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Förord 
Under 2011 har denna regionala analysrapport tagits fram för att beskriva den regionala 
trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2010. Den är en del i arbetet mot 
etappmålet om mest 220 dödade år 2020 i vägtrafiken och kontinuerligt minskade dödsfall i 
spårtrafiken. 

Rapporten är skriven av Alexander Hurtig med stöd av David Wilde på Trafikverket Region Stockholm. 
Delar av rapporten är tagna från den nationella rapporten ”Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2010 – målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålet 2020” (Publikation 2011:093).  
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Sammanfattning 
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i trafiken halveras mellan år 2007 och 
år 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska reduceras 
med en fjärdedel. 

Denna rapport redovisar trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län (benämns också 
som Region Stockholm) och utgör ett underlag till det arbete som ska leda fram till måluppfyllelsen 
2020. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen utifrån antalet dödade och 
skadade samt utpekade indikatorer. 

Tabellen visar utgångsläge, nuläge, målnivå för indikatorerna och en bedömning av utvecklingen mot 
målet. Tabell de indikatorer då de finns unika värden eller statistiskt underlag för Region Stockholm. 

Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Antal dödade i vägtrafiken 
(exklusive suicid) 

50 35 25 In linje med nödvändig 
utveckling 

Antal allvarligt skadade i 
trafiken 

818 862 618 Ej i linje med nödvändig 
utveckling 

Andel trafikarbetet inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät (nationella siffror) 

43 % - 
 

80 % I linje/ej i linje med nödvändning 
utveckling 

Andel trafikarbete med nyktra 
förare 

99,56 % 99,57 % 99,9 % I linje med nödvändig utveckling 

Andel bältade i framsätet i 
personbil (nationella siffror) 

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

Andel cyklister med hjälm 64,2 % (2004) 67,1 % 70 % I linje med nödvändig utveckling 

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

97 % (2009) 98 %  75 % I linje med nödvändig utveckling 

Värdering av trafiksäkerhet, 
index  

67 
(2007) 

63 80 Ej i linje med nödvändig 
utveckling 
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1. Bakgrund 
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 bör antalet dödade i vägtrafiken halveras mellan år 2007 
och år 2020. Det innebär att antalet dödade år 2020 får vara högst 220. Riksdagen har också beslutat 
att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. En del av underlaget för 
detta riksdagsbeslut var den rapport som Vägverket skrev på uppdrag av regeringen, med syfte att 
föreslå ett nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen(Vägverket, publikation 2008:31). I 
uppdraget ingick att ta fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen. 
Förslaget bygger på målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, mer åtgärdsnära etappmål och årliga 
resultatkonferenser där trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas. Syftet är att 
skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Förslaget är framtaget efter samverkan 
med andra organisationer. Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp resultatet för olika 
indikatorer mot uppsatta mål. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för 
trafiksäkerhetsutvecklingen. 

Mål för indikatorer gör uppföljningen mer verksamhetsnära. Följande indikatorer följs upp på 
nationell nivå: 

• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät 
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 
• Nykter trafik 
• Bältesanvändning 
• Hjälmanvändning 
• Säkra fordon 

o Säkra personbilar 
o Säkra tunga fordon 
o Säkra motorcyklar och mopeder 

• Säkra statliga vägar 
• Säkra kommunala gator 

o Säkra GCM-passager i tätort 
o Säkra korsningar i tätort 

• Utvilade förare 
• Hög värdering av trafiksäkerhet 

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

• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 
• Säkra fordon 
• Säkra kommunala gator 
• Snabb och kvalitativ räddning 
• Utvilade förare 

1.1 Syfte 
Denna analysrapport ska utgöra ett underlag för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i 
Stockholms och Gotlands län. Analysrapporten ska beskriva och analysera 
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trafiksäkerhetsutvecklingen. Den ska också ge svar på vilka indikatorer som är viktigast att förändra 
för att öka trafiksäkerheten och halvera antalet dödade till år 2020. Trafiksäkerhetsutvecklingen 
beskrivs utifrån dels utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade, dels de utpekade 
indikatorerna. Analysen söker en förklaring till i vilken utsträckning trafiksäkerhetsläget kan ha 
påverkats av åtgärder som vidtagits samt vilka omvärldsfaktorer som kan ha påverkat utfallet (till 
exempel demografiska och samhällsekonomiska förändringar).  

Analyserna under perioden till och med 2020 ska också kunna användas som underlag för att välja 
nya indikatorer eller ändra sammansättningen av dagens indikatorer. Det blir också viktigt att kunna 
beskriva vilka trafiksäkerhetsåtgärder som varit mest effektiva respektive vilka åtgärder och 
åtgärdsvolymer som behöver genomföras framöver. 

1.2 Utgångspunkter 
Utgångspunkten för analysen är de indikatorer samt de effektsamband som ligger till grund för 
målnivåerna. Dessa är framtagna av före detta Vägverket i samverkan med en rad nationella 
organisationer. Se rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket, publikation 2008:31). 
De data som analysen bygger på kommer främst från Trafikverkets och Transportstyrelsens 
mätningar. Enligt planerna ska målnivåerna och sammansättningen av indikatorer ses över på en 
övergripande nivå år 2012. Syftet med översynen är att valet av indikatorer och mål ska vara så 
relevanta och ändamålsenliga som möjligt under hela etappmålsperioden. År 2012 finns alltså en 
möjlighet att göra större revideringar i utgångspunkterna för detta arbete. 

1.3 Läsanvisning 
Denna rapport bygger på stora delar på den nationella rapporten ”Analys av 
trafiksäkerhetsutvecklingen 2010 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålsarbetet” 
(2011:093). Flera delar är i sin helhet eller delvis hämtad från den rapporten. I de fallen görs en 
generell hänvisning till den nationella rapporten i början av varje stycke. Utöver detta är vissa avsnitt 
omskrivna för att bättre passa en regional analys, och då kan delar vara hämtade och omskrivna utan 
referens till den nationella rapporten. När stycken är skrivet enskilt för regionen förgås det av 
förtydligande i form av en rubrik, exempelvis ”Regional analys”. Avsnitt 5 är i sin helhet en regional 
del av rapporten. 

Anledningen till detta kanske något komplicerade upplägg är att en hel del data för indikatorerna inte 
finns tillgängliga på regional nivå, därför gäller då den nationella rapportens resultat samt att 
regionens slutsatser är samstämmiga med den. Att helt exkludera dessa saker hade förmodligen 
försvårat läsningen ännu mer. 
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2. Antal dödade och allvarligt skadade i Region Stockholm 
Antalet dödade och skadade i vägtrafiken beror på en rad olika faktorer, såsom trafikarbetet, 
omvärldsfaktorer och trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns även en slumpmässig variation i utfallet av 
antalet dödade och skadade mellan åren. På nationell nivå bedöms den relativa förändringen av 
allvarligt skadade vara av mindre betydelse, dock för dödade kan den uppgå till så mycket som 10 %. 
För Region Stockholm kan den dock uppgå till så mycket som 20 % för antalet dödade. 

Trafikverket Region Stockholm utgörs av Stockholms och Gotlands län. 

