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Förord

Denna rapport redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord, 
Norrbottens län och Västerbottens län, för år 2019 jämfört med mot- 
svarande utveckling i riket. Redovisningen har inom regionen skett  
årligen sedan år 1999. 

I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån 
antalet omkomna inom regionen på väg och järnväg samt utvecklingen i 
relation till utpekade fastslagna indikatorer, som samlat eller var för sig,  
bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet på väg. Ytterligare redovisas ett  
antal prioriterade trafiksäkerhetshöjande insatser som planeras genom-
föras och 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.

Inför kommande planering visar rapporten i likhet med tidigare år  
sammantaget att insatser inom trafiksäkerhet på väg i Region Nord även 
fortsättningsvis behöver fokuseras till följande områden:  
• Hastighetsefterlevnad  
• Nykter trafik  
• Säkra vägar 
• Bältesanvändning 
• Hjälmanvändning på cyklister 

I flera fall handlar arbetet om frågor som nära berör övervakning och att 
det är viktigt med ett fortsatt gott samarbete med Polisen i frågorna. Även 
fortsatt samverkan med kommunerna och regionerna i båda länen krävs för 
att tillsammans verka för förbättringar i trafiksäkerhetsutvecklingen. Med 
anledning av detta verkar Trafikverket Region Nord aktivt för att skapa 
överenskommelser med berörda aktörer om fördjupat samarbete.

Gällande omkomna vid järnväg har regionen varit relativt förskonade 
under en längre tid. Dock krävs fortsatta kontinuerliga insatser för att 
minska mängden otillåtet spårspring samt säkra de korsningspunkter som 
idag finns mellan väg och järnväg i regionen. I detta avseende handlar det 
om såväl förbättringar i befintligt system liksom fortsatt samverkan i den 
tidiga samhällsplaneringen för att reducera potentiella risker i kommande 
byggnation.

Rapporten är framtagen av Olivia Häggqvist och Angelica Qarlsin, båda 
Strategiska Planerare. 

Augusti 2020

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. 
Inom vägtrafiken har regeringen ett mål att antalet omkomna ska halveras 
till år 2020 jämfört med utfallet år 2006-2008, det motsvarar ett maximalt 
antal på 220 omkomna i vägtrafiken nationellt varav maximalt 17 omkomna 
i Region Nord. Det finns även ett mål om att antalet allvarligt skadade i 
vägtrafikolyckor ska minska med en fjärdedel under samma period. Inom 
järnvägstrafiken finns målet att antalet omkomna ska halveras under  
perioden år 2012-2020, vilket innebär maximalt 55 omkomna i järnvägs-
systemet år 2020 i hela riket. 

Antalet omkomna i vägtrafiken har minskat såväl nationellt som inom  
Region Nord år 2019 jämfört med år 2018. Tabell 1 sammanfattar nuläget 
för antalet omkomna och indikatorerna som finns på väg för Region Nord 
samt nationellt under år 2019 i förhållande till utgångsläge samt uppsatt 
målnivå. I kolumnen ”Bedömd utveckling mot mål” har en bedömning 
gjorts för att utvärdera om förändringen från utgångsåren har gått i den 
takt som är nödvändig för att nå etappmålet år 2020. 

Indikator Område År 2006-2008 År 2019 Mål år 2020 Bedömning gentemot 
nödvändig utveckling

Antal omkomna i vägtrafiken

Region Nord 34 26 17 Ej i linje

Nationellt 440 221 220 I linje

Antal allvarligt skadade i 
vägtrafiken

Region Nord 562 - 422
Kan ej 
prognosticeras

Nationellt 5400 3850 4100 I linje 

Genomsnittlig
reshastighet 

Region Nord 82 km/tim 77,6 km/tim 77 km/tim Ej i linje

Nationellt 82 km/tim* 78,1 km/tim 77 km/tim Ej i linje

Andel trafikarbete  
inom hastighetsgräns,  
statligt vägnät

Region Nord 50 % 50,2 % 80 % Ej i linje

Nationellt 43 % 47 % 80 % Ej i linje

Andel trafikarbete  
inom hastighetsgräns, 
kommunalt vägnät

Endast nationellt 64 %** 65 % 80 %
Ej i linje

* Utgångsår 2004. ** Utgångsår 2012.

Tabell 1. Indikatormatris, utfall med 
avseende på vägtrafik inom Region Nord 
samt nationellt.
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Andel trafikarbete med nyktra 
förare

Region Nord 99,80 % 99,77 % 99,90 % Ej i linje

Nationellt 99,71 % 99,75 % 99,90 % Ej i linje

Andel bältade 
i framsätet i personbil

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

Nationellt 96 % 98,4 % 99 % I linje 

Andel cyklister  
med hjälm

Region Nord 29 % 45 % 70 % Ej i linje

Nationellt 27 % 47 % 70 % Ej i linje

Andel mopedister med rätt 
använd hjälm

Region Nord 90,3 % 98,6 % 99 %
Begränsat dataunderlag - 
indikation

Nationellt 96 % 93,9 % 99 % Ej i linje

Andel trafikarbete med 
högsta Euro NCAP-klass

Endast nationellt 20 % 79 % 80 % I linje

Rätt användning av  
motorcykel

Endast nationellt - - - Mäts ännu inte, mål saknas

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

Region Nord 28 % 43 % 90 % Ej i linje

Nationellt 50 % 80 % 90 % Ej i linje

Andel säkra gång-, cykel- och 
mopedpassager

Region Nord - 35 % 35 % I linje 

Nationellt 19 % 28 % 35 % Ej i linje

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

Endast nationellt 18% 19 % 70 % Ej i linje

Systematiskt trafiksäkerhets-
arbete i linje med ISO 39001

Endast nationellt - - Mäts ännu inte, mål saknas
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På nationell nivå omkom 221 personer i vägtrafikolyckor år 2019 vilket 
innebär att utvecklingen nu nationellt kan anses vara i linje med nödvändig 
utveckling för att nå etappmålet till år 2020. I Region Nord syns trots ett, 
jämfört med föregående år, lägre antal omkomna inte samma positiva ut-
veckling. År 2019 omkom 26 personer vilket innebär att utvecklingen inte 
ligger i linje med nödvändig utveckling mot målet om ett maximalt bidrag 
på 17 omkomna. 

På väg har olyckorna främst skett på statlig väg och trafikantkategorierna 
bilförare och bilpassagerare har den högsta andelen omkomna i regionen 
både under år 2019 som sett över en längre period. Andelen omkomna i 
mötes-/omkörningsolyckor år 2019 är betydligt högre än genomsnittet för 
perioden år 2006-2019 medan andelen omkomna i singelolyckor är i nivå 
med genomsnittet. Däremot är andelen omkomna i korsnings-/ 
avsvängningsolyckor och i olyckor med fotgängare/cyklister/mopedister 
lägre år 2019 än genomsnittet under mätserien. 

Av trafiksäkerhetsindikatorerna är det hjälmanvändning av mopedister och 
säkra gång-, cykel- och mopedpassager som är i linje nödvändig utveckling 
i regionen. Antalet passager som inkluderas i dataunderlaget varierar från 
år till år vilket försvårar bedömningen om det faktiska antalet säkra  
passager har ökat eller ej. Även om målnivån uppnåddes år 2019 betyder det 
inte att målet kommer att nås år 2020 på grund av förändring i antalet inkl-
uderade passager mellan åren. För den andra indikatorn, hjälmanvändning 
av mopedister, har Region Nord under flera år legat i linje med nödvändig 
utveckling för att nå målet år 2020. Dataunderlaget för indikatorn är litet 
och utfallet ska därmed ses som en indikation av den faktiska utvecklingen. 

Ett trafiksäkerhetsproblem är att det under längre tid förekommit för höga 
hastighetsgränser i förhållande till vägarnas utformning i stora delar av 
vägtrafiksystemet. För regionens del har en nedgång gällande den genom-
snittliga reshastigheten skett under året och uppgick år 2019 till  
77,6 km/tim. Utvecklingen sker dock inte i linje med nödvändig utveckling 
för att nå målet. Även andelen trafikarbete inom hastighetsgräns indikerar 
på att utvecklingen inte är i linje med nödvändig utveckling för att nå målet 
år 2020.

Andelen nykter trafik i regionen har minskat marginellt sedan år 2018. 
Under mätseriens första period kunde en svag positiv utveckling skönjas 
men detta har helt stagnerat för att snarare vända till en negativ utveckling 
sedan år 2014. Region Nord har tidigare varit den trafikverksregion som 
haft lägst andel onykter trafik utmed vägarna men de senaste två åren är så 
ej längre fallet. 

Observationsmätningar visar att andelen bältesanvändning var  
93,1 procent i Region Nord år 2019. Jämfört med motsvarande utfall natio-
nellt är nivåerna på bältesanvändningen regionalt i det närmaste alarme-
rande, framförallt i Norrbottens län. Under mätserien sker dock en kon-
stant förbättring i bägge länen men nivåerna är inte i nivå med nödvändig 
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utveckling för att nå målet år 2020. Nationellt bedöms målet om 99 procent 
bältesanvändning kunna nås då nivån idag uppgår till 98,4 procent.

Andelen cyklister som använder cykelhjälm har över tid haft en försik-
tig ökning i regionen och år 2019 uppgick indikatorn till 45 procent, men 
utvecklingen sker inte i linje med nödvändig utveckling för att nå målet om 
70 procent cykelhjälmsanvändning år 2020. 

År 2019 uppgick andelen trafikarbete på vägar över 80 km/tim med mötes-
separering till 43 procent i regionen, vilket innebär en ökning på cirka 
4 procentenheter sedan föregående år. Ökningen i indikatorn säkra statliga 
vägar beror främst på att ca 20 mil väg sänktes till hastighetsgräns  
80 km/tim med anledning ökad risk för mötesolycka i och med dess  
utformning i förhållande till trafikflöde snarare än ökad utbyggnad av 
mötesseparerad väg. 

Trafiksäkerhetsutvecklingen i järnvägssystemet har varit oföränderlig 
under flera år. Under år 2019 omkom 100 personer på järnvägen i Sverige 
vilket är ett utfall som är jämförbart med tidigare år. Utvecklingen är inte 
i linje med nödvändig utveckling för att nå målet år 2020. De vanligaste 
olyckorna som förekommer är personpåkörningar, plankorsningsolyckor 
och olyckor vid underhållsarbete i spåren. Av personpåkörningar utgör 
självmord (suicid) den övervägande delen. Region Nord är mer förskonad 
från personpåkörningar med dödlig utgång jämfört med övriga trafikverks-
regioner och i snitt omkommer två personer per år på järnvägen i regionen. 
År 2019 omkom tre personer på järnvägen i Region Nord, varav två omkom 
i olycka vid plankorsning. 

Ytterligare fördjupning utifrån antal omkomna på väg och järnväg  
respektive uppsatta indikatorer för väg återfinns i den omfattning aktuellt i 
följande rapport.

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 20198
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1. Inledning
Sveriges införande av Nollvisionen under slutet av 1990-talet har 
lett till förändringar i sättet att arbeta med trafiksäkerhet. Noll-
visionen är fastslagen av regeringen och gäller alla trafikslag. Även 
internationellt har Nollvisionens tankar fått genomslag och  
bristande trafiksäkerhet har fått ett internationellt erkännande. 

Riksdagen antog år 2009 ett etappmål för trafiksäkerhetsarbetet på väg. 
Antalet dödade i vägtrafiken ska halveras till år 2020 jämfört med snittet 
för utfallen år 2006-2008. Samtidigt ska antalet allvarligt skadade minska 
men en fjärdedel. Etappmålet innebär således att år 2020 får antalet döda-
de i vägtrafiken högst vara 220 personer och antalet skadade 4 100 perso-
ner (Prop. 2008/09:93). Även för transportsystemet på järnväg har Trafik-
verket antagit ett etappmål för år 2020, vilket anger att antalet omkomna 
ska minska till maximalt 55 personer år 2020, en halvering jämfört med 
utfallet år 2010. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, som 
beslutades år 2015 av FN:s generalförsamling anger brist på trafiksäkerhet 
som en folkhälsofråga. Med hänsyn till att majoriteten av mängden allvar-
liga olyckor med personskada sker inom väg- respektive järnvägssystemet, 
framför sjö- och luftfart, prioriteras trafiksäkerhetsarbete inom dessa 
trafikslag med Nollvisionen som ledstjärna. 

På nationell nivå omkom 221 personer i vägtrafikolyckor och 100 personer 
i järnvägsolyckor år 2019. Antalet omkomna på väg har sjunkit drastiskt 
jämfört med utfallet år 2018 och bedöms nu vara i linje med nödvändig 
utveckling för att etappmålet år 2020 ska kunna nås. På järnväg är utfal-
let mer konstant och har under flera år legat mellan 85 och 100 omkomna 
nationellt, vilket innebär att utvecklingen inte bedöms vara i linje med 
nödvändig utveckling för att nå aktuellt mål år 2020.

Trafiksäkerhetsarbetet har de senare åren ytterligare intensifierats för 
att etappmålen till 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 en mängd insatser där 
exempel som särskilt fokus på oskyddade trafikanter och som ökad sam-
verkan mellan myndigheter och aktörer för att nå Nollvisionen, så kallat 
Leda samverkan (uppdrag givet Trafikverket att driva) för att påskynda 
utvecklingen gällande vägtrafiken finns angivet. Ytterligare finns ett antal 
gemensamma strategier och inriktningar framtagna inom områdena gång, 
cykel, motorcykel och moped, alkohol och narkotika samt fyrhjulingar, 
mopedbilar, traktorer och motorredskap för att stötta arbetet, se  
Fördjupningsdokument. På järnväg finns främsta effekten på antalet om-
komna att hämta genom insatser kopplade till att förhindra person- 
påkörningar. Ytterligare anses införande av ERTMSi  och ökat intrångs-
skydd vara insatser som bidrar.

1.1. Nytt etappmål till år 2030 
I februari år 2020 antog regeringen ett nytt etappmål om trafiksäkerhet 
för år 2030. Det nya etappmålet innebär att antalet omkomna till följd av 
trafikolyckor på väg, järnväg, sjöfart och luftfart ska halveras.  

i European Rail Traffic Management System
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För vägtrafik innebär det maximalt 133 omkomna och i järnvägssystemet 
motsvaras det av maximalt 50 omkomna år 2030. Ytterligare ska antalet 
allvarligtskadade inom respektive trafikslag minska med 25 procent. 

