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Förord

Denna rapport redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord, 
Norrbottens län och Västerbottens län, för år 2018 jämfört med  
motsvarande utveckling i riket. Redovisningen har inom regionen  
skett årligen sedan år 1999. 

I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån  
antalet omkomna och prognosticerade antal allvarligt skadade samt 
utvecklingen i relation till utpekade fastslagna indikatorer, som samlade 
eller var för sig, bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet. Ytterligare redo-
visas ett antal prioriterade trafiksäkerhetshöjande insatser som planeras 
genomföras som regionalt förväntas bidra i arbetet mot målet. Rapporten 
ska sammanfattningsvis utgöra en del av det kunskaps- och planerings-
underlag som ska ligga till grund för det fortsatta regionala systematiska 
trafiksäkerhetsarbetet.

Ökad hastighetsefterlevnad har nationellt utpekats ha störst potential  
för att kunna minska antalet omkomna i vägtrafiken. Inför kommande 
planering visar rapporten sammantaget att åtgärder särskilt behöver  
fokuseras till följande områden: 

• Hastighetsefterlevnad

• Nykter trafik

• Säkra vägar

• Bältesanvändning

• Hjälmanvändning på cyklister

Utifrån ovanstående ser vi att det i flera fall handlar om frågor som nära 
berör övervakning. Därmed ser vi att det är viktigt med ett fortsatt gott 
samarbete med Polisen i frågorna. Vi ser även att en fortsatt samverkan 
med kommunerna och regionerna i våra båda län krävs för att tillsammans 
verka för förbättringar i trafiksäkerhetsutvecklingen.

Rapporten är framtagen av Angelica Qarlsin, Strategisk Planerare, 
med stöd av Olivia Häggqvist, Biträdande Strategisk Planerare. 

Augusti 2019

Britt-Marie Majbäck 
Enhetschef Samhällsplanering, Trafikverket Region Nord
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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. 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 4 100 allvarligt skadade 
personer år 2020. För Region Nords del innebär det ett bidrag med maximalt 
17 omkomna år 2020. För allvarligt skadade kan utvecklingen regionalt  
i dagsläget inte följas utan enbart bedömningar kan ske.  

Trafiksäkerhetsutvecklingen år 2018 var negativt med många omkomna så väl 
nationellt som regionalt. Nationellt omkom 324 personer i vägtrafikolyckor varav 
32 av dessa inom Region Nord. Utvecklingen är varken i linje med nödvändig 
utveckling för att nå etappmålen till 2020 nationellt eller regionalt. Inom regionen 
innebar 2018 års utfall det högsta sedan år 2011. Olyckorna har främst skett på 
statlig väg och trafikantkategorierna bilförare och bilpassagerare har den högsta 
andelen omkomna i regionen. Därefter kommer trafikantkategorin Övriga som 
avviker från genomsnittet över en längre period. Andelen omkomna i mötes/
omkörningsolyckor år 2018 är avsevärt mindre än genomsnittet för perioden 
medan såväl singelolyckor och olyckor med fotgängare/cyklister/mopedister är  
i nivå med genomsnittet år 2006–2018. Den största avvikelsen mellan mätseriens 
genomsnitt av omkomna och utfallet år 2018 har skett gällande olyckstypen 
korsnings-/avsvängningsolyckor. Samtidigt kan konstateras att såväl antalet 
singelolyckor som mötesolyckor går nedåt i antal.

Gällande trafiksäkerhetsindikatorer är det enbart indikatorn ”Andel säkra 
gång-, cykel- och mopedpassager” som regionen är i linje med nödvändig 
utveckling. År 2017 redovisades inte indikatorn på regional nivå då 
dataunderlaget var bristfälligt. På grund av den kraftiga ökningen av antalet 
inventerade passager försvårar en jämförelse från år till år. Jämförelse 
mellan år 2017 och 2018 kan således inte göras då mängden passager som 
nu inkluderas har varit i sådan omfattning att andelarna inte är jämförbara. 
Det behöver inte betyda att det faktiska antalet passager med god kvalitet 
har minskat eller ökat utan att fler passager har räknas, vilket påverkar 
andelsfördelningen. Region Nord har år 2018 nått målnivån 35 procent men 
även om målnivån uppnåddes år 2018 betyder det inte att målet kommer att 
nås 2020 på grund av det tillkommande antalet passager. 

Ett problem är att det under lång tid i stora delar av vägtrafiksystemet 
förekommit för höga hastighetsgränser i förhållande till vägarnas säkerhets-
standard. För regionens del har en nedgång skett gällande den genomsnittliga 
reshastigheten då det år 2018 uppgick till 78,1 km/tim, vilket är en förbättring 
av den genomsnittliga reshastigheten med 0,3 km/tim men utvecklingen är 
ändå inte i linje med nödvändig utveckling för att nå målen år 2020. Detta 
gäller även indikatorn andel trafikarbete inom hastighetsgräns. Nivån är där 
fortsatt oförändrad såväl regionalt som nationellt. 

Andelen nyktra förare i regionen har ökat marginellt sedan år 2017. I mätseriens 
tidigare år skedde en svag positiv utveckling men detta har helt stagnerat. Region 
Nord har varit en av de regioner som har lägst andel onykter trafik men samtidigt 
också en av de få regioner där det över tid inte visar på en positiv utveckling.
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Observationerna har visat på att andelen bilbältesanvändning är 93,1 procent  
i Region Nord, varav 95,5 procent i Västerbottens län och 88,7 procent i 
Norrbottens län. Ingen av länen når nödvändig utveckling. Jämfört med 
nationellt utfall är nivåerna på bältesanvändningen alarmerande. Nationellt 
bedöms målet kunna nås då nivån idag uppgår till 98,6 procent.

Andelen cyklister som använder cykelhjälm har över tid haft en försiktig 
ökning i regionen men trots detta sker det inte i linje med nödvändig utveck-
ling för att nå målet om 70 procent hjälmanvänding år 2020. Datamängden 
gällande användning av mopedhjälm bedöms ej vara signifikant men ger 
ändock en indikation på att regionen ligger bra till.

År 2018 uppgick andelen trafikarbete på vägar över 80 km/tim med mötes- 
separering till 39,4 procent i regionen, vilket innebär en ökning på 0,7 procent-
enheter sedan föregående år. Den procentuella ökningen mellan år 2017 och 
2018 innebär för regionen en ökning på två procent och har med detta varit 
högst i landet.

Tabell 1 sammanfattar nuläget för indikatorerna, nationellt samt för Region 
Nord, under år 2018. I kolumnen Bedömd utveckling mot mål har en bedömning 
gjorts för att utvärdera om förändringen från utgångsår 2007 har gått i den takt 
som är nödvändig för att nå etappmålet år 2020. Ytterligare fördjupning utifrån 
respektive indikator återfinns i den omfattning aktuellt i följande rapport.

1 Utgångsår 2004.
2 Utgångsår 2012.

Andel trafikarbete  
med nyktra förare

Region Nord 99,80 % 99,79 % 99,90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 99,71 % 99,73 % 99,90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel bältade  
i framsätet  
i personbil

Region Nord 82,5 % 93,1 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 96 % 98,6 % 99 % I linje med nödvändig  
utveckling

Andel cyklister med 
hjälm

Region Nord 29 % 41 % 70 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 27 % 42 % 70 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel  
mopedister med rätt 
använd hjälm

Region Nord 90,3 % 98 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 96 % 93 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel trafik-arbete med 
högsta Euro NCAP-klass Endast nationellt 20 % 76 % 80 % I linje med nödvändig  

utveckling

Rätt användning av 
motorcykel Endast nationellt – – – Mäts ännu inte, mål saknas

Andel trafik-arbete med 
mötesseparering  
på vägar över 80 km/tim, 
statligt vägnät

Region Nord 28 % 39,4 % 90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 50 % 76 % 90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel säkra gång-, 
cykel- och moped-passa-
ger

Region Nord – 35 % 35 % I linje med nödvändig  
utveckling

Nationellt 19 % 27 % 35 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

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

Endast nationellt 18 % 36 % 70 % Mäts vartannat år.  
Kan inte bedömas

Systematiskt trafiksä-
kerhetsarbete i linje med 
ISO 39001

Endast nationellt – – – Mäts ännu inte, mål saknas

Tabell 1. 
Indikatormatris, utfall i Region Nord  
samt Nationellt.

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Antal omkomna  
i trafiken

Region Nord 34 32 17 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 440 324 220 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Antal allvarligt  
skadade i trafiken

Region Nord 562 – 422 Kan ej prognosticeras

Nationellt 5 400 4 200 4 100 I linje med nödvändig  
utveckling

Genomsnittlig  
reshastighet

Region Nord 82 km/tim 78,1 km/tim 77 km/tim Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 82 km/tim1 78,5 km/tim 77 km/tim Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel trafikarbete  
inom hastighetsgräns, 
statligt vägnät

Region Nord 50 % 45,9 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 43 % 45 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel trafikarbete  
inom hastighetsgräns, 
kommunalt vägnät

Endast nationellt 64 %2 66 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling
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1 Inledning och 
utgångspunkter

Sverige lanserade Nollvisionen som tidigare angivits i samband med beslut 
av riksdagen 1997. Det har lett till en hel del förändringar i sättet att arbeta 
med trafiksäkerhet i Sverige. Även internationellt har Nollvisionens tankar 
fått genomslag och bristande trafiksäkerhet på väg har fått internationellt 
erkännande. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, som 
beslutades år 2015 av FN:s generalförsamling 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. 

Trafiksäkerhet är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons 
krocksäkerhet och användare, den så kallade modellen för säker vägtrafik. 
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 & Transportstyrelsen, 
2016). Aktuella indikatorer framgår nedan. 

• 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

• Underhåll av gång- och  
cykelvägar i tätort

• Systematiskt  
trafiksäkerhetsarbete  
i linje med ISO 39001

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201810
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På nationell nivå omkom 324 personer i vägtrafikolyckor år 2018. 
Bedömningen som gjorts är att etappmålet år 2020 med största sannolikhet 
inte kommer att kunna nås samt att inte tillräckligt kraftfulla åtgärder har 
vidtagits då trafiksäkerhetsindikatorerna på nationellt plan inte har förbättrats 
i önskvärd omfattning.  Ökningen sedan år 2017 med 71 personer som 
omkommit nationellt har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt 
på vägar med hastighetsgräns på 70–90 km /tim. På det kommunala vägnätet 
har olyckorna minskat något. Det har nationellt sett varit en kraftig ökning 
av omkomna i mötes- och omkörningsolyckor samt i kollisioner med tunga 
lastbilar. Ytterligare har antalet omkomna motorcyklister ökat. 

Cyklister och bilister står ännu för cirka 80 procent av alla allvarligt skadade  
i trafiken. Medan antalet allvarligt skadade bilister fortsätter att minska 
har ingen förbättring skett gällande cyklister. Medan bältesanvändningen  
nationellt fortsätter öka och ligger i linje med nödvändig utveckling fortsätter  
dessvärre även andelen nyktra förare att minska. Försämringen innebär att 
målet inte förväntas nås år 2020.

År 2020 närmar sig med stormsteg och trafiksäkerhetsarbetet har de senare  
åren ytterligare intensifierats för att etappmålet år 2020 ska kunna nås. 
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 att driva. I dagsläget finns  
ännu inget nytt etappmål satt för år 2021 och framåt. 

Utifrån rådande läge har det pekats ut att insatsområdena säker hastighet, 
säker cykling och nykter trafik är nycklar som i hög omfattning kan bidra 
till förbättring. Inom ramen för Leda samverkan har Aktionsplan för säker 
vägtrafik 2019–2022 med totalt 111 åtgärder tagits fram i samverkan med 
fjorton berörda myndigheter och aktörer. Åtgärderna som pekas ut berör 
ovan tre insatsområden och visar sig i såväl investeringsåtgärder genom  
ombyggnationer som ska genomföras som frågor om policys, upphandlingar  
och kravställning liksom samverkansarbete.

Samtidigt finns flera långsiktiga fysiska åtgärder för ökad trafiksäkerhet  
så som till exempel att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar  
frontalkollisioner men det har slagits fast att det även behöver genomföras  
åtgärder som har snabbare effekt för trafiksäkerheten. Här spelar exempelvis  
fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror och anpassningar av hastighets- 
gränser utifrån vägarnas säkerhetsstandard en stor roll. 

