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Sammanfattning
Nollvisionen, det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
till följd av trafikolyckor i Sverige, antogs av riksdagen år 1997. Ett steg av
flera mot detta mål var regeringens proposition 2008/09:93 som angav att
antalet omkomna i trafiken bör halveras under perioden år 2007–2020. Detta
motsvarar högst 220 omkomna år 2020. Enligt samma proposition ska antalet
allvarligt skadade reduceras med en fjärdedel. Denna rapport redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord, Norrbottens- och Västerbottens län,
jämfört med utvecklingen i riket. Rapporten utgör en del av det kunskapsoch planeringsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta regionala
trafiksäkerhetsarbetet. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet omkomna och allvarligt skadade samt i relation
till utpekade fastslagna indikatorer, samlade eller som var för sig, bidrar till
en förbättrad trafiksäkerhet.
Tabell 1 sammanfattar nuläget för indikatorerna, nationellt samt för Region
Nord, under år 2017. En bedömning görs för att utvärdera om förändringen från
utgångsår 2007 har gått i den takt som behövs för att nå etappmålet år 2020.
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Tabell 1. Indikatormatris, utfall.
INDIKATOR

OMRÅDE
Nationellt

UTGÅNGSLÄGE

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

440

253

220

I linje med nödvändig
utveckling

34

18

17

I linje med nödvändig
utveckling

5400

4400

4100

I linje med nödvändig
utveckling
Kan ej bedömas

Antal dödade i trafiken
Region Nord

Antal allvarligt
skadade i trafiken

Genomsnittlig
reshastighet

Andel trafikarbete
inom hastighetsgräns,
statligt vägnät
Andel trafikarbete
inom hastighetsgräns,
kommunalt vägnät

Andel trafikarbete
med nyktra förare

Andel bältade i
framsätet i personbil

Nationellt
Region Nord

562

Ej tillgängligt

422

Nationellt

82 km/tim1

78,5 km/tim

77 km/tim

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Region Nord

82 km/tim

78,4 km/tim

77 km/tim

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Nationellt

43 %

45%

80 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Region Nord

50 %

46%

80 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Endast
Nationellt

64 %2

67 %

80 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Nationellt

99,71 %

99,74 %

99,90 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Region Nord

99,80 %

98,78 %

99,90 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

96 %

98 %

99 %

I linje med nödvändig
utveckling

82,5 %

91 %

99 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Nationellt

27 %

44 %

70 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Region Nord

29 %

39,5 %

70 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Nationellt

96 %

98%

99 %

I linje med nödvändig
utveckling

90,3 %

Ej tillgänglig

99 %

Kan ej bedömas

20 %

72%

80 %

I linje med nödvändig
utveckling

–

–

Nationellt
Region Nord

Andel cyklister med hjälm

Andel mopedister med
rätt använd hjälm

1

4

UTVECKLING

Region Nord

Andel trafikarbete med
högsta Euro NCAP-klass

Endast
nationellt

Ökad regelefterlevnad bland
motorcyklister

Endast
nationellt

Andel trafikarbete med
mötesseparering på vägar över
80 km/tim, statligt vägnät

Nationellt

50 %

76 %

90 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Region Nord

28 %

39 %

90 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Andel säkra gång-,
cykel- och mopedpassager i tätort

Endast
nationellt

19 %

27 %

35 %

I linje med nödvändig
utveckling

Andel av kommuner med
god kvalitet på underhåll av
gång- och cykelvägar

Endast
nationellt

18 %

36 %

70 %

Ej i linje med nödvändig
utveckling

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje
med ISO 39001

Endast
nationellt

–

Utgångsår 2004 2Utgångsår 2012
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De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, beslutades år 2015 av
FN:s generalförsamling och anger målet om halvering av antalet omkomna i
vägtrafiken. EU-kommissionen har uttryckt en ambition om att antalet omkomna ska vara nära noll år 2050. Ett etappmål för att nå ovan är att det på
EU-nivå beslutats om en halvering av antalet omkomna i vägtrafiken mellan
åren 2010 och år 2020. Etappmålet på EU-nivå motsvarar i Sverige max 133
omkomna år 2020. I Sverige har regeringen i proposition 2008/09:93 föreslagit att antalet omkomna i trafiken ska minskas från 440 till 220 personer
mellan åren 2007 och 2020. Propositionen föreslår även att antalet allvarligt
skadade ska minska med en fjärdedel, en minskning från 10 000 till cirka
7 500 personer.
Trafiksäkerhetsarbetet har de senare åren intensifierats för att etappmålet
år 2020 ska kunna nås. För att nå etappmålet år 2020 krävs insatser. Regeringen beslutade under år 2016 om Nystart för Nollvisionen som ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. I detta ingår
såväl särskilt fokus på oskyddade trafikanter som att öka samverkan mellan
myndigheter och aktörer för att nå Nollvisionen så kallat Leda samverkan
som Trafikverket fått i uppdrag. Ytterligare siktar man framåt då uppdrag
getts åt Trafikanalys att bland annat föreslå nya etappmål att arbeta mot efter
år 2020. Inom det så kallade Kraftsamling 2020 har det utifrån rådande läge
i trafiksäkerhetsutvecklingen pekats ut att insatsområdena säker hastighet,
säker cykling och nykter trafik ska prioriterats för att etappmålet ska kunna uppnås. Samtidigt har en gemensam inriktning för säker gångtrafik och
en gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped för åren
2016–2020 tagits fram. Även löpande projekt av olika karaktär pågår så som
t.ex. Nyktra-projektet.

*Aktuella indikatorer
•• Hastighetsefterlevnad,
statligt vägnät
•• Hastighetsefterlevnad,
kommunalt vägnät
•• Nykter trafik
•• Bältesanvändning
•• Hjälmanvändning
- Cykelhjälm
- Mopedhjälm
•• Säkra personbilar
•• Ökad regelefterlevnad
bland motorcyklister
•• Säkra statliga vägar
•• Säkra gång-, cykel- och
mopedpassager i tätort
•• Underhåll av gång-,
cykel- och mopedvägar
•• Systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ISO 39001)

För att kunna följa upp trafiksäkerhetsarbetet och styra mot uppsatta mål
har regeringen uttryckt ett behov av kvantifiering av de tillstånd i vägtrafiken som har en betydande påverkan på trafiksäkerheten. Denna målstyrning tillämpas för att uppnå trafiksäkerhetsmålen och arbetssättet syftar
till att skapa ett systematiskt och långsiktigt arbete som är framtaget för
löpande utveckling. De olika tillstånden i vägtrafiken presenteras i form av
olika trafiksäkerhetsindikatorer. Valet av indikatorer baseras på etablerad
kunskap om trafiksäkerhet, såväl nationell som internationell (Vägverket,
2008). Indikatorerna för trafiksäkerhetsarbetet fram till år 2020 reviderades
i samband med översyn år 2012 (Trafikverket, 2012) samt sågs över och
förfinades år 2016 (Trafikverket 2016a). Aktuella indikatorer* framgår
av listan till höger i rutan.

1.1. Syfte

Trafikverket Region Nord har löpande sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen för Norrbottens- och Västerbottens län. Syftet med denna
rapport är att följa upp och analysera antalet omkomna och allvarligt skadade
i vägtrafiken under år 2017 samt följa utvecklingen över tid. Med anledning
av det redovisas därför i många fall även utvecklingen över en längre period
(åren 2006–2017).
Rapporten belyser sex av de tolv utpekade nationella indikatorer som är
möjliga att bryta ner till regional nivå. Dessa ska på så sätt kunna fungera
som ett kunskapsunderlag för berörda aktörer i samhället samt ett stöd för
planeringsåtgärder för att bidra till etappmålet.
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Regeringens mål är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras under
perioden år 2007–2020. Detta motsvarar ett maximalt antal på 220 personer
omkomna i vägtrafiken år 2020. Utöver detta ska även antalet allvarligt
skadade minska med en fjärdedel under samma period, vilket innebär ett
mål på högst 4100 allvarligt skadade personer år 2020. För att möjliggöra
detta krävs åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Regeringen har även uttryckt
att åtgärder som förbättrar barns trafiksäkerhet ska prioriteras.
Antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken samvarierar utifrån i
huvudsak tre faktorer: Systematiskt trafiksäkerhetsarbete, omvärldsfaktorer
samt en slumpmässig variation. Detta innebär i korthet trafiksäkerhethöjande
åtgärder och icke-påverkbara faktorer. Systematiskt trafiksäkerhetsarbete
innebär bland annat säkrare vägar och säkrare fordon samt regleringsfrågor
medan omvärldsfaktorer innebär sådant som påverkar vägtransportsystemet
exempelvis förändringar i konjunktur, demografi samt trafikflöden. Faktorn
slumpmässig variation varierar beroende av storlek på gruppering, vilket i fallet
antalet omkomna kan innebära en variation med +/- 10 procent på nationell
nivå. Dessa faktorer beskrivs mer utförligt under rubrik 3 Påverkande faktorer.

2.1. Omkomna i vägtrafiken

Definitionen på en vägtrafikolycka är ”en olycka som inträffat i trafik på en
väg som allmänt används för trafik med motorfordon, vari det deltagit minst
ett fordon i rörelse och som medfört personskada.” Som omkommen vid en
vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar till följd av skador
från olyckan. Gående som omkommer i fallolyckor (singel) i trafikmiljön
ingår således inte i statistiken över personskador som skett i samband med
vägtrafikolyckor.
Statistiken gällande självmord (suicid) redovisas från och med år 2010
separat och exkluderas därmed ur den officiella statistiken över omkomna
i trafikolyckor. Detta medför att statistik innan år 2010 inte till fullo är
jämförbar med senare år. Under perioden år 2010–2012 ökade antalet
bedömda självmord. En bidragande orsak kan vara att metoden för att
fastställa självmord utvecklades under samma period.
Antalet omkomna under år 2017, nationellt utfall samt motsvarande uppgift
för Region Nord, redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Antal omkomna i vägtrafiken.