Det nya etappmålet år 2030 kommer troligtvis att innebära att dagens 
målstyrning och indikatorer, framförallt inom vägtrafiken, kommer att ses 
över för att nyttja effektivare insatser utifrån kända effektsamband samt 
nya rön. Det kan konstateras att etappmålet är utmanande och kommer att 
kräva kraftfulla åtgärder med stor påverkan på trafiksäkerhets- 
utvecklingen med ett övergripande angreppsätt på bred front då ambitions-
nivån höjs ytterligare. Samverkan mellan aktörer kommer även fort-
sättningsvis vara av stor betydelse medan nya satsningar på bland annat 
digitala lösningar kan tänkas komma bli mer aktuellt utöver nu nyttjade 
insatser. Uppföljning sker gällande utfallet år 2019 gentemot etappmålen 
för år 2020 för både väg och järnväg, se vidare i kapitel 2. Trafiksäkerhet på 
väg respektive kapitel 3. Trafiksäkerhet på järnväg.  

1.2. Syfte 
Syftet med denna rapport är att följa upp och analysera antalet omkomna 
och allvarligt skadade i vägtrafiken samt järnvägstrafiken inom Trafik-
verket Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län, under år 2019. 
Rapporten syftar ytterligare till att följa utvecklingen över tid i riktning 
mot etappmålen år 2020. För att följa utvecklingen inom området väg- 
trafik belyses sex av de tolv nationella indikatorerna som går 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 kan bidra till ett säkrare infrastruk-
tursystem i riktning mot etappmålet. Ytterligare redovisas ett antal prio-
riterade trafiksäkerhetshöjande insatser som planeras att genomföras av 
Trafikverket enskilt eller i samverkan med andra aktörer och som regionalt 
förväntas bidra mot målet.

1.3. Läsanvisning
Denna regionala analysrapport, som berör trafiksäkerhetsutvecklingen i 
Region Nord, Norrbottens län och Västerbottens län, ska ses som ett för-
djupningsdokument till årlig framtagen nationell analysrapport, se  
Trafikverkets publikation 2020:120, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2019. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. 

Rapportens upplägg är i stort baserad på ovan nämnda nationella analys-
rapport och i vissa avsnitt har text direkt tagits från denna. Utfallet av de 
olika indikatorerna anges för regional utveckling samt i vissa fall även för 
nationell utveckling. Någon fördjupad analys av det nationella resultatet 
sker dock ej utan hänvisning sker istället till publikation 2020:120. 

En jämförelse med övriga trafikverksregioner, se kartbild 1, görs för att visa 
på skillnader över landet. 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.

Kartbild 1. Trafikverkets regioner och deras 
geografiska indelning.  
Källa: Trafikverket.
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2. Trafiksäkerhet på väg

Trafiksäkerhetsproblematiken på väg är komplex då säkerheten 
beror av ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons krock-
säkerhet och användare. För att Nollvisionen ska nås krävs att 
frågan angrips brett i samverkan.

Det nu gällande etappmålet till år 2020 innebär att maximalt 220 personer 
får omkomma och högst 4100 skadas allvarligt i vägtrafiken. För Region 
Nords del innebär det ett bidrag med maximalt 17 omkomna och 422 all-
varligt skadade. Förutom det nationella etappmålet finns även ett etappmål 
på EU-nivå om att antalet omkomna ska halveras till år 2020, vilket inne-
bär maximalt 133 omkomna år 2020 för Sveriges del. Uppföljning sker dock 
gentemot det nationella etappmålet om maximalt 220 omkomna.

För att på ett produktivt och resultatinriktat sätt kunna effektivisera 
trafiksäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå de närmaste åren har 
Trafikverket inom ramen för Nystart för Nollvisionen och Leda 
 samverkan tagit fram Aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022. Aktions-
planen är framtagen tillsammans med andra aktörer och innehåller 111 
åtgärder där ett flertal aktörer, genom åtaganden att genomföra och verka 
för enskilda insatser eller gemensamt i samverkan, bidrar till ökad trafik-
säkerhetsutveckling. Flera insatser i detta är påbörjade och utökat sam-
arbete har initierats.

2.1. Förutsättningar för uppföljning mot målen 
Trafiksäkerhet på väg är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons 
krocksäkerhet och användare, den så kallade modellen för säker vägtrafik. 
Antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken påverkas därmed av i 
huvudsak tre faktorer: systematiskt trafiksäkerhetsarbete, omvärlds- 
faktorer samt inverkan av slumpmässig variation. Dessa påverkande  
faktorer inbegriper såväl trafiksäkerhetshöjande åtgärder som icke-
påverkbara faktorer, vilket beskrivs mer utförligt i kapitel 2.4 Påverkande 
faktorer. Systematiskt trafiksäkerhetsarbete innebär i korthet bland annat 
skapande av säkrare vägar och säkrare fordon medan omvärldsfaktorer 
innebär sådant som direkt eller indirekt påverkar vägtransportsystemet 
exempelvis förändringar i konjunktur, demografi och 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 och än högre variation regionalt.

2.2.1. Indikatorer med betydande påverkan på utvecklingen
För att följa trafiksäkerhetsarbetet och styra mot uppsatta mål har reger-
ingen uttryckt ett behov av att kvantifiera de tillstånd i vägtrafiken –  
indikatorer – som har en betydande påverkan på trafiksäkerheten. Denna 
målstyrning tillämpas för att uppnå trafiksäkerhetsmålen och syftar till att 
skapa ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för löpande positiv utveck-
ling. Valet av indikatorer baseras på vedertagen kunskap om trafiksäkerhet 
(Vägverket, 2008). Nu gällande aktuella indikatorer framgår i rutan till  
höger.

• Hastighetsefterlevnad, 
   statligt vägnät 
• Hastighetsefterlevnad, 
   kommunalt vägnät 
• Nykter trafik 
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning, cyklister och 
mopedister 
• Säkra personbilar 
• Ökad regelefterlevnad  
   bland  motorcyklister 
• Säkra statliga vägar 
• Säkra gång-, cykel- och moped- 
   passager 
• Underhåll av gång- och cykel-
   vägar i tätort
• Systematiskt trafiksäkerhets-
   arbete i linje med ISO 39001
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2.1.2. Rapportering vägtrafik
Som källa till antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken används 
ett informationssystem för vägtrafikolyckor med personskador, STRADAi, 
som bygger på inrapportering från akutsjukhus och Polisen. En vägtrafiko-
lycka definieras som en olycka som inträffat i trafik på en väg som allmänt 
används för trafik med motorfordon där minst ett fordon i rörelse varit in- 
blandat och som har medfört personskada. Fallolyckor bland gående som 
har omkommit eller skadats finns inte med i statistiken över vägtrafik-
olyckor med personskador då inget fordon varit inblandat. Från år 2010 
exkluderas självmord (suicid) från statistiken, vilket innebär att resultaten 
innan år 2010 inte tillfullo är jämförbara.

Rapporteringen för antalet omkomna är heltäckande men för antalet 
allvarligt skadade är rapporteringen i viss mån bristfällig. Detta beror av 
att sjukvårdens rapportering till STRADA ännu ej är obligatorisk, dock är 
samtliga akutsjukhus i landet ansluta sedan år 2016 och rapporterar i  
möjligaste mån in underlag. Andelen som rapporteras till STRADA  
skiljer sig över tid och mellan olika sjukhus och frekvensen av rapportering 
påverkas exempelvis av arbetsrutiner och arbetsbelastning för personal. 
År 2015 ändrades även rutinen och endast patienter som gett medgivande 
om att deras data sparas får rapporteras in. Samtliga skadade uppsöker 
samtidigt inte akutsjukvård utan vänder sig istället till hälsocentraler eller 
dylikt, vilket innebär att dessa inte kan återfinnas i statistiken.

Tidigare avsaknad av komplett underlag har lett till att bortfall av data 
finns under åren före år 2016. Detta har i stor omfattning kompenserats av 
justeringar och beräkningsmodeller. I Region Nord har samtliga akut- 
sjukhus varit anslutna sedan år 2011 vilket minskar risken av bortfall av 
data till följd av ej anslutna sjukhus i Norrbottens län och Västerbottens 
län. 

Trafikverket genomför alltid en olycksutredning i samband med att en 
dödsolycka på väg inträffat för att analysera och försöka förstå om något 
hade kunnat förhindra att olyckan inträffade eller lindra konsekvenserna 
av den. Resultatet kan bidra till förändringar på kort eller lång sikt samt 
kan ge stöd till insatser hos andra aktörer eller input för en utökad sam-
verkan. Mer information återfinns på Trafikverkets hemsida.

2.2. Omkomna i vägtrafikolyckor
Etappmålet för år 2020 är att antalet omkomna ska halveras jämfört med 
genomsnittet för år 2006-2008. Det innebär högst 220 omkomna nationellt 
och maximalt 17 omkomna i Region Nord. Definitionen i detta avseende är 
en person som har avlidit på plats vid eller inom 30 dagar till följd av skador 
denne ådragit sig i samband med en vägtrafikolycka. 

Antalet omkomna i vägtrafikolyckor i Region Nord varierar mellan åren, år 
2019 omkom 26 personer. Utvecklingen av antalet omkomna bedöms med 
anledning av 2019 års utfall inte vara i linje med nödvändig utveckling för 
att målet ska nås till år 2020. Sedan år 2006 har regionen vissa år haft ett 
utfall som har varit nära eller i linje med nödvändig utveckling medan 
utfallet tidvis har varit högre. Den slumpvisa variationen är stor varvid 
utfallet bör studeras över tid för att utvärdera och följa trender. 

i Swedish Traffic Accident Data Acquisition

ÅR 2019   26 OMKOMNA
MÅL ÅR 2020  17 OMKOMNA

BEDÖMNING  EJ I LINJE MED
  NÖDVÄNDIG  
  UTVECKLING 

 − En vägtrafikolycka 
definieras som en 
olycka som  
inträffat i trafik på 
en väg som allmänt 
används för trafik 
med motorfordon 
där minst ett fordon 
i rörelse varit 
inblandat och som 
har medfört person-
skada. 
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Nationellt omkom 221 personer i vägtrafiken år 2019 vilket är det lägsta 
utfallet för decenniet och detta bedöms vara i linje med nödvändig ut- 
veckling för att nå målet år 2020. Dessvärre har Region Nord inte sett det 
lägre antal omkomna i vägtrafiken år 2019 som övriga Sverige. Även om 
utfallet skiftar mellan åren visar trenden över tid att regionens utveckling 
inte sker i samma positiva takt som andra regioner och landet i stort. 
Utvecklingen står snarare stilla gällande antalet omkomna i Region Nord.  
I figur 1 ses antalet omkomna per år sedan år 2006 samt nödvändig ut- 
veckling för att nå det ännu gällande etappmålet
 

Antalet omkomna i länen inom regionen har också varierat mellan åren. 
Figur 2 visar en markant fluktuation inom såväl Norrbottens län som 
Västerbottens län, där det senare länet har haft ett lägre utfall över tid. 
Trendlinjerna i figur 2 synliggör att antalet omkomna i Västerbottens län 
minskar i en snabbare takt än i Norrbottens län. Under hela perioden, år 
2006-2019, har det i Norrbottens län omkommit 223 personer jämfört med 
156 personer i Västerbottens län. 

Figur 1. Antal omkomna (exklusive sjukdom) år 
2006-2019 i vägtrafikolyckor samt nödvändig 
utveckling fram till år 2020 i Region Nord liksom 
EU-mål om halvering. Självmord är exkluderade 
sedan år 2010.  
Källa: Trafikverket.
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Figur 2. Antal omkomna år 2006-2019 i 
vägtrafikolyckor i Norrbottens län respektive 
Västerbottens län samt trendlinje för båda länen. 
Källa: Trafikverket.
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2.2.1. Trafikantkategori
Den största gruppen omkomna, både nationellt och i Region Nord, histo-
riskt sett är de som färdats i personbil. Nedan beskrivs andelen omkomna 
per trafikantkategori under perioden år 2010-2019. Jämförelse mellan figur 
3 och 4 visar att andelen bilförare var mindre år 2019 än genomsnittet för 
utfallen år 2010-2019 medan andelen bilpassagerare utgjorde en högre an-
del. Kategorin övriga innefattar bland annat omkomna som färdats i lastbil, 
buss, terrängfordon och motorredskap och utgjorde år 2019 en högre andel 
än genomsnittet för perioden. Ingen fotgängare omkom år 2019 vilket är ett 
lägre utfall är snittet över perioden. Även andelen omkomna på motorcykel 
(MC) var lägre år 2019. Utfallet för andelen omkomna cyklister och moped-
ister är jämförbart med snittet, dock påverkar slumpvis variation.

Figur 3 och 4. Andel omkomna per trafikant-
kategori i Region Nord. Jämförelse mellan  
år 2019 (vänster) respektive perioden år 
2010-2019 (höger).  
Källa: Trafikverket.

År 2019 År 2010-2019
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Vid en jämförelse av genomsnittligt utfall av trafikantkategori mellan 
Norrbottens län och Västerbottens län under perioden år 2010-2019, se 
figur 5 respektive 6, kan det skönjas att andelen omkomna bilförare i länen 
är i samma härad. För trafikantkategorierna bilpassagerare och motorcyk-
lister (MC) är andelen högre i Norrbottens län jämfört med Västerbottens 
län. Norrbottens län kan dock konstateras ha en lägre andel omkomna fot-
gängare och cyklister. Vid fördjupad analys kan inte någon specifik orsak 
som sticker ut ses utan antalet omkomna fotgängare och cyklister fördelar 
sig jämt mellan statligt och kommunalt vägnät i båda länen. Generellt gäller 
ju mer cykeltrafik desto fler cykelolyckor, se vidare i kapitel 2.4.1.3 Trafik-
arbete. Trafikantkategorierna övriga och mopedister ligger på samma nivå 
i båda länen. Under perioden, år 2010-2019, har totalt 156 personer omkom-
mit i Norrbottens län och 95 i Västerbottens län, vilket gör att utfallet i 
antal även påverkar andelen omkomna per trafikantkategori i länen.
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Norrbottens län Västerbottens län Figur 5 och 6. Andel omkomna per trafikantkate-
gori år 2010-2019 i Norrbottens län (vänster) och 

Västerbottens län (höger).  
Källa: Trafikverket.
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2.2.2. Olyckstyper
Singel- och mötesolyckor har över tid varit de vanligaste typerna av olyckor 
med omkomna i regionen. Nedan beskrivs andelen omkomna per olyckstyp 
under perioden år 2010-2019 i Region Nord. Andelen omkomna i singel-
olyckor var år 2019 i nivå med snittet för perioden medan andelen om- 
komna i mötes-/omkörningsolyckor var högre än genomsnittet. Även 
andelen omkomna i upphinnandeolyckor och kategorin övrigt var högre än 
genomsnittet år 2019. I kategorin övrigt ingår bland annat omkomna i 
olyckor med terrängfordon, traktorer och olyckor som skett i samband med 
plankorsningar mellan väg och järnväg. Utfallet år 2019 visar på färre 
omkomna i korsning-/avsvängningsolyckor, fotgängare-/cykel-/moped-
olyckor och viltolyckor än genomsnittet över perioden, se figur 7.  