1.1 Syfte
Syftet med denna rapport är att följa upp och analysera antalet omkomna och 
allvarligt skadade i vägtrafiken inom Norrbottens län  och Västerbottens län 
under år 2018 samt följa utvecklingen som skett över tid (åren 2006–2018).  
Rapporten belyser sex av de tolv utpekade nationella indikatorer som är 
möjliga att bryta ner till regional nivå. 

Rapporten ska utgöra en del av det kunskaps- och planeringsunderlag som 
ligger till grund för det fortsatta regionala systematiska trafiksäkerhets-
arbetet och vänder sig såväl till Trafikverkets verksamhet som till berörda 
aktörer i samhället som i sitt arbete på ett eller annat sätt bidrar till etapp-
målet. Ytterligare redovisas ett antal prioriterade trafiksäkerhetshöjande 
insatser som planeras att genomföras av Trafikverket och som regionalt 
förväntas bidra i arbetet mot målet.

1.2 Läsanvisning
Denna regionala analysrapport, som berör trafiksäkerhetsutvecklingen 
i Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län, ska ses som ett 
fördjupningsdokument till den nationella analysrapport som tas fram 
årligen. I rapporten anges utfallet av de olika indikatorerna för såväl 
regional som nationell utveckling. Däremot sker ingen större fördjupad 
analys av det nationella resulatet, vilket istället kan läsas vidare i 
Trafikverkets publikation 2019:090, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2018. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. 

Rapportens upplägg är i stort baserad på den nationella analysrapporten 
och i vissa avsnitt har text direkt tagits från denna.

Källhänvisningar anges genom hela dokumentet och under respektive 
figur. Data är hämtad från mätningar genomförda av Trafikverket eller 
Transportstyrelsen om inte annat anges i texten. 
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2 Antal omkomna och 
allvarligt skadade

Tabell 2.
Antal omkomna i vägtrafikolyckor

Etappmålet innebär att maximalt 220 personer ska omkomna och högst 
4100 ska skadas allvarligt i vägtrafiken år 2020. För Region Nords del innebär  
det ett bidrag med maximalt 17 omkomna och 422 allvarligt skadade. 

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 vägtrafikolyckor

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Antal omkomna  
i trafiken

Region Nord 34 32 17 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 440 324 220 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Under året omkom 32 personer i vägtrafikolyckor i Region Nord, vilket  
innebär det högsta antalet omkomna i regionen sedan år 2011 då 36 omkom.  
Utfallet år 2018 kan jämföras med året innan, år 2017, då utfallet var  
18 personer vilket var ett av de lägsta utfallen för regionen i dess helhet  
sedan år 2006. Viktigt att belysa är att bägge utfall kan bero av den 
slumpvisa variationen, vilket gör att utfallet måste studeras över tid även 
om antalet år 2018 är olyckligt och kan ses som alarmerande. Utveckling 
över tid kan ses i figur 1 som visar antalet omkomna för Region Nord 
under år 2018, den nödvändiga utvecklingen gentemot etappmålet 2020 
samt den regionala motsvarigheten till EU-målet om halvering under  
perioden år 2010–2020. Utvecklingen kan konstateras inte ligga i linje 
med den nödvändiga utveckling som krävs för att nå målen om halvering 
av antalet omkomna till målåret.

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201814
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I Region Nord ökade antalet omkomna under år 2018 gentemot år 2017 
markant. Trenden har under perioden år 2006–2018 överlag varit positiv 
då antalet omkomna har minskat men den starka initiala nedgång som 
skedde under periodens första hälft har under dess andra hälft helt 
stagnerat. Antalet suicid3, som exkluderas i den officiella statistiken, var 
år 2018 det högsta antalet sedan år 2006 medan om man ser till andel låg 
den i nivå med åren 2013–2015. 

Vid jämförelse med nationella värden kan konstateras att Region Nord 
dessvärre bidragit till det höga antal som dessvärre förolyckades i 
vägtrafiken under år 2018. Även andelen suicid ligger dessvärre högre 
regionalt än nationellt sett till respektive summa. I Sverige omkom under 
året totalt 324 personer i vägtrafikolyckor. Detta innebär även nationellt 
att utfallet inte är i linje med den nödvändiga utveckling som krävs för att 
nå det uppsatta målet år 2020. Antalet omkomna samt suicid på nationell 
nivå under år 2018 är i jämförelse med tidigare år ett avbrott i den tidigare 
stagnerade trenden. Utfallet är långt ifrån etappmålet år 2020 och trots 
exkludering av suicid ligger utvecklingen, 324 omkomna för år 2018, inte  
i linje med nödvändig utveckling mot varken etappmål eller EU-mål, se  
figur 2. Vidare analys gällande det nationella utfallet kan läsas i 
Trafikverkets publikation 2019:090, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2018. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020.

Figur 1. 
Antal omkomna (exklusive sjukdom) 
år 2006-2018 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.

3 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. 

Figur 2. 
Antal omkomna (exklusive sjukdom)  
år 2006–2018 i vägtrafikolyckor i Sverige 
samt nödvändig utveckling fram till år 
2020 och EU-målet om halvering under 
perioden år 2010–2020. Självmord är 
exkluderade sedan år 2010. 
Källa: Trafikverket. 
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I figur 3 visas antalet omkomna per trafikantkategori i Region Nord 
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).
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Figur 3. 
Antal omkomna per trafikantkategori  
år 2006–2018 i Region Nord. 
Källa: Trafikverket.
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Av figuren framgår att antalet omkomna under perioden år 2006–2018 i 
kategorin bilförare åter är nära tidigare medelnivå under mätperioden. Det 
finns under perioden en stor variation men trenden för trafikantkategorin 
bilförare är nedåtgående över mätserien. Utvecklingen för resterande 
kategorier är relativt oförändrad och antalet omkomna per kategori är 
i stort sett konstant under perioden med vissa års tillfälliga variationer. 
Över tid är det främst gående som har en något uppåtgående trend medan 
samtliga övriga kategorier har ytterst svag, i det närmaste stillastående, 
utveckling i vardera riktning. 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 2018 redovisas i figur 4. 
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Genom denna figurs fördelning belyses tydligare att trafikantkategorierna 
bilförare och bilpassagerare har den högsta andelen omkomna i regionen. 
Fördelningen skiljer sig från år 2017 då gående och bilpassagerare hade 
de största andelarna. Under år 2018 omkom ingen i kategorin mopedister 
år 2018, i likhet med så väl år 2016 och 2017. Trots flera års nollvärde kan 
utvecklingen bero på slumpvis variation och inte en faktisk förbättring av 
trafiksäkerhetsutvecklingen då värdena är så pass små. I aktuell figur kan 
ytterligare ses att kategorin Övriga hade den tredje största andelen efter 
bilförare och bilpassagerarna. Kategorin innefattar som sagt olyckor med 
tyngre fordon (exempelvis lastbil och buss) samt terrängfordon (exempelvis 
snöskoter och fyrhjuling) och uppgick för regionen till 13 procent. Jämförs 
detta med fördelningen över en längre period kan det utläsas att år 2018 är 
en dubblering av medelvärdet över tid för kategorin.

Fördelningen per trafikantkategori kan även sättas i ett större sammanhang  
genom att det faktiska utfallet av andelen omkomna år 2018 i Region Nord 
jämförs med ett medelvärde under perioden år 2006–2018 för respektive 
trafikantkategori, vilket redovisas i figur 5. När jämförelse mellan 
medelvärde för mätserien och utfallet år 2018 sker kan ses att utfallet i 
fråga om andelsfördelning i flera fall är i paritet med varandra. Enbart 
trafikantkategorin MC respektive Övriga avviker i större omfattning. 
Trafikantkategorin Gående är i likhet med föregående år fortsatt högre 
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 4. 
Fördelning av andel omkomna per  
trafikantkategori i Region Nord år 2018. 
Källa: Trafikverket.
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Figur 5. 
Jämförelse andel omkomna per trafikant-
kategori år 2006-2018 gentemot utfall  
år 2018, Region Nord. 
Källa: Trafikverket
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Nationellt är det bland personbilister som den största ökningen av antalet 
omkomna skett. Det kan till viss del förklaras med att antal omkomna 
personbilister i kollision med en tung lastbil har ökat kraftigt under år 
2018 jämfört med år 2017, från 18 till 45 omkomna på nationell basis. 
Under mätserien 2007–2018 har tung lastbil varit inblandade flertalet 
av åren i Region Nord. Enbart år 2013 uteblev en sådan olycka. I figur 6 
visas utvecklingen av antalet omkomna fördelat efter om tung lastbil var 
involverat eller ej. Under år 2018 omkom sju personer i regionen i olycka 
där tung lastbil varit inblandad i jämförelse med två personer år 2017 
och genomsnittet för hela perioden. Utfallet 2018 motsvarande andelen 
omkomna i olycka där tung lastbil varit inblandad 22 procent, vilket kan 
jämföras med genomsnittet 17,5 procent över perioden. Sett till ett längre 
perspektiv kan dock inte utfallet för Region Nords del anses avvika i större 
omfattning sett till andel omkomna och inblandning av tunga fordon då 
flertalet år visar sig har hög andel inblandning. Ytterligare är datamängden 
liten varvid den slumpmässiga variationen är stor. 

Figur 6. 
Fördelning år 2007–2018 gällande  
antalet omkomna där inblandning av  
tung lastbil skett respektive ingen tung 
lastbil varit inblandad vid olyckstillfället, 
Region Nord. 
Källa: Trafikverket.
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Viktigt att notera är att analyser av djupstudier efter dödsolyckor visat på 
att det i de allra flesta fall inte varit lastbilarna som orsakat olyckorna. På 
nationell basis har det visat sig att det i 9 av 10 fall har varit personbilen 
som kommit över i mötande körfält. Merparten av de omkomna i kollision 
med tung lastbil omkom på vägar utan mötesseparering med en högsta 
tillåtna hastighet 70 respektive 90 km/tim. Förklaring till varför utfallet 
varit så pass högt nationellt kan till viss del häröras till ökat trafikarbete 
för lastbilar liksom att viss slumpvis variation spelar in, men ökningen har 
bedömts vara för stor för att bara förklaras av slump. Dock har ingen tydlig 
förklaring kunnat ges vid den nationella analys som genomförts. 
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Figur 8. 
Andel omkomna per olyckstyp år  
2006–2018 i Region Nord. 
Källa: Trafikverket/Transportstyrelsen.
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Figur 9. 
Trend för utvecklingen av antal omkomna 
i korsnings/avsvägningsolyckor med  
dödlig utgång år 2006–2018,  
Region Nord. 
Källa: Trafikverket/Transportstyrelsen.

2.1.1 Olyckstyper
Nedan beskrivs andelen omkomna per olyckstyp under perioden år  
2006–2018 för Region Nord. Av figuren framgår att andelen omkomna  
i mötes/omkörningsolyckor år 2018 är avsevärt mindre än genomsnittet  
för perioden medan såväl singelolyckor och olyckor med fotgängare/-
cyklister/mopedister är i nivå med genomsnittet. Den största avvikelsen 
mellan mätseriens genomsnitt och utfallet år 2018 har skett gällande 
olyckstypen korsnings/avsvängningsolyckor. Andelen uppgick år 2018  
till hela 31 procent i jämförelse med genomsnittet 8 procent. Detta innebär 
en ökning från år 2017 med 20 procent då motsvarande andel uppgick till  
11 procent. Andelen omkomna i möte/omkörningsolyckor har från år 2017 
till 2018 sjunkit med 13 procent, från 22 procent till 9 procent. 
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Utfallet år 2018 var en ytterst stor avvikelse gentemot mätseriens genom-
snitt och gällande olyckstypen korsnings/avsvängningsolyckor. Andelen 
uppgick år 2018 till hela 31 procent, till numerären 10 omkomna. I figur 9 
visas fördelningen på antalet omkomna i korsningsolyckor över perioden  
år 2006–2018. Datat är i litet omfång varvid det den slumpvisa variationen 
är hög. Utvecklingen över kommande år måste följas för att se om detta är 
ett trendbrott eller enbart en isolerad tillfällighet.
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Analys kan ytterligare göras för att visa hur andelen omkomna fördelas på 
vägar med olika väghållare. Figur 7 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. 

