Gotlands län.
Trafikverket Region Stockholm vill satsa på investeringar i så kallade regionala cykelstråk, som har tagits fram tillsammans med kommunerna, regionala aktörer och
intresseorganisationer i Stockholms län. Dessa cykelstråk skall medföra en hög tillgänglighet, samt säkerhet, för cyklister i länet.
Med en ökad cyklism följer sannolikt en ökning av relaterade skador. Därför är det
fortsatt mycket viktigt att olika åtgärder kombineras för att få så god effekt som
möjligt. Detta innefattar en hög cykelhjälmsanvändning (vilket inkluderar en möjlig
förbättring), fysiska säkerhetsåtgärder såsom säkra (planskilda eller hastighetssäkrade) passager/korsningar samt även god och tillgänglig infrastruktur på länk.
Cyklister är en mycket utsatt grupp bland regionens trafikskadade. Det är alltså
den grupp som har störst skadekonsekvenser i transportsystemet (enligt sjukhusrapporterad statistik i STRADA). Detta ska påverka väghållares ambitioner och insatser mot denna trafikantgrupp. För, främst kommunala, väghållare är passager/
korsningar mycket betydande ur ett säkerhetsperspektiv. För att regionen ska nå
målnivåerna för allvarligt skadade är oskyddade trafikanter den viktigaste gruppen.
Det är en av de stora utmaningarna mot etappmålet 2020.
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4.5 Säkra statliga vägar
Indikator

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

Andel
trafikarbete
på vägar med
över 80
97 % (2009)
km/h och
fysisk
mötesseparering

98 %

98 %

75 %

I linje med
nödvändig
utveckling

Målet är att minst 75 procent av trafikarbetet på vägar som har en hastighetsgräns över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med mitträcke år
2020. Detta mål nås antingen genom en sänkning av hastighetsgränser eller genom att man bygger om till vägar med mitträcke. Övriga åtgärder för säkra statliga vägar är sidoområdesåtgärder (exempelvis räcken), räfflad mittremsa och gles
omkörningsmöjlighet.
Resultat och analys
I regionen är det en mycket begränsad del av trafikarbetet på det statliga vägnätet
som går på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim. Under 2011 var utfallet 98 %.
Förutsättningen för regionen är mycket god för just denna indikator då majoriteten
av vägnätet med hastighetsgräns över 80 km/tim är motorväg, med höga flöden.
Det finns ett antal mil länsväg där hastighetsgränsen är 90 km/h och inte fysiskt
mittseparerad:
•

E18 Norrtälje – Kapellskär

•

Lv 225 Tpl 502 – Korsning med Nynäsvägen (kommunal gata)

•

Lv 274 Tpl Arninge – Polackstorp

•

Lv 140 Visby – Tofta Strand

•

Lv 143 Visby – Roma

•

Lv 148 Lärbro – Fårösund

I dessa fall har vägarna en fräst mittremsa, med undantag för E18 Kapellskärsvägen samt en kort del av länsväg 274 där denna åtgärd ännu inte genomförts. Dock
pågår ett projekt för att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på E18, som inkluderar
fysisk mötesseparering. Vägar med över 80 km/tim hastighetsgräns och som har
fräst mittremsa kategoriseras inte som fysisk mötesseparering.
Det är tydligt att det i regionen har skett en reduktion av antalet dödade och svårt
skadade i mötesolyckor. Under en åttaårsperiod har antalet dödade och svårt skadade i det närmaste halverats (figur 12).

22
ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN 2011 I REGION STOCKHOLM

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 12 - Antal dödade och svårt skadade i mötesolyckor mellan 2004–2011, officiell statistik.
Källa: Strada.

Denna nedgång bör främst tillskrivas åtgärder som genomförts i vägmiljö. Det inkluderar bland annat fysisk mötesseparering och hastighetsöversyn på det statliga
vägnätet.
Utveckling och diskussion
Eftersom indikatorn i det närmste är uppnådd är det knappast relevant att diskutera dess progress fram till 2020. Dock kan vi konstatera att på en åttaårsperiod har
antalet dödade och svårt skadade minskat med 50 %, vilket är ett mycket bra utfall.
På de sträckor som avviker från målet för indikatorn är det endast för E18 som det
planeras större investeringsåtgärder för fysisk mittseparering.
För regionen kvarstår ett antal områden med åtgärder som måste genomföras för
att öka säkerheten på det statliga vägnätet. Det är främst sidoområden, korsningar i
plan, samt säkra passager för oskyddade trafikanter.