Figur 7. Andel omkomna per olyckstyp  
år 2010-2019 jämfört med år 2019 i Region Nord. 
Källa: Trafikverket/Transportstyrelsen. 
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Källa: Trafikverket. 

Figur 10 (vänster). Fördelning år 2010-2019 
gällande antalet omkomna där inblandning av 
tung lastbil skett respektive ingen tung lastbil 
varit inblandad vid olyckstillfället, Region Nord.  
Källa: Trafikverket.

Västerbottens län

I rapporten för utfallet år 2018 (Trafikverket, 2019a) uppmärksammades en 
hög andel omkomna i korsnings-/avsvängningsolyckor. Denna utveckling 
har ej fortgått år 2019 och kan därmed i dagsläget ses som avvikande 
händelse som till stor del kan anses bero av slumpmässig variation. Utfallet 
behöver följas vidare då utvecklingen sett över tid visar på att andelen 
omkomna i korsnings-/avsvängningsolyckor ökar även om andelen om-
komna i sådan olycka år 2019 visade på ett lägre utfall än snittet. 

Utfallet av antalet omkomna per olyckstyp mellan år 2010-2019 jämförs 
mellan Norrbottens län och Västerbottens län i figur 8 och 9. Norr- 
bottens län har en högre andel omkomna i mötes-/omkörningsolyckor och 
singelolyckor än Västerbottens län. Andelen omkomna i korsnings-/ 
avsvängningsolyckor är ungefär den samma i båda länen. Andelen om-
komna i fotgängare-/cykel-/mopedolyckor är högre i Västerbottens län. 
Under perioden är det ett få antal omkomna i upphinnandeolyckor i  
regionen men samtliga har omkommit i Norrbottens län. Klassningen 
av upphinnandeolyckor och korsningsolyckor ligger nära varandra och i 
vissa fall kan det vara avståndet till korsningen som avgör olyckstypen. Att 
samtliga omkomna i upphinnandeolyckor i Region Nord är i Norrbottens 
län kan således vara en klassningsfråga. Antalet omkomna per län påverkar 
även andelen omkomna per olyckstyp.

År 2018 uppmärksammandes att antalet omkomna i olycka där tung lastbil 
varit inblandad var högt. Dessvärre kan detta skönjas även år 2019, se 
figur 10, då 11 personer omkom i olycka där tung lastbil var inblandad, 
vilket motsvarar 42 procent av antalet omkomna år 2019. Under mätserien 
år 2010-2019 är andelen omkomna där tung lastbil har varit inblandad i 
genomsnitt 19 procent, utfallet år 2019 var således högre. Utvecklingen bör 
följas vidare för att se eventuella trender.
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Upphinnande
Övrigt

Omkomna - tung lastbil 
inblandad
Omkomna - ingen inblandning 
tung lastbil
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Analyser av dödsolyckor visar generellt att det i nio av tio fall är person-
bilar som har kommit över i mötande körfält och att den tunga lastbilen 
därmed sällan har varit det fordon som orsakat olyckan. Merparten av 
dessa olyckor sker generellt på vägar utan mötesseparering med högsta  
tillåtna hastighet på 70-90 km/tim. 

Trafikarbetet för tunga lastbilar har ökat över landet. Andelen tung trafik 
är hög utmed flera sträckor i Region Nord, vilket kan ses i kartbild 2. På 
många platser i regionen där statliga vägar går genom byar och mindre 
samhällen har vägen ofta flera funktioner. Den ska både ha en funktion 
som en genomfartsled samt som en lokalgata. Att långväga godstrafik och 
fotgängare ska samsas på samma yta skapar osäkra levnadsmiljöer för de 
boende. En hög andel tung trafik tillsammans med det arktiska klimat som 
råder i Region Nord ställer höga krav på vinterväghållningen. Det är ut- 
manande att säkra en tillförlitlig standard året runt på lågtrafikerande  
vägar.

Vintertid blir vägarna ofta smalare på grund av plogkanter vilket gör att de 
upplevs osäkrare för oskyddade trafikanter och snörök påverkar förarnas 
sikt. 
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Kartbild 2. Andel tung trafik på vägar med vägnummer <500 i Region Nord, åskådning juni 2020.  
Källa: Trafikverket. 
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Figur 12. Fördelningen av andelen omkomna på 
statlig nationell och statlig regional väg år 
2010-2019, yttre ringen, samt fördelningen av 
andel väglängd av statlig nationell väg och 
statlig regional väg, inre ringen, i Region Nord.  
Källa: Trafikverket. 

Figur 13. Fördelningen av andelen omkomna på 
statligt nationell och statligt regional väg år 
2010-2019, yttre ringen, samt fördelningen av 
andel väglängd av statlig nationell väg och 
statlig regional väg, inre ringen, i Norrbottens 
län.  
Källa: Trafikverket. 

Figur 14. Fördelningen av andelen omkomna på 
statligt nationell och statligt regional väg år 
2010-2019, yttre ringen, samt fördelningen av 
andel väglängd av statlig nationell väg och 
statlig regional väg, inre ringen, i Västerbottens 
län. Källa: Trafikverket. 
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Figur 11. Andelen omkomna per väghållare år 
2010-2019, Region Nord.  
Källa: Trafikverket. 

2.2.3. Väghållare

De flesta som omkommer i vägtrafiken gör det på statliga vägnätet. Av de 
omkomna i Region Nord år 2019 förolyckades 80 procent på det statliga 
vägnätet vilket är jämförbart med utfallet år 2018. Trendlinje visar att 
andelen omkomna på det statliga vägnätet minskat sedan år 2010, se  
figur 11. Andelen omkomna på kommunala vägar i Region Nord har under 
mätserien legat kring 10 procent. År 2019 omkom till skillnad mot mät-
seriens tidigare utfall ingen på det kommunala vägnätet, det är första 
gången sedan mätseriens start. År 2019 förolyckades 19 procent på det 
enskilda vägnätet, vilket är ett ovanligt högt utfall för mätserien, genom-
snittet sedan år 2010 är 7 procent.

Att flest i regionen omkommer på det statliga vägnätet kan delvis förklaras 
av att det generellt råder högre hastigheter på det statliga vägnätet jämfört 
med det kommunala och enskilda samt att trafikarbetet är större i paritet. 
Det statliga vägnätet kan delas in i statligt nationellt vägnät och statligt 
regionalt vägnät. Det nationella vägnätet i Region Nord utgörs av europa-
vägarna och det regionala vägnätet utgörs av övriga vägar. Med högre 
trafikflöde ökar risken för att en olycka ska inträffa. Detta innebär att 
högtrafikerade europavägar prioriteras gällande utbyggnad av mitt- 
separering framför mindre trafikerade sträckor, se vidare i kapitel 2.6 
Trafiksäkerhetshöjande insatser och åtgärder – väg. Figur 12 visar att totalt 
34 procent av alla som förolyckats på de statliga vägarna har gjort det på 
statliga nationella vägar sedan år 2010. Detta trots att de nationella vägarna 
endast utgör 15 procent av de statliga vägarna i regionen. Det innebär att 
andelen omkomna på statlig nationell väg är avsevärt större än vad andelen 
väglängd statlig nationell väg utgör jämfört med statlig regional väg.

I Norrbottens län har det omkommit något högre andel på statlig nationell 
väg jämfört med i Västerbottens län, se figur 13 och 14. Statlig nationell väg 
utgör även en större andel väg i Norrbottens län vid jämförelse mellan de 
båda figurerna. I båda länen sker olyckor med dödlig utgång utspritt över 
vägnätet, både på det statliga nationella vägnätet och det statliga regionala 
vägnätet, det vill säga få specifika platser där en större mängd olyckor sker 
kan uttydas.

Statlig väg
Kommunal väg
Enskild väg
Data saknas
Trendlinje statlig väg
Trendlinje kommunal väg
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2.3. Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor
Etappmålet år 2020 för allvarligt skadade i vägtrafiken är att antalet ska 
minska med en fjärdedel jämfört med år 2007. Det innebär högst 4 100 
allvarligt skadade nationellt år 2020. Definitionen av allvarligt skadad är en 
person som fått en skada som ger minst 1 procent medicinsk invaliditet. 
Försäkringsbolagen använder medicinsk invaliditet för att värdera  
funktionsnedsättningar, oberoende av orsak. Ofta dröjer lång tid mellan 
skada och konstaterad nivå av invaliditet, vilket resulterar i att fullständig 
data ej kan tillhandahållas. Sedan år 2007 prognostiseras därför istället 
antalet allvarligt skadade från framtagen metodik utifrån samtliga rappor-
terade skador från akutsjukhus. 

På regional nivå finns ännu ingen metodik för att prognostisera antalet 
allvarligt skadade och därför kan inte utvecklingen följas för respektive 
region. Ej heller har prognostisering kunnat ske gällande personer som 
bedöms vara så allvarligt skadade att de förväntas få en medicinsk inva-
liditet på 10 procent eller mer. Vid sådana fall klassas skadan som mycket 
allvarlig. För att det nationella etappmålet ska kunna nås år 2020 krävs 
dock ett maximalt antal på 422 allvarligt skadade i Region Nord. För de år 
som data fanns tillgänglig för regionen (fram till år 2014) visades en 
nedåtgående trend bland antalet allvarligt skadade men den faktiska 
utvecklingen idag kan inte följas. 

ÅR 2019   - 
MÅL ÅR 2020  -

BEDÖMNING  KAN EJ  
                                     PROGNOS- 
                                     TICERAS

Medicinsk invaliditet - bestående 
nedsättning av en persons fysiska 
funktionsförmåga efter en 
sjukdom eller ett olycksfall 
 (Berg m.fl. 2016)

ÅR 2019   - 
MÅL ÅR 2020  -

BEDÖMNING  KAN EJ  
                                     PROGNOS- 
                                     TICERAS
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FAKTATEXT-FAKTARUTA RÖD
Faktatext > etrem modit. Qui sed 
desces iae, termili camdiem moltodi 
vehebus pravereis cus.

Faktatext -rubrik 2
Faktatext > Mo nonfecrurbi Ad foris, 
TF: Faktatext - kursiv

Nationellt beräknas antalet allvarligt skadade år 2019 vara ungefär 
3 850 personer. Det innebär en procentuell minskning med 2,8 procent per 
år sedan år 2006. Ungefär hälften av de som skadas allvarligt i vägtrafiken 
över landet gör det på det kommunala vägnätet och knappt 30 procent 
skadas på det statliga vägnätet. Bedömningen är att etappmålet år 2020 
kommer att nås då utfallet ligger i linje med nödvändig utveckling.  
Minskningen av antalet allvarligt skadade har dock inte skett jämt mellan  
trafikantkategorierna. Bilförare och bilpassagerare visar på en kontinuerlig 
minskning medan antalet allvarligt skadade cyklister inte visar samma 
positiva utveckling. 

Upphinnandeolyckor med motorfordon och singelolyckor med cykel utgör 
tillsammans nästan hälften av de allvarliga skadorna sett till olyckstyp. Det 
ska också uppmärksammas att antalet allvarligt skadade i kategorin övrigt 
på nationell nivå har ökat till år 2019 jämfört med år 2018. Ökningen beror 
framförallt på ett större antal olyckor med elsparkcyklar som har blivit ett 
alltmer populärt färdmedel, speciellt i de större städerna. Elsparkcyklarna 
finns idag inte i samma utsträckning i Region Nord som de gör i storstads-
regionerna men utvecklingen bör följas. 

 −  Ungefär hälften 
av de som skadas 
allvarligt i väg- 
trafiken över landet 
gör det på det 
kommunala  
vägnätet och 
knappt 30 procent 
skadas på det  
statliga vägnätet.
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2.4. Påverkande faktorer
Vid tolkning av utvecklingen för antalet omkomna och allvarligt skadade är 
det viktigt att ta hänsyn till några övergripande faktorer som påverkar 
utfallet både på kort och på lång sikt. Bland annat har systematiskt trafik-
säkerhetsarbete, beteendet hos trafikanterna, fysiska åtgärder i systemet 
och fordonens krocksäkerhet stor betydelse på trafiksäkerhetsutvecklingen 
tillsammans med ett antal omvärldsfaktorer. På grund av att antalet 
omkomna och allvarligt skadade i regionen är relativt låg ger även den 
slumpvisa variationen en felmarginal som påverkar utfallet. Nationellt 
beräknas felmarginalen vara drygt 10 procent och regionalt ännu högre till 
följd av mindre datamängd.

2.4.1. Omvärldsfaktorer
Omvärldsfaktorer syftar i denna kontext till en faktor som påverkar 
trafiksäkerheten men som befinner sig bortom det som går att påverka i 
det egentliga trafiksäkerhetsarbetet. Omvärldsfaktorerna kan både ha en 
direkt och en indirekt påverkan på trafiksäkerheten, vädret påverkar  
exempelvis direkt medan ålderssammansättning har en mer indirekt  
påverkan.

Den rådande konjunkturen påverkar val av färdmedel samt storlek på 
trafikarbete, vilket i sin tur har betydelse för trafiksäkerhetsutvecklingen. 
Vid lågkonjunktur tenderar trafikarbetet att minska vilket har en pos-
itiv inverkan på säkerheten på vägarna. Dock kan en lågkonjunktur även 
medföra sämre underhåll av fordon samt att andelen nya och säkra fordon 
minskar (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 genom-
förs 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. Efter att arbetslösheten 
nationellt under flera år har minskat ökade den mellan år 2018-2019, vilket i 
längden kan resultera i påverkan på trafiksäkerheten.

Samtliga 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, se vidare i kapitel 2.4.1.3 Trafik-
arbete. Nedan lyfts de omvärldsfaktorer som kan speglas regionalt.

2.4.1.1. Befolkningsutveckling och ålderssammansättning
Människor i olika åldrar väljer olika typer av färdmedel och dess ålder 
påverkar även beteendet i trafiken. Äldre har en större erfarenhet av att 
röra sig i trafiken samtidigt som de fysiskt är skörare och därmed löper en 
större risk att drabbas av skador (Trafikverket & Transportstyrelsen, 2016). 
Personer över 65 år är den åldersgrupp som har störst risk att omkomma 
i vägtrafiken. Näst störst risk att omkomma i trafiken har åldersgruppen 
18-24 år då de är aktiva i trafiken samtidigt som de, framförallt männen, 
uppvisar ett större riskbeteende. 