Antal
omkomna

Nationellt
Region Nord

ÅR 2006–2008
(GENOMSNITT)

ÅR 2017

440

253

220

I linje med nödvändig utveckling

34

18

17

I linje med nödvändig utveckling

MÅL ÅR 2020

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL
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Nationellt omkom 253 personer, vilket innebär att vi år 2017 är i linje med
nödvändig utveckling mot målet år 2020. Enligt ovanstående tabell omkom
18 personer i Region Nord under år 2017, vilket kan jämföras med 29 personer år
2016. Antalet omkomna personer i vägtrafikolyckor var detta år ett av det lägsta
antalet för såväl regionen i dess helhet som för vårt nordligaste län då enbart
fyra personer omkom i Norrbottens län. Glädjande nog är även utvecklingen
regionalt i linje mot målet år 2020. Viktigt att reflektera över är att detta kan
bero av den slumpvisa variationen och framtida utfall får visa på om trenden
fortsätter i samma riktning.
Nedan figur 1 visar antalet omkomna nationellt under år 2017 samt den nödvändiga utvecklingen och EU-målet om halvering under perioden år 2010–2020.

Figur 1. Antal omkomna (exklusive sjukdom)
år 2006–2017 i vägtrafikolyckor samt nödvändig utveckling fram till år 2020 i Sverige.
Självmord är exkluderade sedan år 2010.
Källa: Trafikverket.

600

Antal

550
500

Faktisk utveckling

450

Suicid

400

EU-mål om halvering fr

350

Nödvändig utveckling

300
250
200
150

Faktisk utveckling
Suicid
EU-mål om halvering från 2010

100
50
0

Nödvändig utveckling

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

Antalet omkomna samt suicid minskade på nationell nivå under år 2017 i
jämförelse med år 2016 vilket totalt sett medför att utvecklingen är närmare
målet för år 2020. Exkluderas suicid ligger utvecklingen, 253 omkomna, i linje
med nödvändig utveckling för år 2017. Trots exkludering av suicid är utvecklingen dock inte i linje med EU-målet om halvering av antalet omkomna.
2019 2020

Figur 2 visar antalet omkomna för Region Nord under år 2017 samt
den nödvändiga utvecklingen samt den regionala motsvarigheten till
EU-målet om halvering under perioden år 2010–2020. Av figuren framgår
det att utvecklingen ligger i linje med nödvändig utveckling för att nå målen
om halvering av antalet omkomna till målåret.
Figur 2. Antal omkomna (exklusive sjukdom)
år 2006–2017 i vägtrafikolyckor samt
nödvändig utveckling fram till år 2020 i
Region Nord liksom EU-mål om halvering.
Självmord är exkluderade sedan år 2010.
Källa: Trafikverket.
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För Region Nord minskade antalet omkomna under år 2017 gentemot år
2016 och andelen suicid var år 2017 högre. Trenden har under perioden
2006–2017 varit positiv då antalet omkomna minskat. År 2017 års utfall är
förhoppningsvis en vändning sedan den negativa utveckling som kunde ses
år 2015–2016.
I figur 3 visas antalet omkomna per trafikantkategori fördelade på kategorierna
bilförare, bilpassagerare, gående, MC, mopedist, cyklist samt övriga. Inom
kategorin övriga innefattas olyckor med tyngre fordon (exempelvis lastbil
och buss) samt terrängfordon (exempelvis snöskoter och fyrhjuling). I och
med detta kan en viss variation finnas för typen av inblandade fordon och
det låga antalet omkomna under perioden år 2007–2017 kan påverka jämförbarheten mellan de olika fordonstyperna inom denna kategori.

25

Figur 3. Antal omkomna per trafikantkategori år 2006–2017 i Region Nord.
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Av figuren framgår att antalet omkomna under perioden år 2006-2017 i
kategorin bilförare har minskat markant. Det finns under perioden en stor
variation inom kategorin men en nedåtgående trend kan urskiljas. Utvecklingen för resterande kategorier är relativt oförändrad och antalet omkomna
per kategori är i stort sett konstant under perioden med vissa års tillfälliga
variationer. År 2017 har exempelvis utfallet i kategorin gående varit ett av de
högsta sedan år 2006.

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2017

11

Det finns i flera trafikantkategorier enstaka extremvärden som kan påverka
trendens storlek. Ett förtydligande av fördelningen av andelen omkomna
inom regionen per trafikantkategori för år 2017 redovisas i figur 4. Genom
denna figurs fördelning belyses tydligare att trafikantkategorierna bilpassagerare och gående har den högsta andelen omkomna i regionen medan
ingen omkommit i varken kategorin cyklister eller kategorin mopedister år
2017. Inte heller år 2016 omkom någon trafikant i samband med moped- eller
cykelolyckor. Trots två års nollvärde kan utvecklingen dock bero på slumpvis
variation och inte en faktisk förbättring av trafiksäkerhetsutvecklingen.

Figur 4. Fördelning av andel omkomna per trafikantkategori i Region Nord år 2017

Övriga 11 %
MC 6 %

Gående 28 %

12

Bilförare 22 %

Bilpassagerare 33 %
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”Bilpassagerare och gående
har den högsta andelen
omkomna i regionen.”
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Fördelningen per trafikantkategori kan även sättas i ett större sammanhang
genom att det faktiska utfallet av andelen omkomna år 2017 i Region Nord
jämförs med ett medelvärde under perioden år 2006–2017 för respektive
trafikantkategori, vilket redovisas i figur 5. Det kan utläsas att andelen
omkomna i trafikantkategorin bilförare har minskat gentemot medelvärde
för perioden medan andelen bilpassagerare samt gående har ökat. I trafikantkategorin gående är andelen omkomna mer än tre gånger så hög år 2017 än
periodens genomsnittsvärde. Detta ger en indikation på att ytterligare åtgärder
krävs för att säkra trafikmiljön för oskyddade trafikanter i deras samspel med
motorfordon. På nationell nivå är gående utpekade och aktuell utveckling
måste följas även regionalt.
Figur 5. Andel omkomna per trafikantkategori år 2006–2017 i Region Nord.
Källa: Trafikverket.
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Analys kan även göras för att visa hur andelen omkomna fördelas på
vägar med olika väghållare. Figur 6 redovisar fördelningen mellan statlig,
kommunal och enskild väghållare under perioden. De olyckor som inte
kunnat placeras i någon av de tre kategorierna redovisas som data saknas.

Övriga

Figur 6. Trend för utveckling av andelen
omkomna per väghållare år 2006–2017
i Region Nord.
Källa: Trafikverket.
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Andelen omkomna är störst på det statliga vägnätet. Detta bör jämföras med
andel trafikarbete per väghållare. Trenden för statliga vägar är nedåtgående
dvs. positiv trots variationen under perioden. Perioden år 2012–2014 hade
betydligt lägre utfall än övriga perioden. De senaste tre åren har en stark
nedgång skett med en minskning på ca 20 procent från år 2015 till år 2017.
För kommunal väghållare kan en ökande trend utläsas. Andelen omkomna
för de kommunala vägarna är dock mycket lägre jämfört med de statliga
vilket innebär att en förändring i antalet omkomna samt slumpvariation har
en stor inverkan på trendlinjen. Den fortsatta utvecklingen bör således tas
i beaktande.

2.1.1. Olyckstyper
Figur 7 beskriver andelen omkomna per olyckstyp under perioden år
2006–2017 för Region Nord. Av figuren framgår att andelen mötes/
omkörningsolyckor år 2017 är mindre än genomsnittet för perioden medan
såväl singel- och korsnings/avsvängningsolyckor är högre än genomsnittet.
Även olyckstypen där fotgängare/cyklister/mopedister varit inblandade
har ökat jämfört med genomsnittet för perioden och uppgår under år 2017
till 28 % av samtliga olyckor, vilket även återspeglades i fördelningen av
andelen omkomna per trafikantkategori i figur 4. Samtliga olyckor inom
denna olyckstyp hade endast fotgängares inblandning då inga cyklister eller
mopedister omkom under år 2017.
Figur 7. Andel omkomna per olyckstyp år
2006–2017 i Region Nord.
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”Sedan år 2012 kan en tydlig
nedåtgående trend ses gällande
mötes-/omkörningsolyckor.”
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Trenden för utvecklingen utifrån antalet singelolyckor inom regionen visas
i figur 8. Den nedåtgående trend som kunde ses redan år 2016 gällande antal
singelolyckor är fortfarande på nedgång under år 2017. Nivån är bland det
lägsta antalet singelolyckor som skett inom regionen under perioden. Det var
endast år 2010 som det skett ett färre antal singelolyckor.
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Figur 8. Trend för utvecklingen av antal
singelolyckor med dödlig utgång år
2006–2017, Region Nord.
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Motsvarande spegling kan göras på utvecklingen av antalet mötes/
omkörningsolyckor inom regionen för samma period år 2006–2017,
vilket visas i figur 9.
Figur 9. Trend för utvecklingen av antal
mötes-/omkörningsolyckor med dödlig
utgång år 2006–2017, Region Nord.
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Sedan år 2012 kan en tydlig nedåtgående trend ses gällande mötes-/
6
omkörningsolyckor med visst trendbrott år 2015. År 2017 skedde det
lägsta antalet
mötes/omkörningsolyckor under hela perioden med enbart två
4
olyckor med dödlig utgång inträffade inom olyckstypen, en minskning med
en olycka2 sedan år 2016. Den positiva utvecklingen under perioden kan bland
annat vara
en effekt av den utökade utbyggnaden av mittseparering som skett
0
inom regionen
de2007
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utifrån vägars trafiksäkerhetsstandard som pågått i omgångar sedan år 2010.
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2.2 Allvarligt skadade i vägtrafiken

Med ”allvarligt skadad” avses en medicinsk invaliditet på 1 procent eller
mer och med ”mycket allvarligt skadad” avses en medicinsk invaliditet på
10 procent eller mer. Själva begreppet medicinsk invaliditet används för att
värdera en funktionsnedsättning oberoende av orsak. Då det i många fall kan
vara ett långt tidsspann från inträffad skada till konstaterad grad av invaliditet
dröjer det som regel tills komplett data finns tillgängligt för redovisning.
Med anledning av detta nyttjas en modell för att beräkna prognostiserat antal
allvarligt skadade.
Etappmålet för år 2020 siktar på att nå ett maximalt antal allvarligt skadade
på 4100 personer. Detta skulle innebära en minskning med en fjärdedel från
utgångsåret 2007 till år 2020. År 2017 har antalet allvarligt skadade på
nationell nivå prognosticerats till 4400 personer, vilket redovisas i Tabell 3.
Tabell 3. Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor
ÅR 2007

Antal
allvarligt
skadade

Nationellt

5400

Region Nord

562

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

4400
Ej tillgänglig

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

4100

I linje med nödvändig utveckling

422

Kan ej bedömas

Fotgängare som skadats allvarligt i samband med en fallolycka inkluderas
inte i ovanstående data då fallolyckor ej ingår i definitionen av en vägtrafikolycka. Skulle fallolyckor ha inkluderats skulle det totala antalet allvarligt
skadade på nationellt plan uppgå till 7900 personer vilket framgår av figur 10.