2.1 Dödade i vägtrafiken  
Under 2010 har totalt 35 personer dödats i vägtrafiken (exklusive två stycken självmord). 

Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Antal dödade i 
vägtrafiken 

50 35 25 In linje med nödvändig 
utveckling 

Självmord har tidigare definitionsmässigt ingått i Sveriges officiella statistik över dödade inom 
vägtrafiken. I Trafikanalys (myndigheten för officiell statistik inom kommunikationsområdet) uppdrag 
ligger dock att från och med 2010 särredovisa självmord. Trafikanalys har därför beslutat att anpassa 
definitionen av dödad i vägtrafikolycka till vad som gäller för andra trafikslag och vad som gäller i de 
flesta länder i övriga Europa. Från och med 2010 exkluderas därmed självmorden från den officiella 
statistiken om dödade i vägtrafikolyckor. Det medför att statistiken från och med 2010 inte är fullt 
jämförbar med tidigare år.  

Mellan åren 2000-2010 har antalet dödade i vägtrafikolyckor minskat. I figur 1 visar den gröna 
streckade linjen den nödvändig utvecklingen som måste ske för att det ska vara möjligt att nå 
etappmålet för Region Stockholm. Målet är att det som mest får dödas 25 personer i vägtrafikolyckor 
2020. Som går att studera i figur 1 så är utfallet idag väl under kurvan för nödvändig utveckling. 
Utgångspunkten är framräknat som ett medeltal av antalet dödade mellan 2006 och 2008.  

 

Figur 1 - Antal dödade i vägtrafikolyckor (2000-2010, 2010 inkl/exkl självmord) samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: 
STRADA. 

Under perioden 2006-2010 har antalet dödade i trafikantkategorierna motorcykel, personbil förare 
och fortängare minskat. Dock är kategorierna cykel och passagerare i personbil i stort oförändrade. 
Ett litet utfall inom någon trafikantkategori innebär också en stor känslighet för årliga variationer, se 
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exempelvis cykel. Under 2009 och 2010 har Stockholm och Gotlands län fått stora mängder snö vilket 
har lett till att sidoområden på vägnätet med 70 km/h har blivit mer förlåtande. Kollision med en 
snövall är mer förlåtande än exempelvis ett fast objekt såsom en sten eller träd. Samtidigt går 
medelhastigheterna ner vintertid, vilket förstärks i vintrar med kraftiga snöfall. Denna kombination 
ger ett gott utslag på singelolyckor, där, till antalet, personbilar oftast är inblandade.  

 

Figur 2 - Antal dödade fördelat på trafikantkategori mellan 2006-2010 (inklusive självmord, exkluderat lastbil, moped och 
terrängskoter pga av för få datapunkter) Källa STRADA. 

Det är sannolikt så att mildare efterkommande vintrar skulle ge direkta resultat på dödade och svårt 
skadade, speciellt för kategorin singelolyckor. Detta befäster betydelsen av att trafikanter inte 
överskrider hastighetsgränserna och att de anpassar hastigheten till rådande förhållande.  

2.2 Allvarligt skadade 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Antal allvarligt skadade i 
trafiken 

818 862 610 Ej i linje med nödvändig utveckling 

I Region Stockholm har det under de fyra senaste åren inte skett någon nedgång på antalet allvarligt 
skadade. Under 2009 gick antalet allvarligt skadade upp markant från tidigare år, dock gick antalet 
ner under 2010 till nivåer i linje med tidigare år. Det är svårt att hitta en tydlig förklaring till varför 
2009 avviker så tydligt från övriga år, samt att det skiljer i jämförelse med svårt skadade som 
fortsätter att minska. I Stockholms län är inte alla akutsjukhus anslutna till STRADA vilket kan påverka 
hur utfallet av skador. Istället räknas det faktiska utfallet upp enligt hur många procent av 
akutsjukhusen som är anslutna till STRADA. 
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Figur 3 - Allvarligt skadade 2007-2010 samt nödvändig utveckling fram till år 2020 

Det är troligt att modellen för att räkna upp allvarligt skadade inte ger helt rättvis bild av denna 
indikator. Problem uppstår exempelvis när en markant förändring sker i antalet skadade under 2009 
utan att övrig olyckstatistik kan erbjuda en förklaring till denna förändring. Det finns inget som talar 
för att antalet svårt och lindrigt skadade i Stockholms och Gotlands län faktiskt har eller hade ökat. 
För att denna bedömning framöver ska vara rättvis är det viktigt att alla akutsjukhus i länen ansluter 
sig till STRADA. 
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3. Omvärldsfaktorer 

3.1 Väder och klimat 
Årstiderna och vädret har stor betydelse för trafiksäkerheten i det korta perspektivet. Under 
sommarhalvåret är det mer trafik, hastigheterna är högre och det är fler motorcyklister och 
mopedister i trafiken, vilket leder till fler trafikolyckor. Vinterväglag och många minusgrader medför 
minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar med riklig nederbörd medför mycket snö i sidoområdet 
vilket leder till färre svåra singelolyckor. Dessutom är det under sådana förhållanden som effekten är 
störst av mötesseparerade vägar och bilar utrustade med antisladd. Vintern i början av 2010 var 
historiskt sträng och januari till april 2010 var det ett rekordlågt antal dödade i Region Stockholm. 
Förklaring till den låga dödssiffran som Vägverket då gav i sitt pressmeddelande var lägre hastigheter 
på grund av vinterväglaget samt mjuka snövallar längs vägarna. Dessutom innebär en svårare vinter 
färre mopedister och cyklister på vägarna, vilket minskar dödstalen. Ungefär 45 procent av vårt 
resande i vägtrafikmiljö mätt (hela Sverige) i resta kilometrar (sammanlagd total körsträcka för alla 
vägtrafikanter) sker under vinterhalvåret (oktober–mars) enligt resvaneundersökningen 2005–2006. 
Följaktligen sker 55 procent under sommarhalvåret (april–september). Denna andel har varit stabil 
under en lång rad av år (SIKA/Trafikanlys). I genomsnitt för hela perioden 1985–2009 dör 46 procent 
under vinterhalvåret, det vill säga ungefär lika stor andel som andelen av resandet vintertid (45 
procent). Under de strängare vintrar de senare åren har andelen av de dödade på vinterhalvåret 
minskat ned mot 40 procent (i Region Stockholm 39 procent), vilket också var andelen 2010. 
Relationen mellan trafikarbete och dödsfall i trafiken vintertid har förändrats, nu är andelen dödsfall 
jämfört med andelen trafikarbete som sker på vintern mindre. Risken ökar alltså numera inte på 
vinterhalvåret trots det generellt sämre väglaget, utan den minskar jämfört med sommaren. 

3.2 Ekonomin 
I den nationella resultatrapporten beskrivs de effekter den nationella ekonomin har på 
trafiksäkerhet. Under 2009-2010 har Sverige och övriga delar av världen upplevt en stor ekonomisk 
kris. Det går tydligare att analysera dessa svängningar i ett nationellt perspektiv, än att bryta ner det 
på regional nivå. Då kan konstateras att trafikarbetet i Stockholms län var relativt oförändrat och den 
ekonomiska krisen inte slog lika hårt i regionen som i övriga landet.  
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4. Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer 
I detta avsnitt presenteras den regionala uppföljningen av indikatorerna.  

4.1. Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Andel trafikarbetet inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät (nationella siffror) 

43 % - 
 

80 % I linje/ej i linje med nödvändning 
utveckling 

(Källa: Nationella rapporten) 

Målet är att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 2020. Förutsatt att 
medelhastigheten minskar med 5 km/tim beräknas den årliga effekten 2020 bli cirka 90 färre 
dödade.  

Att genomföra riksrepresentativa mätningar av hastighetsnivåer är väldigt resurskrävande. Den 
senaste mätningen genomfördes 2004. Trafikverket planerar att genomföra tre mätningar av 
hastighetsnivåer under perioden fram till år 2020. Den första mätningen genomförs år 2012. 