4.6 Hög värdering av trafiksäkerhet
Indikator
Värdering av
trafiksäkerhet, index

Utgångsläge

2010

2011

Mål 2020

Utveckling

67

63

67

80

Ej i linje med
nödvändig
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 dock 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 trafiksäkerhetsvärdering. Det index som används här har hämtas från Trafikverkets
trafiksäkerhetsenkät (Trafikverket 2011). I den följer man allmänhetens attityder
och beteende i trafiken.
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I indexet ingår sju frågor som har funnits med sedan år 2000 och som speglar attityden till effektiva trafiksäkerhetsåtgärder.
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 hastighetsgränserna. (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 har vägts ihop till ett index med hjälp av vikter som motsvarar åtgärdernas
potential att minska antalet dödade i trafiken. Potentialen för respektive åtgärd är
enligt den internationella expertpanelens rapport (Elvik m.fl. 2009): 30, 62, 30, 50,
150, 40 respektive 10 färre dödade (TRV publ 2012:098).
Resultat och analys
Värdet på indexet ”värdering av trafiksäkerhet” ökade med fyra enheter under 2011
jämfört med 2010 (från 63 till 67). Antaget en linjär nödvändig utveckling utifrån
2007 års nivå krävs en årlig förbättring om en enhet. Viktningsmetoden för indexet
är starkt beroende av en positiv attityd till tekniska hjälpmedel för att en förare lät�tare ska kunna hålla hastighetsgränserna. En förbättring på det området är viktigt
för att detta index ska nå målnivån. Även fråga nummer fyra enligt ovan är mycket
viktig för det regionala indexet.
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Figur 13 - Index av värdering av trafiksäkerhet, samt nödvändig utveckling, för region Stockholm.
Källa: Trafikverket.
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Utveckling och Diskussion
Det regionala indexet har inte ökat i tillräckligt snabb takt under 2000-talet. Mellan
åren har variationerna varit påtagliga även om en svag positiv trend kan studeras (figur 13). För att indexet ska fortsätt öka krävs det åtgärder för att höja allmänhetens
värdering av trafiksäkerheten. Det ställer gemensamma krav på alla involverade
aktörer. Dessa åtgärder ska ske inom ovan nämnda områden för att de ska kunna
påverka indexet.
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5 Regional olycksstatistik – dödade och svårt
skadade i Stockholms och Gotlands län
I detta avsnitt beskrivs utfallet av dödade och svårt skadade i region Stockholm. All
statistik är hämtad ur STRADA och är officiell statistik för Stockholms och Gotlands
län mellan 2006 och 2011. Från och med 2010 exkluderas självmord (suicid) i den
officiella statistiken. Summan av dödade och svårt skadade kommer fortsättningsvis
att förkortas till DSS (Dödade och Svårt Skadade = DSS).

5.1 Stockholms län
I Stockholms län är utfallet av dödade och svårt skadade tillräckligt för att kunna
ge tydliga diagram och beskrivningar på förändringar över tid. I vissa fall är utfallen mycket små och varierar påtagligt mellan åren. Dessa utfall måste tolkas med
försiktighet. Alla figurer och tabeller under detta avsnitt avser Stockholms län och
åren 2006–2011 (2010–2010 exklusive suicid), om inget annat anges.
Skadeutveckling
Under främst de tre senaste åren har antalet dödade och svårt skadade minskat.
Totalt sett har minskningen mellan 2006 och 2011 varit 27,5 %. Officiell statiskt avviker från den sjukhusrapporterad, där trenden istället är ökande. Eftersom rapporteringsgraden från akutsjukhusen i regionen har förändrats under dessa år skall
sjukhusrapporterad statistik tolkas med försiktighet och alltid i relation till officiell
statisk. Även om utfallet sett till dödade i vägtrafiken har stagnerat under de tre senaste åren skall ändå resultatet ses som mycket positivt.

År

Dödad

Svårt skadad

Totalt

2006

47

832

879

2007

53

794

847

2008

44

711

755

2009

34

663

697

2010

33

568

601

2011

35

603

638

Totalt

246

4171

4417

Tabell 1 - DSS fördelat på skadegrad i Stockholms län. Källa: Strada.