Figur 10. Prognosticerat antal allvarligt skadade
år 2006–2017 samt nödvändig utveckling
fram till år 2020.*På grund av rutinförändringar har 2015, 2016 och 2017 justerats för
internt bortfall. Ytterligare har ett prognosintervall lagts in för att redovisa eventuella
osäkerheter Redovisar nationellt utfall.
Källa: STRADA, Transportstyrelsen
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Antalet allvarligt skadade för Region Nord under perioden år 2007–2017
redovisas i figur 11. För åren 2015–2017 finns inga beräknade prognosticerade
antal allvarligt skadade tillgängliga. Detta med anledning av att sjukvårdens
rutiner för att samla in uppgifter från patienterna ändrades år 2015 vilket
inneburit att det finns brister i omfattningen av inrapportering till STRADA3.
Rutinförändringarna skedde för att säkerställa att ingen registrering görs
utan patienternas medgivande, vilket i korthet innebär att de patienter som
inte fyllt i en trafikskadejournal inte blir registrerade.
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Figur 11. Antal allvarligt skadade år
2007–2017 samt nödvändig utveckling,
Region Nord.
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Figuren visar på en nedåtgående trend under den redovisade perioden fram
200
till och
med år 2014 och nästan en 40 procentig minskning av allvarligt
skadade. Det går dock inte att dra några slutsatser om hur den faktiska
100
utvecklingen ser ut på grund av bristfälligt dataunderlag. Både nationellt och
regionalt
bidrar antalet fallolyckor där inget fordon varit inblandat, till den
0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
totala nivån
för allvarligt skadade,
vilket innebär att detta är ett betydande
problem som bör nämnas. Den största delen av alla fallolyckor inträffar
vintertid vid ojämna underlag så som snö och halka.

3 STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), ett informationssystem
för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.
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Figur 12 visar antalet och andelen prognosticerade allvarligt samt mycket allvarligt skadade uppdelat för respektive färdsätt. På nationell nivå beräknades
cirka 600 personer vara så allvarligt skadade att de förväntades få en medicinsk invaliditet på 10 procent eller mer vilket innebär att skadan klassas som
mycket allvarlig.

Figur 12. Prognosticerat antal och andel allvarligt skadade (yttre cirkeln)
och mycket allvarligt skadade (inre cirkeln) efter färdsätt 2017. I figuren
visas ej fallolyckor bland gående, nationellt.

Prognostiserat antal/andel skadade
med medicinsk invaliditet 2017
(yttre ring = Allvarligt skadade
inre ring= Mycket allvarligt skadade

Källa: STRADA
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Av nationella data framgår det att cyklister och personer som färdas i
personbil står för cirka 80 procent av alla skadade. Andelarna mellan skadade
motorcyklister, mopedister, fotgängare och personer som färdats i buss/
lastbil/övrigt uppgår till liknande nivåer (4–6 procent i bägge skadegrader).
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Påverkande faktorer
Vid tolkning av utvecklingen för antalet skadade och omkomna i vägtrafiken är det viktigt att ta hänsyn
till några övergripande faktorer som påverkar densamma. (Trafikverket & Transportstyrelsen, 2016):
• Systemförbättringar, också kallat Systematiskt trafiksäkerhetsarbete
• Omvärldsfaktorer
• Slumpvis variation
Förenklat kan man säga att dessa faktorer har en inverkan på trafiksäkerhetsarbetet vilket i sin tur påverkar utfallet
av antalet omkomna i vägtrafiken. Påverkan kan vara direkt eller indirekt, på lång eller kort sikt. Faktorerna kan
även komma att påverka trafikarbetet. Med trafikarbete avses den totala omfattningen av trafik inom ett visst
område under en viss tid redovisat i antal fordonskilometer per år, fördelning efter färdmedel kan ske.

Systemförbättringar
Systemförbättringar, i vissa fall kallat systematiskt
trafiksäkerhetsarbete, har en direkt påverkan
och innefattar åtgärder för säkrare vägar
(exempelvis mötesseparering med mitträcke,
säkra sidoområden), tryggare och säkrare
fordon, utökad övervakning, regleringar och
lagstiftning med mera.

Omvärldsfaktorer
Omvärldsfaktorer ligger utanför vad som
är möjligt att påverka inom det egentliga
trafiksäkerhetsarbetet och kan påverka
både direkt och indirekt. Vädret är en
faktor som direkt kan påverka trafiksäkerheten, både på kort och lång sikt. Även
förändringar i konjunktur och demografi
samt trafikökningar ligger under
denna faktor.
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Slumpmässig variation
Storleken på den slumpmässiga variationen
beror på populationens storlek som i det här
fallet består av antalet omkomna och skadade
i vägtrafiken. Trafiksäkerhetsutvecklingen kan
sägas tillhöra en viss statistisk fördelning och
felmarginalen för omkomna kan vara drygt tio
procent på nationell nivå och högre regionalt
som en följd av mindre datamängd.

Vi belyser här skilda omvärldsfaktorer lite extra då ålderssammansättningen och konjunkturen som
sagt har en indirekt betydelse för trafiksäkerheten. Detta då de påverkar sammansättningen av olika
färdmedel där såväl valet av färdmedel som förändringar i köns- och åldersfördelning bland nya körkortstagare har betydelse för antalet omkomna och skadade i vägtrafiken. Personer i olika åldrar väljer
olika typer av färdmedel och uppvisar även olika beteenden i trafiken. Äldre är skörare rent fysiskt och
kan därmed vara mer skadedrabbade men har samtidigt en större erfarenhet (Trafikverket & Transportstyrelsen, 2016). Konjunkturen påverkar trafiksäkerheten genom att trafikarbetet minskar om
lågkonjunktur råder (Wiklund et al., 2011). Färdmedelsvalet har också betydelse för antalet omkomna.
Lågkonjunktur kan medföra sämre underhåll av fordon samt att andelen nya och säkra fordon kan
minska på grund av inköpskostnaden (OECD/ITF, 2015). En lågkonjunktur påverkar således eventuella
systemförbättringar negativt. Det finns dock inget som tyder på att andelen yngre förare skulle minska
vid en lågkonjunktur (Wiklund et al., 2011).
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Den åldersgrupp som har högst risk att omkomma är personer över 65 år.
Detta beror på att de i högre grad går och cyklar samt att den fysiska förmågan
att klara en kollision minskar med åldern. Personer mellan 18 och 24 år är
den åldersgrupp som har näst störst risk att omkomma i vägtrafiken då de
är aktiva och generellt har ett större riskbeteende, det senare gäller främst
män. För Region Nord har medelåldern ökat under de senaste decennierna,
vilket framgår av figur 13, vilket innebär att den grupp som har högst risk att
omkomma (äldre över 75 år) har och även kommer att öka i antal de närmste
åren. Den grupp som har näst störst risk att omkomma (ungdomar i åldern
18–24 år) kommer troligtvis att minska och kan i sin tur kompensera för
trafiksäkerhetsläget.
Figur 13. Utveckling av medelåldern i
Västerbotten och Norrbottens län
mellan år 2006–2017.
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Trafiksäkerheten påverkas av befolkningssammansättningen och det finns ett
påvisat samband mellan befolkningstäthet, bilanvändning och nyttjandet av
kollektivtrafikutbudet. Befolkningstätheten för respektive län i Sverige framgår
av figur 14. Norrbottens län och Västerbottens län markerade i avvikande färg.
Figur 14. Befolkningstäthet i invånare
per kvadratkilometer. Västerbottens och
Norrbottens län markerade i avvikande färg.

Stockholms län
Skåne län
Västra Götalands län
Hallands län
Blekinge län

Källa: SCB

Västmanlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Östergötlands län
Örebro län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Värmlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Dalarnas län
Västerbottens län
Jämtlands län
Norrbottens län
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Antal/kvadratkilometer

Av figuren framgår det att Region Nord har låg befolkningstäthet vilket i
kombination med tidigare nämnda faktorer innebär att trafikanter i regionen
löper en större risk att omkomma i vägtrafiken i förhållande till trafikanter
i Stockholms län sett på utfall gentemot rådande befolkningstäthet. Antalet
omkomna under perioden år 2006–2017 per 100 000 invånare presenteras i
figur 15 där regionens län samt riket markerat i avvikande färg. Figuren visar
fördelningen av antalet omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare uppdelat
på landets 21 län. Region Nord med Norrbottens län och Västerbottens län
står för en hög andel jämfört med hela riket. Norrbottens län har högst antal
omkomna per 100 000 invånare med ett värde på 6,2 jämfört med rikets värde 3,4.

Figur 15. Antal omkomna i vägtrafiken
per 100 000 invånare för samtliga län,
genomsnitt för år 2006–2017. Regionens län
samt riket markerat med avvikande färg.
Källa: Trafikanalys
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Vädrets påverkan är en faktor som direkt kan påverka trafiksäkerheten, både
på kort och lång sikt. Exempelvis ger säsongsvariation upphov till snabba
förändringar, medan klimatförändringar sker långsammare. Generellt sett är
säsongsvariationen för Region Nord större än för övriga regioner. Detta då
regionen oftast har mer snörika vintrar. Andelen omkomna per månad utfall
under perioden år 2010–2017 i Region Nord jämfört med det nationella
utfallet under perioden år 2010–2017 redovisas i figur 16.
Figur 16. Andelen omkomna per månad i
Region Nord under perioden år 2010–2017
regionalt jämfört med nationell nivå.
Källa Transportstyrelsen.
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Jämförelse har skett under perioden år 2010–2017 gällande fördelning per
månad mellan regionen samt nationellt. Figuren visar att variationen är
större inom Region Nord än i riket, vilket kan beror på en tydligare och
längre snöperiod under framförallt mars–maj. En topp under sommarmånaderna kan förklaras av högre hastigheter som följd av att väglaget och
ljuset leder till en ökad upplevd trygghet. Sommartid blir avåkningar oftast
mer våldsamma då snöns dämpande effekt uteblir. I december månad uppstår en topp i antalet omkomna som kan förklaras av mer intensiv vägtrafik
under jul- och nyårshelg.