För att årligen kunna följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet har ett hastighetsindex 
tagits fram som endast mäter förändring av hastighet vid ett antal mätpunkter (Vectura: 
Hastighetsindex). Indexet är utformat för att spegla den generella hastighetsutvecklingen och inte 
direkta förändringar i vägmiljön, exempelvis ändring av gällande hastighetsgräns eller automatisk 
hastighetsövervakning.  

4.1.2 Utveckling och framskrivning mot målet 2020 
(Källa: Nationella rapporten) 

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

Enligt en grov skattning av andelen av trafikarbetet som sker inom hastighetsgränserna 2010 är det 
högst cirka 50 procent som håller gällande hastighetsgränser. För att nå målet om 80 procent 2020 
krävs årligen en förbättring med cirka 3 procentenheter under återstående tid.  

4.1.3 Regional analys 
Index för medelhastigheter visar på att medelhastigheterna är nedåtgående i Region Stockholm. I 
figur 4 jämförs Trafikverkets regionala indelning med varandra. Underlaget för detta hastighetsindex 
är begränsat och ska enbart anses som vägledande. Därför har ett gemensamt index tagits fram för 
Region Öst och Stockholm, då inte tillräckligt med mätpunkter finns tillgängliga. Dock är en positiv 
trend skönjbar i utfallet.  
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Figur 4 - Indexförändringar av medelhastigheter utifrån Trafikverkets regionindelning (kombinerat för Region Öst och 
Stockholm) 

4.1.4 Diskussion 
(Källa: Nationella rapporten) 

Den kraftiga minskningen av medelhastigheten under 2010 är till stor del en följd av den stränga 
vintern som medfört vinterväglag i hela landet. Men även under månaderna med barmark har 
mätningarna visat på en tydlig minskning, vilket indikerar att minskningen inte enbart kan förklaras 
av den stränga vintern utan sannolikt även beror på förbättrat beteende.  

Medelhastigheten för personbilar har minskat med 2,2 procentenheter i hela landet och med 0,6 
procent på barmark. Den tunga trafiken har inte minskat sina hastigheter i samma utsträckning som 
personbilar. Medelhastigheten för övrig trafik (80 procent lastbilar) minskade med 1,4 procent 
jämfört med 2009. Även mätningar som gjorts av olika åkeriers hastigheter indikerar att 
efterlevnaden är dålig. Resultatet visar att endast cirka 40 procent av lastbilar med släp håller 
lagstadgade 80 km/tim på vägar med hastighetsbegränsning 90 km/tim. På 110-vägar är 
motsvarande andel cirka 20 procent. För lastbilar med släp finns inga tydliga trender i utvecklingen 
över tid, mer än en ökande trend för andelen som håller skyltad hastighetsbegränsning till 50 
km/tim. De åkerier som har ingått samarbete med Trafikverket för förbättrad trafiksäkerhet håller 
generellt något lägre hastighet än övriga. 

Motorcyklars hastigheter mäts inte i nuvarande hastighetsindex. Sedan 2007 har Vectura genomfört 
stickprovsmätningar och jämfört hastighetsnivåer mellan motorcyklar och personbilar på 50- och 70-
vägar. Mätningarna 2010 visar att motorcyklars medelhastighet ligger 3-4 km/tim över personbilar 
och att 35 procent kör inom gällande hastighetsgräns. Bland bilisterna körde 40 procent inom 
hastighetsgränsen. Det är ungefär samma förhållande mellan bilar och motorcyklar som vid senaste 
mätningen 2008.  
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4.2 Nykter trafik 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Andel trafikarbete med 
nyktra förare  

99,56 % 99,57 % 99,9 % I linje med nödvändig 
utveckling 

Indikatorn för Stockholms och Gotlands län avviker något från den nationella. 99,56 % av allt 
trafikarbete görs av nyktra förare medan motsvarande siffra för hela landet är 99,74 %. Här kan 
fördelningen av utandningsprov påverka utfallet något. På de senaste fyra åren kan ingen förändring 
ses på andelen nyktra förare, vilket föreslår att ytterligare åtgärder måste till för att nå det 
övergripande målet. Som underlag för att följa utvecklingen används en mätserie som bygger på data 
från polisens kontrollverksamhet (Forsman, 2011). Den mätserie som har tagits fram ska ses som ett 
mått på rattfylleriets utveckling och inte på den faktiska nivån. Dock visar det nationella analysen att 
det är sannolikt att målet nås 2020. Därför tillsammans med det faktum att statistiken blir något 
instabil på regional nivå är det rimligt att tro att utvecklingen följer den nödvändiga i hela landet.  

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare år 2020. En 
nykter förare definieras som en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille. 

Polisens sätt att övervaka påverkar hur stor andel av kontroller som blir positiva. Därför bygger 
mätserien på data från så kallade fasta kontroller, där polisen kontrollerar förare som passerar en 
viss mätplats och där mätplatsen inte är vald utifrån att man förväntar sig en hög andel rattfulla 
förare just där. Även vid fasta kontroller sker dock ett val, både av mätplats och av vilka förare som 
stoppas, så man kan inte utesluta en viss inverkan. När man tolkar resultaten bör man därför även 
väga in om polisen har gjort större förändringar i sin strategi vad gäller rattfyllerikontroller. 

I rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket 2008:31) anges att definitionen av en 
nykter förare även inbegriper att man är fri från andra droger än alkohol. I de data som ligger till 
grund för mätserien ingår dock inte påverkan av droger, utan det är endast nykterhet med avseende 
på alkohol som avses.  

4.2.1 Regional analys 
Med undantag av ett par enskilda år har andelen och antalet dödade alkoholpåverkade förare 
minskat varje år sedan 2003. Mellan år 2009 och 2010 har det skett en kraftig minskning av antalet 
dödade alkoholpåverkade förare. Eftersom det handlar om relativt få dödade påverkas utfallet 
troligen av slumpmässig variation. En nationell jämförelse kan göras där andel dödade 
alkoholpåverkade förare var 16 %. Det innebär att andelen dödade alkoholpåverkade förare i Region 
Stockholm ligger något över den nationella andelen.  
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Figur 5 - Antal dödade alkoholpåverkade förare och andel dödade alkoholpåverkade personbilsförare bland alla dödade i 
Region Stockholm. Källa: Trafikverkets djupstudier. 

I Gotlands län mellan åren 2003 och 2010 är 33 % av de dödade i vägtrafiken alkoholpåverkade. 
Eftersom antalet dödade i Gotlands län mellan 2003-2010 är så få till antalet, går det inte att göra en 
mer detaljerad beskrivning om årliga förändringar. Dock är det tydligt att alkohol är mer frekvent 
förkommande faktor i dödsolyckor i Gotlands län jämfört med Stockholms län.  

4.2.2 Diskussion 
(Källa: Nationella rapporten) 

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har stadigt minskat sedan 2004, då den var som högst 
efter en kraftig ökning i början på 2000-talet. Den minskar dock relativt långsamt, och konsumtionen 
är fortfarande högre än vad den var i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet. År 2010 var 
konsumtionen 9,2 liter per invånare (15 år eller äldre) enligt preliminära siffror, att jämföras med 8,4 
liter år 2000 och 10,5 år 2004. Även om minskningstakten är relativt låg kan den ha bidragit till att 
rattfylleriet har minskat de senaste åren. 