Andelen omkomna är genomgående under hela perioden störst på det statliga 
vägnätet, vilket kan förklaras utifrån såväl andelen trafikarbete på vägar med 
statlig väghållare som de hastighetsgränser som går på det statliga vägnätet. 
Trenden för andelen omkomna på statliga vägar är nedåtgående det vill 
säga positiv trots variationen under år 2006–2018. Perioden år 2012–2014 
hade ett utmärkande betydligt lägre utfall på det statliga vägnätet än under 
resterande delar av perioden. På nationellt plan har nästan hela ökningen 
av antalet omkomna skett på det statliga vägnätet. För regionens del ligger 
andelsutfallet 2018 i paritet med utfallet tidigare år trots att en ökning mellan 
år 2017 och 2018 kan skönjas. Tydligt är att sambandet mellan trend för andel 
inom statligt och kommunalt väghållarskap är starkt. Andelen omkomna på 
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 trendlinjens riktning. 

Figur 7. 
Trend för utveckling av andelen  
omkomna per väghållare år 2006–2018  
i Region Nord. 
Källa: Trafikverket. 
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Trenden för utvecklingen av antalet singelolyckor inom regionen visas  
i figur 10. Trenden för perioden 2006–2018 visar på nedåtgående. Dock är 
utfallet år 2018 högre jämfört med samtliga från år 2010 och framåt. Den 
markanta nedgång som kunde ses år 2015–2017 gällande antal singel- 
olyckor har nu brutits.
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Motsvarande spegling kan göras på utvecklingen av antalet mötes/-
omkörningsolyckor inom regionen för samma period år 2006–2018,  
vilket visas i figur 11.

Figur 10. 
Trend för utvecklingen av antal singel-
olyckor med dödlig utgång år 2006–2018, 
Region Nord. 
Källa: Trafikverket/Transportstyrelsen.

Figur 11. 
Trend för utvecklingen av antal mötes/-
omkörningsolyckor med dödlig utgång år 
2006–2018, Region Nord. 
Källa: Trafikverket/Transportstyrelsen. 
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Sedan år 2012 kan en tydlig nedåtgående trend ses gällande mötes/-
omkörningsolyckor med visst trendbrott år 2015. År 2017 skedde det 
lägsta antalet mötes/omkörningsolyckor under hela perioden där endast 
två olyckor med dödlig utgång inträffade. Utfallet år 2018 ligger i samma 
nivå då det enbart skiljer en olycka mellan åren. Den positiva utvecklingen 
under perioden kan bland annat vara en effekt av den utökade utbyggnaden 
av mötesseparering som skett inom regionen de senaste åren liksom 
systematiskt anpassade hastigheter utifrån vägars trafiksäkerhetsstandard 
som pågått i omgångar sedan år 2010. Dock spelar den slumpmässiga 
variationen även in med tanke på den bristfälliga datamängden.
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2.2 Prognosticerat allvarligt skadade i vägtrafiken

Figur 12. 
Antal allvarligt skadade år 2007–2018 
samt nödvändig utveckling, Region Nord. 
Källa: STRADA. 
Diagrammet påverkas eftersom  
Norrbotten inte har registrerat  
sjukvårdsuppgifter för år 2011 och  
har bristfällig statistik för år 2012).  
Data saknas för åren 2015–2018.

4 STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), ett 
informationssystem för data om 
skador och olyckor inom hela 
vägtransportsystemet.

Figur 13. 
Prognostiserat antal allvarligt skadade 
2006–2018 samt nödvändig utveckling 
fram till år 2020. Felstaplarna anger 
osäkerheten i det prognosticerade antalet 
men tar inte hänsyn till bortfall. På grund 
av rutinförändringar har 2015, 2016, 2017 
och 2018 justerats för internt bortfall. 
Figuren är hämtad från den nationella 
rapporten. 
Källa: Transportstyrelsen

Antalet prognosticerade allvarligt skadade för Region Nord under perioden 
år 2007–2018 kan inte redovisas. Figur 12 visar antalet allvarliga skadade 
år 2007–2014 med utebliven prognosticering år  2015–2018. De år som 
data funnits tillgänglig har indikationer på en nedåtgående trend visats. 
Under samma period visades på en nästan 40 procentig minskning av 
allvarligt skadade. Med anledning av att data för de senare åren inte kunnat 
prognosticeras kan heller inga slutsatser om hur den faktiska utvecklingen 
ser ut dras. 
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Nationellt har utfallet på 4200 allvarligt skadade år 2018 inneburit en 
minskning med 22 procent från mätseriens startår 2006–2008 till år 2018. 
Utfallet för allvarligt skadade ligger under linjen för nödvändig utveckling 
och har minskat de senaste åren dock har bedömning i samband med analys 
gjorts att det trots det är möjligt att målet till 2020 på nationellt nivå.
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Knappt hälften av de som skadas allvarligt över landet gör det på det 
kommunala vägnätet och knappt 30 procent skadas på det statliga vägnätet. 
Cyklister och personer som färdas i personbil är de trafikantgrupper som 
utgör störst andel av både allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade. 
Dessa två grupper utgör tillsammans nära 80 procent av alla skadade inom 
respektive allvarlighetsgrad.
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Tabell 3.
Allvarligt skadade i vägtrafik- 
olyckor – prognosticerade värden.  
Fallolyckor exkluderade.

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Antal allvarligt  
skadade i trafiken

Region Nord 562 – 422 Kan ej prognosticeras

Nationellt 5400 4200 4100 I linje med nödvändig  
utveckling

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 nationellt och 422 allvarligt skadade inom Region Nord. 
I detta inkluderas inte fotgängare som skadats allvarligt i samband med en 
fallolycka då dessa olyckor ej ingår i definitionen av en vägtrafikolycka. År 
2018 har antalet allvarligt skadade inom Norrbottens län och Västerbottens 
län inte kunnat prognosticerats. Ej heller har prognosticering kunnat ske 
gällande personer som bedöms vara så allvarligt skadade att de förväntas 
få en medicinsk invaliditet på 10 procent eller mer. Vid sådana fall klassas 
skadan som mycket allvarlig. Det prognosticerade utfallet på nationell nivå 
är 4 200 personer, varav cirka 500 personer bedömts som mycket allvarligt 
skadade. För antalet skadade är den slumpvisa variationen av mindre 
betydelse än för antalet omkomna.

Som källa för allvarligt skadade används systemet STRADA4, vilket 
bygger på uppgifter från Polisen och akutsjukhus. Antalet allvarligt 
skadade beräknas utifrån samtliga skador som rapporteras in av 
sjukvården och som har uppstått i trafiken. Detta eftersom det endast 
går att prognosticera antalet allvarligt skadade genom sjukvårdsbedömd 
skadeinformation. Sjukvårdens rapportering till Strada är inte obligatorisk 
och rapporteringsfrekvensen kan påverkas av faktorer som till exempel 
arbetsrutinförändringar, personalomsättning eller arbetsbelastning. Så 
sent som januari 2016 anslöt sista akutsjukhuset till STRADA.  På grund 
av visst bortfall när samtliga akutsjukhus inte var anslutna till systemet 
har det över åren skett  justeringar för att kompensera för detta nationellt. 
För Region Nords del anslöt senaste sjukhus med akutmottagning redan 
år 2011, varvid det bortfall med anledning av den parametern inte är lika 
omfattande på regional nivå. År 2015 ändrades även sjukvårdens rutiner för 
att samla in uppgifter från patienterna, vilket inneburit att det finns brister 
i omfattningen av inrapportering till STRADA. 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. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Antal

20202019 201820172015 201620142013201220112010200920082007

Allvarligt skadade 
(fallolyckor gående)

Nödvändig utveckling

Allvarligt skadade 
(exkl fallolyckor gående)



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2018 29 ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201828

3 Påverkande faktorer

5 Med trafikarbete avses den 
totala omfattningen av trafik inom 
ett visst område under en viss tid 
redovisat i antal fordonskilometer 
eller axelparskilometer.

Vid tolkning av utvecklingen för antalet skadade och omkomna i väg-
trafiken är det viktigt att ta hänsyn till några övergripande faktorer som 
påverkar densamma. Dessa är även viktiga att beakta inför tolkning av 
utvecklingen av antalet omkomna och skadade.

Systemförbättringar, också kallat  
Systematiskt trafiksäkerhetsarbete 
– innefattar åtgärder för säkrare vägar (exempelvis mötesseparering 
med mitträcke, säkra sidoområden), tryggare och säkrare fordon, 
utökad övervakning, regleringar och lagstiftning med mera.

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. 

Slumpvis variation 
– 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 i storleksordningen drygt tio procent på nationell 
nivå och högre regionalt som en följd av mindre datamängder.

Förenklat har dessa faktorer 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 och med snabb eller 
långsam förändring. Faktorerna kan även komma att påverka trafikarbetet5 
och fördelningen på fordonsslagen. 
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3.1 Fokus på omvärldsfaktorer
I den nationella rapporten belyses omvärldsfaktorernas6 påverkan på  
trafiksäkerheten, bland annat trafikarbete, befolkningens ålderssamman-
sättning samt väderlek. Vissa kan ha direkt påverkan så som väder 
medan andra har mer indirekt påverkan så som ålderssammansättning. 
Konjunktur påverkar val av färdmedel, vilket i sin tur har betydelse för 
trafiksäkerhetsutvecklingen. Såväl åldersstruktur som konjunkturläge 
påverkar sammansättningen av olika färdmedel där både valet av färd- 
medel och förändringar i köns- och åldersfördelning bland nya körkorts-
tagare har betydelse för antalet omkomna och skadade i vägtrafiken. 
Konjunkturen påverkar trafiksäkerheten genom att trafikarbetet minskar 
om lågkonjunktur råder (Wiklund et al., 2011). Färdmedelsvalet har 
också betydelse på 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. 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 trafikarbetet och trafiksäkerheten. Arbetslöshetens  
storlek används ofta som mått på ekonomisk utveckling. Nationellt har visats 
att arbetslösheten minskade mellan år 2017 och 2018 och att en kulminering 
av högkonjunkturen skulle kunna ha positiv verkan på trafiksäkerheten.

Samtliga tre faktorer nämnda ovan påverkar sammantaget den körsträcka 
som trafikanterna färdas, det vill säga trafikarbetet utmed våra vägar, 
vilket har en direkt koppling till antalet omkomna. Vi belyser nedan de 
omvärldsfaktorer som kan speglas regionalt.

3.1.1 Befolkningsutveckling och ålderssammansättning
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). 

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. I Region Nord har befolkningen ökat med cirka 11 000 personer 
från 2006 till 2018, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Under perioden 
2006 till 2018 sjönk invånarantalet markant åren 2008–2009 för att sedan 
vända starkt uppåt från 2011 och framåt. Den stora befolkningsökningen har 
skett i Västerbottens län som från 2006 ökat med cirka 4,5 procent medan 
Norrbottens län snarare har minskat marginellt, se figur 14.

6 Omvärldsfaktor – en faktor som  
påverkar trafiksäkerheten, men 
som ligger utanför det som kan 
påverkas inom det egentliga trafik-
säkerhetsarbetet.

Figur 14. 
Förändring av folkmängd under perioden 
år 2006–2018, vänster axel folkmängd i 
Norrbottens län samt Västerbottens län, 
höger axel total folkmängd i Region Nord. 
Källa: SCB
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Åldersstrukturen i regionen har förändrats över åren. Andelen har minskat  
i åldersgrupperna 18–24 år samt 45–64 år samtidigt som åldersgruppen 
65–74 år har ökat mest, se figur 15. Motsvarande förändring har skett  
i bägge länen men andelsfördelningen skiljer sig en aning då ålders-
grupperna 45–64 år, 65–74 år samt 75 år och över i samtliga tre fall är 
jämförelsevis högre i  Norrbottens län.
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Utvecklingen över tid visar tydligt att befolkningen blir allt äldre. 
Medelåldern låg år 2018 på cirka 44 år i Norrbottens län, vilket 
är en uppgång med cirka 1,5 år sedan år 2006, respektive 42 år i 
Västerbottens län, en i jämförelsen mindre ökning på cirka 0,8 år.

