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Sammanfattning
Enligt ett riksdagsbeslut i maj 2009 bör antalet dödade i vägtrafiken halveras mellan år 2007 och år 
2020. Det motsvarar högst 220 dödade (hela landet) år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska 
reduceras med en fjärdedel (som utgångsvärde år 2007 används, för att jämna ut för årliga variatio-
ner, ett medelvärde för åren 2006−2008). För Region Nords del innebär detta högst 17 omkomna år 
2020.

2006–2008 2011 Mål år 2020   Bedömd utveckling mot 
mål

Antal omkomna, Riket 440 319 220 I linje med nödvändig 
utveckling

Antal omkomna, Region Nord 34 36 17 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

För Region Nord har en ökning av antalet omkomna under år 2011 kunnat ses. Det totala antalet var 
36 omkomna personer i 30 olyckor, mer än dubbelt så många som år 2010. Trots detta är 2011 att 
betrakta som ett normalt år. Det ökade antalet omkomna ses inte bara i regionen utan speglas i hela 
landet. År 2010 var ett mer exceptionellt år då antalet omkomna var osedvanligt lågt i hela landet, 
så även i Region Nord. Detta förklarades av bland annat kall och snörik vinter, lågkonjunktur samt 
förhållandevis hög arbetslöshet.

Under perioden 2002−2011 har 301 km mötesseparerad väg tillkommit i regionen. Region Nord har 
försetts med 96 trafiksäkerhetskameror. Utöver detta har även vissa korsningar och sidoområden 
åtgärdats. Vid utgången av år 2011 var 33 % av trafikarbetet på vägar med hastighetsgräns över 80 
km/h mötesseparerat. För riket var motsvarande siffra 69 %. Målet är att fram till 2020 öka denna 
andel till 75 %. Regionens andel ligger under kurvan för önskvärd utveckling. 

2009 2011 Mål år 2020   

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

28 % 33 % 75 % Ej i linje med önskvärd 
utveckling

För år 2011 ser vi ett ökat antal omkomna för de flesta trafikantkategorier. Antalet omkomna cyklis-
ter ligger i samma nivå som år 2010. Under 2011 omkom 1 barn i regionen och då som passagerare i 
personbil. Andelen äldre fotgängare är den trafikantkategori som ökat mest under 2011 och utgör 14 
procent av totala andelen omkomna.

Mötesolyckorna står under perioden 2002−2011 för 29 % av totala andelen omkomna medan för år 
2011 hade andelen ökat till 39 %.. För singel-olyckorna däremot kan en förbättring ses för år 2011 då 
de utgjorde 22 % jämfört med hela perioden 2002−2011, då utfallet var 34 %.  

Män står för 86 % av totala andelen omkomna år 2011 och utgör, precis som för tidigare år, den 
största andelen. 

Andelen obältade fordonsförare i dödsolyckor har minskat något och för år 2011 utgjordes den av  
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29 % att jämföras med perioden 2002−2011 då den var 39 %.

Cirka 20 % av omkomna fordonsförare år 2011 har varit alkoholpåverkade. För perioden 2002−2011 
var andelen cirka 29 %.

På det statliga vägnätet omkom 285 personer i regionen under perioden 2002−2011 vilket motsvarar 
82 % av totala antalet omkomna. Trenden visar en minskning  av antalet omkomna på det statliga 
vägnätet. Även för det kommunala vägnätet ser vi en svagt nedåtgående trend.

Data för allvarligt skadade är för närvarande svårt att följa i Region Nord. Detta då norrbotten inte 
haft sjukhus som inrapporterat i STRADA (Transportstyrelesens databas för sjukvårds− och polis-
rapporterade trafikolyckor). Om vi tittar på utvecklingen mellan åren 2007−2010 ser vi dock att an-
talet allvarligt skadade minskar i nödvändig utvecklingstakt.

Gående som blir allvarligt skadade sedan de har fallit omkull i vägmiljön ingår inte i officiell statistik. 
Eftersom nästan varannan allvarligt skadad i vägtransportsystemet år 2011 på nationell nivå var en 
gångtrafikant som fallit omkull är detta dock ett så betydande problem att det bör omnämnas. 

Under perioden 2002−2011 har 16 personer omkommit i järnvägsolyckor i regionen. Majoriteten av 
dessa har utgjorts av självvald handling, suicid och fem av dem utgjordes av plankorsningsolyckor. 
Fem personer har under samma period skadats svårt.

Följande indikatorer, nedbrutna på regional nivå, tas upp i rapporten där även önskvärd målnivå år 
2020 redovisas.