Antalet alkoholutandningsprov som polisen utför har ökat kraftigt. År 2001 utfördes 1,1 miljoner 
prov i hela landet, och 2007 utfördes 2,7 miljoner prov. Den höga nivån har i stort sett bibehållits 
sedan dess, och 2010 utfördes ungefär 2,5 miljoner prov. Vi vet sedan tidigare att det generellt finns 
ett positivt samband mellan övervakning av rattfylleri och trafiksäkerhet (Elvik m.fl., 2009). Det är 
förmodligen svårt att nå den kvarvarande gruppen som bryter mot lagen genom att öka 
övervakningen ytterligare (Svensson, M. 2005). Övervakningen bör dock även i fortsättningen ligga 
på en hög nivå för att säkerställa den sociala kontrollen.  
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Det krävs alltså ytterligare åtgärder utöver polisens övervakning för att öka den redan höga 
regelefterlevnaden i Sverige. En viktig åtgärd är att öka användningen av alkolås. Sedan början på 
2000-talet har också användningen ökat kraftigt. År 2000 fanns cirka 2000 alkolås i bruk i Sverige, och 
år 2010 hade det ökat till ungefär 65 000. Jämfört med fordonsflottan i sin helhet är det ändå en 
mycket blygsam användning. På grund av gemensamma bestämmelser inom EU är det inte möjligt 
för Sverige att som enskilt land införa alkolås som utrustningskrav i nya fordon. Man får i stället 
försöka öka alkolåsanvändningen på annat sätt. Nyligen har det tagits flera initiativ som kan 
stimulera en sådan ökning, som beskrivs nedan. I december 2010 beslutade riksdagen att införa en 
lag om alkolås för dem som dömts för rattfylleri. Lagen innebär att personer som får körkortet 
återkallat på grund av rattfylleri kan ansöka om att få behålla körkortet mot att man i stället 
installerar alkolås. Dessa lagar och förordningar kommer inte direkt att leda till någon kraftig ökning 
av antal alkolås i Sverige. Men de medverkar förhoppningsvis till en ökning på sikt, inte minst genom 
att bidra till utvecklingen av billigare och mer användarvänliga alkolås. Detta kan i sin tur stimulera 
en ökad användning bland privatbilisterna, som är den viktigaste målgruppen. 

För att minska återfallen i rattfylleribrott pågår arbete enligt metoden Smadit (Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen). Smadit fungerar så att alla som misstänks för 
rattfylleri snabbt ska erbjudas kontakt med socialtjänst eller beroendevård för att få hjälp med 
eventuella alkohol- eller drogproblem. Än så länge är denna kontakt frivillig, men det finns ett förslag 
från Rikspolisstyrelsen att polisen ska vara skyldig att rapportera alla som misstänks för rattfylleri till 
socialtjänsten. Detta skulle förbättra modellens effektivitet. 

När det gäller rattfylleri med avseende på andra droger än alkohol följs omfattningen av detta inte 
upp över tid. Man kan dock konstatera att drograttfylleribrott utgjorde cirka 42 procent av alla 
anmälda rattfylleribrott år 2010 (preliminära siffror från BRÅ). Vi har i dagsläget ingen klar bild av hur 
stort trafiksäkerhetsproblem detta är i förhållande till alkoholrattfylleri. I höst slutrapporteras dock 
ett stort EU-projekt (DRUID) där man bland annat beräknar risker för olika typer av droger. Med hjälp 
av dessa resultat kan vi få en bättre bild av problemets omfattning. 

4.3 Bältesanvändning 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Andel bältade i framsätet 
i personbil (nationella 
siffror) 

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

(Källa: Nationella rapporten) 

Målet för bältesanvändningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i personbil 
ska använda bilbälte år 2020. Som underlag för att följa utvecklingen används resultat från VTI:s 
observationsmätningar. Indikatorn definieras som andel bältade av de observerade förarna och 
framsätespassagerarna (för en beskrivning av mätningarna, se Larsson m.fl., 2011). Mätningarna 
bygger på observationer vid större cirkulationsplatser i sex mellansvenska tätorter. Mätningarna är 
till för att följa utvecklingen över tid, och nivån på bältesanvändningen ska inte ses som representativ 
för förare och passagerare generellt i Sverige. För att öka spridningen av mätplatser följer vi från 
2009 även ett mått där VTI:s mätningar har slagits ihop med mätningar som NTF gör. Av NTF:s 
mätplatser (kommuner), bedömdes 58 vara lämpliga att ingå i mätserien (Henriksson, 2010). Totalt 
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ingår observationer från 61 kommuner i det sammanslagna måttet som avser vuxna i framsätet. 
Något gemensamt mått för barn har inte tagits fram, eftersom NTF:s och VTI:s mätningar gäller olika 
grupper av barn. 

4.3.1 Utveckling och framskrivning mot målet 2020 
(Källa: Nationella rapporten) 

Resultaten från VTI:s mätningar visar att 96 procent av de observerade personerna i framsätet var 
bältade år 2010 (figur 19). Detta är samma nivå som år 2007 och 2009 och något högre än 2008. 
Bältesanvändningen har alltså stagnerat de senaste fyra åren. Analysgruppen bedömer därför att 
utvecklingen inte är tillfredsställande för indikatorn. 

Enligt VTI:s och NTF:s sammanslagna observationer var det 94 procent av de vuxna i framsätet som 
använde bälte år 2010. Det är samma andel som år 2009, så inte heller här kan man se någon 
förändring i bältesanvändningen. Att andelen bältade är lägre i NTF:s mätningar beror åtminstone 
delvis på att man mäter i många relativt små tätorter, där bältesanvändning har visat sig vara låg 
(Henriksson, 2010).  

4.3.2 Regional analys 
Mellan åren 2004 och 2010 har andelen dödade obältade personbilsförare varierat kring 40 % i 
Region Stockholm. Även om antalet personbilsförare som dör har blivit färre så är förhållandet 
mellan obältade och bältade i stor sett den samma. Sannolikt har bältespåminnaren i nyare bilar en 
god effekt på antalet dödade personbilsförare (Rizzi, 2010). Det som ytterligare förstärker den bilden 
är att ingen obältad har dödats i en personbil med årsmodell från 2006 och framåt. 

 

Figur 6 - Användning av bälte hos personbilsförare (2004-2010) 
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Mellan åren 2005-2009 konstaterades det att 22 personer utav 35 hade överlevt om de hade använt 
bälte. Detta innebär att fyra personer årligen hade kunnat överleva, vilket i sin tur utgör ca 10 % av 
totalt antal dödade varje år.  

Dödsolyckor med obältade i personbil sker främst i de yttre delarna av Stockholms län med tydlig 
landsbygdskaraktär på vägnät med hastighetsgränsen 70 km/h. 

Det går också att konstatera att antalet dödade nyktra obältade i personbil är större än antalet 
dödade onyktra obältade i personbil. Alkohol och bältesanvändning är sammankopplade, men det 
finns således också stöd för att det finns en bältesproblematik med nyktra förare.  

4.3.3 Analys och diskussion 
(Källa: Nationella rapporten) 

Andelen bältade personer i framsätet är hög, men den långsiktigt uppåtgående trenden har 
åtminstone tillfälligt stannat av. Bältesanvändningen för olika grupper av trafikanter är i stort sett 
oförändrad mellan 2009 och 2010. Bältesanvändningen för vuxna i baksätet uppmäts dock till över 
80 procent för första gången. För barn i baksäte är nivån nästan lika hög som för 
framsätespassagerare, men den tidigare positiva trenden verkar ha avstannat. Andelen nya bilar som 
har bältespåminnare fortsätter att öka. Under 2010 var andelen bilar med bältespåminnare på 
förarplatsen i nybilsförsäljningen 95 procent, att jämföra med 88 procent år 2009. Andelen av 
trafikarbetet som utförs av bilar med bältespåminnare var cirka 48 procent år 2010 och 41 procent år 
2009. (Den typ av bältespåminnare som avses i det här avsnittet är sådana som uppfyller kraven i 
Euro NCAP:s specifikation.) Det är därför svårt att förklara varför användningen har stagnerat enligt 
bältesmätningarna. En orsak kan vara osäkerhet i mätningarna som gör att förändringar i den 
verkliga användningen inte har fångats upp. En annan orsak skulle kunna vara att de som har låg 
bältesanvändning kör något äldre bilar där andelen bältespåminnare fortfarande är låg.  