Figur 15. 
Befolkningens åldersfördelning inom 
Region Nord mellan år 2006–2018. 
Källa: SCB
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Trafiksäkerheten påverkas som sagt av befolkningssammansättningen och 
det finns även ett påvisat samband mellan befolkningstäthet, bilanvändning 
och nyttjandet av kollektivtrafikutbudet. Befolkningstätheten för respektive 
län i Sverige framgår av figur 17. Norrbottens län och Västerbottens län 
markerade i avvikande färg.

Figur 17. 
Befolkningstäthet 
i invånare per 
kvadratkilometer  
år 2018 (befolkningen  
den 31 december 2018  
i relation till landarealen 
den 1 januari 2019). 
Västerbottens län och  
Norrbottens län markerade  
i avvikande färg. 
Källa: SCB

Figur 16. 
Utveckling av medelåldern i  
Västerbottens län och Norrbottens län  
mellan år 2006–2018. 
Källa: SCB

2018 2016 2014 2012201020082006 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Norrbottens län

Västerbottens län

Trend Norrbottens län

Trend Västerbottens län

40

41

42

43

44

45

Medelålder

Figur 18. 
Antal omkomna i 
vägtrafiken per 100 000 
invånare för samtliga 
län, genomsnitt för år 
2006–2018. Regionens 
län samt riket markerat 
med avvikande färg. 
Källa: Trafikanalys
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3.1.2 Vädret och årstidernas påverkan
Vädret 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. Skillnaderna mellan utfall 
för regionen och nationellt gällande andelen omkomna per månad under 
perioden år 2010–2018 kan ses i figur 19. Region Nord har under perioden en 
annan kurva för utfallet andelen omkomna per månad gentemot riket. Detta 
kan bero på att det inom länen råder en tydligare och längre snöperiod under 
framförallt mars-maj, vilket innebär att snöns täcke till viss del dämpar 
och skyddar från de oeftergivliga föremål7 som kan finnas i sidoområdena. 
En topp under sommarmånaderna kan förklaras av en kombination av 
högre hastigheter som följd av att väglaget och ljuset som leder till en ökad 
upplevd trygghet samt ökad trafik under semesterperioden. 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.
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Länen i Region Nord är de län som har bland den lägsta befolkningstätheten 
i riket. Detta i kombination med tidigare nämnda faktorer innebär att 
trafikanter i regionen löper en större risk att omkomma i vägtrafiken. Antalet 
omkomna under perioden år 2006–2018 per 100 000 invånare presenteras 
i figur 18 där regionens två län samt riket är markerat i avvikande färg. 
Figuren visar genomsnittlig fördelning av antalet omkomna i vägtrafiken 
per 100 000 invånare uppdelat på landets 21 län över perioden år 2006–2018. 
Region Nord med Norrbottens län och Västerbottens län står för en hög 
andel jämfört med hela riket där Norrbottens län har högst antal omkomna 
per 100 000 invånare med ett värde på 6,2 jämfört med rikets värde 3,4.

Figur 19. 
Andelen omkomna per månad i Region 
Nord under perioden år 2010–2018 
regionalt jämfört med nationell nivå under 
samma period.   
Källa: Transportstyrelsen.
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7 Med oeftergivligt föremål menas 
stolpar som inte ger vika, träd  
med diameter > 100 mm cirka  
1,2 m ovan mark, bropelare, 
kortare 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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9 The European New Car  
Assessment Programme

3.1.3 Trafikarbete 
Trafikarbetet på en vägsträcka är summan av längden på alla resor  
som fordon utför under en bestämd tid. Trafikarbetet i ett område är  
då summan av alla resor längs alla vägsträckor i området och uttrycks  
i fordonskilometer eller axelparskilometer.

Dominerande är personbilar som står för cirka 81 procent av det totala  
trafikarbetet på Sveriges vägar sett till antal resta kilometer. Bilen används 
vid 80 procent av alla långväga inrikes fritidsresor samt vid 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. 

Det totala trafikarbetet har ökat marginellt mellan år 2017 och 2018 med 
cirka 0,6 procent. Sett till en längre period har det totala trafikarbetet ökat 
med cirka 7 procent jämfört med medelvärdet för perioden 2006–2017  
(Trafikanalys 2019a). Nationellt har det inte kunnat påvisas någon 
förändring av det totala trafikarbetet för motorfordon på statliga vägar  
år 2018 jämfört med 2017. Mätningar har visat på en ökning med 0,4 procent, 
vilket ligger inom den statistiska felmarginalen. En ökning med 2,6 procent 
har dock skett gällande de tunga fordonens trafikarbete (jämfört cirka  
1,0 procent åren 2006–2017) medan trafikarbetet med personbilar är i stort 
sett oförändrat. Ökningen för tunga fordon är som störst på Europavägar  
där ökning med hela 5,0 procent skett (Trafikverket 2019a). 

Region Nord är stort men trafikeringen är utspridd med vissa lokala  
koncentrationer i stråk och noder. Av Sveriges trafikarbete på statlig väg 
går enbart 6,5 procent i Region Nord medan andelen statlig väglängd  
gentemot riket uppgår till hela 18,2 procent8. 

3.1.4 Stödsystem och dess vikt
EuroNcap9 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. Under 2018 uppgick andelen sålda nya bilar med 
högsta krocksäkerhetsbetyg till 90 procent av den totala försäljningen. 
Denna utveckling har resulterat i en ökning av trafikarbetet som utförs 
med krocksäkra personbilar med cirka 5 procentenheter per år. Andelen 
trafikarbete som utförs av personbilar som har dessa system bedöms 
nå cirka 95 procent år 2020. Djupstudieutredningar av dödsolyckor har 
visat att nästan 30 procent av de dödsfall som skedde i en personbil under 
år 2018 inträffade i en personbil med äldre årsmodell (före år 2000). 
Beräkningar baserade på Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar 
att minst 30 liv per år skulle kunna räddas om äldre personbilar ersatts av 
modernare personbilar av årsmodell 2013 och nyare. (Trafikverket 2019a)

 

8 Regional redovisning av trafik-
arbetet och väglängd på statlig väg 
vid årsskiftet 2018/2019 uppgick 
till 4 605,6 miljoner axelpars- 
kilometer per år på en totalt 
väglängd av 17 846 kilometer. 
Detta kan jämföras med det nationella  
värdet på statligt vägnät som 
uppgick till 70 436,8 miljoner 
axelparskilometer per år på  
den totala väglängden  
98 485 kilometer.  
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4 Uppföljning av tillståndsmål 
– indikatorer

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

Uppföljning sker som sagt på 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.  
Av samtliga indikatorer som mäts nationellt kan sex indikatorer brytas ned 
på regional nivå, se nedan. Rapporten redovisar målnivå för respektive 
indikator samt aktuellt utfall. 

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Andel trafikarbete  
inom hastighetsgräns, 
statligt vägnät

Region Nord 50 % 45,9 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 43 % 45 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Genomsnittlig  
reshastighet  
(km/tim)

Region Nord 82 km/tim 78,1 km/tim 77 km/tim Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 82 km/tim 78,3 km/tim 77 km/tim Ej i linje med nödvändig 
utveckling

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

Endast nationellt 47 % 48 % 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

• Hastighetsefterlevnad,  
statligt vägnät

• Nykter trafik

• Bältesanvändning

• Hjälmanvändning fördelat 
på användning av cyklister 
respektive av mopedister

• Säkra statliga vägar

• Säkra gång-, cykel- och  
mopedpassager

4.1 Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201836



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2018 39 ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201838

Målet för år 2020 är att 80 procent av det totala trafikarbetet ska ske inom 
gällande hastighetsgräns. Från och med år 2016 har indikatorn utöver 
andel trafikarbete inom hastighetsgräns, statligt vägnät, samt genomsnittlig 
reshastighet delats in i andel trafikarbete inom hastighetsgräns på ej mötes-
fria vägar med en hastighetsbegränsning på 70–90 km/tim. 

Det finns ett starkt samband mellan hastighet och utfallet av antalet 
omkomna och skadade. Enligt den så kallade potensmodellen10 medför en 
sänkning av medelhastigheten med 10 procent att risken för dödsolyckor 
minskar med cirka 40 procent (Trafikverket 2017a). I genomsnitt räddar vi 
15 liv per sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet. 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 2 000 fordon per dygn och mötesseparering saknas. Detta utifrån 
sambandet mellan hastigheten fordonet framförs och olycksrisk gällande 
främst mötesolyckor – se vidare under rubriken 5.2 Hastighetsanpassning 
till vägarnas säkerhetsstandard.

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 Trafikverkets publikation 2017:17, 
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2016  
– målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 2020. Ytterligare 
en mätning planeras således innan år 2020. Anledningen till att mätning-
arna inte utförs årligen är till följd av de omfattande resurser som krävs. 

För år 2018 har, i likhet med år 2017, en skattning genomförts gällande 
andel trafikarbete inom hastighetsgräns respektive genomsnittlig res-
hastighet på det statliga vägnätet i likhet med som skedde år 2017 för att 

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

se utvecklingen då ytterligare hastighetsmätning sedan år 2016 ej skett. 
På regional nivå har andelen trafikarbete inom hastighetsgräns sänkts 
marginellt från 45,93 procent till 45,90 procent (avrundat 46 procent) 
vilket innebär att utvecklingen inte går i linje med nödvändig utveckling. 
Detta kan jämföras med andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns 
på det nationella statliga vägnätet som år 2018 var cirka 45 procent. Nivån 
är fortsatt oförändrad såväl regionalt som nationellt.

Genom hastighetsindex har även en genomsnittlig reshastighet beräknats.  
För regionens del har en nedgång skett då det år 2018 uppgick till 78,1 km/tim  
istället för 2017 års utfall 78,4 km/tim. Trots förbättring av den genom-
snittliga reshastigheten med 0,3 km/tim är utvecklingen inte i linje med 
nödvändig utveckling för att nå målen år 2020. Nationellt uppgick den 
genomsnittliga reshastigheten till 78,3 km/tim, vilket är en förbättring med 
0,2 km/tim. Regionens förbättring är således i paritet med den nationella.

Ett problem är att det under lång tid i stora delar av vägtrafiksystemet 
förekommit för höga hastighetsgränser i förhållande till vägarnas 
säkerhetsstandard. Där hastighetsgränsen är för hög i förhållande till vägens 
standard är risken för dödsfall eller allvarliga personskador mycket hög om 
en olycka inträffar – även om trafikanterna följer hastighetsbegränsningen. 
Vägens utformning bör ge trafikanterna ett stöd för naturligt kunna hålla 
hastighetsgränserna, vilket ofta uteblir om hastighetsgränsen och vägutform-
ningen inte samspelar. Ett sådant exempel är långa raka vägar med breda 
vägrenar som ger upplevelsen av att trafikanten färdas längs en autostrada, 
vilket kan innebära att hastigheten höjs trots medvetenhet om högsta tillåtna 
hastighetsbegränsning. För att uppnå en förbättrad hastighetefterlevnad är 
automatiska trafiksäkerhetskameror ett möjligt verktyg då dess effekt är god  
– Se vidare under rubriken 5.3 Trafiksäkerhetskameror.  
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4.2 Nykter trafik 

11 Indikatorn baseras endast 
på nykterhet med avseende 
på alkohol då det idag inte 
finns fullt tillförlitligt under-
lag för att följa utvecklingen 
av droger i trafiken.

Tabell 5. 
Andel trafik med nyktra förare,  
regionalt respektive nationellt.