1.  Hastighetsefterlevnad, statliga vägar
2.  Nyktra förare
3.  Bältesanvändning
4.  Hjälmanvändning
5.  Säkra statliga vägar
6.  Hög värdering av trafiksäkerhet
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1 Inledning och Syfte
Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets 
rapport är en uppföljning mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 samt redovisar och 
analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2011. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet  
dödade och i vissa fall allvarligt skadade. 

Rapporten är tänkt som ett kunskapsunderlag för olika aktörer i samhället men även som stöd för 
olika planeringsåtgärder för att förbättra och styra mot uppsatta målnivåer för utpekade indikatorer. 
Den ska också peka på vilka indikatorer som är viktigast att förändra för att öka trafiksäkerheten och 
för att uppnå målet att halvera antalet omkomna i trafiken till år 2020. Trafiksäkerhetsutvecklingen 
beskrivs utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt skadade men även genom de utpekade in-
dikatorerna. Ytterligare en aspekt är att särskilt belysa utvecklingen i Region Nord och i vissa fall 
kunna urskilja likheter och skillnader när jämförelser görs med riket.

Underlaget till denna rapport är hämtat från bland annat;

Statistik från Polisen 
Statistik från Trafikanalys 
Statistik från Transportstyrelsen (STRADA) 
Djupstudier av dödsolyckor utförda av Trafikverket Region Nord 
Nationell vägdatabas (NVDB) 
Statens väg− och transportforskningsinstitut 
Statistiska centralbyrån

1.1 Omkomna och allvarligt skadade
Antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken samvarierar med olika faktorer som till ex-
empel storlek på trafikarbetet, väderlek, omvärdsfaktorer samt vilka trafiksäkerhetsförbättringar 
som genomförts. Det är också viktigt att belysa att en slumpmässig variation förekommer och kan 
påverka utfallet av antalet omkomna och skadade mellan åren. För antal skadade är det av mindre 
betydelse då vi har ett större antal men för omkomna kan slumpvariationen utgöra så mycket som ± 
10 procent på nationell nivå och kan variera i ännu högre omfattning på en regional nivå. 

2006–2008 2011 Mål år 2020   Bedömd utveckling mot 
mål

Antal omkomna, Riket 440 319 220 I linje med nödvändig 
utveckling

Antal omkomna, Region Nord 34 36 17 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Figur 1. Trafiksäkerhetsutvecklingen

Tabellen ovan visar att Rikets trafiksäkerhetutveckling ligger i linje med nödvändig utveckling för 
antalet omkomna personer medan för Region Nords del visas att utvecklingen inte ligger i linje med 
nödvändig utveckling för år 2011. 
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Under 2012 har en översyn av etappmålen för vägtrafik genomförts som ett led i att ständigt se till 
att trafiksäkerhetsmålen är så relevanta och stimulerande som möjligt. Analysen som genomfördes i 
den översynen visar att en skärpning av befintligt etappmål är möjligt, till att innebära en halvering 
av antalet dödade från 2010 till 2020 (vilket motsvarar max 133 dödade år 2020 nationellt). Ett så-
dant mål skulle också vara förenligt med föreslaget mål på EU-nivå, se figur 2.
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Figur 2. Omkomna (exklusive sjukdom) 2000−2011 samt nödvändig utveckling fram till år 2020, riket.

Det nya etappmålet är inte formellt beslutat men lämnat till regeringen för vidare behandling under 
våren 2012.

För Region Nords del skulle motsvarande utveckling enligt nytt EU-mål innebära max 8 omkomna 
år 2020, figur 3.

Figur 3. Omkomna (exklusive sjukdom) 2000−2011 samt nödvändig utveckling fram till år 2020, Region Nord.
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2 Omkomna
I den officella statistiken ingår inte fallolyckor hos fotgängare, då de inte klassas som en vägtrafik-
olycka. Detsamma gäller för sjukdomsfall som också exkluderas ur statistiken. Ingår i analysen gör 
personer omkomna i vägtrafikolyckor som avlidit inom 30 dagar. 

Avsiktlig handling, suicid, har tidigare inkluderats i statistiken men sedan år 2010 särredovisas dessa 
personer. Detta är en anpassning som genomförts utifrån vad som gäller för andra trafikslag och i de 
flesta övriga länder i Europa. Personer som begår självmord i vägtrafiken beräknas årligen uppgå till 
cirka 20 stycken i riket.  