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

Även om det de senaste åren har skett en stagnation av bältesanvändningen så finns en långsiktigt 
uppåtgående trend. Den trenden kommer troligen att fortsätta tack vare att andelen av trafikarbetet 
som utförs i bilar med bältespåminnare kommer att öka. En prognos visar att andelen kommer att 
öka från dagens cirka 48 procent till cirka 95 procent år 2020 (se den nationella rapporten). Att 
bältespåminnare är en effektiv åtgärd vet vi från tidigare studier. I Krafft m.fl. (2006) och Folksam 
(2009) konstateras att bältesanvändningen i bilar med bältespåminnare är ca 99 procent. I de fall där 
personer dödats utan bälte i bilar där det funnits bältespåminnare har antingen påminnarna varit av 
äldre, mindre effektiv, typ eller också har olyckan sannolikt varit ett självmord (Svensson 2010). Trots 
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att bältespåminnare är en så effektiv åtgärd och trots den höga andelen trafikarbete med 
bältespåminnare som förväntas år 2020 är det osäkert om målet på 99 procent kommer att uppnås 
utan ytterligare åtgärder. Det beror dels på att prognoserna avser bältespåminnare på förarplatsen 
och målet är satt för alla framsätespassagerare. Dels är det inte säkert att resultaten från de tidigare 
studierna fortfarande är giltiga när de användargrupper som i dag kör äldre bilar utan 
bältespåminnare börjar köra bilar med påminnare. För att nå målet skulle dessutom 
bältesanvändningen behöva vara 99 procent även i de återstående fordonen som inte har 
bältespåminnare, vilket inte är sannolikt. Man bör inte heller glömma andra grupper, såsom vuxna i 
baksätet och lastbilschaufförer, som i dag har relativt låg användning. Det finns bältespåminnare i 
personbilars baksäte och i nya lastbilar, men i mycket mindre utsträckning än för framsätet i 
personbilar. Andelen bilar med bältespåminnare i baksätet var 38 procent i nybilsförsäljningen år 
2010. 

4.4. Hjälmanvändning 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Andel cyklister med hjälm 64,2 % (2004) 67,1 % 70 % I linje med nödvändig utveckling 

(Källa: Nationella rapporten) 

Målet för cykelhjälmsanvändningen är att 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. 
Förutsättningen för att detta mål ska uppnås på nationell nivå är enligt rapporten Målstyrning av 
trafiksäkerhetsarbetet att det införs en allmän hjälmlag för alla cyklister. Om det inte införs en 
allmän hjälmlag är målet att 35 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. Som mått på 
cykelhjälmsanvändningen används andel observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt VTI:s 
årliga mätningar (Larsson, 2011). Mätningarna avser inte att skatta den totala 
cykelhjälmsanvändningen i Sverige på ett representativt sätt men är tillräckligt bra för att ge en bild 
av förändringen över tid och den ungefärliga nivån. Förutom cykelhjälmsanvändning studeras även 
hjälmanvändning hos mopedister. För motorcyklister ligger potentialen att rädda liv främst i andra 
saker än åtgärder för ökad hjälmanvändning. Därför analyseras inte hjälmanvändningen för 
motorcyklister vidare i denna rapport. 

4.4.1 Utveckling och framskrivning mot målet 2020 
I Region Stockholm finns endast data för Stockholms län, som dock visar på mycket positiva siffror av 
användning av cykelhjälm. 2010 använde 67,1 % av alla cyklister hjälm. Målet är 70 % i hela landet 
vilket innebär att det i det närmaste är uppfyllt för Stockholms län. För Gotlands län finns ingen 
uppgift kring användning av cykelhjälm. 

I Stockholms län sker en stor del av arbetspendling med cykel. Den höga hjälmanvändningen i 
Stockholms län är därför mycket positiv och har med stor säkerhet en god effekt på skadeutfallet.  

4.4.2 Analys och diskussion 
(Källa: Nationella rapporten) 

Ökad hjälmanvändning leder till att risken för skallskador vid en cykelolycka minskar. Enligt Nolén 
(1998) visar forskning att användning av cykelhjälm kan reducera antalet icke dödliga skallskador 
med 50 procent. Hjälmanvändningen för mopedister har inte studerats i några aktuella 
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observationsmätningar. Under åren 1999–2003 uppskattades dock hjälmanvändningen för 
mopedister till knappt 90 procent (Gustafsson, 2004). År 2010 dog 8 mopedister i trafiken. Antalet 
allvarligt skadade mopedister har det senaste året minskat med 36 procent, från cirka 500 år 2009 till 
cirka 320 år 2010. En liknande minskning kan enligt polisen ses även bland de svårt skadade.  

I strategin för moped och motorcykel lyfts ökad och korrekt hjälmanvändning bland mopedister fram 
som ett prioriterat insatsområde. Man föreslår åtgärder såsom traditionellt opinionsbildningsarbete, 
där föräldrar, skola, sjukvårdspersonal, polis med flera kan samverka att för att öka 
hjälmanvändningen bland mopedister. Man lyfter även fram att det kan finnas behov av att utveckla 
arbetssätt och metoder för övervakning. Om till exempel förarbevis och mopedkörkort kan återkallas 
efter brott mot hjälmbestämmelserna kan regelefterlevnaden förväntas öka. 

I oktober 2009 infördes ett obligatoriskt mopedkörkort för EU-moped. Utbildningen innehåller en 
praktisk och en teoretisk del, och den ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Förhoppningsvis kan 
utbildningen innebära en ökad medvetenhet om vikten av att använda hjälmen rätt och därmed 
också leda till att fler mopedister använder hjälmen på rätt sätt. Under 2010 minskade antalet 
allvarligt skadade mopedister med 36 procent och antalet svårt skadade mopedister (enligt polisens 
rapportering) med nästan 50 procent. Minskningen bland de svårt skadade var störst i 
åldersgrupperna 15–17 år. Det är rimligt att anta att en del av minskningen kan bero på minskat 
mopedåkande på grund av införandet av mopedkörkort.  

För cykelhjälmsanvändningen gjordes bedömningen i målstyrningsarbetet att en generell hjälmlag 
som omfattar alla cyklister skulle vara den effektivaste åtgärden för att öka användningen till 
betydligt högre nivåer än dagens. Regeringen har dock beslutat att inte föra fram något sådant 
förslag. Analysgruppens bedömning är att då kommer inte målet om 70-procentig hjälmanvändning 
att kunna nås. Inom regeringsuppdraget ”Ökad och säker cykling” lämnades en delredovisning till 
Näringsdepartementet i mars 2011 (Olofsson, 2011). Där föreslås som ett första steg för att öka 
cykelhjälmsanvändningen att man undersöker vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
cykelhjälmanvändningen. Enligt VTI:s observationsmätningar varierar cykelhjälmsanvändningen 
kraftigt mellan olika orter. I Stockholm använder till exempel knappt 70 procent av cyklisterna hjälm, 
i Göteborg knappt 50 procent och i Malmö, Linköping och Norrköping bara drygt 20 procent (Larsson, 
2011). Det finns även skillnad beroende på kön, ålder och miljö. 