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Andel trafikarbete  
med nyktra förare

Region Nord 99,80 % 99,79 % 99,90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 99,71 % 99,73 % 99,90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Minst 99,90 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare11 år 2020.  
Som nykter definieras en förare med mindre än 0,2 promille alkohol i  
blodet. Varken regionalt eller nationellt är utvecklingen i linje med nöd- 
vändig utveckling. För Region Nords del har utvecklingen, där resultatet från 
den nationella mätserien baseras på polisens nykterhetskontroller, varierat 
mellan åren under perioden 2007–2018.  Andelen nyktra förare i regionen har 
ökat marginellt sedan år 2017. I mätseriens tidigare år skedde en svag positiv 
utveckling men detta har helt stagnerat. Regionens högsta värde uppmättes 
år 2014 då andelen nyktra förare uppgick till hela 99,89 procent.  
Sedan dess har andelen sjunkit dramatiskt för att år 2018 visa även på 
en i sammanhanget obetydlig differens gentemot utgångsåret. Trenden 
över perioden ligger dessvärre platt utan märkbar förbättring på 12 år. En 
förklaring kan vara att dataunderlaget, som på grund av begränsat antal 
utandningsprov, ger större utrymme för slumpvariation och därmed en 
större osäkerhet i skattningen. Jämfört med den nationella andelen nyktra 
förare, 99,73 procent, är andelen trafikarbete med nyktra förare i regionen 
högre än snittet. Från mätseriens startår 2007 har andelen nyktra förare i 
riket enbart ökat marginellt. Initialt ökade andelen nykter trafik men detta 
har senare vänt och nationellt bedöms inte målet för år 2020 kunna nås. 
Med hänsyn tagen till det gap som nu finns mellan de senare årens andel 
nyktra förare, den utveckling som skett respektive den utveckling som 
krävs för att nå etappmålet bedöms ej heller målet kunna nås år 2020  
i Region Nord utan omvälvande förändringar.
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I figur 21 kan det motsatta det vill säga rattfylleriets utveckling över perioden  
per Trafikverksregion ses. Region Nord har varit en av de regioner som har 
lägst andel onykter trafik men samtidigt också en av de få regioner där det 
över tid inte visar på en positiv utveckling. Region Syd och Region Väst har 
liknande utveckling medan såväl Region Mitt, Stockholm och Öst visar på 
en tydlig positiv utveckling med trendlinje i riktning nedåt gällande andel 
onyktra förare.
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En viktig och grundläggande del i arbetet mot en högre andel nyktra fordons-
förare är polisens övervakning, likväl frågan om rätt hastighet utmed vägarna.

Under år 2018 utförde Polisen 59 666 alkoholutandningsprov i regionen i 
samband med poliskontroller. 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 2018  inneburit en halvering från 
72 609 år 2013 till 31 123 år 2018. För Västerbottens län är minskningen av 
antalet utandningsprov än mer markant då 75 771 prov genomfördes år 2013. 
Idag finns inget instrument för slumpmässiga drogtester men i takt med att 
fler poliser utbildas inom ämnet blir även sannolikheten att upptäcka även 
drogpåverkade förare högre. 

Figur 21. 
Rattfylleriets utveckling, fördelat på  
Trafikverkets regioner under år 2007–2018. 
*Alla prov har inte kunnat fördelas ut 
eftersom en del är knutna till polisregion 
och inte län. Det handlar om 19 028 prov 
av totalt 374 546. 
**Alla prov har inte kunnat fördelas ut 
eftersom en del är knutna till polisregion 
och inte län. Det handlar om 15 889 prov 
av totalt 363 868. 
***Alla prov har inte kunnat fördelas ut 
eftersom en del är knutna till polisregion 
och inte län. Det handlar om 17 331 prov 
av 341 507 totalt. 
Källa: VTI

Figur 20. 
Andel nyktra förare i Region Nord under 
år 2007–2018 med trendlinje samt linje 
som anger nödvändig utveckling för att nå 
målet om 99,90% år 2020. Alla prov har 
under år 2016, 2017 respektive 2018 inte 
kunnat fördelas eftersom en del är knutna 
till polisregion och inte län. 
Källa: VTI
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I Region Nord uppgick andelen alkoholpåverkade omkomna personbilsförare 
till 14 procent år 2018, se figur 22. Detta kan jämföras med att det nationellt 
omkom totalt 134 personbilsförare i Sverige, varav cirka 20 procent har 
konstaterats varit alkoholpåverkade. Under perioden 2006–2018 i Region 
Nord har i genomsnitt 22 procent av de omkomna personbilsförarna varit 
alkoholpåverkade, varvid årets andel kan konstateras är en lägre andel än 
såväl rikets årsutfall som periodens medel inom regionen. Noteras bör dock 
att det regionala totala antalet omkomna personbilsförare, numerären 14 
personer år 2018,  är ett av de högsta utfallen under perioden. Enbart 2007 
respektive 2008 omkom fler personbilsförare i de bägge länen. Sker en 
jämförelse med år 2017 är 2018 års utfall en markant skillnad i såväl andel 
som antal, dock kan 2017 års värde betraktas dels som en indikation på ett 
trendbrott med 50 procent alkoholpåverkade omkomna personbilsförare 
och dels som ett värde utifrån hög slumpvis variation med anledning av 
ett fåtal antal omkomna personbilsförare. Datamängden år 2018 är högre 
varvid andelen blir lägre trots att antalet omkomna alkoholpåverkade 
personbilsförare ligger på samma numerär. Region Nord har över åren 
en större variation på grund av liten mängd dataunderlag. Trendlinje för 
andelen alkoholpåverkade visar på att utvecklingen är fortsatt nedåtgående, 
dock bör betänkas att det totala antalet personbilsförare som omkommit 
direkt påverkar aktuell andel.
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Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 23 procent (75 personer) 
omkommit i alkohol- eller drogrelaterade olyckor12 under år 2018. Av samt-
liga omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor har trafikantgruppen 
bilister högst andel. Detta bör dock jämföras med det trafikarbete som 
bilismen utgör. 

Figur 22. 
Antal och andel alkoholpåverkade bland 
samtliga omkomna personbilsförare år 
2006–2018 i Region Nord. 
* Fr.o.m. 2010 exklusive suicid. 
Källa: Trafikverket

12 Med alkohol- eller drogrelaterad 
olycka menas där alkohol och/
eller droger kunnat påvisas 
hos antingen någon inblandad 
motorfordonsförare, gående eller 
cyklist. Med alkoholrelaterad olycka 
menas då motorfordonsförare haft 
alkoholhalt i blodet på 0,2 promille 
eller högre.
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4.3 Bältesanvändning

Figur 23. 
Andel bilbältesanvändning i framsätet i 
Region Nord baserad på observations-
mätning i tätorter år 2014-2018 samt 
nödvändig utveckling för att nå mål 2020. 
Källa: NTF nationellt.

13 Mätningar av 
bilbältesanvändningen i personbil 
görs årligen och inkluderar 
bilbältesanvändningen i framsätet 
fördelat förare/passagerare 
och framåtvända barn 4–15 år. 
Mätningarna görs på mätplatser 
inom tätort under 3 timmar per 
kommun där minst 500 personer 
per kommun ska observeras.

Tabell 6. 
Bältesanvändning, regionalt  
respektive nationellt.

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Andel bältade  
i framsätet  
i personbil

Region Nord 82,5 % 93,1 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 96 % 98,6 % 99 % I linje med nödvändig  
utveckling

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 indikatorn definieras 
som andel bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna.  
I Region Nord genomfördes observationsmätningar genom NTFs försorg  
inom tätorter i samtliga kommuner13. Mätningarna ska ses som en indikation  
och en möjlighet till att följa utvecklingen över tid. Totala antalet observationer  
har uppgått till 23 000 fördelat på 11 400 i Norrbotten och 21 500 i Västerbotten.  
Observationerna har visat på att andelen bilbältesanvändning är 93,1 procent  
i Region Nord, varav 95,5 procent i Västerbottens län och 88,7 procent 
i Norrbottens län. Bältesanvändningen har därmed för regionens del 
genomgått en ökning på 2,4 procentenheter sedan år 2017. Trots detta 
är utvecklingen för regionen ännu inte i nivå med nödvändig utveckling 
för att nå etappmålet om 99 procent bältade år 2020. Figur 23 visar 
utvecklingen av bältesanvändning i Region Nord de senaste fem åren  
samt nödvändig utveckling.
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Figur 24. 
Andel bilbältesanvändning i Norrbottens 
län respektive Västerbottens län baserad 
på observationsmätning i tätorter år 
2007-2018 samt nödvändig utveckling för 
att nå mål 2020. 
Källa: NTF.

Figur 24 visar motsvarande utveckling fördelat på Norrbottens län 
och Västerbottens län över tidsperioden år 2007–2018 samt nödvändig 
utveckling för att nå etappmålet om 99 procent år 2020.
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I figur 24 kan skönjas att bältesanvändningen i Västerbotten har ökat med 
strax under 2 procentenheter till 95,5 procent under år 2018. Motsvarande 
andel i Norrbotten under år 2017 är 88,7 procent, en ökning med strax över 
fyra procentenheter sedan år 2017. I Norrbottens län har det för andelen 
bältesanvändning enbart skett en marginell förbättring över mätserien 
medan det för Västerbottens län har varit bättre utveckling. I Region 
Nord beräknas bältesanvändingen till 93,1 procent år 2018 jämfört på 
98,6 procent nationellt. 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. På nationell nivå ligger utveckligen i 
linje med nödvändig utveckling medan Region Nord inte gör det, vilket 
tyder på skillnader i landet och att regionen ligger efter i utvecklingen. 
Bältesanvändningen har ökat under året och över tid i Region Nord 
men bedömningen är att vi inte kommer att nå målet om 99 procent 
bältesanvändning år 2020 om inte större insatser genomförs.

En systemförbättrande åtgärd som visat sig öka bältesanvändningen är 
bältespåminnare i fordonen. Andelen nya bilar som är utrustade med dessa 
system fortsätter att öka. 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. Andelen av trafikarbetet som utförs med bilar med 
bältespåminnare var 90 procent år 2018, en stigning med tre procent sedan 
år 2017. Detta kan jämföras med andelen som var knappt 10 procent år 2005. 

Andel

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

20202019201820172016201520142013201220112010200920082007

Västerbotten

Norrbotten

Nödvändig utveckling



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2018 47 ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201846

Av de som omkom i en personbil i Region Nord under år 2018 var 31 procent 
obältade. År 2017 var samtliga obältade det vill säga andelen obältade har 
minskat. Förändringen beror snarare på det totala antalet omkomna,  
16 omkomna år 2018 gentemot 6 omkomna år 2017, än att antalet obältade 
minskat. Mellan åren skiljer antalet obältade enbart med en person. 
Utvecklingen för regionen under perioden år 2006–2018 redovisas i  
figur 25. Suicid är sedan år 2010 exkluderat ur statistiken vilket också kan 
medföra att andelen obältade blir något lägre i mätseriens senare del. 
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Utvecklingen de senaste åren har varit god och det nationella resultatet för 
år 2018 uppgick till hela 98,7 procent det vill säga en ökning jämfört med 
år 2017. Användningen av bilbälte ligger därmed fortfarande i linje med 
nödvändig utveckling. Utmärkande nationellt var att cirka 80 procent av 
de som omkommit samt varit obältade hade färdats i en personbil som var 
tillverkad innan året då moderna bältespåminnare introducerades det vill 
säga före år 2003.

Figur 25. 
Antal och andel omkomna i personbil 
som varit obältade vid olyckstillfället av 
samtliga med känd bältesanvändning år 
2006–2018, Region Nord. 
Källa: Trafikverket. 
* Från och med år 2010 är suicid exkluderat.

Antal Andel

0

2

4

6

8

10

12 Antal omkomna obältade

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Andel omkomna obältade

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2018 47 



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2018 49 ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201848

Figur 26. 
Andel observerade cyklister med  
cykelhjälm i Region Nord år 2014–2018. 
Källa: NTF nationellt

Tabell 7. 
Hjälmanvändning, regionalt  
respektive nationellt.
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4.4 Hjälmanvändning 

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Andel cyklister  
med hjälm

Region Nord 29 % 41 % 70 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 27 % 42 % 70 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Andel mopedister  
med rätt använd hjälm

Region Nord 90,3 % 98 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 96 % 93 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Statisitik över hjälmanvändning tas fram genom observationer med syfte 
att undersöka hur hjälmanvändningen förändras över tid för cyklister 
och mopedister. Studierna ger däremot inget svar på vilka bakomliggande 
faktorer som är grunden till förändringar. Siffrorna som presenteras 
bör istället användas som ett diskussionsunderlag för att söka möjliga 
förklaringar till större förändringar som skett inom hjälmanvändningen 
mellan åren samt en indikator för att följa utvecklingen över tid.