Trafikantkategorier
Förändringen under 2011 jämfört med 2010 är en smärre ökning av DSS. Detta inom
kategorierna fotgängare, cykel och motorcykel (figur 14). Det belyser betydelsen för
en tydlig fokusering på olycksprevention för oskyddade trafikanter. För personbil
fortsätter den positiva trenden.
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Figur 14 - DSS fördelat på trafikantkategori

Olyckstyper
Återigen blir det med all tydlighet så att oskyddade trafikanter står för negativa
trender sett till olyckstyper (figur 15). Fördelat på olyckstyper så är den totala (om
än svaga) ökningen helt och hållet koncentrerad i olyckstyperna fotgängare och cykel/moped i kollision med motorfordon samt oskyddade i kollision inbördes eller
cykel/moped singel.
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motorfordon
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Figur 15 - DSS fördelat på trafikantkategorier, exklusive vilt och järnväg/väg
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Hastighet
Under 2008–2011 har en omfattande hasighetsöversyn genomförts på det statliga
vägnätet. Även vissa kommunala väghållare har genomfört en hastighetsöversyn.
Återigen påverkar ökningen av dödade och svårt skadade bland oskyddade trafikanter fördelning sett till hastighetsgräns. Under 2011 har fler personer dödade eller skadats svårt på gator med 30 km/tim hastighetsgräns. Dessutom har kategorin
okänt också ökat något. Hastighet är ett utdrag på angiven hastighet för Väg A enligt
Polisens underlag i Strada.
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Figur 16 - DSS fördelat på hastighetsgräns på primärväg för alla trafikanttyper

Väghållare
När en olycka saknar angivelse om väghållare har den exkluderats i figur 15. Varje
person som dödats eller skadats svårt anges endast en gång. I korsningar med delat
väghållarskap kategoriseras skadeuppkomsten alltid som den skett på statligt vägnät om någon väg är statlig. Är det delat mellan kommun eller enskild kategoriseras
den som kommunal. Det innebär att en delmängd av utfallet på statligt vägnät i figur
17 kan tillskrivas ett delat ansvar bland statlig och kommunala väghållare. Fortfarande är trenden för länet mycket tydlig, det är på det kommunala vägnätet som
flest person dör och skadas svårt.
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Figur 17 - DSS fördelat på väghållare av primärväg.
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2010

2011

I figur 18 ser vi utfallet av endast dödade, vilket jämnar ut fördelningen mellan statlig och kommunal väghållare.
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Figur 18 - Dödade fördelat på väghållare.

Kön
Nästan dubbelt så många män dör eller skadas svårt i Stockholms län. Den generella
nedgången som skett under de senast sex åren har skett i båda kategorierna. Dock
är det hos män som antalet skador har ökat under 2011.
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Figur 19 - DSS fördelat på kön.
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Ålder
I figur 20 kan ett konstaterande göras att det är främst äldre och unga vuxna som
står för ökningen under 2011.
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Figur 20 - DSS fördelat på ålderskategorier.

5.2 Dödade och skadade på järnväg i Stockholms län
I tabell 2 presenteras antalet dödade på järnväg i Stockholms län, innefattande alla
spårhållare men exklusive tunnelbana. (2010 ändrades definitionen för plankorsningsolycka till även inkludera fotgängare). Eftersom data inte skiljer på spårhållare
mellan olika aktörer blir analysen begränsad. Det som kan studeras är självmordsrelaterade personpåkörningar är absolut vanligaste förekommande olyckstypen.
Dock kan det under 2011 konstateras en tydlig nedgång. Denna nedgång är självklart
mycket positiv.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

1

2

Personolycka

14

17

15

15

20

8

89

Obehörigt
spårbeträdande

2

4

3

3

4

0

0
12

Arbetsolycka

Olycka av/
påstigning
Självmordsolycka

12

13

Plankorsningsolycka

3

1

Totalt

17

18

15

Totalt

16
0

12

16

8

73

1

1

1

7

16

22

10

98

Tabell 2 - Dödade på järnväg i Stockholms län. Inkluderar alla spårhållare, exklusive tunnelbana.
2006–2011. Källa: Transportstyrelsen.

Tabellen nedan (3) beskriver utfallet i tunnelbanesystemet. Utfallet bland dödade
varierar mellan åren, med ett utfall 2011 på totalt 12 personer. Sett under en femårsperiod är 61 % konstaterade suicid.
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Tunnelbana

Personpåkörning
Suicid

Personpåkörning
Övriga dödade
(via obehörigt
spårbeträdande)

Totalt

2007

7

0

7

2008

5

5

10

2009

4

1

5

2010

4

3

7

2011

5

7

12

Totalt

25

16

41

År

Tabell 3 - Officiell statistik för dödade i tunnelbana. Källa: Trafikanalys.