4.5 Säkra statliga vägar 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

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

97 % (2009) 98 % 
(2010) 

75 % I linje med nödvändig utveckling 

Målet säger att vägar med hastighetsgränser över 80 km/h ska ha fysisk mittseparering. I vissa fall 
kan det bli aktuellt att sänka hastighet från 90 km/h till 80 km/h alternativt fysiska åtgärder för att 
bibehålla hastigheten. I Region Stockholm är målet med råga uppfyllt, och endast en vägsträcka 
kvarstår för åtgärd. 

Indikatorn för säkra statliga vägar utgår endast från måttet om mötesseparering. Dock kvarstår ett 
antal områden där åtgärder måste genomföras för att öka säkerheten på vägnätet inom Region 
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Stockholm. Dessa är bland annat sidoområden, korsningar i plan, säkra passager för fotgängare och 
cyklister.  

4.6 Hög värdering av trafiksäkerhet 
Indikator Utgångsläge 2010 Mål 2020 Utveckling 

Värdering av trafiksäkerhet, 
index  

67 63 80 Ej i linje med nödvändig 
utveckling 

(Källa: Nationella rapporten)  

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrågor och det sätt man 
sedan uppträder på i trafiken (Vägverket 2008). Det kan dock vara svårt att få svar på en individs 
värdering genom en enkel fråga. Man kan i stället bilda ett index utifrån ett antal frågor som berör 
olika aspekter på begreppet trafiksäkerhetsvärdering. Det index som används här har hämtas från 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät (Trafikverket 2010). I den följer man allmänhetens attityder och 
beteende i trafiken. 

I indexet ingår sju frågor som har funnits med sedan år 2000 och som speglar attityden till effektiva 
trafiksäkerhetsåtgärder.  

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

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

3. Fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. (Cirkulationsplatser) 
4. Alla bilar borde utrustas med alkolås där ett utandningsprov krävs varje gång bilen skall 

startas. (Alkolås i alla bilar) 
5. Alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla 

hastighetsgränserna. (ISA-system) 
6. Alla bilar borde ha ett tekniskt system som påminner bilförare och passagerare att sätta på 

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

Dessa har vägts ihop till ett index med hjälp av vikter som motsvarar åtgärdernas potential att minska 
antalet dödade i trafiken. Potentialen för respektive åtgärd är enligt den internationella 
expertpanelens rapport (E lvik m.fl. 2009): 30, 62, 30, 50, 150, 40 respektive 10 färre dödade. 

4.6.1 Regional analys och diskussion 
De frågor som påverkar trafiksäkerhetsindexet mest är fråga 5: ”Alla bilar borde ha ett tekniskt 
hjälpmedel så att föraren lättare kan hålla hastighetsgränserna” och fråga 2: ”Alla större vägar borde 
förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner”. De bidrar med mer än hälften av indexets 
storlek. För Region Stockholm är den negativa trenden synlig på alla sju frågor, dock med undantag 
för fråga 2 där nivån efter en nedgång 2009 är tillbaka på tidigare nivåer. Som figur 7 visar så har 
utvecklingen på denna indikator för Region Stockholm inte varit tillräckligt bra för att nå målet om 
80. Nuvarande läge om 63 enheter innebär att det varje år måste ske en förändring av 1,7 enheter, 
vilket motsvarar en uppgång av 2,7 % årligen. Uppgifter saknas för 2004 då Trafiksäkerhetsenkäten 
inte genomfördes. 
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Figur 7 - Allmänhetens värdering (i Region Stockholm) av trafiksäkerhetsfrågor speglad i ett index konstruerat från 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät 2000-2010. Ingen enkät genomfördes 2004. 

För att höja indexet för värdering av trafiksäkerhet krävs åtgärder inom de sju områden som bildar 
indexet. Exempel på åtgärder är att införa många zoner med hastighetsgräns 30 km/tim där 
oskyddade trafikanter förekommer, förse fler större vägar med mitträcke och ersätta fler korsningar 
med cirkulationsplatser. En viktig del när sådana åtgärder genomförs är information och utbildning 
för att förklara nyttan och nödvändigheten med åtgärderna. De samordnade insatserna för bältes- 
och cykelhjälmsanvändning samt nykterhets- och hastighetskontroller, som Trafikverket, polisen och 
NTF gör, är exempel på åtgärder för att höja allmänhetens värdering av trafiksäkerheten. 

Att höja värderingen av trafiksäkerhetsfrågor är viktigt för att kunna införa nya åtgärder och för att 
införda åtgärder ska respekteras. Hög värdering erhålls efter införande av åtgärder (de bildar efter 
hand en ny norm) och efter information och utbildning. Detta oavsett i vilken ordning de genomförs. 
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5. Regional olycksstatistik – dödade och svårt skadade i Region 
Stockholm 

I detta avsnitt beskrivs utfallet av dödade och svårt skadade i Region Stockholm. I motsats till tidigare 
delar av denna rapport kommer självmord inte särredovisas vilket innebär att självmord är inkluderat 
i alla siffror och diagram. All statistik är hämtad ur STRADA och är officiell statistik för Stockholm och 
Gotlands län mellan 2006 och 2010. Summan av dödade och svårt skadade kommer fortsättningsvis 
att förkortas till DSS (Dödade och Svårt Skadade=DSS). 

5.1 Stockholms län 
I Stockholms län är utfallet av olyckor tillräckligt stort för att det ska kunna ge tydliga diagram och 
visa på förändring mellan åren 2006-2010. Dock ska små utfall i vissa fall tolkas mycket försiktigt, i de 
fallen är förhållandena till stor del utsatt för slumpmässiga förändringar över och mellan åren.  

Skadeutveckling 
Under 00-talet andra hälft har antalet dödade och svårt skadade till följd av en vägtrafikolycka 
minskat. Det är tydligt att det under de fem åren har skett en markant minskning av både dödade 
och svårt skadade. Detta avviker dock mot uppgifter om att allvarligt skadade har ökat i regionen. 
Tyvärr är inte begreppen allvarligt skadad och svårt skadad utbytbara. Allvarligt skadad är en 
summering av ett antal skador (även från gruppen lindrigt skadade). En allvarlig skada kan innebära 
flera skadade personer (Vägverkets publikation 2006:81). Officiell statistik visar på (tabell 1) en 
minskning av DSS med ca 31 % mellan 2006 och 2010.  

År Dödade Svårt skadad Totalt 

2006 47 832 879 

2007 53 794 847 

2008 44 711 755 

2009 34 663 697 

2010 35 568 603 

Totalt 213 3568 3781 
Tabell 1 - DSS fördelat på skadegrad och år i Stockholms län 2006-2010 

Trafikantkategorier 
Under dessa fem år har den största minskningen av DSS främst skett i personbilar (figur 8). Övriga 
grupper med positiv trend är moped och motorcykel som också står för en relativt stor förändring 
inom sin specifika trafikantgrupp.  
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Figur 8 - DSS fördelat på trafikanttyp i Stockholms län 2006-2010 

Om vidare nedbrytning sker av trafikantgruppen personbil så kan förhållandet mellan förare och 
passagerare studeras vidare. Inom båda dessa grupper kan en positiv förändring (figur 9) studeras, 
antal DSS personbilsförare har minskat till nästan hälften och passagerare med en tredjedel. 