dec

En studie pekar även ut tiden som en faktor vilken har betydelse för antalet
omkomna och skadade (Nilsson & Nilsson, 2015). Detta då ny teknik utvecklas
och åtgärder för trafiksäkerhet genomförs över tid. Tidsfaktorn är dock
beroende av det ekonomiska läget då åtgärder och utveckling kan avta vid en
lågkonjunktur, vilket i sin tur påverkar trafiksäkerhetsarbetet.
Enligt Trafikanalys (2018a) ökade trafikarbetet år 2017 för samtliga fordonsslag 4 (personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss samt motorcykel) jämfört med
år 2016. För personbilar, lätta lastbilar och bussar var den totala körsträckan
högre än någonsin. Störst ökning var det för lätta lastbilar där den totala
körsträckan ökade med 3 procent. För personbilar innebär trafikarbetet det
högsta uppmätta sedan mätningars startår 1999. Trots detta har genomsnittliga körsträckan minskat och varje enskild personbil körs mindre. Däremot
har antalet personbilar i Sverige ökat, vilket leder till en ökning av den totala
körsträckan. Det är även viktigt att följa trafikarbetets utveckling för cykel

4 Gäller svenskregistrerade fordon.
5 The European New Car Assessment Programme
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eftersom denna trafikantgrupp utgör en stor andel av alla skadade i trafiken.
Nationella och regionala mätningar saknas av det totala cykeltrafikarbetet.
Trafikanalys har uppdraget att ta fram enhetliga arbetsmetoder.
EuroNcap5 har sedan år 1997 testat och betygssatt bilars krocksäkerhet
för att kontrollera att bilarna uppfyller EU:s krav på skydd av de åkande vid
frontal- och sidokollisioner. I betygssättningen ingår förarstödsystem som till
exempel bilbältesvarnare (sedan år 2003) och antisladdsystem (sedan
år 2009). Sedan år 2016 kan två skilda stjärnklassningar utdelats på vissa
bilar, ena till följd av möjligt extra säkerhetspaket i utbudet till konsumenter
och den andra utifrån den säkerhetsutrustning som nyttjats som standard.
Utvecklingen bland nya bilar har inneburit att 66 procent av alla nya bilar
sålda i Sverige hade högsta säkerhetsbetyg (5 stjärnor) mot slutet av år
2007. Under år 2015 var samma andel 90 procent. (Trafikverket 2018a)
Detta har resulterat i en ökning av trafikarbetet med säkra bilar med
cirka 5 procentenheter per år.
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3.1. Effekter av åtgärder

För att kunna prioritera kostnadseffektiva åtgärder som leder mot uppsatta
mål är utgångspunkt i effektsamband ett viktigt stöd i planeringen av transportsektorn. Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och
sammanställa bättre kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet.
Nedan beskrivs olika effektsamband översiktligt.

6

1.

Sidoområdesåtgärder – Vägens sidoområde behöver utformas så att risken
för svåra personskador vid avkörningsolyckor förebyggs. Sidoområdesåtgärder
innebär säkerhetszonen rensas från oeftergivliga föremål6 eller att sidoräcken
sätts i de fall rensning inte kan ske så som vid stup eller djupt vatten. Även
anordningar med stag eller strävor eller överliggare i bör undvikas då de vid
kollision kan tränga in i fordonet. Där rensning av oeftergivliga hinder inte
är möjligt av olika skäl, eller inte är kostnadseffektivt, sätts istället räcken upp
i syfte att fånga upp fordon. Räckesavslut måste ha utformats och utvinklats
korrekt för att inte motverka effekten av räcket i sig. Moderna sidoräcken
är den effektivaste åtgärden mot singelavkörningar åt höger och tar bort
omkring 90 procent av de svåra olyckorna (Trafikverket, 2017b).

2.

Mittseparering – att mötesseparera vägar är den mest effektiva åtgärden för
att minska mötesolyckor. Enligt Carlsson (2009), har dödsolyckorna i hela
landet reducerats med ca 70 procent på vägar som nu är mötesfria. Reduktionen
uppskattas till cirka 60 färre omkomna per år. Analyser av singelolyckor
visar att cirka 40 procent av olyckorna sker åt vänster, vilket innebär att ett
mitträcke även fångar upp dessa fordon. Detta medför att fysisk mötesseparering inte enbart reducerar mötesolyckor, utan även bidrar till ett
minskat antal singelolyckor. Löpande planeringsarbete för att kunna
mötesseparera fler sträckor i Sverige pågår. Inom regionen finns flera
sträckor utmed de större vägarna angivna som namngivna objekt i Nationell
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden år
2018–2029 vilket innebär att processen för framtida ökad utbyggnad pågår.

3.

Mitt- och sidoräffling – Även räfflade mittremsor kan bidra till en högre
säkerhet då de stödjer föraren och uppmärksammar om och när fordonet
färdas mot/över mittlinjen. Mitträffling uppskattas bidra till en reducering
av minst 10 procent färre omkomna och svårt skadade. Vad gäller vägrensräffling för motorväg visar resultaten att effekten på omkomna och svårt
skadade uppskattas minska totalt med 17 procent (Trafikverket, 2017b).

 ed oeftergivligt föremål menas stolpar som inte ger vika, träd med diameter > 100 mm ca 1,2 m ovan mark, bropelare, kortare
M
betongfundament högre än 0,1 m eller jordfasta stenar högre än 0,1 m, el- och teleskåp samt bergskärning med skrovlig yta.
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2.

3.
7 Effektsamband för transportsystem, beskriven i Traffiksikkerhetshåndboken. http://tsh.toi.no/
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i korsningar – Cirka 25 personer omkommer och ungefär 350
4. Åtgärder
skadas svårt per år i korsningsrelaterade olyckor på statliga vägar. Andelen
korsningsolyckor varierar med hastighetsgräns och vägtyp. Högst effekt ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv, men även mest resurskrävande, är att skapa
planskilda korsningar. I plan är det cirkulationsplatser som ger mest effekt
då de reducerar risken för svåra olyckor med mellan 60 och 75 procent.
Kompletterande korrekt placerad belysning i korsningar reducerar risken
för svåra olyckor med cirka 10 procent (Trafikverket, 2017b).

5.

Förändrad hastighet – Det finns ett starkt samband mellan hastighet och
utfallet av antalet omkomna och skadade. Enligt den så kallade potensmodellen7 medför en sänkning av medelhastigheten med 10 procent att
risken för dödsolyckor minskar med cirka 40 procent. (Trafikverket 2017b)
I genomsnitt räddar vi 15 liv per sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet.
(Trafikverket 2018a) Trafikverket genomför mellan åren 2016–2025 ett
antal sänkningar utmed vägnätet från tidigare 90 respektive 100 km/tim
till 80 km/tim där trafikmängden uppgår till över 2000 fordon per dygn
och mötesseparering saknas. Detta utifrån sambandet mellan hastigheten
fordonet framförs och olycksrisk gällande mötes- och singelolyckor.

7

Effektsamband för transportsystem, beskriven i Traffiksikkerhetshåndboken. http://tsh.toi.no/

4.
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trafiksäkerhetskontroll (ATK) påverkar hastig6. Automatisk
heten på vägen, och har därmed även en påverkan på antalet

olyckor och dess konsekvenser. Uppskattning är att antalet
döda minskar med ca 25–30 procent och döda eller svårt
skadade med 20 procent på sträckor där ATK införts. För alla
skadegrader och alla olyckstyper är effekten en minskning av
trafikolyckorna med 19 procent och en minskning av personskadorna med 17 procent (Trafikverket, 2017b). Kamerorna
ger störst effekt där gällande hastighetsgräns är 70 km/tim
och något mindre effekt vid 90 km/tim.
Varje år genomförs en process i regionen där behov av nya
platser för etablering av trafiksäkerhetskameror (ATK) lyfts
och förtydligas. I processen medverkar en mängd interna
kompetenser så som planerare, trafikingenjörer, samhällsplanerare och projektledare för ATK för att fånga samtliga
inkomna behov från såväl kommuner som allmänheten.
Samråd sker under processen även med polisen inom
respektive län. Beslut om tilldelning till nya ATK-mätplatser
till Trafikverkets regioner fattas nationellt och fördelas dit
de gör bäst nytta över landet.
I Region Nord fanns vid årsskiftet totalt 87 trafiksäkerhetskameror beslutade i Norrbotten och 118 beslutade i
Västerbotten vilket ger totalt 205 trafiksäkerhetskameror
inom regionen. Spridningen för respektive län framgår i
figur 17. Av dessa finns idag 70 kameror i drift i Norrbotten
samt 74 kameror i drift i Västerbotten. Övriga är under
etablering åren 2018–2019. Tilldelningen år 2017 innebar
en ökning med 28 planerade kameror inom regionen med
etablering år 2019, dessa inkluderas i aktuellt ovan angivna
totala antal.

6.

32

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2017

Figur 17. ATK-mätplatser i Region Nord som är i drift eller är beslutade för kommande etablering. Källa: Trafikverket
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Av de tolv nationella indikatorerna bryts sex indikatorer ner på regional nivå.
Dessa följer av nedan lista. Rapporten redovisar även önskvärd målnivå för
respektive indikator. Utöver angivna indikationer redovisas även järnvägssäkerhet inom regionen.
•• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
•• Nykter trafik
•• Bältesanvändning
•• Hjälmanvändning fördelat på användning av cyklister resp. av
mopedister
•• Säkra statliga vägar
•• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort

4.1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

Målet för år 2020 är att 80 procent av det totala trafikarbetet ska ske inom
gällande hastighetsgräns. Från och med år 2016 har även indikatorn delats
in i andel trafikarbete inom hastighetsgräns på ej mötesfria vägar med en
hastighetsbegränsning på 70–90 km/tim. 90 färre personer beräknas omkomma nationellt jämfört med startåret 2004 förutsatt att medelhastigheten
minskar med 5 km/tim. Mellan år 2012 och 2020 har tre riksrepresentativa
mätningar planerats, varav två stycken än så länge är genomförda (år 2012
respektive år 2016). Den senaste mätningen redovisades i föregående års
regionala rapport. Ytterligare en mätning planeras således innan år 2020.
Anledningen till att mätningarna inte utförs årligen är till följd av de
omfattande resurser som krävs. För år 2017 har en skattning genomförts
nationellt gällande andel trafikarbete inom hastighetsgräns på det statliga
vägnätet för att se utvecklingen, vilken visar att en förbättring av efterlevnaden skett med en procentenhet sedan år 2016. Av tabellen framgår
det att andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns på det nationella
statliga vägnätet är 45 procent samt att genomsnittlig reshastighet nationellt
uppgår till 78,5 km/tim. Detta innebär att den genomsnittliga reshastigheten
är nästintill oförändrad sedan år 2016. Utvecklingen är inte i linje med
nödvändig utveckling i någon av punkterna varken nationellt eller regionalt,
se tabell 4.
Med hänvisning till att större hastighetsmätning inte skedde år 2017 finns ej
uppmätta värden för Region Nord tillgängligt. Genom hastighetsindex kan
en genomsnittlig reshastighet beräknas. För regionens del är förändringarna
marginella då det år 2017 uppgår till 78,4 procent, vilket ej är i linje med
nödvändig utveckling för att nå målen år 2020.