Diskussion
I järnvägssystem är den främsta orsaken suicid sett till antalet dödade. Under 2011
skedde det totalt, för järnväg och tunnelbana, 13 suicid. Men bara året innan var den
siffran 21, vilket motsvarar nivån även under tidigare år.
Trafikverket region Stockholm har under 2012 initierat en översyn kring de 15 mest
incidentrapporterade platserna på det statliga järnvägsnätet i Stockholms län. Översynen ska inventera möjligheterna att förbygga suicidförsök med smärre åtgärder.
Främst ses åtgärder som stängsling och övervakning som möjliga, men också andra
lösningar kan vara aktuella.

5.3 Gotlands län
Utfallet av olyckor med dödade och svårt skadade i Gotlands län är relativt litet.
Detta påverkar möjligheterna att skapa representativa och tydliga figurer och diagram. Med små utfall i olika kategorier kan mellanårliga variationer få stor betydelse. Därför ska slutsatser dras med försiktighet. Alla figurer och tabeller avser Gotlands län och åren 2006–2011 (2010–2011 exklusive suicid), om inget annat anges.
Skadeutveckling
Utveckling för Gotlands län får anses vara positiv, där 2011 var ett bra år sett till utfallet av dödade och svårt skadade. Tidigare år har variationerna varit stora och det
har gjort svårt att göra generella slutsatser.
Dödad

Svårt skadad

Totalt

2006

1

26

27

2007

5

41

46

2008

2

34

36

2009

3

43

46

2010

2

30

32

2011

1

16

17

Totalt

14

190

204

Tabell 3 - DSS i Gotlands län 2006–2011 (2010–2011 exklusive suicid) fördelat på skadegrad.
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Trafikantkategorier
Eftersom utfallet i vissa kategorier är så litet, presenteras istället en fördelning
bland trafikantkategorier på hela perioden 2006–2011 (figur 21). Med all tydlighet
är det så att flest personer dör eller skadas svårt i personbil.
3%

2% 1%
Personbil

7%

Motorcykel (alla klasser)

8%

Moped (klass 1 och 2)
Fotgängare

8%

Cykel

61%

10%

Lätt Lastbil
Traktor
Terrängskoter

Figur 21 - Procentuell fördelning av DSS på trafikantkategorier.

Olyckstyp
Den vanligaste olyckstypen, sett till utfallet av dödade och svårt skadade, i Gotlands
län är singelolyckan. I tabell 6 blir det årliga variationerna tydliga. Dock bör det
konstateras att utfallet i alla olyckstyper har minskat eller är oförändrat.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totalt

Singel

11

25

15

25

11

9

96

Cykel/Moped i kollision med
motorfordon

2

3

5

6

4

2

22

Korsande

1

5

5

4

3

1

19

Fotgängare i kollision med
motorfordon

1

4

4

1

3

3

16

Möte

1

5

1

4

2

Upphinnade

7

Oskyddade i kollision
inbördes eller cykel/moped
singel

1

Varia

4

Avsvängande

3

1
2

3

2
1

3

1

1

10

3

1

Vilt
Totalt

3

13

9
5

2
27

Tabell 4 - DSS fördelat på olyckstyp
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46

36

12

46

2
32

17

204

Väghållare
I linje med utfallet under olyckstyp ser vi att flest personer dör och skadas svårt på
det statliga vägnätet. Dock finns det en tendens att dessa blir färre på det statliga
vägnätet (figur 22). Sannolikt bidrar den hastighetsöversyn som gjorts på Gotland
till att utfallet har minskat. Förändringar som skedde var främst att ett antal mil
landsväg sänktes från 90 km/tim till 80 km/tim.
45
40
35
30

Statlig

25

Kommunal

20

Enskild

15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 22 - DSS fördelat på väghållare