 

Figur 9 - DSS i personbil i Stockholms län 2006-2010 fördelat på placering i personbil 
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Olyckstyper 
Det som ytterligare visar på hur DSS i personbil har minskat är den typiska singelolyckan. 
Singelolyckor har som enskild faktor minskat mest i antal under de senaste fem åren.  I figur 10 kan 
den generella nedgången av DSS studeras, där nedgången är fördelad på flera olyckstyper. Även 
bland oskyddade trafikanter ser trenden stabilt nedåtgående ut.  

 

Figur 10 - DSS i Stockholms län 2006-2010 fördelat på olyckstyp 

Hastighet 
Under de senaste åren har en hastighetsöversyn skett på delar av det statliga vägnätet, där 
användningen av jämna hastighetsgränssteg har införts. I figur 11 har hastighetsgränserna 40, 60 och 
80 km/h exkluderats p.g.a. av för dåligt underlag. Dock kan det dock konstatera att färre människor 
dör och skadas svårt på vägar med hastighetsgränser på 50 och 70 km/h. Kategorierna 40, 60 och 80 
km/h har väldigt små utfall. Dock kan de konstateras att vägar med 80 km/h ett utfall om 8 DSS 2010 
mot föregående år med nollutfall.  Vägar med 40 respektive 60 km/h har ett utfall om 2 och 1 DSS.  
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Figur 11 - DSS i personbil i Stockholms län 2006-2010 fördelat på hastighetsbegränsning (endast primärväg) 

 

Väghållare 
För att bygga vidare på förgående avsnitt så kan nedgången av DSS studeras på alla vägnät. Det 
statliga och det kommunala där flest personer dör eller skadas svårt har nedgående kurvor.  I figur 12 
så har kategorisering skett utifrån primärväg, vilket speciellt påverkar olyckor som skett i korsning 
mellan två vägar.  

 

Figur 12 – DSS i Stockholms län 2006-2010 fördelat på väghållare 

Kön 
Könsfördelningen bland DSS har i stort varit oförändrad under de senaste fem åren. Cirka två 
tredjedelar av alla som dör eller skadas svårt är män. Sedan tidigare har detta samband också kunnat 
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studeras i trafiken då män står för en betydande större del av vägtrafikarbetet jämfört med kvinnor, 
exempelvis sett till personbilstrafiken där fler män kör totalt längre sträcka jämfört med kvinnor.  

 

Figur 13 – DSS i Stockholms län 2006-2010 fördelat på kön 

Ålder 
Sett till ålder så har den största minskningen i antal skett bland kategorierna unga vuxna (18-29 år) 
och medelålders personer (30-55). Vilket troligen delar samband med minskningen i DSS i personbil. 
Den ålderskategori som inte har haft samma positiva nedgång är äldre, dock har den inte ökat. Det är 
viktigt att fortsättningsvis ha alla åldergrupper i åtanke för framtida åtgärder, dock kommer antalet 
äldre personer att öka i trafiken utifrån ålder bland Sveriges befolkning. Därför är det fortsättningsvis 
viktigt att diskutera och lösa de problem som är specifika för just den gruppen. 

 

Figur 14 – DSS i Stockholms län 2006-2010 fördelat på ålderskategorier. 
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5.2 Dödade och skadade i järnvägsnätet 
I detta avsnitt beskrivs utfallet av dödade i Stockholms län gällande järnväg, samtliga spårägare. 
Vidare presenteras skadade för statens spår. 

 5.2.1 Skadeutveckling Stockholms län 

År 
Personpåkörning 

Suicid 
Personpåkörning 

Övriga dödade 
Plankorsnings-

olyckor Totalt 
2007 13 2 1 16 

2008 8 1 0 9 

2009 6 5 0 11 

2010 6 5 3 14 

Totalt 33 13 4 50 
Tabell 2 - Skadeutveckling – dödade, Trafikverkets spår, källa: Trafikverket 

Till 2010 ändrades definitionen av plankorsningsolyckor till att även innefatta fotgängare. Samtliga 
tre av de dödade i plankorsningsolyckor 2010 är just fotgängare. Antal dödade via personpåkörningar 
utgör drygt 90 % av samtliga dödade i Stockholms län perioden 2007 t.o.m. 2010. Av dessa utgör 66 
% bekräftade suicid. Antalet inrapporterade händelser till Transportstyrelsen under samma period 
visar att suicidala handlingar vid spårområden ligger på omkring 22 händelser per år. 

- 2007. Tunnelbanehändelser: 9 självmordsolyckor. Järnvägshändelser: 16 självmordsolyckor 
(samtliga spårägare). Totalt 25 självmordsolyckor. 

- 2008. Tunnelbanehändelser: 8 självmordsolyckor. Järnvägshändelser: 12 självmordsolyckor 
(samtliga spårägare). Totalt 20 självmordsolyckor. 

- 2009. Tunnelbanehändelser: 5 självmordsolyckor. Järnvägshändelser: 13 självmordsolyckor 
(samtliga spårägare). Totalt 18 självmordsolyckor. 

- 2010. Tunnelbanehändelser: 9 självmordsolyckor. Järnvägshändelser: 17 självmordsolyckor 
(samtliga spårägare). Totalt 26 självmordsolyckor. 

Samtliga av dessa inrapporterade händelser leder inte till att någon dödas. Uppgifter om dödade i 
tunnelbana redovisas i tabell 2 nedanför. 

År 
Personpåkörning 

Suicid 

Personpåkörning 
Övriga dödade (via 

obehörigt 
spårbeträdande) Totalt 

2007 7 0 7 

2008 5 3 8 

2009 4 1 5 

2010 Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 

Totalt 16 4 20 
Tabell 3 - Skadeutveckling – dödade, Tunnelbana (SL), källa: Trafikanalys 

SL för egen statistik över personpåkörningar. Statistiken innehåller dock enbart hur många händelser 
som inträffar. SL har svårt att få reda på om det finns avsikt bakom personpåkörningen eller inte. 
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Tillika har de inte heller möjligheter att följa upp utgången för händelsen om personen inte har 
avlidit på olycksplatsen. SL gör dock en uppskattning på att 65 % kan vara suicid. 

År Tunnelbana Lokalbanor RB Pendeltåg Totalt 

2007 13 4 3 9 29 

2008 16 6 3 9 34 

2009 11 3 4 15 33 

2010 24 1 2 18 45 

Totalt 64 14 12 51 141 
Tabell 4 - Personpåkörning i spårtrafik med okänt skadeutfall, källa: SL 

5.2.2 Diskussion 
Antalet dödsfall genom suicid är svårt att peka ut med säkerhet. Detta beror på att det krävs en form 
av säkerhet (genom avskedsbrev eller liknande) för att peka ut dödsfallet som suicid. De fall som 
anges som suicid är därför att betrakta som en lägstanivå. Det är snarare mer intressant att studera 
statistiken för samtliga personpåkörningar med dödlig utgång. En tydlig indikation på en bestående 
problematik är att antalet rapporterade händelser genomgående håller en jämn nivå över perioden 
2007 t.o.m. 2010 oavsett spårägare eller källa. 

Både SL och Trafikverket ingår, som två av ett tjugotal aktörer, i projektet ”Suicidtäta platser” (drivs 
av Storstockholms brandförsvar). Projektet avser att hantera platser som ger möjlighet till dödliga 
metoder. I linje med detta deltagande samt den utveckling som redovisats krävs det ytterligare 
insatser för att minska möjligheten att obehörigt beträda Trafikverkets spår. Trafikverket har inte 
samma roll inom järnväg som väg varför inte SL:s spår tas upp vidare. SL arbetar dock själva med 
problematiken. 