4.4.1 Användning av cykelhjälm
Den vanligaste skadan vid en cykelolycka är skallskador, vilket visar 
på vikten av åtgärder för ökad hjälmanvändning. Mätningar av cykel-
hjälmsanvändning har genomförts på sju orter i Region Nord från år 
2009 och framåt med undantag för år 2014 då ingen mätning gjordes. 
Två av orterna, Umeå och Kiruna, ingår i de riksomfattade mätningarna 
som genomförs årligen som underlag för indikatorn, vilket innebär att 
data finns för dessa två även år 2014. Statistik från de övriga fem orterna 
genomförs på initativ från Region Nord. Målet till år 2020 är att minst  
70 procent av alla cyklister ska använda hjälm.  
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Figur 26 visar att andelen cyklister som använder cykelhjälm har över tid 
haft en försiktig ökning i regionen men trots detta sker det inte i linje med 
nödvändig utveckling för att nå målet om 70 procent hjälmanvändning år 
2020. Jämfört med år 2017 har cykelhjälmsanvändningen ökat med nästan 
fyra procentenheter, vilket är positivt. Resultatet för år 2018 visar dock på 
enbart en ökning med sex procentenheter sedan år 2014, vilket visar att 
utvecklingen över tid går långsammare än önskvärt för att nå målet.

För att kunna följa cykelhjälmsanvändningen på regional nivå genomförs 
mätningar i Region Nord. Figur 27 beskriver cykelhjälmsanvändning under 
perioden år 2010 –2018 genom observationsmätningar för städerna Umeå, 
Piteå, Luleå, Skellefteå, Kiruna, Lycksele och Boden.
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En möjlig förklaring till det varierade resultatet mellan städerna är ett 
begränsat dataunderlag. Notera även att en rättelse av resultatet gällande 
Umeå år 2017 har gjorts. Detta då tillhandahållen underlagsdata visat sig 
vara felaktig, vilket resulterade i felaktig rapportering i föregående års 
rapport. Felet berodde på att i några av cyklistkategorierna hade endast 
hjälmanvändarna räknats och inte det totala antalet observationer. 
Kommunerna i regionen visar ett varierande resultat vilket försvårar 
en eventuell analys, att dra för stora slutsatser från år till år bör ske med 
försiktighet. Umeå kommun visar indikationer på att ha en hög andel 
hjälmanvänding, tillsammans med Luleå och Piteå kommun som också 
tenderar att ligga bättre till än övriga kommuner. Statsistiken visar tecken 
på att andelen cyklister som använder hjälm i Boden och Lycksele är lägre. 

Många kommuner inom Region Nord har som mål att förbättra trafik-
säkerheten för att främja både för cyklister samt fotgängare. Satsningar 
görs både inom Västerbotten och Norrbotten. Även på nationell nivå vill  
man främja cyklingen och regeringen har bland annat tagit fram en nationell  
cykelstrategi som bland annat går ut på att lyfta cykelns roll i samhälls-
planeringen och funktionell infrastruktur (Regeringskansliet, 2017).

Figur 27. 
Andel cykelhjälmsanvändning, Trafikver-
ket Region Nord. 
Källa: NTF, VTI samt Markör Marknad på 
uppdrag av Trafikverket. 
*År 2014 utfördes ingen regional studie, 
resultat finns endast från den nationella 
där Umeå och Kiruna ingår. 
**En korrigering av resultatet från år 2017 
har gjorts gällande värdet för Umeå efter 
det att föregående upplaga av denna rap-
port publicerades.
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Figur 28. 
Andel observerade mopedister med 
hjälm år 2012-2018 i Region Nord, samt 
nödvändig utveckling till år 2020. 
Källa: VTI:s observationsmätningar 
2012 – 2013. NTF nationellt för data år 
2014-2018.
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År 2018 omkom två personer i samband med cykelolyckor i Region Nord. 
Detta skiljer sig från åren 2016 och 2017 då ingen cyklist omkom. Jämförs 
statistik från 2004 till 2015 så avviker inte resultatet från år 2018 nämnvärt. 
Det går dock inte att dra några slutsatser om utvecklingen eftersom 
underlaget är litet vilket kan ge upphov till hög slumpvis variation. Antalet 
omkomna i samband med trafikolyckor med cykel har under de senaste tio 
åren minskat på nationellt plan. 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. En viktig faktor för att lindra 
eventuella skador är att nyttja hjälm om en olycka skulle ske. 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. 

4.4.2 Användning av mopedhjälm
Hjälmanvändingen på moped mäts på liknande sätt som med cykelhjälm. 
Mätningarna har genomförts på sex orter i regionen. Det bör dock upp-
märkssammas att antalet observationer för mopeder är lågt och att bara 
regionala siffror kan registreras, ej ortsvis. Målet till år 2020 är att minst 
99 procent av alla mopedister ska använda hjälm.

Nedan redovisas mätningarna över användandet av mopedhjälm för 
Region Nord. Här redovisas statistik över perioden år 2012–2018 för att ge 
en bild över utvecklingen över tid. Antalet observationer är lågt och bör 
därmed endast ses som en indikation för att följa utvecklingen och inte ett 
fullständigt representativt data. Figur 28 visar utvecklingen i Region Nord 
gentemot den nödvändiga utvecklingen för att nå målet om 99 procent 
hjälmanvändning på moped. 
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En andel på 98 procent hjälmanvänding på moped i Region Nord år 2018 
visar på att utvecklingen har en postiv trend och är nästan i linje med den 
nödvändiga utvecklingen för att nå målet om 99 procent av mopedister 
använder hjälm år 2020. För att vara helt i linje med nödvändig utveckling 
saknas 0,2 procentenheter. Jämfört med nationellt har regionen en 
förhållandevis hög andel mopedhjälmsanvändning då det nationellt  
ligger på nivån 93 procent år 2018.

År 2018 omkom ingen person i samband med en mopedolycka i Region 
Nord. Under mätserien år 2006–2018 har totalt sex personer som färdats 
på moped omkommit. Enbart år 2015 har avvikit då tre omkom i sådan 
olycka. Det är med anledning av detta svårt att dra några slutsatser. Även 
antalet omkomna i landet och över tid är lågt vilket ger upphov till hög 
slumpvis variation. Nästan 50 procent av de omkomna mopedisterna 
mellan åren 2010–2018 saknade hjälm vid olyckstillfället, vilket indikerar 
på att många liv skulle kunna räddas om alla mopedister använder hjälm 
på rätt sätt (lagkrav infördes år 1978). Om alla mopedister använde hjälmen 
korrekt har det uppskattats att i genomsnitt 2 liv per år skulle kunna räddas 
(jämfört med utgångsläget år 2012-2014). 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 åren 
2016–2020 tagits fram. Här pekas ett antal insatsområden ut så som bland 
annat hastighetsefterlevnad, beteende, hjälmanvändning etcetera.

Gällande hjälmanvändning bör även nyttjande av fyrhjulingar och 
skoter nämnas. Hjälmkrav gäller sedan år 2016 på såväl fyrhjuling som 
terrängskoter.  Även passagerare på skotern ska använda skyddshjälm. 
Passagerare som inte fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, 
till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Skälet är att det varje år 
inträffar många allvarliga olyckor med snöskotrar och fyrhjulingar. Under 
år 2018 skedde tre dödsolyckor där snöskoter respektive fyrhjulingar var 
inblandade. Nationellt var det ett tiotal olyckor med dessa fordonstyper 
inblandade. I samband med dödsolyckor på fyrhjulingar har det upp-
märksammats att det överlag finns brister i hjälmanvändandet. 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). På senaste tid 
kan det även uppmärksammas att en ökning av andra eldrivna fordon 
som är nya i trafiken skett. Bland annat har elscootrar och hoverboards 
i olika modeller ökat i popularitet. Hur dessa ”nya” fordon påverkar 
säkerhetsbilden bör följas. 
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Figur 29. 
Andel trafikarbete på mötesseparerad väg 
med hastighet över 80 km/tim uppdelat 
på Trafikverkets regioner, år  2010–2018. 
Källa: Trafikverket

Tabell 8. 
Säkra statliga vägar, regionalt  
och nationellt
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4.5 Säkra statliga vägar 

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

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

Region Nord 28 % 39,4 % 90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Nationellt 50 % 76,1 % 90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

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 eller kan en förändring av 
hastighetsgränsen ske genom en sänkning till maximalt 80 km/tim på väg 
som inte är mötesseparerad. 

Andelen trafikarbete på vägar med över 80 km/tim där mötesseparering 
med mitträcke finns har ökat marginellt både regionalt och nationellt. 
År 2018 uppgick andelen trafikarbete på vägar över 80 km/tim med 
mötesseparering till 39,4 procent i regionen, vilket innebär en ökning på 
0,7 procentenheter sedan föregående år. Den procentuella ökningen mellan 
år 2017 och 2018 innebär för regionen en ökning på två procent och har 
med detta varit högst i landet. Motsvarande ökning på nationellt plan var 
enbart 0,2 procentenheter till 76,1 procent och en procentuell ökning på 
enbart 0,3 procent sedan föregående år. Region Nord, Norrbottens län 
och Västerbottens län, är trots ökning den region som har lägst andel 
trafikarbete på mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/tim av 
samtliga sex trafikverksregioner, se figur 29. 
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Den regionala andelen har sedan år 2010 ökat från 31,1 procent till 39,4 procent,  
en ökning med 23 procent motsvarande 8,3 procentenheter. Att nå målet  
år 2020 om 90 procent andel mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/tim  
för regionens del är dock högst osannolikt. Den nationella uppnådda andelen 
på 76,1 procent är heller ej i linje med nödvändig utveckling. Över landet är 
det enbart Region Stockholm som i dagsläget redan har nått målet. 
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Vid utgången årsskiftet 2018/2019 fanns det totalt 538 mil mötesseparerad 
statlig väg i Sverige. Av dessa hade 475 mil en högsta tillåten hastighet 
över 80 km/tim. Samtidigt finns cirka 1 1o0 mil statlig väg som har en 
högsta tillåten hastighet över 80 km/tim det vill säga 90 resp 100 km/tim 
men som saknar fysisk mötesseparering. På dessa sträckor, där vägbredd 
medger, har bland annat genomförts räffling. I regionen finns totalt cirka 
563 mil väg med hastighetsgräns över 80 km/tim. Av dessa är enbart 38 mil 
mötesseparerade och cirka 525 mil icke-mötesseparerade. Andelen mötesfri 
väglängd vid hastigheter över 80 km/tim inom regionen uppgår således 
till 7 procent. Detta innebär ett oförändrat läge sedan föregående år och 
sett till längre period har ökningen enbart skett med två procentenheter 
på regionalt plan sedan år 2010. Andelen kan jämföras med den nationella 
andelen som uppgick till 30 procent, se figur 30. 
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Figur 30. 
Andel mötesseparerad väglängd med 
högsta tillåten hastighet över 80 km/tim 
per region från år 2010–2018. 
Källa: Trafikverket.
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Regionen har som tidigare nämnts lägst andel trafikarbete med mötes- 
separering på vägar över 80 km/tim. Vi har på vägar med hastighets-
gränser 90 km/tim och högre lika mycket trafikarbete som Region 
Stockholm men hos oss sträcker det sig över ett avsevärt större vägnät. 

Ett steg i trafiksäkerhetsarbetet är att Vägsäkerhetslagen (SFS 2010:1362) 
infördes år 2010 med syftet att öka säkerheten för vägtrafikanter i Sverige. 
Lagen gäller vägar som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige och gäller 
såväl för befintlig väg som för vägprojekt som bygger ny väg. Utifrån 
Vägsäkerhetslagen ska väghållaren bland annat systematiskt och fortlöpande 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till 
följd av användningen av vägarna. Åtgärder för att avhjälpa den omedelbara 
risken för sådana skador ska vidtas först i den utsträckning som kan anses 
skäligt. Enligt Vägsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1367) ska väghållaren 
upprätta en säkerhetsdokumentation för uppgiften att systematiskt och 
fortlöpande vidta åtgärder i enlighet med Vägsäkerhetslagen. Mot bakgrund 
av ovan har Trafikverket tagit fram en klassificeringsmodell för att bedöma 
aktuell säkerhetsstandard utmed väg. Kriterierna för bedömningen grundar 
sig enbart utifrån trafiksäkerhet det vill säga ej sammanvägning flera 
transportpolitiska mål eller frågan om fordonsflöde utmed väg. Det har 
således sin utgångspunkt i fördjupad kunskap gällande i sambandet mellan 
en vägs utformning, hastighetsgräns och olycksrisk. Modellen förutsätter 
således att trafikanterna längs vägen färdas i ett säkert fordon, håller 
hastighetsbegränsningen, är bältade och att förarna är nyktra. Trafikverket 
har beslutat att säkerhetsklassificeringen ska omfatta samtliga vägar 
med vägnummer ≤ 100 samt övriga vägar med ÅDT 14> 4000 fordon och 
dokumentationen ska ajourhållas årligen.