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2017

35

Tabell 4. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät, nationellt resp regionalt.

Andel trafikarbete inom
hastighetsgräns,
statligt vägnät

ÅR 2004

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

Nationellt

43 %

45 %

80 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Region Nord

50 %

46 %

80 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Nationellt

82 km/tim

78,5 km/tim

77 km/tim

Ej i linje med nödvändig utveckling

Region Nord

82 km/tim

78,4 km/tim

77 km/tim

Ej i linje med nödvändig utveckling

Enbart
nationellt

47 %

47 %

80 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Genomsnittlig
reshastighet
(km/tim)

Andel trafikarbete
inom hastighetsgräns på ej
mötesfria vägar
med 70–90 km/
tim, statligt vägnät

4.1.1. Utveckling mot målet 2020
Andelen trafikarbete inom hastighetsgränsen har förbättrats marginellt
jämfört med år 2016 på nationell nivå. På regional nivå har andelen
trafikarbete inom hastighetsgräns sänkts marginellt från 46,1 procent till 45,93
procent (avrundat 46 procent) vilket innebär att utvecklingen inte går i linje
med nödvändig utveckling.
Medelhastigheten för Region Nord har sänkts till 78,4 km/tim jämfört med
78,5 km/tim år 2016. Trots en sänkning är utvecklingen inte i linje med vad
som är nödvändigt för att nå uppsatt mål.

4.1.2. Analys och diskussion
Målet om en 80-procentig hastighetsefterlevnad år 2020 är dessvärre långt
borta för regionen. Hög hastighetsefterlevnad är än mer avgörande för det
skärpta EU-målet om maximalt 133 omkomna i svensk vägtrafik år 2020.
För att ligga i linje med nödvändig utveckling för etappmålet år 2020
gällande halvering av antalet omkomna måste andelen totaltrafik som följer
gällande hastighetsgräns ligga kring 75 procent år 2017. Nationellt var utfallet
45 procent vilket i förhållande till nödvändig utveckling medför att målet för
år 2020 blir svårt att nå.
Analyser av hastigheter vid dödsolyckor på nationell nivå visar att förare
som medvetet färdas i hastigheter högre än gällande hastighetsgräns utgör
en betydande del av problembilden. Detta gäller särskilt motorcyklister där

36

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2017

cirka en femtedel av de omkomna har färdats i hastigheter som överskrider
gällande hastighetsgräns med mer än 30 km/tim och i flera fall har ett flertal
avvikelser så som avsaknad av hjälm, överhastigheter eller rattfylleri etcetera
skett. (Trafikverket 2018a)
För att uppnå en förbättrad hastighetefterlevnad är automatiska trafiksäkerhetskameror ett av de möjliga verktygen. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det
144 kameror i drift i Region Nord med ytterligare planerade etableringar för
att nå över 200 kameror inom de närmaste åren. Erfarenheten hittills är att
medelhastigheten sjunker med cirka 8 km/tim nära skåpen samt 3–5 km/
tim mellan skåpen, beroende på hur tätt de står. De positiva effekterna av
kamerorna visar att det fortfarande finns behov av att ytterligare etablera
stationer på vägsträckor där olycksrisken är stor och där medelhastigheterna
är höga. Trafiksäkerhetskamerorna ska i första hand ses som ett system och
inte som punktinsatser. När det gäller tilldelning av kameror sker prioriteringen på nationell nivå i samråd med Polismyndigheten. Under perioden
år 2014–2020 har Trafikverket och polisen planerat och fortsätter planera
för ett årligt tillskott av 200 trafiksäkerhetskameror. Den sammantagna
åtgärden bedöms dock inte vara tillräcklig för att uppnå en 80-procentig
hastighetsefterlevnad.

4.2. Nykter trafik

Minst 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare år 2020. Som
nykter definieras en förare med mindre än 0,2 promille alkohol i blodet.
Tabell 5 redovisar andelen trafikarbete med nyktra förare8 , nationellt
respektive för Region Nord.
Tabell 5. Andel trafik med nyktra förare, nationellt respektive regionalt.

Andel
trafikarbete
med nyktra
förare

ÅR 2007

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

Nationellt

99,71 %

99,74 %

99,90 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Region Nord

99,84 %

98,78 %

99,90 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Av tabellen framgår det att varken nationellt eller regionalt är utvecklingen i
linje med nödvändig utveckling.

8 Indikatorn baseras endast på nykterhet med avseende på alkohol då det idag inte finns fullt tillförlitligt
underlag för att följa utvecklingen av droger i trafiken.
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”I Region Nord har andelen
alkoholpåverkade förare ökat
jämfört med år 2016, en stadig
ökning sedan år 2014.”
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4.2.1. Utveckling mot målet 2020
Resultatet från den nationella mätserien baseras på polisens nykterhetskontroller och visar en liten minskning av andelen nyktra förare jämfört med
år 2016. Nationellt är den aktuella andelen 99,74 procent vilket innebär en
minskning med 0,02 procentenheter och att utvecklingen inte är i linje med
nödvändig utveckling. Från mätseriens startår 2007 har andelen alkoholpåverkade förare i riket minskat något. Figur 18 beskriver rattfylleriets
utveckling under perioden år 2007–2017 över landet.
%

Figur 18. Rattfylleriets utveckling,
fördelat på
Trafikverkets regioner under år
Region Nord
2007–2017. *Alla prov har inte kunnat
Region
Mitt
fördelas ut
eftersom
en del är knutna till
polisregion och inte län. Det handlar om
Region Öst
19 028 prov av totalt 374 546. **Alla prov
har inte kunnat
fördelas ut eftersom en del
Region Stockholm
är knutna till polisregion och inte län. Det
Region Väst
handlar om
15 889 prov av totalt 363 868.
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I Region Nord har andelen alkoholpåverkade förare ökat jämfört med år
2016, en stadig
ökning sedan år 2014. Andelen nyktra förare i regionen är år
10
2017 sämre än föregående år. Det är till och med sämre än vid utgångsåret
2007 och således det lägsta värde uppmätt under perioden. En förklaring kan
0
vara att dataunderlaget,
som på grund av begränsat antal utandningsprov, ger
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017**
större utrymme för slumpvariation och därmed en större osäkerhet i skattningen. Den regionala trenden indikerar en negativ utveckling. Figur 19 visar
andel nyktra förare i regionen under perioden år 2007–2017 samt nödvändig
utveckling som skulle krävas för att målet år 2020 om minst 99,90 procent
nyktra förare i vägtrafiken ska kunna nås.

Figur 19. Andel nyktra förare i Region Nord
under år 2007–2017 med trendlinje.
Punktad linje anger nödvändig utveckling
för att nå målet om 99,90 % år 2020 Alla
prov
under
Andelhar
nyktra
förareår 2016 resp. 2017 inte kunnat
fördelas eftersom en del är knutna till
Trendlinje
polisregion och inte län.

100 %
99,95 %
99,90 %

Nödvändig
Källa:
VTI utveckling

99,85 %
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4.2.2. Analys och diskussion
Under år 2017 omkom det totalt 253 personer i vägtrafiken i riket. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 32 procent (81 personer)
omkommit i alkohol- eller drogrelaterade olyckor 9 under år 2017. Av
samtliga omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor representerade
personbilsförarna 28,9 procent.
I Region Nord uppgick andelen alkoholpåverkade omkomna personbilsförare
till hela 50 procent, vilket visas i figur 20. Då antalet personbilsförare som
omkom under år 2017 enbart var fyra personer innebär detta en låg datamängd varvid slumpvariationen blir hög. Jämfört med år 2016 då 11 procent
av de omkomna personbilsförarna var alkoholpåverkade är årets andel en
markant ökning medan det i antal skiljer en omkommen personbilsförare
som varit alkoholpåverkad.
Figur 20. Antal och andel alkoholpåverkade
bland alla omkomna personbilsförare år
2006–2017 för Region Nord.
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Den andel som årligen redovisas nationellt har sedan år 2006 legat mellan
15 och 28 procent. Inom Region Nord har motsvarande andel haft en större
variation på grund av litet dataunderlag. Ett trendbrott har år 2017 skett från
det tidigare tydliga förhållandet mellan antalet omkomna alkoholpåverkade
personbilsförare samt andelen omkomna alkoholpåverkade personbilsförare.
Trendlinje som visar andelen alkoholpåverkade visar dock att utvecklingen
är nedåtgående.
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Med alkohol- eller drogrelaterad olycka menas där alkohol och/eller droger kunnat påvisas hos antingen någon
inblandad motorfordonsförare, gående eller cyklist. Med alkoholrelaterad olycka innebär då motorfordonsförare
haft alkoholhalt i blodet på 0,2 promille eller mer.
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Under år 2017 utförde polisen i samband med poliskontroller 34033 utandningsprov i Norrbottens län och 37365 utandningsprov i Västerbottens
län. Figur 21 visar utvecklingen av personer som ertappats med misstanke
alkohol- och drograttfylleri i poliskontroller i bägge länen under perioden
år 2013–2017.
Figur 21. Antal personer ertappade i
poliskontroller vid utandningsprov med
misstanke om rattfylleri, Norrbottens län
Droger Västerbotten
och Västerbottens län, år 2013–2017. Totalt
antal utandningsprov uppgick till 34033 i
Norrbotten
respektive
37365 i Västerbotten.
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Figuren visar att ertappade med misstanke om drograttfylleri i Norrbottens län
är närmare 450 personer, en siffra som ökat markant sedan år 2016. Idag finns
inget instrument för slumpmässiga drogtester men antalet misstänkta drograttfyllerister som ertappats kan vara en konsekvens av att fler poliser utbildats inom
ämnet och därmed blivit bättre på att upptäcka drogpåverkade förare.
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Figur 22. Procentuell fördelning
misstänkta alkoholrattfyllerister
utifrån antal utandningsprov
i respektive län år 2017.
Källa: Polisregion Nord.