I Region Nord har befolkningen ökat med cirka 12 000 personer från år 
2006-2019, vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent. Figur 15 visar att 



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201930

invånarantalet minskade i början av mätperioden för att sedan år 2012 öka 
markant. Befolkningsökningen har uteslutande skett i Västerbottens län 
som har ökat med cirka 5,5 procent medan Norrbottens län har minskat 
marginellt i befolkning sedan år 2006. 

Åldersstrukturen i regionen har förändrats över åren. I åldersgrupperna 
18-24 år samt 45-64 år har andelarna minskat medan åldersgruppen  
65-74 år är den grupp som ökat mest, se figur 16. Förändringen ser liknande 
ut i länen men andelsfördelningen skiljer sig något då Norrbottens län har 
en äldre befolkning. Medelåldern ökar dock i hela regionen. I Norrbottens 
län har medelåldern ökat från 42,4 år 2006 till 44,0 år 2019. Medelåldern i 
Västerbottens län har ökat från 40,9 år 2006 till 41,8 år 2019.

Trafiksäkerheten påverkas som sagt av befolkningssammansättningen och 
det finns även ett påvisat samband mellan befolkningstäthet, bilanvänd-
ning och nyttjande av kollektivtrafik. Norrbottens län och Västerbottens 
län är bland de län som har lägst befolkningsantal per kvadratkilometer i 
landet (SCB, 2020a). Den låga befolkningstätheten i kombination med  
tidigare nämnda faktorer resulterar i att trafikanter i länen löper en större 

Figur 15. Förändring av folkmängd under perioden 
år 2006-2019, vänster axel folkmängd i 
Norrbottens län samt Västerbottens län, höger 
axel total folkmängd i Region Nord.  
Källa: SCB.

Figur 16. Befolkningens ålderssammansättning 
inom Region Nord mellan år 2006-2019.  
Källa: SCB.

Region Nord
Norrbottens län
Västerbotten län

0 - 17 år
18 - 24 år
25 - 44 år
45 - 64år
65 - 74 år
75 år - 
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risk att omkomma i vägtrafiken än personer i mer tätbefolkade regioner. 
Den genomsnittliga fördelningen av antalet omkomna per 100 000 invå-
nare och län under perioden år 2006-2019 presenteras i figur 17. Länen i 
Region Nord har ett högt antal omkomna per 100 000 invånare jämfört 
med riket som helhet. Norrbottens län har allra högst antal med ett värde 
på 6,4 jämfört med rikets 3,3. Av de tio län som har högst antal  
omkomna per 100 000 invånare representeras samtliga av de fyra nord-
ligaste länen med värden över 4,3.

Figur 18 visar på antalet omkomna per 100 000 invånare i Norrbot-
tens län och Västerbottens län sett till utfall per år. I Norrbottens län 
har antalet varierat mellan 10,7 och 1,6 omkomna per 100 000 invå-
nare. Västerbottens läns högsta uppmätta värde är 7,3 och som lägst 
1,8 omkomna per 100 000 invånare. Trendlinjerna för respektive län 
visar att antalet omkomna per 100 000 invånare minskar över tid. I 
detta sammanhang är det viktigt att betänka att värdena är ett förhål-
lande mellan förändring i befolkning och förändring i antal omkomna. 
Ökningen av befolkningen i Västerbottens län tillsammans med ett 
minskat antal omkomna påverkar alltså trendlinjens markanta lutning.

Figur 17. Antal omkomna i vägtrafiken per 
 100 000 invånare för samtliga län i Sverige, 
genomsnitt för år 2006-2019. Regionens län samt 
riket markerat med avvikande färg.  
Källa: Trafikanalys.

Figur 18. Antal omkomna i vägtrafiken per  
100 000 invånare för Norrbottens län respektive 
Västerbottens län år 2006-2019 samt trendlinje 
för respektive län.  
Källa: Trafikanalys. 
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2.4.1.2. Vädret och årstidernas påverkan
Vädret är en faktor som direkt kan påverka trafiksäkerheten, både på 
kort och på lång sikt. Exempelvis ger årstidsvariation upphov till snabba 
förändringar, medan klimatförändringar sker långsammare. Generellt 
är säsongsvariationen för Region Nord större än för flera övriga regioner, 
med bland annat snörikare vintrar. Skillnader mellan utfallet för Region 
Nord och nationellt gällande andelen omkomna per månad under perioden 
år 2010-2019 kan ses i figur 19. Att regionens kurva över perioden skiljer 
sig gentemot rikets kan bero på att det inom länen råder en tydligare och 
längre snöperiod under framförallt mars-maj, vilket innebär att snön till 
viss del dämpar och skyddar från de oeftergivliga föremåli som kan finnas i 
sidoområdena. En topp under sommarmånaderna kan förklaras av en kom-
bination av högre hastigheter som följd av att väglaget och ljuset som leder 
till en ökad upplevd trygghet samt ökad trafik under semester- 
perioden. Sommartid blir avåkningar ofta mer våldsamma då snöns däm-
pande effekt uteblir. I december månad syns en topp i antalet omkomna 
som kan förklaras av mer intensiv vägtrafik under jul- och nyårshelg. 
 

i 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 teleskop samt 
bergskärning med skrovlig yta.

Figur 19 (höger och nedan). Andelen omkomna 
per månad i Region Nord under perioden år 
2010-2019 regionalt jämfört med nationell nivå 
under samma period.  
Källa: Transportstyrelsen.
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Det är framförallt Norrbottens län som sticker ut jämfört med utfallet  
nationellt. Det relativt låga antalet omkomna under mars-april och det 
höga antalet under juni-juli syns tydligt i kurvan för Norrbottens län som 
visar andel omkomna per månad, se figur 20. Västerbottens län har inte 
samma extrema utfall under samma månader. Däremot är det höga utfallet 
för december månad gemensamt för båda länen.
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Figur 20. Andelen omkomna per månad i 
Norrbottens län under perioden år 2010-2019 
jämfört med Västerbottens län under samma 
period.  
Källa: Trafikverket. 
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2.4.1.3. Trafikarbete 
Trafikarbetet på en vägsträcka är summan av längden på alla resor som for-
don utför under en bestämd tid. Trafikarbetet i ett område är då summan 
av alla resor längs alla vägsträckor i området och uttrycks i fordonskilome-
ter eller axelparskilometer. Personbilar är dominerade sett till antal resta 
fordonskilometer i hela Sverige.

Region Nord är en stor region till ytan men trafikeringen är utspridd 
med vissa lokala koncentrationer. Av det totala trafikarbetet i Sverige går 
6,2 procent i Region Nord. Samtidigt utgör den väglängd som finns utmed 
statlig väg inom regionen 18 procent av den totala väglängden i landet, 
vilket tyder på en lägre trafikering men samtidigt en större mängd väg att 
säkra. Jämfört med år 2011 har trafikarbetet i regionen ökat med 9 procent. 
Största ökningen i trafikarbete står tunga fordon för som har ökat med 
22 procent medan personbilar ökat med 7 procent. Tunga fordon utgjorde 
13 procent av det totala trafikarbetet i Region Nord år 2011 och 15 procent 
år 2019, se figur 21.

Mängden vägtrafik är den faktor som påverkar antalet trafikolyckor mest. 
Studier visar på att när trafiken fördubblas ökar risken för olycka med 88 
procent. Detta gäller även för cykeltrafiken. Ju fler som cyklar desto fler 
cykelolyckor. En studie av ett femtiotal av Sveriges största kommuner visar 
att vid fördubblad cykeltrafik ökar antalet skadade med 70-80 procent. 
Jämfört med en bilist har en cyklist 29 gånger högre risk att skadas och 
10 gånger högre risk att omkomma. Kollision med motorfordon är vanlig-
aste typen av olycka bland omkomna cyklister medan singelolyckor  
dominerar i olyckstypen för de allvarligt skadade cyklisterna (Trafik- 
verket, 2018).

Figur 21. Trafikarbete lätta fordon (<3,5 ton) och 
tunga fordon (>3,5 ton) i Region Nord,  
år 2011-2019.  
Källa: Trafikverket.
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2.5. Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer 
Uppföljningen av trafiksäkerhetsutvecklingen på väg sker utifrån tillstånd 
som har en betydande påverkan på säkerheten. Denna målstyrning till-
ämpas för att uppnå trafiksäkerhetsmålen och arbetssättet syftar till att 
skapa ett systematiskt och långsiktigt arbete. 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. I följande avsnitt redovisas utvecklingen i Region Nord 
och för vissa indikatorer görs i nedan avsnitt en jämförelse mellan trafik-
verksregionerna. I nedan översikt ses tillståndet gällande de regionala 
indikatorerna tillsammans med det nationella utfallet. 

Indikator Område Utgångs-
läge

År 2019 Mål år 
2020

Bedömning gentemot 
nödvändig utveckling

HJÄLMANVÄNDNING, CYKLISTER OCH MOPEDISTER

Andel cyklister med hjälm
Region Nord 29 % 45 % 70 % Ej i linje
Nationellt 27 % 47 % 70 % Ej i linje

Andel mopedister med rätt använd hjälm
Region Nord 90,3 % 98,6 % 99 %

Begränsat data-
underlag - indikation

Nationellt 96 % 93,9 % 99 % Ej i linje

HASTIGHETSEFTERLEVNAD, STATLIGT VÄGNÄT

Genomsnittlig reshastighet
Region Nord 82 km/tim 77,6 km/tim77 km/tim Ej i linje
Nationellt 82 km/tim* 78,1 km/tim 77 km/tim Ej i linje

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns, 
statligt vägnät

Region Nord 50 % 50,2 % 80 % Ej i linje
Nationellt 43 % 47 % 80 % Ej i linje

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns, 
kommunalt vägnät

Endast nationellt 64 %** 65 % 80 % Ej i linje

NYKTER TRAFIK

Andel trafikarbete med nyktra förare
Region Nord 99,80 % 99,77 % 99,90 % Ej i linje
Nationellt 99,71 % 99,75 % 99,90 % Ej i linje

SÄKRA STATLIGA VÄGAR

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

Region Nord 28 % 43 % 90 % Ej i linje
Nationellt 50 % 80 % 90 % Ej i linje

BÄLTESANVÄNDNING 

Andel bältade 
i framsätet i personbil

Region Nord 82,5 % 93,1 % 99 % Ej i linje
Nationellt 96 % 98,4 % 99 % I linje 

SÄKRA GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDPASSAGER 

Andel säkra gång-, cykel- och mopedpas-
sager

Region Nord - 35 % 35 % I linje 

Nationellt 19 % 28 % 35 % Ej i linje

* Utgångsår 2004.** Utgångsår 2012.
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2.5.1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
Målet till år 2020 är andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statlig 
väg ska öka till 80 procent samt att den genomsnittliga reshastigheten ska 
minska till 77 km/tim. Uppföljningen gentemot indikatorn sker årligen men 
att genomföra rikstäckande mätningar av hastigheterna är resurskrävande 
och detta genomförs därmed inte varje år. Från utgångsåret har tre stycken 
mätningar genomförts, år 2004, år 2012 och år 2016. Mellan mätningarna 
har skattningar av hastigheterna gjorts genom nyttjande av hastighetsin-
dex. Ytterligare en rikstäckande mätning planeras i närtid.

Hastighetsefterlevnaden bedöms vara en av de indikatorer som har störst 
potential att minska antalet omkomna och allvarligt skadade. Om alla 
trafikanter höll hastighetsgränserna skulle drygt 100 liv per år räddas. 
Målet för år 2020 är att 80 procent av det totala trafikarbetet ska ske inom 
gällande hastighetsgräns. Beräkningar visar att i genomsnitt 15 liv per år 
kan räddas per sänkt km/tim i genomsnittlig reshastighet. Vägens utform-
ning bör ske samtidigt ge trafikanterna stöd för att de naturligt ska hålla 
hastighetsgränserna. Långa raka vägar med breda vägrenar kan exempel-
vis medföra att trafikanterna höjer hastigheten trots kännedom om högsta 
tillåtna hastighetsbegränsning. Ett effektivt verktyg för att öka hastighets-
efterlevnaden är automatiska trafiksäkerhetskameror, se vidare i kapitel 
2.6.4 Trafiksäkerhetskameror.

I Region Nord uppgick andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statlig 
väg till 50,2 procent år 2019, vilket är en ökning jämfört med utfallet de  
senaste åren. Jämfört med utgångsåret har enbart en marginell ökning 
skett och denna ligger inte i linje med nödvändig utveckling för att nå målet 
år 2020. Genom hastighetsindex kan även genomsnittlig reshastighet skat-
tas. Från utgångsåret till år 2019 har den genomsnittliga reshastigheten i 
regionen minskat med 4,4 km/tim till 77,6 km/tim. Jämfört med år 2018 
har resultatet minskat med 0,5 km/tim. Även om Region Nord ej är i linje 
med nödvändig utveckling för att nå målet år 2020 är utfallet år 2019 nära. 
Nationellt uppgick den genomsnittliga reshastigheten år 2019 till  
78,1 km/tim vilket är en minskning med 0,2 km/tim sedan år 2018. Utveck-
lingen nationellt bedöms ej heller vara i linje med nödvändig utveckling för 
att nå målet år 2020. 

Sedan år 2016 har indikatorn även belyst hastighetsefterlevnad på ej 
mötesfria vägar med en hastighetsgräns på 70-90 km/tim. Detta för att öka 
fokus på de mest hastighetskritiska vägarna. Data kan endast redovisas 
på nationell nivå och har från år 2018 ökat från 48 procent till 49 procent. 
Utvecklingen över tid sker inte i linje med nödvändig utveckling. 

GENOMSNITTLIG 
RESHASTIGHET

ÅR 2019   77,6 km/tim 
MÅL ÅR 2020  77 km/tim

BEDÖMNING  EJ I LINJE

ANDEL TRAFIKARBETE INOM 
HASTIGHETSGRÄNS

ÅR 2019   50,2 % 
MÅL ÅR 2020  80 %

BEDÖMNING  EJ I LINJE
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2.5.2. Nykter trafik 
Målet är att minst 99,90 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare 
år 2020. En nykter förare definieras som en förare med mindre än  
0,2 promille alkohol i blodet. Idag finns inget instrument för slumpmäs-
siga drogtester men i takt med att fler poliser utbildas inom ämnet blir även 
sannolikheten att upptäcka även drogpåverkade förare högre.