Ålder
Vi ser att den generella nedgången under 2011 går att studera i alla ålderskategorier
(figur 23).
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Figur 23 - DSS fördelat på ålderskategori.
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Kön
Den positiva utvecklingen går också att spåra hos både män och kvinnor. Det är
främst män som står för den procentuellt största minskningen under sexårsperioden (figur 24)
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Figur 24 - DSS fördelat på kön.
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6 Diskussion och slutsatser
För året 2011 ser vi en generellt svag positiv utveckling på flera av indikatorerna i
etappmålsuppföljningen. Allvarligt skadade är undantaget, där antalet ökar under
2011. Det är fortfarande så att väl underbyggd regional data saknas för flera av indikatorerna. Flera av dessa indikatorer bedöms ha stor potential att minska antalet
dödade och svårt skadade. De mest betydande är hastighetsöverlevnad på statligt
och kommunalt vägnät samt säkra kommunala gator. Att mätningar görs för att studera dessa indikatorer är avgörande för att kunna följa och analysera utvecklingen
i vägtransportsystemet.
Under 2011 dog 36 personer i Stockholms och Gotlands län, vilket är en person mer
än 2010. Att utvecklingen under de senaste tre åren är stagnerande innebär att det
sannolikt kommer att krävas ytterligare insatser för att nå etappmålet 2020. Fortfarande följer regionen den nödvändiga utvecklingen sett till dödade. Indikatorn
för allvarligt skadade har inte haft samma goda trend. Indikatorn är konstruerad
på sjukhusrapporterad statisk från Strada. Eftersom alla akutsjukhus i Stockholms
län inte rapporterar i Strada 2011 har statistiken räknats upp i relation till den del
av befolkningen som är geografiskt anknutna till ett specifikt akutsjukhus. Antalet
skadade enligt polisrapporterad statistik har inte ökat, utan snarare minskat under
de senaste fem åren, vilket står i motsägelse mot indikatorn allvarligt skadade. Sannolikt beror detta på att metodiken som används i uppräkningen av antalet allvarligt skadade och att modellen inte speglar regionen på ett rättvisande sätt. Om en
specifik typ av olyckor (exempelvis cykel singel) hänvisas till ett av akutsjukhusen
som inte rapporterar i Strada påverkar detta utfallet av allvarligt skadade. Detta är
en olycksgrupp som också undgår polisens rapportering. När alla akutsjukhus då
börjar rapportera i Strada kan detta uppmärksammas och kan framställas som att
skadorna ökar. Därför är det viktigt att inte dra för långtgående slutsatser av indikatorn innan det går att jämföra två år där alla akutsjukhus rapporterat i Strada.
Om vi ser till utfallet i olyckskategorin dödade fotgängare var 2011 ett ovanligt år.
13 stycken fotgängare dog i Stockholms län, vilket utgjorde mer än en tredjedel av
regionens utfall. Det är svårt att konstatera specifika faktorer som kan ha påverkat
utfallet. Dock belyser det ett fortsatt viktigt område för regionen. Fortsatt anpassning av infrastrukturen och hastigheten, så att den uppfyller oskyddade trafikanters
behov, är av stor betydelse.
Det kan samtidigt konstateras att cyklister är den fordonskategori som i sjukvården
som har störst konsekvenser av olyckor i transportsystemet. Det är uppenbarligen
så att den officiella statistiken underskattar antal skador och svårigheten av de skador som uppstår. Att genomföra åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i allmänhet, och cyklister i synnerhet, är en av regionens stora utmaningar, om inte den största. I Stockholms län är fortfarande hjälmanvändningen
mycket god. I etappmålsuppföljningen närmar sig den 70 %. Detta är i paritet med
målnivån år 2020 i hela Sverige, dock under förutsättningen att en allmän hjälmlag
antas.
I förra årets analysrapport konstaterades att olycksutfallet mellan sommar och
vinterhalvår skiljer sig avsevärt åt, även om hänsyn tas till trafikarbete. Tilläggas
kan också att de motorcyklister som förolyckas gör det på sommarhalvåret. Dock
är det inte tillräckligt för att förklara denna avvikelse. Under vintrarna 2009 och
2010 fanns det en hypotes om att snörikedomen påverkade medelhastigheten och
gjorde sidoområden mer förlåtande. Detta är en sannolik förklaring även i region
Stockholm, dock påverkar många olika faktorer utfallet. Trenden fortsätter även om
snömängderna har minskat avsevärt under 2011.
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Regionen följer fortsatt olycksutvecklingen på järnväg. I regionen har 13 (baserat på
statistik för 2002–2011)personer dött varje år i det statliga järnvägsnätet, där majoriteten bedöms vara suicid. Det är uteslutande i anslutning till pendeltågsstationer
som dessa dödsfall sker. Under 2012 kommer Trafikverket att påbörja en större satsning med preventiva åtgärder.
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