Antalet misstänkta alkoholpåverkade förare har minskat sedan år 2015 och
är nu på den lägsta nivån sedan år 2013 i bägge länen. Figur 22 visar den
procentuella fördelningen misstänkta alkoholrattfyllerister utifrån antalet
utandningsprov per län år 2017 i regionen. En jämförelse av antalet misstänkta
gentemot antalet utandningsprov visar att andelen alkoholrattfyllerister
i Norrbottens län motsvarar hela en procent av totalen, det vill säga en av
hundra förare kör onykter. I Västerbottens län är andelen cirka 0,7 procent.
En viktig och grundläggande del i arbetet mot rattfylleri är polisens övervakning. Antalet utandningsprov ökade kraftigt fram till år 2007, för att sedan
plana ut och sedan minska igen. För Norrbottens län har minskningen
mellan år 2013 och 2016 inneburit en halvering från 72609 år 2013 till 34077
år 2016. Mellan år 2016 och år 2017 skedde enbart en marginell minskning
då senaste årets antal är i samma härad. För Västerbottens län har en kraftig
minskning av antalet utandningsprov skett från år 2013 då 75771 prov
Alkohol
genomfördes Alkohol
till antalet prov år 2017 då antal prov var 37365 stycken. FörNorrbotten
Västerbotten
ändringen mellan år 2016 till år 2017 har inneburit en minskning av antalet
utandningsprov som uppgår till 27 procentenheter i Västerbotten län.
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4.3. Bältesanvändning

Målet för bältesanvändningen är att minst 99 procent av alla förare och
framsätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 2020. För att följa
utvecklingen används observationsmätningar och denna indikator definieras
som andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna.
År 2017 utfördes 37 000 observationer av personbilar ( jämfört med 53 000
år 2016) som mätningarna bygger på. Observationerna utfördes vid större
cirkulationsplatser i sex mellanstora svenska tätorter. Det nationella resultatet
samt resultatet från observationsmätningarna baserat på ca 31 000 observationer
i Region Nord redovisas i tabell 6.
Tabell 6. Bältesanvändning, nationellt resp. regionalt.

Andel bältade
i framsätet
personbil

ÅR 2007

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

Nationellt

96 %

98 %

99 %

I linje med nödvändig utveckling

Region Nord

82,5 %

91 %

99 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Av tabellen framgår det att den nationella utvecklingen ligger i linje med
nödvändig utveckling för att nå målet år 2020. Andelen observerade bältade
förare samt framsätespassagerare har varit oförändrad sedan år 2015. För
regionens del har ingen förändring skett i andelen observerade bältade
mellan år 2016 och år 2017, vilket innebär att utvecklingen inte är i linje
med den nödvändiga utvecklingen för att nå målet om 99 procent bältade.

4.3.1. Utveckling mot målet 2020
Utvecklingen de senaste åren har varit god och det nationella resultatet för år
2017 uppgick till 97,6 procent, en marginell minskning jämfört med år 2016.
Trots denna marginella minskning har bedömning skett på nationell nivå att
användningen av bilbälte fortfarande ligger i linje med nödvändig utveckling.
Utveckling på nationell nivå åskådliggörs i figur 23.

Figur 23. Andelen bältade i personbilars
framsäte nationellt år 1996–2017, samt
nödvändig utveckling till år 2020.
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Figur 24 visar utvecklingen för Norrbottens län och Västerbottens län.
Figuren visar att bältesanvändningen i Västerbotten har ökat med tre procentenheter till 94 procent under år 2017. Motsvarande andel i Norrbotten under
år 2017 är 84 procent, en minskning med hela sex procentenheter sedan
år 2016. Detta är i nivåer som uppmättes åren 2008–2010 och det
lägsta uppmätta de senaste sex åren.
Figur 24. Observationsmätning av
bältesanvändning i tätort, Region Nord,
år 2004–2017, fördelning per län.
Källa: NTF
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En förklaring till att Region Nords andel är lägre jämfört med övriga delar av
Sverige kan vara att mindre orter generellt sett har lägre bältesanvändning.
Fördelningen av andelen bältade på orter inom de två länen kan återfinnas i
bilaga 1.

2016

2017

44

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2017

4.3.2 Analys och diskussion
En systemförbättrande åtgärd som visat sig öka bältesanvändningen är
bältespåminnare i fordonen. Effektiva bältespåminnare med ljud och ljus har
visat sig ge god effekt för ökad bältesanvändning. Andelen nya bilar som är
utrustade med dessa system fortsätter att öka. Vid analys av Trafikverkets
djupstudier under perioden 2013–2017 visades att antalet obältade förare
eller frampassagerare i dödsolyckor minskar med nästan 80 procent med
bältespåminnare. Den andel av trafikarbetet som utförs med bilar utrustade
med bältespåminnare var 87 procent år 2017, en ökning med 4 procentenheter
sedan år 2016. Jämförelsevis var andelen bilar utrustade med bältespåminnare
för tio år sedan endast 10 procent. Prognoser visar att år 2020 kommer
andelen att stiga till cirka 95 procent. Fordonsflottan kommer inte till 100
procent att utgöras av bilar med bältespåminnare, men ökningen av fordon i
trafik utrustade med bältespåminnare kommer dock troligtvis att bidra
till en ökad bältesanvändning. Därmed är det också sannolikt att målet om
99 procents användning kommer att nås (Trafikverket, 2018a).
Samtliga av de som omkom i en personbil i Region Nord under år 2017 var
obältade. År 2016 var 23 procent obältade. Detta innebär en ökning av
andelen omkomna som varit obältade med 77 procentenheter. Antalet
obältade har varit detsamma mellan åren. Utvecklingen för regionen
under perioden år 2006–2017 redovisas i figur 25.
Antal
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Källa: Trafikverket. *Från och med
år 2010 utan suicid.
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Figur 25. Antal och andel omkomna i
personbil som varit obältade vid olyckstillfället av samtliga med känd bältesanvändning år 2006–2017, Region Nord.
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Lägst bältesanvändning står yngre, manliga personbilsförare förare i åldern
18–25 år för. Samma grupp personbilsförare kör även de äldsta bilarna där
bältespåminnare oftast saknas. Modernare bältespåminnare introducerades
år 2003, samtidigt har 80 procent av de som omkommit samt varit obältade
suttit i en bil som är tillverkade innan detta årtal. En ökning av den generella
bältesanvändningen skulle kunna rädda fler liv med tanke på att bältesanvändningen hos de personbilsförare som omkommer är strax under
40 procent (Trafikverket, 2018a).
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4.4. Hjälmanvändning

Sedan år 1988 har årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning
i Sverige genomförts på nationell nivå. Målet för cykelhjälmsanvändningen
år 2020 är att minst 70 procent ska använda hjälm. Fram till och med år 2015
bygger statistiken på observationsmätningar från VTI och för år 2016 utfördes mätningarna av Markör Marknad och Kommunikation. För Region Nords
del har mätningar skett år 2017 på samma sätt som år 2009–2013 och år 2016
då det på uppdrag av Trafikverket Region Nord gjorts extra observationer
i fem orter under augusti och september. Resultaten från dessa fem orter
samt de två orter i Region Nord (Umeå och Kiruna) som ingår i den ordinarie
riksomfattande mätningen utgör underlaget för indikatorer. Mätningar längre
tillbaka har även inkluderat mopedhjälmsanvändning men Region Nord saknar
observerad hjälmanvändning hos mopedister för år 2017 i likhet med år 2016.
Antalet regionala cykelhjälmsobservationer har varit lägre år 2017 i jämförelse
med år 2016 varför det är svårt att fastställa signifikanta skillnader.
Observationsstudiernas syfte är att undersöka hur hjälmanvändningen förändras över tid för de cyklistkategorier 10 som omfattas av mätningarna. De ger
dock inget svar på vad och vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund
för förändringarna. Observationsstudier kan istället användas som diskussionsunderlag för att söka möjliga förklaringar till större förändringar som skett
inom vissa cyklistkategoriers hjälmanvändning mellan de olika mättillfällena. I
tabell 7 redovisas observerad hjälmanvändning såväl nationellt som regionalt.
Tabell 7. Hjälmanvändning, nationellt resp. regionalt.

Andel
observerade
cyklister med
hjälm
Andel
observerade
mopedister
med hjälm

2007

2017

MÅL ÅR 2020

Nationellt

27 %

44 %

70 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Region Nord

29 %

39,5 %

70 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Nationellt

96 %

98 %

99 %

I linje med nödvändig utveckling

90,3 %

Ej tillgänglig

99 %

Kan ej bedömas

Region Nord

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

Barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden, barn 6 – 15 år som cyklar till/från grundskolor, vuxna (från 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser samt vuxna (från 16 år) respektive barn som
cyklar på allmänna cykelstråk.
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”Målet för cykelhjälmsanvändningen år 2020 är
att minst 70 procent ska
använda hjälm.”
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4.4.1. Utveckling mot målet 2020
Nationellt var cykelhjälmsanvändningen 44 procent för år 2017, vilket är en
ökning jämfört med 2016 års värde på 36 procent. Användningen år 2017 är
det högsta uppmätta under mätperioden år 1996–2017. Utvecklingen under
perioden samt nödvändig utveckling för att nå målet om 70 procent år 2020
redovisas i figur 26.
Figur 26. Andel observerade cyklister med
cykelhjälm, samt nödvändig utveckling till
år 2020.
Källa: VTI (till och med år 2015), Markörs
observationsmätningar (år 2016–2017).
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Trots den positiva utvecklingen under år 2017 var inte utvecklingen på
nationell nivå i linje för att nå målet.
2018

För att kunna följa cykelhjälmsanvändningen på regional nivå genomförs
mätningar i Region Nord. Figur 27 beskriver cykelhjälmsanvändningen
under perioden år 2010–2017 (exkl. år 2014) och redovisar utökade
mätningar för städerna Umeå, Piteå, Luleå, Skellefteå, Kiruna och Boden.