Som underlag för att följa utvecklingen används mätserie som bygger på 
polisens nykterhetskontroller (Forsman, 2011). Andelen nyktra förare i  
regionen har minskat marginellt jämfört med år 2018 och utvecklingen 
sker inte i linje med nödvändig utveckling varken regionalt eller nationellt. 
År 2019 var 99,77 procent av förarna nyktra i Region Nord vilket är en 
minskning jämfört med utfallet föregående år. Mätserien, se figur 22, ska 
ses som ett mått på rattfylleriets utveckling och inte den faktiska nivån. 
Data är framtagen så att den i möjligaste mån inte är beroende av polisens 
arbetssätt, men det går inte att utesluta en viss inverkan. Under år 2019 
genomförde Polisen 42 553 utandningsprov i Norrbottens län och  
Västerbottens län, vilket är drygt 17 000 fler än föregående år. Regionen 
har enligt framtagen data haft en negativ utveckling sedan år 2014, efter att 
under flera år varit den region med lägst andel rattfylleri är Region Nord nu 
i samma nivå som flera av de övriga regionerna. 

Figur 22. Rattfylleriets utveckling, fördelat på 
Trafikverkets regioner under år 2007-2019. * Alla 
prov har under år 2016-2019 inte kunnat fördelas 
då en del är knutna till polisregion och inte län. 
Källa: VTI.

ANDEL TRAFIKARBETE MED  
NYKTRA FÖRARE

ÅR 2019   99,77 % 
MÅL ÅR 2020  99,90 %

BEDÖMNING  EJ I LINJE
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I Region Nord uppgick andelen omkomna alkoholpåverkade personbilsfö-
rare till 33 procent år 2019, se figur 23. Nationellt var andelen cirka 21 pro-
cent. I genomsnitt har 18 procent av de omkomna personbilsförarna i 
regionen varit alkoholpåverkade under perioden år 2006-2019, varvid årets 
andel kan konstateras vara en högre andel än medel. Andelen omkomna 
alkoholpåverkade förare är ett värde med hög slumpvis variation då totala 
antalet omkomna förare är lågt. Sett till antal var det sex personbilsförare 
som omkom år 2019 vilket är ett av de lägre utfallen under perioden. Det 
är även en markant minskning jämfört med det ovanligt höga utfallet år 
2018 då 14 alkoholpåverkade personbilsförare omkom. Trendlinjen för både 
antal och andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare visar på att 
utvecklingen är fortsatt nedåtgående.

2.5.3. Bältesanvändning 
Målet för bältesanvändningen är att minst 99 procent av alla förare och 
framsätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 2020. För att följa 
utvecklingen utförs observationsmätningar inom tätorter i samtliga kom-
muner i Region Nordi. Nivån på bältesanvändning i observationsmätning-
arna ska ses som en indikation av utvecklingen regionalt då datamängden 
är liten och den slumpvisa variationen stor. Dessa mätningar visar en något 
lägre användning jämfört med Trafikverkets nationella mätningar som mer 
speglar genomfartstrafik.

i 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.

Figur 23. Antal och andel alkoholpåverkade bland 
samtliga omkomna personbilsförare år 
2006-2019 i Region Nord.  
Källa: Trafikverket. 
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ANDEL BÄLTADE I FRAMSÄTE

ÅR 2019   93,1 % 
MÅL ÅR 2020  99 %

BEDÖMNING  EJ I LINJE

ALKOHOLPÅVERKADE
Antal omkomna
Andel omkomna
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Observationerna visar att andelen bältesanvändning uppgick till 93,1 pro-
cent i Region Nord år 2019, varav 89,9 procent i Norrbottens län respektive 
94,8 procent i Västerbottens län. Andelen bältesanvändning har sedan år 
2017 varit i stort sett konstant i Region Nord, se figur 24. Utvecklingen är 
inte i linje med nödvändig utveckling varken regionalt eller länsvis. Där-
emot bedöms utvecklingen nationellt i linje med nödvändig utveckling mot 
uppsatt mål.

I figur 25 kan utvecklingen av bältesanvändning i de båda länen betraktas 
över en längre tidsperiod. Användningen i Norrbottens län har ökat med 
strax över en procentenhet medan Västerbottens län har minskat med en 
procentenhet år 2019 jämfört med föregående år. Trenden är sedan år 2007 
positiv i båda länen och vid jämförelse går utvecklingen i samma takt.  
Västerbottens län har under mätserien haft en procentuellt högre än eller 
lika andel bältesanvändning som Norrbottens län, endast år 2011 var det 
enligt observationerna motsatt utfall.

Nationellt uppmättes 98,4 procent bältesanvändning år 2019 det vill säga 
såväl regionens som länens utfall detta år ligger avsevärt lägre. En förkla-
ring kan vara att mindre orter generellt sett har lägre bältesanvändning 
än större. Det varierade resultatet mellan länen kan även påverkas av ett 
begränsat dataunderlag och observationsplatser. Skillnader i utveckling 
mellan riket och regionen tyder på att det finns skillnader inom landet. 
Omfattande insatser krävs om regionen ska kunna nå målet år 2020. 

 

En systemförbättrande åtgärd som visat sig öka bältesanvändningen är 
bältespåminnare i fordonen och andelen nya bilar som är utrustade med 
dessa system fortsätter att öka. Nationellt var andelen av trafikarbetet som 
utförts av bilar med bältespåminnare 93 procent år 2019, en ökning med 
3 procentenheter från år 2018. Prognoser visar att år 2020 kommer and-
elen att stiga till cirka 95 procent. Fordonsflottan kommer inte på lång tid 
utgöras av fordon med bältespåminnare till 100 procent, men ökningen av 
fordon i trafik utrustade med bältespåminnare kommer öka nyttjandet av 
bilbälte. Dessvärre skiljer takten på utbytet till nya säkrare fordon över  
landet och det går långsammare i regionen än genomsnittet. Andelen  
nyregistrerade fordon i Region Nord år 2019 var 3,9 procent jämfört med 
 

Figur 24. Andel bältesanvändning i framsätet i 
Region Nord baserad på observationsmätning i 
tätorter år 2014-2019 samt nödvändig utveckling. 
Källa: NTF.

Figur 25. Andel bältesanvändning i Norrbottens 
län respektive Västerbottens län baserad på 
observationsmätning i tätorter år 2007-2019 
samt nödvändig utveckling för att nå målet 2020. 
Källa: NTF.

Norrbottens län
Västerbottens län
Nödvändig utveckling

Region Nord
Nödvändig utveckling
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 7,5 procent i riket (SCB, 2020b). Detta indikerar på att utbytet till fordon 
med stödsystem kommer ta längre tid vilket även kan påverka indikatorns 
utveckling.

I genomsnitt har 38 procent av de omkomna i Region Nord varit obältade 
vid olyckstillfället mellan år 2006-2019. Totalt var 13 procent av de som 
omkom i en personbil obältade år 2019 vilket är den lägsta andelen uppmätt 
under mätserien, se figur 26. Jämfört med år 2018 har andelen obältade 
minskat från 31 procent till 13 procent. Förändringen beror på förhållandet 
mellan det totala antalet omkomna, 8 omkomna år 2019 gentemot 16 om-
komna år 2018, och att antalet omkomna obältade har minskat. Nationellt 
var totalt 25 procent av de omkomna i en personbil obältade under år 2019 
vilket är en högre andel än regionen.

2.5.4. Hjälmanvändning 
För att undersöka hur hjälmanvändningen förändras över tid för cyklister 
och mopedister genomförs även där observationer. Trafikverket genomför 
nationellt observationer för att följa utvecklingen. Utöver dessa genomförs 
även kompletterande regionala observationer i utvalda orter inom Region 
Nord. Det är viktigt att klargöra att statistiken från observationerna inte 
ger svar på bakomliggande faktorer som kan förklara förändringar i  
hjälmanvändningen utan ger en ögonblicksbild. Nivån på hjälm- 
användningen i observationsmätningarna ska ses som en indikation av 
utvecklingen då datamängden är liten och den slumpvisa variationen stor. 
Statistiken över hjälmanvändningen bör därmed främst användas som ett 
diskussionsunderlag för att se möjliga förklaringar till större förändringar 
som skett inom hjälmanvändningen mellan åren och för vidare arbete.

Figur 26. Antal och andel omkomna i personbil 
som varit obältade vid olyckstillfället av samtliga 
med känd bältesanvändning år 2006-2019, 
Region Nord.  
Källa: Trafikverket. 

OBÄLTADE
Antal omkomna
Andel omkomna



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2019 43ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2019 43



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201944

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

*

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Andel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Andel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Andel

Figur 28. Andel cykelhjälmsanvändning i 
Norrbottens län och Västerbottens län samt 
nödvändig utveckling, år 2014-2019.  
Källa: NTF.

Figur 27. Andel observerade cyklister med 
cykelhjälm i Region Nord och nationellt år 
2014-2019.  
Källa: NTF nationellt.

Figur 29. Andel cykelhjälmsanvändning, 
Trafikverket 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. 
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2.5.4.1. Användning av cykelhjälm
Att skallskador är den vanligaste skadan vid en cykelolycka visar på  
betydelsen av åtgärder som leder till ökad hjälmanvändning. Målet till år 
2020 är att minst 70 procent av alla cyklister ska använda hjälm. Om alla 
cyklister använde cykelhjälm skulle antalet omkomna kunna minska med 
25 procent och antalet allvarligt skadade med cirka 5 procent (Trafik- 
verket, 2020). 

Cykelhjälmsanvändningen har över tid ökat försiktigt i regionen men ut-
vecklingen sker inte i linje med nödvändig utveckling för nå målet år 2020, 
se figur 27. Jämfört med år 2018 har cykelhjälmsanvändningen ökat med 
4 procentenheter. Region Nord har med utfallet 45 procent en lägre andel 
cykelhjälmsanvändning än utfallet nationellt, 47 procent. Även om utveck-
lingen är positiv har cykelhjälmsanvändningen endast ökat med 10 pro-
centenheter regionalt från år 2014-2019, vilket innebär att utvecklingen 
sker långsammare än önskat för att nå till målet år 2020.

Figur 28 visar cykelhjälmsanvändningen motsvarande period i Norrbot-
tens län och Västerbottens län. Genom mätserien har Norrbottens län 
generellt en högre andel cykelhjälmsanvändning än Västerbottens län. En 
möjlig förklaring till det varierade resultatet mellan länen är ett begränsat 
dataunderlag och observationsplatser. Ingen av länen bedöms vara i linje 
med nödvändig utveckling för att nå målet om 70 procent cykelhjälmsan-
vändning år 2020.

Cykelhjälmsanvändning under perioden år 2010-2019 för städerna Umeå, 
Piteå, Luleå, Skellefteå, Kiruna, Lycksele och Boden beskrivs i figur 29. En 
möjlig förklaring till det varierade resultatet mellan städerna är ett  
begränsat dataunderlag. Städerna 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, Piteå och Luleå visar från år 2017 indika-
tioner på ökning av andel cykelhjälmsanvändning.

Under de senaste fem åren har antalet omkomna cyklister varit lågt i  
Region Nord och flera år har ingen cyklist omkommit. Då underlaget är  
litet och ger en hög slumpvis variation kan ingen analys göras av utveck-
lingen regionalt. Nationellt har antalet omkomna cyklister minskat under 
de senaste tio åren, men risken att skadas allvarligt i samband med en 
trafik-olycka kvarstår. Cykel är idag ett av de minst säkra transportsätten  
(Trafikverket, 2019b). Många kommuner inom regionen har som mål att 
förbättra trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare för att främja de 
mer aktiva transportsätten. Regeringen har även tagit fram en nationell 
cykelstrategi som går ut på att lyfta cykelns roll i samhällsplaneringen  
(Regeringskansliet, 2017). Globalt uppmärksammas också att cyklisters  
trafiksäkerhet måste vara högre för att cyklandet ska kunna öka. Nytt-
jandet av hjälm är en viktig faktor för att lindra eventuella skador vid en 
olycka varvid arbete för ökad cykelhjälmsanvändning är viktig.

2.5.4.2. Användning av mopedhjälm
Målet är att minst 99 procent av alla mopedister ska använda hjälm år 
2020. Hjälmanvändningen för mopedister mäts på liknande sätt som cykel-
hjälmsanvändningen. Mätningar har under år 2019 genomförts på fem 
orter i regionen, föregående år gjordes det på sex orter. 

Nedan redovisas statistiken för mopedhjälmsanvändning i Region Nord 
mellan år 2012-2019, se figur 30. Antalet observationer är lågt och mät-
värdena redovisas därför som enskilda punkter. Spridningen bör därför 

ANDEL CYKLISTER MED HJÄLM

ÅR 2019   45 % 
MÅL ÅR 2020  70 %

BEDÖMNING  EJ I LINJE

ANDEL MOPEDISTER MED 
HJÄLM

ÅR 2019   98,6% 
MÅL ÅR 2020  99 %

BEDÖMNING  BEGRÄNSAT 
                               DATAUNDERLAG  
                 - INDIKATION
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ses som en samlad indikation på utvecklingen. Flera år har mätvärdena 
varit i linje med nödvändig utveckling och även år 2019 var mopedhjälms-
användningen 98,6 procent vilket indikerar att Region Nord är i linje med 
nödvändig utveckling för att nå målet. Jämfört med nationella värden  
indikerar regionens data en förhållandevis hög andel mopedhjälms- 
användning då nivån nationellt var 93,9 procent år 2019.

 
Ingen person omkom i samband med en mopedolycka i Region Nord år 
2019 och sedan år 2006 har totalt sex mopedister omkommit. Det låga ut-
fallet försvårar möjligheten att dra slutsatser och ger upphov till en mycket 
hög slumpvis variation. Även om andelen som använder mopedhjälm är 
relativt hög så är hjälmanvändningen bland omkomna mopedister cirka 
50 procent på nationell nivå. Om alla mopedister använder hjälm på rätt 
sätt skulle i genomsnitt två liv per år räddas. För att minska antalet om-
komna och allvarligt skadade mopedister samt motorcyklister har strategin 
Ökad säkerhet på motorcykel och moped – gemensam strategi version 3.0 för 
åren 2016-2020 tagits fram. I denna strategi pekas ett antal insatsområden  
relaterat till fordonen ut bland annat hastighetsefterlevnad, beteende- 
relaterade frågor och hjälmanvändning.