14 Trafikflöde  
– årsmedeldygnstrafik
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I kartbild 1 visas aktuell klassning där samtliga genomförda åtgärder 
rapporterats till och med 2018–12–31. I kartbilden framgår de trafik-
säkerhetsklasser som är aktuellt utifrån klassningsmodellen och aktuella 
faktorer utmed väg så som grad av mittseparation samt uppbyggnad 
av sidoområden gällande räcken, säkerhetszon etcetera i förhållande 
till vägtyp och högsta tillåtna hastighet. Vidare information gällande 
klassningsmodellen kan läsas i Trafikverkets publikation 2017:103 
Säkerhetsklassificering av vägnät.

Utifrån trafiksäkerhetsklassificeringen kan konstateras att regionen 
utmed kusten har många sträckor som klassificerats som god eller mycket 
god medan inlandet har lägre klassning. Mycket av detta beror av att 
sammanvägning sker av både aktuell mötesseparering och sidoområde. 
Skulle enbart sidoområden beaktats skulle kartan se annorlunda ut. Både 
Norrbottens län och Västerbottens län är skogslän, vilket även visar sig i 
den stora mängd träd som står vid vägarnas släntfot. Historisk uppbyggnad 
av vägkroppen som en vall liksom även smala sidoområden har inneburit 
bland annat att större träd än vad som anses vara säkert står i vägens 
direkta anslutning vid dike. I framförallt norra fjällvärlden finns tidvis 
breda sidoområden med mjuka slänter pga geologiska förutsättningar med 
hedar och myrmark men längs flera av våra fjällvägar finns även berg i 
dagen och klippväggar liksom öppningar mot vattendrag. Under flertalet år 
har bland annat flera längdmetrar räcke slagits liksom att öppningar mot 
vattendrag har stängts. Frågan om avgränsning av vägområde gentemot 
bredd på säkerhetszon liksom även placering av bland annat stolpar är 
avgörande för mängden längdmeter som kan hanteras. Åtgärder för att 
rensa och säkra  sidoområdena sker dock successivt och måste ses som 
en kontinuerlig förbättring att genomföra över tid för att gå i takt med 
ekonomiska förutsättningar.

På många vägar framförallt i inlandet är fordonsflödet inte så pass högt  
att mötessepareringsåtgärder kan motiveras. Det går dock en gräns vid  
2 000 fordon där det kan ses ett tydligt effektsamband mellan mötes- 
separering och minskat antal mötesolyckor. På vägar med lägre trafikflöde 
än 2 000 fordon är det vanligare med omkomna i singelolyckor, varvid  
frågan om sidoområdets säkerhet blir extra viktigt.

Indikatorn kommer de närmaste åren att påverkas på både regionalt som  
nationellt plan med anledning av både ytterligare utbyggnad av mötes-
separerad väg samt förslag till justerade hastighetsgränser utifrån vägarnas 
säkerhetsstandard. Förslagen till justerade hastighetsgränser innebär att 
antalet omkomna i riket beräknas minska med cirka sju personer per år till 
följd av att befintliga vägsträckor omskyltas. Arbetet inom den första etappen  
2016–2018 av sänkningar utmed vägnätet från tidigare 90 respektive 100 km/tim  
till 80 km/tim är genomförd inom regionen. Under år 2016–2018 sänktes 
cirka 5 mil av de sträckor inom regionen som innehar de högsta trafikflödena. 
Samtidigt pågår löpande planeringsarbete för att kunna mötesseparera fler 
sträckor.  Flera sträckor har nu även fått möjlighet till finansiering genom 
beslut i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Se vidare gällande 
hastighetsanpassning samt mötessepareringsåtgärder under rubrik 5 Trafik-
säkerhetshöjande insatser i regionen. När samtliga planerade åtgärder 
med hastighetsanpassning fram till år 2025 är genomförda samt beslutade 
sträckor mötesseparerats år 2029 uppskattas att regionen kan uppnå cirka 
55 procent för aktuell indikator. Vi har långt kvar till aktuellt mål trots stora 
insatser. Detta faktum då stor andel av trafiken i de högre hastigheterna går 
på vägar med lägre trafikflöden, mellan 500–1500 fordon/dygn.

Kartbild 1. 
Resultat av årlig säkerhetsklassificering 
för regionens vägar med vägnummer  
≤100 samt övriga vägar med ÅDT>4000 
fordon. Gäller uppdatering t.o.m. 
2018–12–31. 
Källa: Trafikverket.
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Figur 31.
Fördelning av samtliga säkerhetsklas-
sade GCM-passager utifrån kvalitet och 
väghållare år 2018, Regon Nord. 
Källa: Trafikverket

Tabell 9. 
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager, 
regionalt och nationellt.
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4.6 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager 

15 Med huvudnät avses i denna 
indikator gator och vägar inom 
funktionell vägklass 0–5.

Indikator Område År 2006–2008 År 2018 Mål 2020 Bedömd utveckling mot mål

Andel säkra  
gång-, cykel- och 
mopedpassager

Region Nord – 35 % 35 % I linje med nödvändig  
utveckling

Nationellt 19 % 27 % 35 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Målet till 2020 är att minst 35 procent av alla passager på huvudnätet15 
för bil ska vara hastighetssäkrade eller planskilda. Definionen av en säker 
gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passage) är när den är planskild 
eller att 85 procent av alla fordon som passerar håller en hastighet på 
maximalt 30 km/tim. För hastigheten ska hållas krävs någon form av 
fysiskt farthinder i anslutning till passagen. 

GCM-passagerna blir efter inventeringarna kategoriserade och uppdelade 
i tre nivåer, god kvalitet, mindre god kvalitet samt låg kvalitet. Uppdelning 
sker även på kommunalt samt statligt väghållarskap. Till det statliga 
vägnätet inräknas här europavägar, riksvägar samt en vissa länsvägar 
som än så länge klassats. Totalt har 952 GCM-passager säkerhetsklassats 
i Region Nord med en fördelning på 368 stycken på kommunala vägar 
och 584 passager på statliga vägar. Fördelningen på statligt vägnät är 
med inbördes ordning; god kvalitet 40 procent, mindre god 9 procent 
och andelen passager som är av låg kvalitet är 51 procent. Fördelning per 
väghållare kan ses i figur 31.
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År 2017 redovisades inte indikatorn på regional nivå då dataunderlaget 
var bristfälligt. På grund av den kraftiga ökningen av antalet inventerade 
GCM-passager försvårar en jämförelse från år till år. Jämförelse mellan 
år 2017 och 2018 kan således inte göras då mängden passager som nu 
inkluderas har varit i sådan omfattning att andelarna inte är jämförbara. 
Det behöver inte betyda att det faktiska antalet passager med god kvalitet 
har minskat eller ökat utan att fler passager har räknas, vilket påverkar 
andelsfördelningen. Enligt statistiken har Region Nord en hög andel 
säkra GCM-passager där kvaliteten på samtliga säkerhetsklassade GCM-
passager visar på att målnivån 35 procent för år 2020 har nåtts. Det bör 
dock uppmärksammas att även om målnivån uppnåddes år 2018 betyder 
det inte att målet kommer att nås 2020 på grund av det tillkommande 
antalet passager. 

Figur 32 visar utvecklingen på nationell nivå av andelen GCM-passager av 
god kvalitet samt nödvändig utveckling för att nå målet om 35 procent år 
2020. Andelen säkra GCM-passager på nationell nivå ligger på samma nivå 
som det gjorde år 2017, vilket innebär att utvecklingen inte är i linje med 
nödvändig utveckling. 
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En kraftig ökning har skett av antalet kommuner som ingår i kartläggningen 
över åren och därför bör en jämförelse mellan åren göras med försiktighet. 
År 2013 var det drygt 40 kommuner som ingick i inventeringen och de senaste 
åren har 149 kommuner ingått. Med fler inrapporterade GCM-passager kan 
även andelen säkra passager påverkas.
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Figur 32. 
Nationell utveckling av andelen säkra 
GCM-passager åren 2013 – 2018 samt 
nödvändig utveckling. 
Källa: Trafikverket
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Nationellt har det i kategorin låg kvalitet gjorts en uppdelning efter 
hastighetsgräns vid säkerhetsklassade GCM-passager. Figur 33 visar  
GCM-passagerna av låg kvalitet fördelat på hastighetsgräns per region. 
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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 det vill säga där bilars faktiska hastighet inte tvingas  
ner genom trafikmiljöns utformning, exempelvis genom fartgupp eller av- 
smalningar. 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.

Figur 33. 
Antal GCM-passager med  
låg kvalitet på Europa-,  
riksvägar-, och länsvägar 0–500 
fördelat efter hastighetsgräns, 
nationellt. 
Källa: Trafikverket.
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5 Trafiksäkerhetshöjande  
insatser i regionen

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201862

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

För att nå etappmålet och i längden Nollvisionen krävs ett systematiskt 
trafiksäkerhetsarbete som bygger på känd fakta utifrån olycksrisker och dess 
samband med bland annat vägutformning och hastigheter. Olyckor sker utmed 
vårt vägnät och de sker i många fall slumpmässigt. Därmed är det mer effektivt 
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv att arbeta utifrån att säkra vägar med högre 
trafikflöden och hastigheter i första hand till fördel framför att arbeta utifrån 
black-spots och enbart där olyckor skett historiskt. När datamängden (antalet 
omkomna) är liten, vilket den är i regionen blir den slumpmässiga variationen 
hög och större slutsatser av viss avvikelse kan inte dras.

För att kunna prioritera kostnadseffektiva åtgärder som leder mot uppsatta 
mål är utgångspunkt i effektsamband ett viktigt stöd i planeringen av transport- 
sektorn. Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta fram, värdera och 
sammanställa bättre kunskap om effekter av åtgärder i transportsystemet.  
I detta kapitel beskrivs tre större insatser som förväntas påverka trafiksäkerhets- 
utvecklingen i Region Nord. Utöver dessa tre finns naturligtvis ett antal såväl 
generella åtgärder som kan påverka trafiksäkerheten längs ett stråk som 
riktade investeringar som kan påverka säkerhetsläget i en punkt eller på en 
kortare sträcka. Sådana åtgärder kan vara:

Sidoområdesåtgärder 
– säkerhetszonen rensas från oeftergivliga föremål16 eller sidoräcken 
sätts i de fall rensning inte kan ske så som vid stup eller djupt vatten. 
Åtgärden är effektiv för att reducera risken för svåra personskador 
vid avkörningsolyckor. 

Räffling 
– utförs som mitt- eller sidoräffling. Stödjer föraren och 
uppmärksammar om och när fordonet färdas mot/över linjen. 

Korsningsåtgärder 
– 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. (Trafikverket, 2017a). 
Andelen korsningsolyckor varierar med hastighetsgräns och vägtyp.

Hastighetssäkrande åtgärder 
– avsmalningar, gupp, sidoförskjutningar eller liknande som tvingar 
trafikanten till att sänka sin framfart för att kunna passera. Kan och 
bör sättas i samband med GCM-passager.
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5.1 Mötesseparering beslutade i plan 2018–2029 
Att mötesseparera vägar är den mest effektiva åtgärden för att minska 
mötesolyckor. Enligt Carlsson (2009), har dödsolyckorna i hela landet 
reducerats med cirka 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 kan fånga upp sådan avvikelse. Fysisk mötesseparering 
reducerar således inte enbart mötesolyckor, utan även bidrar till ett 
minskat antal singelolyckor. Kontinuerligt planeringsarbete för att kunna 
mötesseparera ytterligare sträckor i Region Nord pågår. Inom regionen 
finns idag 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. I kartbild 2 kan utbyggnaden av mötesseparerad väg följas 
genom såväl redan åtgärdade sträckor som sträckor som finns beslutade i 
och således även finansierade genom ovan angiven plan med reservation för 
väg 373 som finansieras av regional plan. Ytterligare finns idag en uttalad 
ambition att hela E4 samt väg E10 från Töre upp till Kiruna respektive väg 
E12 från kusten till Vännäs ska mötessepareras. 