2020

Figur 27. Andel cykelhjälmsanvändning,
Trafikverket Region Nord.
Källa: NTF, VTI samt Markör Marknad på uppdrag av Trafikverket.*År 2014 utfördes ingen
utökad studie på hjälmanvändning, vilket innebär
att endast statistik från Umeå och Kiruna
finns tillgängligt.
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Figuren visar på ett varierande resultat mellan städerna vilket kan bero
på för få ingående data. Tydligt är att Umeå som ort har ökat sin andel
hjälmanvändning markant mellan år 2016 och år 2017, vilket kan vara ett
kvitto på kommunens aktiva arbete med cykelfrågor för att göra det enklare
och säkrare att ta sig fram i Umeå med cykel.
2017
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För Region Nord har den totala andelen cykelhjälmsanvändning ökat med
3 procentenheter jämfört med år 2016 och nivån ligger nu på 39,5 procent.
Utvecklingen för regionen är, trots en ökad andel, långt ifrån att nå målet om
70 procents cykelhjälmsanvändning. Resultatet från de regionala observationerna som presenteras årligen i rapport om cykelhjälmsanvändningen i
norra Sverige visar på att användningen av hjälm är störst i kategorin barn
upp till 10 år i bostadsområden där en andel av 87,9 procent är uppmätt. Detta värde är högre jämfört med samma grupps cykelhjälmsanvändning i övriga
Sverige. Samma mönster finns för barn i såväl kategorin 6–12 år (grundskola)
som för 13–15 år (grundskola), vilket indikerar på att cykelhjälmsanvändningen bland barn i norr är högre än i övriga delarna av landet. Motsvarande
förhållande finns dock ej överlag.
Utöver cykelhjälmsanvändningen, behandlas även användandet av mopedhjälm. Den nationella utvecklingen för perioden år 2012–2017 redovisas i
figur 28 tillsammans med nödvändig utveckling för att kunna nå målet år 2020.
Figur 28. Andel observerade mopedister med
Mopedhjälmsanvändning
hjälm år 2012–2017
nationellt, samt nödvändig
utveckling till år 2020.
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En andel
96 % av 98 procent för år 2017 innebär en ökning i användandet av mopedhjälm95jämfört
med år 2016. Utvecklingen på nationell nivå är nu i linje med
%
nödvändig utveckling för att nå målet år 2020. Perioden år 2012–2015 visade
%
på en94uppåtgående
trend som bröts år 2016 men som förhoppningsvis nu
%
vänt 93
uppåt
igen. Även här bör det uppmärksammas att mätningarna år 2016
var genomförda
av en ny utförare vilket kan påverka jämförbarheten mellan
92 %
de olika
årens
mätningar.
91 %
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Regional data
2017 finns
2015
2017 år 2016
2018 och
2019
2020
2013
2014
2016 under
2012 för mopedhjälmsanvändningen
inte tillgängligt. Data för tidigare års utveckling redovisades i föregående
års regionala rapport.
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4.4.2 Analys och diskussion
Regeringen har arbetat fram en nationell cykelstrategi som vill främja en
säker cykeltrafik genom bland annat cykelhjälmsanvändning. Strategin
vill även lyfta cykelns roll i samhällsplaneringen och funktionell infrastruktur
(Regeringskansliet, 2017). Enligt Trafikanalys (2015) har det sedan
millennieskiftet skett en ökning av cyklandet, främst i storstäder11 samt
tillhörande förortskommuner. Däremot har cyklandet nästan halverats
utanför storstäderna, något som kan ha att göra med stigande medelålder
och inflyttning till storstäderna.
Många kommuner inom Region Nord har som mål att förbättra trafiksäkerheten för att främja både för cyklister samt fotgängare. Satsningar
görs både inom Västerbotten och Norrbotten.
Antalet omkomna i samband med trafikolyckor med cykel har under de
senaste tio åren minskat. Det har däremot inte risken att allvarligt skadas i
samband med cykelolycka och cyklister utgör den trafikantkategori som
löper störst risk att skadas i trafiken. Trenden av allvarligt skadade på cykel
har snarare ökat sedan år 2008 än minskat. En viktig faktor för att lindra
eventuella skador är att nyttja hjälm i det fall olyckan är framme. Inom
Region Nord är hjälmanvändningen fortfarande låg i observerade städer trots
viss positiv utveckling i enstaka fall. Överlag är den nödvändiga utvecklingen
gällande cykelhjälmsanvändning inte tillräcklig för att nå målet år 2020 utan
större insatser och förståelse från trafikanterna. Varken år 2016 eller år 2017
omkom någon person i samband med cykelolyckor inom Region Nord, vilket
är en positiv utveckling och förhoppningsvis en fortsatt trend. Det går dock

11

Med storstad menas kommun där invånarantalet överstiger 200 000 invånare.
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inte att dra några slutsatser om utvecklingen eftersom underlaget är litet
vilket kan ge upphov till slumpvariaton. Nationellt omkom 26 cyklister
år 2017 medan ca 2000 skadades allvarligt. Den vanligaste skadan vid en
cykelolycka är skallskador, vilket visar på vikten av åtgärder för ökad
hjälmanvändning.
På grund av utebliven data för både år 2016 och 2017 går det inte att dra
några slutsatser om utvecklingen för Region Nord gällande hjälmanvändning
av mopedister. Nationellt är användningen av mopedhjälm relativt hög, däremot
är andelen omkomna mopedister som använt hjälm endast 50 procent. Under
år 2017 omkom en person i samband med mopedolycka i riket och ca 230
personer skadades allvarligt. I Region Nord omkom ingen mopedist år 2017.
Det går inte att dra några slutsatser om utvecklingen eftersom dataunderlaget
är litet vilket kan ge upphov till slumpvariaton.
Ett antal gemensamma inriktningar har tagits fram i samverkan med aktörer.
En gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped har antagits
år 2018 mellan ett tjugotal myndigheter och aktörer. Inriktningen är resultatet
av en samverkan och syftar till att på ett systematiskt sätt försöka förstå och
hantera utmaningen att öka säkerheten för både cyklister och mopedister.
För att öka säkerheten för cyklister och mopedister är det viktigt att både
förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt
skulle inträffa. Inom de prioriterade insatsområdena för ökad säkerhet för
cyklister och mopedister utpekas bland annat ökad användning av hjälm och
annan skyddsutrustning (Trafikverket, 2018b).
För att minska antalet omkomna och allvarligt skadade motorcyklister samt
mopedister har strategin Ökad säkerhet på motorcykel och moped. Gemensam
strategi version 3.0 för en 2016–2020 tagits fram. Även här pekas ett antal
insatsområden ut så som bland annat hastighetsefterlevnad, beteende,
hjälmanvändning etc.
I samband med dödsolyckor på fyrhjulingar finns det överlag brister i hjälmanvändandet. Nyttjande av fyrhjulingar är en ökande trend. Det finns olika
typer av fyrhjulingar där fyrhjuliga motorcyklar och terränghjulingar (ATV)
är de vanligaste. Redan år 2013 togs en gemensam strategi fram för ökad
säkerhet på fyrhjulingar. Insatsområden som utpekats för perioden år
2014–2020 är såväl personlig skyddsutrustning som skyddssystem
(Trafikverket, 2013). Hjälmkrav gäller sedan år 2016.
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4.5. Säkra statliga vägar

Etappmålet för år 2020 är att andelen trafikarbete på vägar med hastigheter
över 80 km/tim med fysisk mötesseparering ska uppgå till 90 procent. För att
nå detta mål kan antingen andelen vägar med mötesseparering öka genom
ytterligare utbyggnad av mitträckesvägar. Alternativt kan en sänkning av
rådande hastighetsgräns vara aktuellt till maximalt 80 km/tim på vägar som
inte är mötesseparerade. Tabell 8 redovisar andelen trafikarbete som sker på
vägar med över 80 km/tim och fysisk mötesseparering för dels riket och dels
Region Nord.
Tabell 8. Säkra statliga vägar, nationellt samt regionalt.

Andelen trafikarbete på
vägar med över 80 km/tim
och fysisk mötesseparering

ÅR 2007

ÅR 2017

MÅL ÅR 2020

BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

Nationellt

50 %

76 %

90 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

Region Nord

28 %

39 %

90 %

Ej i linje med nödvändig utveckling

4.5.1 Utveckling mot målet 2020
Andelen trafikarbete på vägar med över 80 km/tim där mötesseparering med
mitträcke finns har ökat både nationellt och regionalt. År 2017 uppgick
andelen trafikarbete på vägar över 80 km/tim med mötesseparering till
39 procent i regionen jämfört med 76 procent nationellt. På bägge nivåer
innebär detta en procentenhets höjning sedan år 2016. Det nationella resp.
regionala målet är att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar med högre
hastighet än 80 km/tim ska ske på mötesseparerade sträckor år 2020. Detta
mål kan nås antingen genom att hastighetsgränsen sänks till 80 km/tim på
vägar med högre hastigheter, eller genom att de byggs om till mötesseparerade
vägsträckor.
Andelen mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/tim fördelad på
Trafikverkets regioner framgår av figur 29.

Figur 29. Andel trafikarbete på mötesseparerad
väg med hastighet över 80 km/tim uppdelat
på Trafikverkets regioner, år 2009–2017.
Källa: Trafikverket
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Region Nord är den region som har lägst andel mötesseparerade vägar
med hastigheter över 80 km/tim. Den regionala andelen har ökat med en
procentenhet sedan år 2016 men siktet att nå målet år 2020 är inte sannolikt.
Den nationella uppnådda andelen på 76 procent är ännu ej i linje med nödvändig
utveckling för att nå det uppsatta nationella målet om 90 procent år 2020.
Andelen mötesfri väglängd vid hastigheter över 80 km/tim inom regionen
ligger år 2017 på sju procent mot det nationella 29 procent. De senaste åren
sedan år 2010 har ökningen enbart skett med två procentenheter
på regionalt plan.
Inom regionen finns flera sträckor utmed de större vägarna angivna som
namngivna objekt i Nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden år 2018–2029. Processen för framtida ökad
utbyggnad pågår således om dock i maklig takt.