I diskussionen gällande hjälmanvändning bör även användning av hjälm på 
fyrhjulingar och skotrar nämnas, även om det inte är en specifik indikator 
som Trafikverket följer. I Sverige råder sedan år 2016 hjälmkrav för förare 
och passagerare på fyrhjuling och terrängskoter. Sedan år 2010 har ett tio-
tal personer omkommit i olyckor med fordonstyperna på väg i Region Nord 
och i samband med dödsolyckor på fyrhjulingar har det uppmärksammats 
att det överlag finns brister i hjälmanvändningen nationellt. Sedan år 2013 
finns en strategi framtagen för att öka säkerheten på fyrhjulingar den upp-
daterades år 2020, Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer 
och motorredskap – gemensam inriktning 2020. Insatsområden som pekats 
ut är såväl personlig skyddsutrustning som hjälm som skyddssystem på 
fordonet.
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Figur 30. Andel observerade mopedister med 
hjälm år 2012-2019 i Region Nord, samt 
nödvändig utveckling till år 2020.  
Källa: VTI:s observationsmätningar år 2012-2013. 
NTF nationellt för data år 2014-2019.
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2.5.5. Säkra statliga vägar  
Målet år 2020 är att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar som har en 
hastighetsgräns över 80 km/tim ska ske på mötesseparerade vägar. För att 
nå detta mål kan antingen andelen vägar med mötesseparering öka genom 
ytterligare utbyggnad av mitträckesvägar alternativt 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 med mötesseparering i 
Region Nord uppgick år 2019 till 43 procent, vilket innebär en ökning med 
4 procentenheter jämfört med år 2018. Detta beror på att det under året 
sänktes totalt ca 20 mil väg till hastighetsgräns 80 km/tim, från tidigare  
90 respektive 100 km/tim, snarare än ökad utbyggnad. Region Nord har 
mellan årsskiftet 2018/2019 och årsskiftet 2019/2020 den högsta  
procentuella ökningen i landet, 9,3 procent, motsvarade ökning nationellt 
var 5,4 procent. Trots att Region Nord har ökat andelen trafikarbete på 
mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/tim de senaste åren har 
regionen fortfarande den lägsta andelen av samtliga Trafikverksregioner, 
se figur 31. Sedan år 2010 har Region Nords andel ökat från 31,1 procent till 
43,1 procent år 2019.

ANDEL TRAFIKARBETE  MED 
MÖTESSEPARERING PÅ VÄGAR 
ÖVER 80 KM/TIM 

ÅR 2019   43 % 
MÅL ÅR 2020  90 %

BEDÖMNING  EJ I LINJE

Figur 31. Andel trafikarbete på mötesseparerad 
väg med hastighet över 80 km/tim uppdelat per 
region, år 2010-2019. 
Källa: Trafikverket.
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I Region Nord finns totalt cirka 547 mil statlig väg med hastighetsgräns 
över 80 km/tim. Av dessa är 38 mil mötesseparerade och cirka 509 mil icke 
mötesseparerade. Detta kan jämföras med att det finns 992 mil statlig väg 
utan mötesseparering med hastighetsgräns över 80 km/tim i hela landet, 
vilket innebär att Region Nord står för 51 procent av rikets vägar över 
80 km/tim utan mötesseparering. En jämförelse av fördelningen mellan de 
olika vägtyperna, ej mötesseparerad, vanlig väg mötesfri, motortrafikled/
fyrfältsväg och motorväg, på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim 
redovisas mellan trafikverksregionerna i figur 32. Även här kan det utläsas 
att det jämförelsevis inom respektive region finns högst andel icke mötes-
separerad väg med hastighetsgräns över 80 km/tim i Region Nord där 
vägtypen utgör över 90 procent av den totala väglängden inom regionen.

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 Vägsäkerhets-
lagen 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 mellan flera 
transportpolitiska mål eller frågan om fordonsflöde utmed väg. Det har 
således sin utgångspunkt i fördjupad kunskap utifrån sambandet mellan en 
vägs utformning, hastighetsgräns och olycksrisk. Modellen förut- 
sätter 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 trafikflöde ≥ 4 000 fordon.

I kartbild 3 visas aktuell ajourhållen klassning för berört vägnät i  
Region Nord. I kartbilden framgår de trafiksäkerhetsklasser som används i 
klassningsmodellen som baseras utifrån tillstånd utmed väg så som grad av 

Figur 32. Andel mil per vägtyp på vägar över 80 
km/tim och region samt nationellt, år 2019.  
Källa: Trafikverket.
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mittseparation samt utformning av sidoområden gällande räcken, säker-
hetszon 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 klassnings-
modellens sammanvägning av både aktuell mötesseparering och sido- 
område. Skulle enbart sidoområden beaktats skulle kartbilden se annor-
lunda 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 sido-
områden har inneburit bland annat att större träd än vad som anses vara 
säkert står i vägens direkta anslutning vid dike. Framförallt i fjällvärlden 
i Norrbottens län finns tidvis breda sidoområden med mjuka slänter på 

Mycket god
God
Mindre god
Låg

Kartbild 3. Resultat av årlig säkerhetsklassi-
ficering för regionens vägar med väg- 
nummer ≤ 100 samt övriga vägar med  
ÅDT≥ 4 000 fordon.  Gäller uppdatering t.o.m. 
2019-12-31.  
Källa: Trafikverket.
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grund av geologiska förutsättningar med hedar och myrmark. Längs flera 
av våra fjällvägar finns även berg i dagen och klippväggar liksom öpp-
ningar 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.

Indikatorn om säkra statliga vägar kommer de närmaste åren att påverkas 
på regionala och nationella vägar då ytterligare utbyggnad av mötes- 
separering samt förslag till justerade hastighetsgränser utifrån hastighets-
anpassning utifrån vägarnas utformning planeras. När samtliga planerade 
åtgärder med hastighetsanpassning genomförts år 2025 och beslutade 
sträckor mötesseparerats år 2029 uppskattas att regionen uppnå cirka 
55 procent säkra statliga vägar. Region Nord arbetar systematiskt med 
utbyggnad av mittseparation och hastighetssäkring, se vidare i kapitel 
2.6.2 Mötesseparering beslutade i plan år 2018-2029 samt kapitel 2.6.3 
Hastighetsanpassning till vägarnas utformning. Regionen 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-
1 500 fordon/dygn. På många vägar framförallt i inlandet är fordonsflödet 
inte så pass högt att mötessepareringsåtgärder kan motiveras. Det går dock 
en gräns vid trafikflöde 2 000 fordon där det kan ses ett tydligt effekt- 
samband mellan mötesseparering och minskat antal mötesolyckor. På  
vägar med lägre trafikflöde än 2 000 fordon är det vanligare med omkomna 
i singelolyckor, varvid frågan om sidoområdets säkerhetsförutsättningar 
blir extra viktigt.

ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 201950



ANALYS AV TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLINGEN I TRAFIKVERKET REGION NORD ÅR 2019 51

2.5.6. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager 
Målet till 2020 är att minst 35 procent av alla gång-, cykel- och moped-
passager (GCM-passage) på huvudvägnätet för bil ska vara säkra. Defini-
tionen av en säker GCM-passage är att den är planskild eller att 85 procent 
av alla fordon som passerar håller en hastighet av högst 30 km/tim. För att 
hastigheten ska kunna säkerställas krävs någon form av fysiskt farthinder i 
anslutning till passagen. 

Inventeringar har gjorts i fält genom att sammanställa vilka typer av  
GCM-passager och farthinder som finns, samt var de förekommer.  
Passagerna klassas sedan med hjälp av verktyg utifrån uppställda kriterier 
i tre nivåer, god, mindre god samt låg kvalitet. En fördelning sker även 
på statligt och kommunalt väghållarskap. Totalt har 937 GCM-passager 
säkerhetsklassats i Region Nord år 2019 med en fördelning på 564 stycken 
på kommunala vägar och 373 passager på statliga vägar. Till det statliga 
vägnätet inräknas här europavägar, riksvägar samt vissa länsvägar som än 
så länge klassats. Fördelning per säkerhetsklass och väghållare kan ses i 
figur 33.

ANDEL SÄKRA GÅNG-, CYKEL- 
OCH MOPEDPASSAGER

ÅR 2019   35 % 
MÅL ÅR 2020  35 %

BEDÖMNING  I LINJE

Figur 33. Fördelning av samtliga säkerhetsklas-
sade GCM-passager utifrån kvalitet och 
väghållare år 2019, Region Nord.  
Källa: Trafikverket.
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År 2018 fanns data från totalt 952 passager i Region Nord, vilket är 15 fler 
passager än år 2019. Att antalet GCM-passager som inkluderas varierar 
försvårar jämförelser mellan åren. Enligt utfallet har Region Nord en hög 
andel säkra GCM-passager och indikerar även att regionen är i linje med 
nödvändig utveckling för målet. Det bör dock uppmärksammas att även om 
målnivån uppnåddes år 2019 betyder det inte med säkerhet att målet  
kommer att nås år 2020 på grund av det varierade antalet inventerade  
passager. 

Andelen säkra GCM-passager nationellt har legat på ungefär samma nivå 
sedan år 2016. År 2019 var andelen 28 procent. Det innebär att utveck-
lingen nationellt inte är i linje med nödvändig utveckling för att nå målet 
om 35 procent säkra GCM-passager till år 2020. Viktigt att poängtera är att 
det över åren har skett en kraftig ökning av antalet kommuner som ingår 
i kartläggningen och därför bör en jämförelse mellan åren även nationellt 
göras med försiktighet. År 2013 ingick drygt 40 kommuner i inventeringen 
och år 2019 var det totalt 190 kommuner. Med ökat antal inrapporterade 
GCM-passager påverkas även andelen säkra passager.

Nationellt har det i kategorin låg kvalitet gjorts en uppdelning efter 
hastighetsgräns vid säkerhetsklassade GCM-passager fördelat per region, 
se figur 34. I figuren kan konstateras att Region Nord har de flesta pas-
sagerna av låg kvalitet på vägar med 50 km/tim, vilket är ett fenomen som 
kan ses hos samtliga regioner. 

Trafikverkets djupstudier visar att mellan 5-10 personer omkommer på 
GCM-passager i tätort varje år i riket. En majoritet omkommer på en ej 
hastighetssäkrad passage, det vill säga där bilars faktiska hastighet inte 
tvingas ner genom trafikmiljöns utformning (Trafikverket, 2020). 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 cykelstråk med passagepunkter är essentiellt för 
ökad trygghet i transportsystemet, exempelvis för barn som färdas till och 
från skolan.

Figur 34. Antal GCM-passager med låg kvalitet 
på Europa-, riksvägar-, och länsvägar  
(vägnummer <500) fördelat efter hastighets-
gräns år 2019, per region.  
Källa: Trafikverket.
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2.6. Trafiksäkerhetshöjande insatser och åtgärder – väg 
För att etappmålet till år 2020 och Nollvisionen ska bli uppfylld krävs ett 
systematiskt trafiksäkerhetsarbete som grundar sig på fakta utifrån kända 
olycksrisker. Olyckor sker slumpmässigt utmed vårt vägnät och så kommer 
även ske i framtiden. Däremot krävs insatser av olika karaktär för att 
minska olyckornas utgång det vill säga att en mindre omfattning av person-
skador sker till fördel för plåtskador. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det 
effektivt att arbeta med att säkra vägar med högre trafikflöden och hastig-
heter i första hand till fördel framför att arbeta utifrån 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. 

Under denna rubrik beskrivs planerade insatser som förväntas påverka 
trafiksäkerhetsutvecklingen positivt i Region Nord så som samverkan 
mellan aktörer, mötessepareringsåtgärder, hastighetsanpassning till 
vägarnas utformning och trafiksäkerhetskameror. Utöver dessa finns 
naturligtvis ett antal åtgärder som kan påverka säkerhetsläget på en plats 
eller kortare sträcka, både generella och riktade åtgärder. Exempel på 
sådana åtgärder är sidoområdesåtgärder, mitt- eller sidoräffling, korsnings-
åtgärder samt hastighetssäkrande åtgärderi.

2.6.1. Samverkan mellan aktörer för ökad säkerhet 
Sedan år 2013 har minskningen av antalet omkomna i vägtrafikolyckor 
över landet stannat av. Med anledning av detta beslutade regeringen som 
tidigare nämnts år 2016 om ”Nystart för Nollvisionen” med syftet att få till 
stånd ett mer intensifierat trafiksäkerhetsarbete. Regeringen var tydliga 
med att trafiksäkerhetsarbetet i hög grad bygger på samverkan mellan 
berörda aktörer och menade att ”fler måste göra mer” för att öka trafik- 
säkerheten och gav Trafikverket uppdraget att leda denna samverkan  
mellan berörda aktörer. I uppdraget ingår att sammankalla och föra dialog 
med berörda myndigheter och aktörer liksom att ansvara för att det årligen 
tas fram en detaljerad uppföljning av trafiksäkerhetsläget. Ytterligare 
ingår att vid behov föreslå gemensam verksamhetsutveckling där enskilda 
aktörer i samverkan skulle kunna förbättra trafiksäkerheten samt att 
förvalta, utveckla och sprida kunskap om Nollvisionen som säkerhetsfilo-
sofi. Arbetet ska bedrivas på regional, nationell och internationell nivå och 
ska utgå från aktiviteterna i Aktionsplan för säker vägtrafik 2019-2022 där 
de prioriterade insatsområdena är rätt hastighet, nykter trafik och säker 
cykling med anledning av de effekter skilda insatser inom dessa områden 
kan ge i det korta tidsperspektivet till dess större åtgärder så som ombygg-
nation kan ske. Med utgångspunkt i Region Nords trafiksäkerhetsutveck-
ling kopplat till antalet omkomna liksom tidigare redovisade indikatorer 
har fokus i första hand fokuserats på områdena rätt hastighet och nykter 
trafik. Polisen, regioner och kommuner verksamma inom Norrbottens län 
och Västerbottens län är samtliga viktiga aktörer i samverkan i arbetet mot 
ökad trafiksäkerhet.

2.6.2. Mötesseparering beslutade i plan år 2018-2029  
Att mötesseparera vägar är den mest effektiva åtgärden för att minska 
antalet mötesolyckor. I hela landet har dödsolyckorna minskat med över 
70 procent på de mötesfria vägarna gentemot tidigare, vilket kan omräknas 

i Hastighetssäkrande åtgärder omfattar avsmalningar, grupp, sidoförskjutningar eller liknande som tvingar 
trafikanten att sänka sin fart för att kunna passera.
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Kartbild 4. Visualisering av nuläge gällande 
utbyggnad och beslutade sträckor av mötessepa-
rerad väg samt förslag till hastighetsanpassning 
till 80 km/tim utifrån vägarnas utformning i 
Region Nord.  
Källa: Trafikverket.

till att cirka 60 liv räddas årligen (Carlsson, 2009). Mötesseparering kan 
också bidra till en reducering av antalet singelolyckor då statistik visar på 
att cirka 40 procent av singelolyckorna sker åt vänster i färdriktningen. 