Kartbild 2. 
Visualisering av nuläge gällande 
utbyggnad av mötesseparerad 
väg i Region Nord samt beslutade 
sträckor i planer. 
Källa: Trafikverket.
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5.2 Hastighetsanpassning till vägarnas säkerhetsstandard
Inom regionen finns flera sträckor utmed de större vägarna angivna som 
namngivna objekt i Nationell trafikslagsövergripande plan för transport-
infrastrukturen för perioden år 2018 – 2029. Processen för framtida ökad 
utbyggnad pågår således om än i något för långsam takt. 

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 ett högre trafikflöde än 2000 fordon (beräknat år 2025) ska 
begränsas till 80 km/tim.  Trafikverket vill med regleringen uppnå att 
hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard då det 
med anledning av avsaknad från fysisk mötesseparering kan innebära en 
förhöjd risk för mötesolycka med hänsyn tagen till trafikflödet. Hastigheten 
80 km/tim är då i linje med det krockvåld en människa i en modern bil kan 
överleva vid en frontalkollision. 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 vägnätet17 

• 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

Sänkningar till 80 km/tim föreslås 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 många mil icke mötesfria 90- och 100-vägar, 
huvudsakligen i Norrlands inland.

Under projektets första del år 2016–2018 sänktes totalt cirka 49 km från 
tidigare högsta tillåtna hastighet till 80 km/tim utmed ett flertal vägar i 
Region Nord däribland på flera pendlingsvägar till och från Umeå tätort. 
Bland dessa var E12 berörd på de sträckor som ännu ej mötesseparerade  
mellan Umeå och Vännäs, se kartbilder 3 resp 4.

Projektet har nu gått in i sin andra etapp och under år 2019 som utpekats 
som huvudsakligt sänkningsår föreslås totalt sänkningar utmed vägnätet på 
totalt cirka 20 mil. Berörda sträckor som föreslås genomgå sänkning framgår 
i nedan två kartbilder. Sådant beslut föregås av remittering i demokratisk 
ordning där ett antal berörda myndigheter och organisationer ges möjlighet 
att yttra sig. Omskyltning i det fall beslut tas om sänkning tas efter 
remissomgång planeras ske i början av november 2019. Nedan i kartbild 5 
och 6 ses de förslag till hastighetsanpassning till vägarnas säkerhetsstandard 
som ingår i den remiss som kommer gå ut sommar/höst 2019.

Anpassningen till vägarnas säkerhetsstandard är i flera fall en temporär åtgärd till 
dess mötesseparerad väg är byggd då flera av de utpekade sträckorna även finns 
namngivna i den nationella planen för transportsystemet gällande åren 2018–2029. 
Se vidare under rubrik 5.1 Mötesseparering beslutade i plan 2018–2029.

17 Utpekat vägnät viktigt för nationell 
och regional tillgänglighet utifrån 
funktionerna godstransporter, lång-
väga resp. dagliga personresor samt 
kollektivtrafik.
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Skala (A4):

Västerbotten
Vägsträckor som föreslås 
hastighetsanpassas till 
dess säkerhetsstandard

1:1 050 000

Teckenförklaring
Genomförda sträckor 
Förslag sänkning år 2019
Förslag år 2022-2025 
Bevakning utveckling 
år 2023

0 9 18 27 36 45
km

Kartbild 3. 
Vägsträckor i Norrbottens län som  
har anpassats till vägens säkerhets-
standard eller som föreslås 
anpassas genom att få sänkt 
hastighetsgräns till 80 km/tim 
kommande år.

Kartbild 4. 
Vägsträckor i Västerbottens län som  
har anpassats till vägens säkerhets-
standard eller som föreslås 
anpassas genom att få sänkt 
hastighetsgräns till 80 km/tim 
kommande år.
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Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.  
De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Västerbottens län 2019
Anpassade hastighetsgränser

Kartan visar förslag på sträcka/sträckor som kan 
få anpassade hastighetsgränser utifrån vägens 
säkerhetsstandard. Remissunderlag.
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Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.  
De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Norrbottens län 2019
Anpassade hastighetsgränser

Kartan visar förslag på sträcka/sträckor som kan 
få anpassade hastighetsgränser utifrån vägens 
säkerhetsstandard. Remissunderlag.
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Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor.  
De lokala hastighetsgränserna redovisas inte här.

Norrbottens län 2019
Anpassade hastighetsgränser

Kartan visar förslag på sträcka/sträckor som kan 
få anpassade hastighetsgränser utifrån vägens 
säkerhetsstandard. Remissunderlag.
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Kartbild 5. 
Vägsträckor i Norrbottens län  
som föreslås anpassas till vägens  
säkerhetsstandard genom att få sänkt 
hastighetsgräns till 80 km/tim  
under år 2019.

Kartbild 6. 
Vägsträckor i Västerbottens län som  
som föreslås anpassas genom att få  
sänkt hastighetsgräns till 80 km/tim 
under 2019.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser
1 Väg E4
150 meter sydväst om väg 711 Kvarnberget – 3 400 meter öster om väg 724 Saivis vid Harrioja
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

2 Väg E4
200 meter väster om väg 736 västra anslutningen Salmis – riksgränsen
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

3 Väg E10
150 meter öster om väg 875 Kauppinen – väg 873 Tuollavaara
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

4 Väg E45
Väg E45, 830 cirkulationsplats Malmbergsvägen, Parkgatan – 200 meter nordost om väg 860 Nuolajärvi
Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim

5 Väg 94
Väg E4, 580 Antnäs – väg 582 Alvik
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

6 Väg 373
200 meter väst om väg 550 Svensbyn – 200 meter väster om väg 930 Vitsand
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

7 Väg 373
200 meter öster om väg 930 Vitsand – väg E4 trafikplats Bergsviken
Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim

8 Väg 506
Väg E4 Pitsund – väg 507, 931 Strömnäs
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

9 Väg 830
E45 trafikplats Gällivare – väg 831 Malmberget
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se

Förklaringar till anpassade hastighetsgränser
1 Väg E4
1 500 meter söder om väg 652 Djäkneboda – väg 664, 663.01 Bygdeå
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

2 Väg E4
Väg 651, 667 Sikeå – 200 meter norr om Norra Kustvägen Bureå
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

3 Väg E12
Väg 531 Holmsund – väg E4 Umeå Alvik
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

4 Väg E45
200 meter söder om väg 942 Strömstrand – väg 1067 Lövliden
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

5 Väg 95
Väg 860 Skellefteå – väg 370 Boliden
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

6 Väg 363
Väg E4 trafikplats Umeå Norra – 190 meter norr om väg 637 Tavelsjö
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

7 Väg 364
1 700 meter söder om väg 811 Västra Hjoggböle – väg E4 Tjärn
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim

8 Väg 531
1 600 meter söder om väg 643 Holmsjön – cirkulationsplats Tegelbruksvägen Umeå
Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim
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5.3 Trafiksäkerhetskameror 
Vid årsskiftet 2018/2019 fanns det 173 trafiksäkerhetskameror, också kallat 
Automatisk trafikkontroll, ATK i drift i Region Nord fördelat på de båda 
länen, varav 80 kameramätplatser i Norrbottens län och 93 mätplatser 
i Västerbottens län. Dessutom finns ett antal ytterligare beslutade 
kommande etableringar inom de närmaste åren 2019–2020. När samtliga 
kameror som idag finns beslut om är på plats kommer det att finnas totalt 
226 trafiksäkerhetskameror i regionen fördelat på totalt 58 sträckor. 
Vid slutet av år 2020 förväntas 91 respektive 135 mätplatser finnas i 
Norrbottens län resp Västerbottens län under förutsättning att byggnation 
kan ske enligt plan utan fördröjning. Spridningen av placeringarna över 
regionen framgår i kartbild 7. 

Trafiksäkerhetskamerorna ska i första hand ses som ett system och inte 
som punktinsatser. Erfarenheten hittills är att medelhastigheten sjunker 
med cirka 8 km/tim nära mätplatserna  samt 3–5 km/tim på sträckan 
mellan kamerorna, beroende på hur tätt de står. En uppskattning är att 
antalet döda minskar med cirka 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, 2017a). 

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. 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 för ett årligt 
tillskott av 200 trafiksäkerhetskameror. Beslut om utbyggnad av ATK-systemet  
med fler platser tas av Trafikverket efter rekommendation från ATK-rådet. 
För närvarande finns dock ingen ytterligare rekommendation om ytterligare 
utbyggnad år 2021 och framåt. Detta bland annat med anledning av att 
det över landet finns ett stort antal trafiksäkerhetskameror som ännu inte 
kommit på plats pga problem vid framdragning av el till mätplatserna 
liksom att det identifierats ett behov av utbyggnad av Polisens kapacitet för 
ärendehantering, Frågan om problematik med framdragning av el har inte 
funnits i större omfattning i varken Norrbottens eller Västerbottens län då 
kamerorna kommit på plats enligt plan utan större fördröjningar. I vår region 
är det snarare frågan om tjäle och arbetsförhållanden vintertid som kan 
ställa till fördröjningar.  

Kartbild 7. 
ATK-mätplatser i Region Nord  
som är i drift eller är beslutade för  
kommande etablering. 
Källa: Trafikverket
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6 Järnvägssäkerhet

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201872

Figur 34. 
Antal omkomna på järnväg år 2008-2018, 
Region Nord. 
Källa: Trafikverket

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). Definitionen av omkomna inom 
bantrafik lyder ”Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olycka i 
järnväg, spårväg och tunnelbana, inkluderar självmord”.

Enligt officiell statistik från Transportstyrelsen omkom under 96 personer i 
bantrafiken i Sverige år 2018. Av dessa omkom 89 personer inom järnvägen 
(varav 87 med Trafikverket som infrastrukturförvaltare) och resterande 
inom spårvägs- och tunnelbanesystemet. Suicid står historiskt sett för 
majoriteten av dödsfallen inom bantrafik, i skalan uppemot 70–80 procent 
årligen. Sedan år 2000 har i genomsnitt 76 procent av de omkomna i 
bantrafiken varit självmord (Trafikanalys, 2019b). Antalet är beroende av 
omvärldsfaktorer och varierar från år till år. 

Sett enbart till järnvägen så var kollisioner vid vägkorsning i plan 
samt urspårningar de vanligaste typerna av olycka av samtliga olyckor 
under år 2018. (Trafikanalys, 2019b). 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. 

Region Nord har varit förskonade från personpåkörningar med dödlig 
utgång gentemot flera andra regioner. Utvecklingen gällande antalet 
omkomna inom järnvägsanläggningen i Region Nord under perioden  
2008–2018 redovisas i figur 34.
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I Region Nord omkom fyra personer i samband med olycka i järnvägs-
systemet med Trafikverket som infrastrukturförvaltare under år 2018, 
jämfört med det nationella utfallet på 87 omkomna. I genomsnitt har två 
personer omkommit per år under perioden år 2008 – 2018. Data mängden 
är så liten att inga slutsatser om utveckling kan dras då den slumpvisa 
variationen spelar stor roll. Utvecklingen gällande antalet omkomna inom 
järnvägsanläggningen nationellt, samtliga infrastrukturförvaltare samt på 
Trafikverkets banor, under perioden 2008–2018 redovisas i figur 35.
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Nationellt visas en uppgång år 2018 jämfört med incidenter med dödlig ut-
gång under år 2017. Andelen suicid är fortfarande hög och stod år 2018 för 
över 90 procent av det totala antalet omkomna. 

Det finns i princip två angreppssätt för att minska antalet personpå-
körningar – dels att förhindra eller försvåra obehörigt tillträde till 
spårområdet, dels att öka möjligheten att upptäcka och reagera på att 
obehöriga personer tagit sig in i spårområdet. Trafikverket arbetar aktivt 
med bland annat stängsling och uppsättande av kameraövervakning 
på sträckor och platser där problematik finns. Ytterligare testas 
ny åtgärd genom så kallade pyramidmattor på flera håll i landet. I 
regionen har sträckor åtgärdats med stängsling, dock finns ännu ingen 
aktiv kameraövervakning eller pyramidplattor i detta syfte. Övriga 
personpåkörningar som inträffat är utspridda över regionen och inget 
tydligt geografiskt mönster kan påvisas.  

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. 

Figur 35. 
Antal omkomna på järnväg nationelt 
fördelat på avlidna i olyckor samt suicid, 
jämförelse samtliga infrastrukturförvaltare 
samt Trafikverkets ansvar år 2008 - 2018. 
Källa: Trafikanalys (2019b) samt  
Trafikverket
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