5.3 Gotlands län 
I Gotlands län är utfallet av olyckor i många fall inte tillräckligt stort för att det ska kunna ge tydliga 
diagram och visa på förändring mellan åren 2006-2010. Vilket innebär att små utfall ska tolkas 
mycket försiktigt, i de fallen är förhållandena till stor del utsatt för slumpmässiga förändringar under 
och mellan åren.  

Skadeutveckling 
I tabell 3 framkommer tydliga mellanårliga variationer sett till DSS. Sett till utfallet så är det svårt att 
konstatera en faktisk minskning. Baserat på ett medeltal av åren 2006-2008 som är 33,6 och utfallet 
2010 så har minskningen varit 5 %. Det ligger långt under utfallet i Stockholms län och i landet i 
helhet. Dock är det viktigt att poängtera de att årliga variationer påverkar resultatet nämnvärt.  

 

 

 

 

 



29 
 

År Dödade Svårt skadad Totalt 

2006 1 26 27 

2007 5 41 46 

2008 2 34 36 

2009 3 43 46 

2010 2 30 32 

Totalt 13 174 187 
Tabell 5 - DSS i Gotlands län 2006-2010 (2010 exklusive självmord) fördelat på skadegrad. 

Trafikantkategorier 
Det blir återigen svårt att konstatera några verkliga förändringar, dock blir det uppenbart att 
trafikantkategorin personbil har en stor inverkan på den övergripande statistiken.  Skadeutfallet i sin 
helhet följer på ett liknande sett kurvan för personbil (figur 15). 

 
Figur 15 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på trafikantkategori 

Olyckstyper 
Återigen är det DSS i personbil som påverkar resultatet i figur 16. Singelolyckor är den vanligaste 
olyckstypen. 
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Figur 16 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på olyckstyp, exklusive avsvängande, upphinnande, varia och vilt. 

Det är intressant att studera vilken tidpunkt på dygnet som personer dör och skadas svårt. Under de 
senaste fem åren har en viss förändring skett. Tillsammans har utfallet av DSS under kvälls- och 
nattid minskat och istället har eftermiddagen som kategori gått upp (figur 17). 

 

Figur 17 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på klockslag 
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Hastighet 
Flest dör och skadas svårt på en väg med okänd hastighetsgräns, en kategori som ökat nämnvärt 
under det senaste året. I övrigt så kan det konstateras att utfallet av DSS på vägar med 70 och 90 
km/h i hastighetsgräns har minskat. Dock är det sannolikt så att en hel del av dessa återfinns i 
kategorin okänt som så markant ökat. Vad detta skulle bero av är inte möjligt att slå fast utifrån 
tillgänglig data i STRADA. 

 

Figur 18 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på hastighetsgräns på primärväg, exklusive vägar med 80 och 60 km/h 

 

Väghållare 
Eftersom underlaget utgörs av så få DSS så blir variationer sett till väghållare stora. Dock är det 
fortfarande på det statliga vägnätet som flest personer dör eller skadas svårt.   
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Figur 19 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på väghållare (primärväg) 

Kön 
På Gotland har antalet DSS närmat sig varandra mellan män och kvinnor (figur 20).  Återigen är 
slumpmässigheten en faktor för denna variabel och resultatet ska tolkas med försiktighet. Till skillnad 
från Stockholms län där 64 % av de som dör och skadas svårt är män så är förhållandet närmare 
50/50 mellan män och kvinnor i Gotlands län. 

 

Figur 20 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på kön 
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Ålder 
Återigen visar denna figur (21) på variationer över tid med bakgrund i årlig variation. Unga vuxna (18-
29 år) tillsammans med medelålders personer (30-55 år) utgör de två störta kategorierna.  

 

Figur 21 - DSS i Gotlands län 2006-2010 fördelat på ålderkategorier 

  



34 
 

6 Diskussion och slutsatser 
Under de senaste fyra åren har antalet dödade och svårt skadade inom vägtrafiken minskat. Dock 
visar indikatorn allvarligt skadade på en avvikelse mot den minskningen. Bakgrunden till dessa olika 
begrepp är inte den samma. Dödade och svårt skadade bygger på statistik insamlad från Polisen, 
medan allvarligt skadade bygger på en medicinsk bedömning gjord på sjukhus. Det är en förklaring till 
att det kan uppstå motsägelser. Med anledning av att inte alla akutsjukhus i Region Stockholm är 
knutna till och rapporterar i STRADA har en uppräkning baserat på statistiskt underlag behövts göras. 
Den uppräkningen kan vara missvisande, dock är det svårt att fastställa.  

På flera plan visar resultatrapporten på positiva resultat, främst inom cykelhjälmsanvändning, 
mötesseparerade vägar och till viss del hastighetsefterlevnad. Samtidigt följer antalet dödade kurvan 
för att regionen 2020 ska nå målet. Konstateras måste också att regionen på flera plan inte följer den 
utvecklingen som krävs för att nå målen 2020. Som exempel finns bältesanvändning, delvis sett till 
nyktra förare samt värdering av trafiksäkerhet. En förbättringspotential inom bältesanvändning och 
nykterhet finns. Här kommer tekniska lösningar kunna erbjuda en del av lösningen med bland annat 
bältespåminnare och alkolås. Attityder kring trafiksäkerhet och hur allmänheten värderar trafiksäkert 
beteende är områden som inte utvecklas i nödvändig takt. Det finns visst stöd för att det istället finns 
en negativ eller stagnerande trend. Betydelsen av ett fortsatt tydligt budskap och kunskapshöjande 
åtgärder ska inte underskattas. Det är viktigt att alla aktörer inom området verkar mot detta mål.  

Indikatorn för säkra statliga vägar utgår endast från måttet om mötesseparering. I Region Stockholm 
har vägar med hastighetsgränsen 90 km/h åtgärdats, antingen med mittseparerande åtgärder eller 
också sänkning av hastighetsgränsen. Det är viktigt att poängtera att det kvarstår ett antal områden 
där åtgärder måste genomföras för att öka säkerheten på vägnätet inom Region Stockholm. Dessa är 
bland annat sidoområden, korsningar i plan, säkra passager för fotgängare och cyklister. Den 
vanligaste olyckstypen bland dödade och svårt skadade är singelolyckor. Dessa olyckor sker till stor 
del på 70-vägnätet, vilket då belyser betydelsen av att arbeta strategiskt med att säkra sidoområden 
utmed det statliga vägnätet. Att arbeta tillsammans med andra myndigheter, främst kommuner, mot 
att säkra passager för oskyddade trafikanter kommer också att ha en stor inverkan på 
trafiksäkerheten i regionen. Stockholms län har en stor andel tätort med mycket trafik, där 
oskyddade trafikanter ska interagera med motorfordon. Det ger upphov till många konflikter i 
passager och korsningar, vilket också med alla tydligt visar sig i analysen.  

2010 har på många sett varit ett bra år trafiksäkerhetsmässigt. Dock har nedgången i bland annat 
dödade mycket litet stöd i uppföljningen av indikatorerna. Troligtvis kan en del av de positiva 
resultaten vara beroende på ett antal omvärldsfaktorer som påverkar olycksutfallet. 2009 och 2010 
har vintrarna varit mycket stränga med stora nederbörder av snö. Dessa nederbörder har resulterat i 
en säkrare vägmiljö då sidoområden blir mer förlåtande tack vare snövallar intill vägen. Detta 
sammantaget med att en av de vanligaste olyckstyperna i regionen är singelolyckor resulterar i färre 
olyckor.  
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