Arbetet med att mötesseparera ytterligare sträckor i Region Nord pågår 
och flera sträckor längs de större vägarna finns som namngivna objekt i  
Nationell plan för transportsystemet år 2018-2029 (NTP) för statlig natio-
nella vägar. Namngivna objekt på de statliga regionala vägarna beslutas i 
länstransportplanerna (LTP) för Norrbottens län respektive Väster- 
bottens län. Ett namngivet objekt som finns med i plan innebär det att 
det är beslutat och finansierat. Se kartbild 4 för redan mötesseparerade 
sträckor utmed vårt vägnät samt planerad utbyggnad i gällande planer.  
I kartbilden visas även förslag till hastighetsanpassning till 80 km/tim där 
mitträcke ännu inte finns på plats, se vidare i kapitel 2.6.3 Hastighetsan-
passning till vägarnas utformning.

Förslag hastighetsanpassning år 2024-
2025
Förslag hastighetsanpassning år 2023
Förslag hastihgetsanpassning år 2020
Hastighetsanpassning genomförd
Mötessepareras i LTP 2018-2029
Mötessepareras i NTP 2018-2029
Mötesseparering genomförd
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2.6.3. Hastighetsanpassning till vägarnas utformning  
Regeringen beslutade år 2014 om att ett arbete med systematiska  
anpassningar av hastighetsgränser till vägarnas utformning (tidigare  
säkerhetsstandard) skulle intensifieras. En inriktning i arbetet är att trafik-
säkerheten ska förbättras på samtliga vägar i Sverige utan mötesseparering 
och med ett trafikflöde över 2 000 fordon (uppräknat utifrån förväntad 
trafikutveckling till år 2025) genom att tillåta 80 km/tim som högsta  
hastighet. Hastighetsbegränsningen ska således överensstämma med 
vägens utformning då avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk 
för mötes-olycka på vägar med högre trafikflöden. Hastigheten 80 km/tim 
är i linje med det krockvåld en människa i en modern bil kan överleva vid 
en frontalkollision. Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas 
utformning, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden år 
2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av om-
skyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och  
nybyggnad). Samtliga hastighetsförändringar till 80 km/tim föreslås ge-
nomföras senast år 2025. Statliga vägar med ett trafikflöde under  
2 000 fordon per dygn kommer inte att omfattas av några systematiska 
hastighetssänkningar i nuläget. Detta innebär att många mil ej mötesfria 
90- och 100-vägar inte kommer att beröras, huvudsakligen i Norrlands 
inland.

År 2019 hastighetssäkrades cirka 20 mil inom regionen där aktuella 
sträckor skyltades om under början av november, se kartbild 4. Anpass-
ningen till vägarnas utformning är i flera fall en temporär åtgärd till dess 
att mötesseparerad väg är utbyggd då flera av de utpekade sträckorna även 
finns namngivna i gällande transportplaner, se tidigare kapitel 2.6.2 Mötes-
separering beslutade i plan år 2018-2029. Ombyggnationen till mötesfri väg 
på sträckan E10, Morjärv – Svartbyn, är planerade att påbörjas innan  
förslag till hastighetssänkning. Trafikverket vill betona att trafikutveck-
lingen följs löpande vilket kan innebära att föreslagna sträckor kan ändras, 
både bortfall liksom tillkommande sträckor kan bli aktuellt. 

2.6.4. Trafiksäkerhetskameror   
Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. 
Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder 
en trafikolycka får. Om alla höll hastighetsgränserna skulle minst 100 liv 
kunna räddas per år i vägtrafiken. Övervakning av hastigheterna har 
bevisat en förbättring av hastighetsefterlevnaden och trafiksäkerhetskame-
ror, också kallat automatisk trafikkontroll (ATK), beräknas minska antalet 
trafikolyckor med 19 procent och antalet döda med 25-30 procent på de 
sträckor där de införts (Trafikverket, 2017). 

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 175 trafiksäkerhetskameror etablerade 
i Region Nord, varav 81 platser i Norrbottens län och 94 platser i Väster-
bottens län. Mätplatserna ska inte betraktas som punktinsatser utan som 
ett system då hastigheten sjunker med cirka 8 km/tim vid mätplatsen och 
cirka 3-5 km/tim på sträckan mellan kamerorna (Trafikverket, 2017). Detta 
bidrar till att totalt cirka 44 mil av regionens cirka 894 mil, eller nästan 
5 procent, är täckt.

Tilldelning av ATK sker av Trafikverket på nationellt nivå efter rekom-
mendation i samråd med Polismyndigheten. Mellan år 2014-2020 har 
Trafikverket och Polisen beslutat på en årlig ökning om 200 trafik- 
säkerhetskameror. Beslut om utbyggnad av ATK-systemet med fler platser 
tas av Trafikverket efter rekommendation från ATK-rådet. Över landet 

 − Hastigheten är 
den faktor som har 
störst betydelse för 
hur allvarliga följder 
en trafikolycka får.
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finns ett stort antal trafiksäkerhetskameror som ännu inte kommit på plats 
på grund av problem vid framdragning av el till mätplatserna liksom att det 
identifierats ett behov av utbyggnad av Polisens kapacitet för ärende- 
hantering. Frågan om problematik med framdragning av el har inte funnits 
i större omfattning i varken Norrbottens län eller Västerbottens län då ka-
merorna kommit på plats enligt plan utan större fördröjningar. I regionen 
är det snarare frågan om tjäle och arbetsförhållanden vintertid som kan 
ställa till fördröjningar.

Bristande hastighetsefterlevnad och höga medelhastigheter är stort pro-
blem på många sträckor i både Norrbottens län och Västerbottens län. Det 
finns behov av ytterligare etablering av kameramätplatser där hög olycks-
risk baserat på bland annat trafikmängder och höga medelhastigheter är 
avgörande vid tilldelning över landet. Utöver redan etablerade sträckor 
finns ytterligare beslutade etableringar som kommer sättas upp inom de 
närmaste åren 2020-2022. Det handlar om cirka 70 kameror, vilket  
förväntas säkra ytterligare cirka 18 mil totalt i båda länen. Samtliga  
etablerade och kommande kameramätplatser kan ses i kartbild 5.

Kartbild 5. ATK-mätplatser i Region Nord som är 
i drift eller är beslutade för kommande 
etablering.  
Källa: Trafikverket.
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3. Trafiksäkerhet på järnväg 

Järnvägen är ett säkert transportmedel och olyckor med omkomna 
eller skadade tågresenärer är ovanliga i Sverige. Trafiksäkerhets-
problematiken för järnväg gäller istället främst personpåkörning. 

Trafikverket beslutade år 2012 att antalet omkomna i järnvägssystemet ska 
halveras, från 110 omkomna år 2010 till max 55 år 2020. Till skillnad från 
uppföljningen av trafiksäkerhet på väg ingår självmord (suicid) i statistiken 
av antalet omkomna på järnväg. 

För den som reser med tåg är säkerheten hög, däremot omkommer flera 
människor per år efter att ha blivit påkörda av tåg. Riskerna med att be-
finna sig nära ett spår är stora då dagens tåg är både tysta och snabba. Det 
är förbjudet att korsa ett spår där det inte finns någon anlagd passage men 
trots det ökar problem med att människor genar över järnvägen, även  
kallat spårspring, vilket är en risk som kan leda till allvarlig personskada 
eller ytterst dödsfall.

Just nu pågår arbetet med införandet av ett nytt signalsystem, ERTMS, på 
järnvägen både i Sverige och i resten av Europa. Signalsystemets främsta 
uppgifter är att styra och göra trafiken på järnvägen säkrare. Ett upp-
daterat signalsystem kommer därför kunna skapa en säkrare trafikering. 
ERTMS innebär bland annat att tågen kommer vara uppkopplade och 
kontinuerligt kunna ta del av information vilket har potential att höja 
trafiksäkerheten på järnvägen ytterligare jämfört med dagens system. Mer 
information återfinns på Trafikverkets hemsida.

3.1. Rapportering järnvägstrafik
Inom järnvägsstatistiken redovisas olyckor som lett till att någon dödats 
eller skadats allvarligt. I sammanställningen ingår också elolycksfall och 
självmord (suicid). Den officiella statistiken baseras på uppgifter från 
Transportstyrelsen som samlar in data om olyckor och tillbud från till-
ståndsinnehavare som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare inom 
järnvägsområdet, samt från trafikutövare och spårinnehavare som bedri-
ver verksamhet vid spårväg och tunnelbana. 

Trafikverket genomför alltid en olycksutredning i samband med en döds-
olycka på järnväg för att analysera och försöka förstå om något hade kunnat 
förhindra att olyckan inträffade eller lindra konsekvenserna av den. På 
järnväg utreds förutom dödsolyckor även allvarliga olyckor och tillbud. De 
händelser som inträffar på järnvägen delas in i någon av följande kate-
gorier: olycka, tillbud eller avvikelse som medför risk för säkerheten. När 
en olycka har inträffat stoppas trafiken och en olycksplatsansvarig tillsätts. 
Även kontroll av farligt gods liksom högspänningsledningar säkras för 
att säkra utredningsarbetet. Mer information återfinns på Trafikverkets 
hemsida. 

 − Riskerna med att 
befinna sig nära 
ett spår är stora då 
dagens tåg är både 
tysta och snabba.
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3.2. Omkomna i järnvägsolyckor
Antalet omkomna på järnvägen i Sverige behöver minska med i genomsnitt 
åtta personer per år från år 2016 för att halveringsmålet ska nås år 2020. 
Som omkommen inom järnväg räknas en person som avlidit omedelbart 
eller inom 30 dagar till följd av en olycka i järnvägssystemet. 

Årligen omkommer mellan 85 och 100 personer på det svenska järnvägssys-
temet och självmord (suicid) står för ungefär 80 procent av de omkomna. 
De olyckor som förekommer mest frekvent är personpåkörningar, plan-
korsningsolyckor och olyckor vid underhållsarbete i spåret. Av person-
påkörningar utgör självmord (suicid) den övervägande delen. 

Nationellt omkom 100 personer i järnvägssystemet år 2019, varav  
15 bedömts skett i samband med inträffade olyckor och 85 som medveten 
handling – självmord (suicid). Utfallet år 2019 är inte i linje med nödvändig 
utveckling för målet om max 55 omkomna år 2020. Region Nord har varit 
mer förskonad från personpåkörningar med dödlig utgång jämfört med 
övriga trafikverksregioner. Sedan år 2008 har det i genomsnitt omkom-
mit två personer per år. Under år 2019 var det tre personer som omkom på 
järnvägen i Region Nord, varav två omkom i olycka vid plankorsning med 
väg. Detta innebär en dubbelrapportering i statistiken över antalet om-
komna då det både berör väg och järnväg. Regionens utfall över tid kan ses 
i figur 35. Detta utfall är ej aktuellt att analysera då antalet omkomna är få 
och olyckorna sker utspritt, vilket innebär att den slumpvisa variationen är 
stor. Varje individuell olycka och allvarligt tillbud utreds dock som angivits 
i ovan avsnitt.

3.3. Allvarligt skadade i järnvägsolyckor

Det finns inget uttalat mål uppsatt till år 2020 för antalet allvarligt  
skadade på järnväg mer än att antalet kontinuerligt ska minska. På nationell 
nivå skadades 12 personer allvarligt under år 2019, hälften bedöms vara i 
samband med självmordsförsök och resterande bedöms vara relaterade till 
olyckor. Region Nord har generellt ett lågt antal skadade per år. Under år 
2019 skadades två personer i regionen varav en allvarligt. Regionens utfall 
är ej aktuellt att analysera då dataunderlaget är litet. 

Figur 35. Antal omkomna på järnväg år 
2008-2019 i Region Nord.  
Källa: Trafikverket.
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3.4. Trafiksäkerhetshöjande insatser och åtgärder – järnväg 
Människor tenderar överlag att underskatta den risk de själva utsätter sig 
för när de står, går eller genar över ett järnvägsspår. För att säkerheten 
kring järnvägen ska vara god krävs det att alla respekterar de signaler och 
skyltar som finns. Trafikverket arbetar kontinuerligt med åtgärder mot 
obehöriga i spår för att minska antalet personpåkörningar. Det finns två 
metoder för att minska problemet, att;

Åtgärder för att förhindra personpåkörningar bedöms även ha en positiv 
inverkan på minskat antal tågförseningar, minskad skadegörelse och bättre 
kapacitetsutnyttjandei. 

Förutom fysiska åtgärder sker även riktade informationsinsatser om  
farorna med att vistas i och nära spår. På platser där spårspring före- 
kommer mer frekvent genomförs bland annat informationskampanjer för 
att uppmärksamma allmänheten. Exempelvis planeras en kommande  
kampanj gällande fjällområdet inom Norrbottens län via sociala medier. 
Syftet är att informera, förhindra och avskräcka både boende och besökare 
att vistas i eller nära spår. 

Olyckorna på järnvägen i Region Nord sker utspritt utan något tydligt geo-
grafiskt mönster och således går det heller inte att identifiera platser där 
olyckor sker mer frekvent. Istället arbetar regionen strategiskt långsiktigt 
med åtgärder för öka säkerheten i systemet. Nedan beskrivs åtgärds- 
områden där arbetet har intensifierats de senaste åren och där planer för 
riktade åtgärder finns.

i Kapacitetsutnyttjande är ett mått på infrastrukturens belastning och används för att visa hur stor andel av tiden 
som banornas linjedelar är upptagen av tåg.

• förhindra och försvåra obehörigt tillträde till 
spårområdet 

• ökad möjlighet att upptäcka och reagera på att 
obehöriga har tagit sig in i spårområdet
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3.4.1. Pyramidmattor
Pyramidmattor är ett intrångsskydd som består av en gummimatta med 
pyramidformade piggar som är svåra att passera. Mattorna är en relativ ny 
åtgärd i Sverige men det har visat sig vara en effektiv åtgärd för att för- 
hindra obehöriga i spår i andra delar av Europa. Beroende av omgivande 
miljö kring spåret krävs kompletterande åtgärder till pyramidmattorna för 
att de ska nå sin fulla potential.