4.5.2. Analys och diskussion
I april år 2014 fastställde regeringen den nationella planen som innebär att
den systematiska anpassningen av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard ska fortgå. En inriktning för att förbättra trafiksäkerheten
i Sverige är att samtliga vägar utan mötesseparering samt med högre ÅDT än
2000 fordon (beräknat år 2025) ska begränsas till 80km/tim med utgångspunkt i krockvåldsprinciper och risken för olyckor med dödlig utgång utifrån
trafikmängder på tvåfältsväg. Den långsiktiga ambitionen för anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas standard innebär i korthet;

• att ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha
högst 80 km/tim
• att åtgärder för höjda hastighetsgränser ska ske utmed det utpekade
funktionellt prioriterade vägnätet 12
• att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet
• att riktvärden för buller inte bör överskridas
• att anpassningen är motiverad med hänsyn till den
transportpolitiska måluppfyllelsen

12
Utpekat vägnät viktigt för nationell och regional tillgänglighet utifrån funktionerna godstransporter,
långväga resp. dagliga personresor samt kollektivtrafik.
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Sänkningar till 80 km/tim ska ha genomförts senast år 2025. Statliga vägar med
ett trafikflöde under 2 000 fordon per dygn kommer inte att omfattas av några
systematiska hastighetssänkningar. Detta undantag berör bland annat cirka
757 mil icke mötesfria 90– och 100-vägar, huvudsakligen i Norrlands inland.
Förslagen till justerade hastighetsgränser som omfattas av de så kallade
regionala hastighetsanalyserna, RHA, innebär att antalet omkomna i riket
beräknas minska med cirka sju personer per år till följd av att befintliga
vägsträckor omskyltas. Genom genomförda och planerade investeringar
mellan år 2014 och 2025 beräknas antalet omkomna minska med ytterligare
nio personer efter att samtliga åtgärder är genomförda. Arbetet inom den
första etappen 2016–2018 av sänkningar utmed vägnätet från tidigare 90 resp.
100 km/tim till 80 km/tim är genomförd inom regionen. Under år 2016–2017
sänktes ca 5 mil av de sträckor inom regionen med de högsta trafikflödena.
Samtidigt pågår löpande planeringsarbete för att kunna mötesseparera fler
sträckor. Att nå målnivån 90 procent är för regionens del dock långt bort i tid.
Sett till antal resta kilometer är bilen det dominerande färdsättet och används
vid 80 procent av alla långväga inrikes fritidsresor samt 60 procent av alla
långväga inrikes arbets- och skolrelaterade resor (Prop. 2016/17:21). För resor
upp till fem kilometer står kollektivtrafik, gång eller cykel för 70 procent av
det totala antalet resor.

4.6. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager

En gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) definieras som säker om
den är planskild eller om 85 procent av alla passerande bilister håller 30 km/tim
som maximal hastighet. För att effektivt åstadkomma det sistnämnda krävs
någon form av fysiskt farthinder i anslutning till övergångsstället. Målet för
indikatorn om andel säkra GCM-passager är att minst 35 procent av alla
passager på huvudnät13 för bil ska vara med god kvalité till år 2020.
De inventeringar i GCM-passager och farthinder som gjorts i fält har
resulterat i sammanställningar av vilka typer av passager som finns samt var
de förekommer. Utifrån uppställda kriterier har passagerna sedan inventerats
och registrerats. Under år 2016 och 2017 har en mer systematisk inventering
genomförts på det statliga vägnätet, på Europavägar och riksvägar samt i viss
omfattning även länsvägar.

Tabell 9. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
NATIONELLT
Andel säkra GCM-passager
på huvudnät för bil

2013

2017

MÅL ÅR 2020

19 %

27 %

35 %

13
Med huvudnät avses i denna indikator gator och
vägar inom funktionell vägklass 0–5.
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BEDÖMD UTVECKLING MOT MÅL

I linje med nödvändig utveckling

4.6.1. Utveckling mot målet 2020
Under arbetet med översynen av etappmålen har en målnivå om 35 procent satts. Andelen säkra GCM-passager
har sedan år 2016 ökat med en procentenhet till 27 procent och utvecklingen är i linje med målet år 2020. Figur
30 visar andelen GCM-passager av god kvalitet under perioden år 2013–2017 samt nödvändig utveckling för att nå
målet om 35 procent år 2020. Trots underskridande av nödvändig utveckling har bedömning skett nationellt att
indikatorn är i linje mot målet.
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Figur 30. Andelen GCM-passager med
god kvalitet, nationellt år 2013-2017 .
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Under år 2017 var andelen passager på nationell nivå med god kvalitet 27 procent, 21 procent var av mindre god kvalitet och resterande 53 procent utgjordes
av passager av låg kvalitet. På statligt vägnät, Europavägar, riksvägar samt
länsvägar uppgår andelen passager med god kvalité till 40 procent medan mindre god uppgår till 12 procent och låg kvalitet 48 procent. Fördelningen
efter hastighetsgräns av de klassade som låg kvalitet kan ses i figur 31.
Figur 31. Antal GCM-passager med låg kvalitet
på Europa-, riksvägar-, och länsvägar 0–500
fördelat efter hastighetsgräns.
Källa: Trafikverket.
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I Region Nord har totalt 518 GCM-passager säkerhetsklassats. Av regionens
29 kommuner har 27 påbörjat säkerhetsklassningen och fört in uppgifter i
NVDB. Säkerhetsklassningens fördelning i Region Nord på Europavägar samt
riksvägar framgår av figur 32. Inkluderas även fördelningen på de länsvägar
som klassificerats (material ej komplett) är motsvarande värden 54 procent på
låg kvalitet, 7 procent på mindre god kvalitet och 38 procent på god kvalitet.
Figur 32. Fördelning på kvalitet utifrån
säkerhetsklassade GCM-passager i
Region Nord år 2017. Gäller Europavägar
samt riksvägar.
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4.6.2. Analys och diskussion
Trafikverkets djupstudier visar att mellan 10 och 20 personer omkommer
varje år på GCM-passager i tätort. En majoritet av dessa omkommer på en ej
hastighetssäkrad passage dvs. där bilars faktiska hastighet inte tvingas ner
genom trafikmiljöns utformning, exempelvis genom fartgupp, avsmalningar
etc. Risken för allvarliga skador halveras för de cyklister och fotgängare som
blir påkörda vid en passage om den är hastighetssäkrad.
Detta visar att behovet av anpassade gång- och cykelvägar är nödvändigt
för ökad trygghet i transportsystemet, exempelvis för barn som färdas till
och från skolan Insatser har gjorts under de senaste åren för öka tryggheten
för de barn som vistas i trafikmiljön. Idag blir många barn skjutsade med
bil vilket ökar otryggheten samt skapar en osäker miljö runt skolan (Prop.
2016/17:21)
Eftersom antalet kommuner som ingår i mätningen ökat kraftigt mellan
mättillfällen bör jämförelsen mellan de olika åren göras med försiktighet.
Antalet har ökat från drygt 40 kommuner under perioden år 2013–2014 till
149 kommuner under perioden år 2016–2017. Dessutom har en mer systematisk
inventering av passagerna skett. Detta gör att utfallen inte är helt jämförbara
eftersom fler inrapporterade säkra GCM-passager inte nödvändigtvis
innebär en ökning av andelen säkra passager.
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Enligt regeringens hänsynsmål ska transportsystemets utformning, funktion
och användning anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och
antalet ska minska fortlöpande. Trafikverkets mål för säkerhet på järnväg är
att senast år 2020 ha halverat antalet omkomna från nivån år 2010. Det innebär en minskning från 110 dödade år 2010 till maximalt 55 dödade år 2020.
I antalet ingår självmord (suicid).
Under perioden år 2008–2017 omkom totalt 911 personer (inkl. suicid),
varav 64 personer år 2017. Personpåkörningar (inklusive suicid och gående
i plankorsningar) svarar för mer än 90 procent av de dödade och allvarligt
skadade på järnväg, där andelen suicid är cirka 70 procent.
Näst vanligaste olyckstypen är så kallade plankorsningsolyckor som
definieras som en olycka som inträffar där väg och järnväg korsas i en så
kallad plankorsning. Under år 2017 svarade plankorsningsolyckorna för
16 procent av det totala antalet olyckor med dödlig utgång (Trafikanalys.
2018b). Under en 30-årsperiod har antalet plankorsningsolyckor minskat
kraftigt, men det omkommer fortfarande cirka 10–15 personer varje år i
samband med denna olyckstyp. Definitionen för plankorsningsolycka
ändrades år 2010 till att även inkludera gående och cyklister vilket påverkar
det årliga antalet omkomna för denna kategori. Det är dock oklart hur stor
andel av ökningen som beror på suicid.
Totalt har det under åren 2008–2017 inträffat 860 personpåkörningar med
dödlig utgång (inklusive suicid) på det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.
Utifrån detta har specifika och problematiska sträckor har identifierats för
vidare arbete med åtgärder för att förhindra personpåkörningar så som
stängslingsåtgärder eller inrättande av kameraövervakning. I Region Nord
har ett betydligt färre personpåkörningar med dödlig utgång inträffat jämfört
med övriga regioner, knappt två per år i genomsnitt eller totalt 17 omkomna
under samma period.

5.1. Utveckling mot målet

Utvecklingen gällande antalet omkomna inom järnvägsanläggningen
nationellt under perioden 2008–2017 redovisas i figur 33.
Figur 33. Antal omkomna på järnväg,
år 2008–2017, nationellt.
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Figuren visar en nedgång jämfört med incidenter med dödlig utgång under
år 2017 jämför med år 2016. Andelen suicid är fortfarande hög och står för
80 procent av det totala antalet omkomna. Antal omkomna i Region Nord
redovisas i figur 34.
Figur 34. Antal omkomna på järnväg,
2007–2017, Region Nord. *Värde saknas.
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5.2. Analys och diskussion

För att minska antalet omkomna kan följande åtgärder vidtas: förhindra
(försvåra) för obehöriga att ta sig in på spårområdet samt öka möjligheten
att upptäcka och reagera när obehöriga har tagit sig in. Trafikverket (2017a)
föreslår en inventering av de identifierade sträckorna för att identifiera
behovet av exempelvis stängselåtgärder som försvårar obehörigt tillträde
till spårområdet. Kameraövervakning i anslutning till plankorsningar och
stationsplattformar kan i kombination med stängsling förhindra obehörigt
tillträde till spårområdet. Det är omöjligt att effektivt förhindra obehöriga
att ta sig in på spårområdet med enbart stängsling eller liknande åtgärder.
Kameraövervakning kan därför utgöra ett komplement till stängsling för att
kunna övervaka och vidta åtgärder i samband med en överträdelse.
En åtgärd för att minska risken för personpåkörning vid plankorsningar kan
exempelvis vara att minska det totala antalet plankorsningar inom samma
geografiska område. Kvarvarande plankorsningar kan därefter säkras med
till exempel åtgärder så som helbom eller halvbom.
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”Under år 2017 svarade
plankorsningsolyckorna för
16 procent av det totala antalet
olyckor med dödlig utgång.”
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Figur 1. Användning av bilbälte vid
observationsmätningar genomförda i orter
i Norrbottens län.
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Figur 2. Användning av bilbälte vid
observationsmätningar genomförda i orter
i Västerbottens län.
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