En plats i Region Nord där det frekvent har förekommit spårspring är 
Älvsbyn station. I Älvsbyn ligger centrum och stationsbyggnaden på ena 
sidan järnvägen och ett antal större arbetsplatser på motsatt sida. Behov att 
passera järnvägen finns och passagepunkter finns anlagda. Flera lokförare 
har dock tidigare rapporterat om iakttagande av människor som befinner 
sig i spår utanför dessa passagepunkter. Vintertid bildades tidigare stigar i 
snön där människor genade över järnvägen. År 2019 genomfördes åtgärder 
för att minimera möjligheten att gena över spåren mellan de anlagda  
passagerna. Det uppfördes både pyramidmattor och stängsel vid de olovliga  
passagepunkter som identifierats. Den samlade insatsen har givit goda 
resultat och förutom att de som tidigare genat över spåren nu leds till en 
säkrare väg över spåren har även lokförarnas arbetsmiljö förbättras då de 
slipper stressen av obehöriga i spår. I samband med att åtgärden färdig-
ställdes skickade Trafikverket ut ett pressmeddelande för att informera om 
vad som hade genomförts och till vilket syfte, vilket förväntades ge ytter-
ligare inverkan och förståelse hos allmänheten.
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3.4.2. Plankorsningar
En plankorsning är en korsning där väg och järnväg går i samma plan och 
de som färdas längs vägen tvingas att korsa järnvägsspåret utan nivåskild 
lösning. De mest trafikerade korsningarna är utrustade med bommar, ljus- 
och/eller ljudsignal för att varna vägtrafikanter om att ett tåg är på väg 
att passera korsningen, dessa kallas för skyddade plankorsningar. Mindre 
trafikerade plankorsningar saknar ofta denna utrustning men kan vara 
försedda med kryssmärken för att uppmärksamma vägtrafikanterna, även 
kallade oskyddade plankorsningar. I hela Sverige finns cirka 6 500 plan-
korsningar och av dem finns 587 stycken i Region Nord, fördelat på 
319 plankorsningar i Norrbottens län och 268 i Västerbottens län. Regionen 
har totalt 184 skyddade plankorsningar varav 105 stycken i Norrbottens län 
och 79 plankorsningar i Västerbottens län, se tabell 2 nedan.

Det finns olika typer av skyddsanordningar vid plankorsningar. Dessa är 
helbom vilket innebär att bommen täcker hela körfältet och halvbom som 
stänger det högra körfältet i vägtrafikens färdriktning. En övergripande 
kartbild med markerade lägen för hel- och halvbom återfinns i kartbild 6. 
Skyddade plan-korsningar utan bom finns också, de är då försedda med 
ljus- och/eller ljudsignal men har inget fysiskt hinder i likhet med ovanstå-
ende.

Sett till en 30-årsperiod har antalet olyckor vid plankorsningar minskat 
men nationellt omkommer fortfarande cirka 10-15 personer per år vid plan-
korsningar. Trafikverket arbetar för att minska risken för personpåkörning 
vid plankorsningar genom att minska antalet plankorsningar som finns 
längst samma sträcka eller genom att öka säkerheten vid de korsningar som 
finns anlagda. Åtgärder vid plankorsningar är ofta kostsamma och behovet 
är större än vad pengarna räcker till och därför har ett arbete inletts för att 
identifiera de korsningar där det finns en förhöjd olycksrisk. Utredningen 
blev klar under år 2019 och ett tiotal plankorsningar i Region Nord  
pekades ut för att åtgärdas genom uppgraderat skyddsanordning. 

ANTAL 
PLANKORS-

NINGAR

ANTAL SKYDDADE PLANKORSNINGAR ANTAL  
OSKYDDADE 
PLANKORS-

NINGARTotalt antal 
skyddade

Antal med 
helbom

Antal med 
halvbom

Antal med 
ljus- och/eller 
ljudsignal

Totalt Region Nord 587 184 78 70 36 403

Varav Norrbottens län 319 105 51 32 22 214

Varav Västerbottens län 268 79 27 38 14 189

Tabell 2. Antal plankorsningar, skyddade 
och oskyddade, i Region Nord, Norrbottens 
län och Västerbottens län.  
Källa: Trafikverket. 
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På grund av löpande uppdateringar kan lista över planerade åtgärder åter-
finnas på Trafikverkets hemsida.

Vid plankorsningar är det extra viktigt att säkerställa att sikten är god 
för att de som korsar järnvägen i god tid ska ha möjlighet att upptäcka ett 
passerande tåg. Vid oskyddade plankorsningar genomförs löpande siktröj-
ning via avverkning och röjning av hinder för att säkra passagepunkten. 
En oskyddad plankorsning kan dock aldrig likställas med en planskild eller 
skyddad plankorsning när det gäller vägtrafikens säkerhet. Mellan år 2020-
2025 planeras en ökad satsning på siktröjning över riket.

Kartbild 6. Geografisk spridning av plan- 
korsningar med hel- och halvbom i  
Region Nord.  
Källa: Trafikverket 

PLANKORSNING
Helbom
Halvbom
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4. Diskussion och slutsats

Region Nord sträcker sig över en stor geografisk yta med långa avstånd 
mellan tätorter liksom målpunkter som industrier, turistmål och liknande. 
Vägnätet är förutom kuststråket E4, de större transportstråken utmed E10 
och E12 liksom pendlingsvägar kring de större orterna till stor del lågtrafike-
rat. Långa avstånd innebär att en väl fungerande infrastruktur är avgörande 
för att trygga utvecklingen i regionen på lokalt och regionalt plan. Att uppnå 
en säker trafikmiljö för såväl trafikanterna som nyttjar systemet för transpor-
ter och resande liksom för dem som lever och bor utmed väg och järnväg är 
av yttersta vikt. Balansgången som krävs för att tillgodose både anspråk från 
långväga transporter och de lokala anspråken är svår. Att skapa både till-
gänglighet och säkerhet kräver nytänkande och kreativitet när resurserna är 
begränsade. Trafikverket arbetar för att skapa så korta restider som möjligt, 
men det får inte ske på bekostnad av trafiksäkerheten.

För att etappmålet och i förlängningen Nollvisionen ska uppfyllas krävs att 
arbetet sker systematiskt och insatser initialt verkställs på de platser där de 
ger mest nytta, något som är väl sammankopplat med högre trafikflöden, men 
samtidigt krävs även att det mindre lågtrafikerade vägnätet beaktas där flera 
av våra olyckor med personskador inträffar. I början av 2000-talet kunde 
ännu specifika punkter och sträckor där personskador inträffade mer  
frekvent urskiljas. Många av dessa platser har nu åtgärdats liksom att  
transportmönstret förändras med tid i och med en förändrad marknad. 
Samma tydliga ansamling gällande inträffade olyckor kan idag inte skönjas 
utan olyckorna sker slumpmässigt med stor geografisk spridning utmed 
vägnätet på både hög- och lågtrafikerade sträckor. Sett till antalet omkomna 
per 100 000 invånare sticker länen i Region Nord ut tillsammans med andra 
glesbefolkade län i riket. Norrbottens län har högst antal omkomna per 
100 000 invånare i Sverige med 6,4 omkomna per 100 000 invånare. Det går 
generellt inte att bedöma olycksrisk för en enskild vägsträcka utifrån enbart 
olycksstatistik för en väg. Detta då det statistiska underlaget är litet, vilket gör 
att osäkerheten blir stor. Ett mer tillförlitligt sätt är därmed att använda den 
kunskap vi har om sambandet mellan vägens utformning, hastighetsgräns 
liksom trafikflöde som i sin tur påverkar olycksrisk och agera utifrån det.

Att det råder skillnader geografiskt över landet synliggörs även i andel trafik-
arbete på mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/tim där Region 
Nord har den lägsta andelen i Sverige med 43 procent. Även sett till längd- 
meter är skillnaderna stora. Totalt är 7 procent av de statliga vägarna i regio-
nen mötesseparerade medan Region Stockholm exempelvis har  
78 procent mötesseparerad väg. Med tanke på Region Nords låga andelar 
mötesseparerade vägar både sett till andelen trafikarbete och sett till längdm 
eter vägtyp är det tydligt att regionen i kommande planering måste prioritera 
insatser inom området säkra statliga vägar. Högre trafikmängder innebär en 
förhöjd risk för mötesolycka vid avsaknad av mitträcke och forskning visar 
att risken för en mötesolycka ökar kraftigt längs vägar med trafikflöden med 
2 000 fordon per dygn eller fler. I Region Nord på de sträckor som har de 
högsta trafikmängderna kan större insatser motiveras och därmed planeras 
det för mötesfrihet och sker det ombyggnation i den mån resurser tillåter 
men där så ännu ej skett krävs andra insatser för att snabbt skapa det säkra 
mötet. Regeringen har uttryckt att det är viktigt att fortsätta att system-
atiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning, något som sker 
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löpande utöver pågående och planerad utbyggnad och ombyggnation. Med 
vägens intensifierade trafikflöde förhöjs risken för att en mötesolycka ska ske, 
vilket gör att det är än mer angeläget att agera genom att rätt hastighet sätts. 
På mer lågtrafikerade sträckor kan en mötesseparering med vägräcke sällan 
motiveras och en större ombyggnation är ej försvarbar sett till nytta utifrån 
trafikering och kostnader. På lågtrafikerade vägar är samtidigt risken mindre 
för att en mötesolycka ska ske medan singelolyckor är mer frekventa. Utifrån 
detta faktum är istället insatser för att minska konsekvenserna vid en  
avåkning i sidoområdet prioriterade. Detta innebär allt från uppsättning av 
räcken till borttagning av större träd. Arbetet måste ske löpande och pro-
aktivt för att minska riskerna för olyckor med personskada. Samtidigt är det 
ett oändligt arbete i skogslän med många mil väg.

Trafikverket och andra aktörer i Region Nord har begränsade resurser för 
att arbeta över en stor geografisk yta och samverkan mellan flera parter är 
därför avgörande för framtiden för att skapa förutsättningar för en ökad 
trafiksäkerhet. Uppföljningen av tillståndsmålen visar att Region Nord har 
en relativ hög andel säkra gång-, cykel-, och mopedpassager jämfört med ut-
fallet nationellt. Även observationsmätningarna av hjälmanvändning tyder på 
att regionen kan ha en högre andel mopedhjälmsanvändning än landet som 
helhet, dock är detta osäkert och utvecklingen bör fortsatt följas. Gällande 
genomsnittlig reshastighet bedöms Region Nord år 2019 inte vara i linje med 
nödvändig utveckling för att nå målnivån år 2020 dock är regionen nära 
enligt genomförda skattningar. Flera av indikatorerna uppvisar inte samma 
positiva utveckling. Indikatorn andel trafikarbete inom hastighetsgräns är 
fortfarande långt från målnivån år 2020 och bilbältesanvändningen i Region 
Nord är på en oroväckande låg nivå jämfört med landet som helhet. Region 
Nord hade i början av mätperioden högst andel nykter trafik i landet, detta 
gäller ej längre. För en positiv utveckling, både på kort och på lång sikt, är det 
utifrån ovan tydligt att Trafikverket tillsammans med andra aktörer måste 
fortsätta och ytterligare intensifiera trafiksäkerhetsarbetet inom flertalet 
områden. 

Trafikverket arbetar aktivt med utbyggnad utifrån gällande planer och  
underlag spelas även in till kommande revidering av den nationella planen 
för transportsystemet med åtgärder på de nationella stamvägarna. Samtidigt 
är det viktigt att Trafikverket är en aktiv part i samverkan med regionalt  
utvecklingsansvariga i tidiga planeringsskeden för att främja en säker väg-
trafik och ge rätt kunskapsunderlag för regionerna i länen att kunna fatta 
beslut och genomföra prioritering i länstransportplanerna som styr åtgärder 
utmed det regionala vägnätet. Trafikverket arbetar även aktivt med att sätta 
rätt hastigheter utifrån vägarnas utformning för att minska olycksriskerna, 
för att detta ska ge effekt krävs dock en utbredd efterlevnad av hastighets-
gränserna. Detta kräver en god samverkan med Polisen då deras insatser 
genom såväl punktkontroller som allmän övervakning har en central roll. 
Förutom påverkan på utvecklingen av indikatorn trafikarbete inom hastig-
hetsgräns har Polisens löpande arbete dessutom en stor betydelse för ut-
vecklingen av främst indikatorerna nykter trafik och bältesanvändning, vilka 
samtliga är prioriterade områden. Kommunernas arbete med trafikstrategier 
och bland annat utbyggnad av gång- och cykelvägnätet spelar även en stor 
roll för trafiksäkerheten för cyklister och mopedister liksom att påverkan på 
nyttjandet av hjälmanvändning är mycket viktig då de stora mängderna  
cykeltrafik sker i tätorterna. Även här är samverkan viktig för att samman-
knyta den statliga infrastrukturen med den kommunala för att bilda ett för 
trafikanten logiskt och funktionellt vägnät.  
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Region Nord har ett lägre antal omkomna och allvarligt skadade i järnvägs- 
systemet än flera andra trafikverksregioner och har varit förskonad över tid. För 
att förhindra framtida olyckor måste dock arbetet med strategiskt långsiktiga  
åtgärder i järnvägssystemet fortgå. Det krävs fortsatta kontinuerliga insatser för 
att minska mängden otillåtet spårspring samt säkra de korsningspunkter som 
idag finns mellan väg och järnväg i regionen. Ytterligare måste medvetenheten 
om riskerna med att befinna sig i spår öka och kommunikationsinsatser har en 
stor betydelse för att uppmärksamma allmänheten om farorna och kan skapa 
förståelse. Trafikverket har en viktig roll att driva arbetet för att minska  
obehörigt spårbeträdande och nytänkande krävs. Pyramidmattor är ett bra 
exempel på en innovativ lösning som har testas och har givit goda resultat. 
Trafikverket måste även i framtiden välkomna nya initiativ och vara öppna för 
att prova alternativa lösningar för att minska problematiken med spårspring. 
Insatser med systematisk siktröjning och uppgradering av skyddsalternativ vid 
plankorsningar kommer ytterligare säkra järnvägssystemet. Förutom förbätt-
ringar i befintligt system krävs även god planering för att avhjälpa problematik 
och förhindra spårspring i ett framtida ytterligare utvecklat järnvägssystem. En 
fortsatt samverkan i den tidiga samhällsplaneringen är avgörande för att reduce-
ra potentiella risker vid samhällsförändringar när befintliga orter utvidgas i och 
med nya förutsättningar liksom nya bostads- och industriområden växer fram. 

Perioden för de nuvarande etappmålen börjar nu nå sitt slut. Det nya etappmålet 
till år 2030 är utmanade och kommer ställa ytterligare krav på arbetet framåt. 
Inför kommande etappmålsperiod är det därför viktigt att målstyrningen av  
trafiksäkerhet ses över och att erfarenheter från nuvarande målperiod tas till 
vara och anpassas till uppsatta mål och nya förutsättningar. Utvecklingen av  
trafiksäkerhetsarbetet bör fortsatt sträva mot att skapa det trafiksäkra väg-
transportsystemet och hur de olika beståndsdelarna väg, förare och fordon 
samverkar i ett sådant system.
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