Det är viktigt att ha i åtanke att man inte enbart kan se till enskilda år vad gäller omkomna i trafiken 
eftersom det är relativt små tal som kan slå väldigt olika beroende på en mängd faktorer. Det är alltså 
trenden över tid som ger oss en fingervisning om hur trafiksäkerhetsläget utvecklas.
År 2011 omkom, enligt officiell statistik, 319 personer på nationell nivå. Detta utgör en minskning 
med 27,5 procent av medelvärdet mellan åren 2006-2008.

Antalet omkomna i vägtrafikolyckor 1996-2011

Figur 4.  Antal omkomna i vägtrafikolyckor 1996–2011 (2010–2011 exkl./inkl. självmord) samt nödvändig 
utveckling fram till år 2020. Källa: STRADA

För Region Nord var motsvarande siffra 36 omkomna personer år 2011. Detta innebär att antalet  
omkomna ökat med 6 procent av medelvärdet för åren 2006−2008.

Region Nords utfall av antalet omkomna för 2011 ligger således över den önskade utvecklingen mot 
det nya etappmålet 2020, figur 5.
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Figur 5. Omkomna i Region Nord, (inkl/exkl.självmord från år 2010), samt nödvändig utveckling fram till år 
2020

2.1 Trafikantkategorier
Under 2011 ökade i riket antalet omkomna för samtliga trafikantkategorier utom för bilförare och 
cyklister. Den relativa ökningen var störst för antalet omkomna fotgängare som ökade från 31 till 51 
procent mellan 2010 och 2011, vilket är en ökning med 65 procent. 

Antal omkomna per trafikantkategori, Riket, 1996-2011

Figur 6. Antal omkomna fördelade efter trafikantkategori, 1996−2011 (2010−2011 exklusive självmord). Källa: 
STRADA
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För Region Nord visar figur 7 att omkomna personbilsförare står för det högsta antalet omkomna 
men även bilpassagerare utgör en stor grupp. För år 2011 ser vi ett ökat antal omkomna för majori-
teten av trafikantkategorier. Antalet omkomna cyklister 2011 ligger dock i samma nivå som år 2010. 
Under 2011 omkom 1 barn i regionen och då som passagerare i personbil.

Antal omkomna per trafikantkategori, Region Nord, 2002-2011

 
 
 
Figur 7. Antal omkomna trafikantkategorier, Region Nord, 2002 - 2011

Som figur 8 visar står personbilsförare och passagerare sammantaget för 71 procent av andelen om-
komna i Region Nord under hela perioden. De oskyddade trafikanterna som färdats med motor-
cykel, moped, cykel och som gående utgör 24 procent. För år 2011 ser vi att andelen personbilspassa-
gerare samt gående är de trafikantkategorier som ökat. För kategorin gående ser vi en fördubbling av  
andelen omkomna år 2011 och denna grupp utgörs till stor del av äldre personer (>64 år).
 

Figur 8. Fördelning av andel omkomna personer per trafikantkategori, 2002−2011 samt för år 2011, Region Nord
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För det statliga vägnätet i regionen har andelen omkomna minskat under perioden 2002−2011. För 
det kommunala vägnätet kan också en svagt nedåtgående trend urskiljas under samma period, figur 
9.
 

Figur 9. Trend för utveckling av antalet omkomna per väghållare 2002−2011, Region Nord

2.2 Olyckstyper
Under året 2011 stod olyckstyperna singel− och mötesolyckor för hela 60 procent av totala antalet 
dödsolyckor i regionen. För hela perioden 2002−2011 är utfallet ungefär detsamma (62 %). Figur 10 
visar fördelningen mellan olyckstyperna.
 

Figur 10. Andel omkomna fördelat på olyckstyp, 2002−2011, samt år 2011 Region Nord
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Om vi särskilt tittar på singelolyckorna i regionen under perioden 2002–2011 ser vi att utveckling-
en är positiv och antalet dödade i denna olyckstyp har förbättrats över tid, figur 11.

 

Figur 11. Trend för utveckling av dödade i singelolyckor 2002−2011, Region Nord

Även för mötesolyckor ser trenden fortsatt positiv ut om än något utplanande. Vi har under peri-
oden 2002−2011 haft en kontinuerlig minskning av denna olyckstyp. Dock såg vi en ökning av mötes-
olyckor under 2011. 
 

Figur 12. Trend för utveckling av antalet omkomna i mötesolyckor 2002−2011, Region Nord
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3 Allvarligt skadade
Allvarligt skadat definieras som ”den som i samband med en vägtrafikolycka erhållit en skada som 
ger minst 1 procents medicinsk invaliditet”. Begreppet medicinsk invaliditet används av försäkrings-
bolagen för att värdera funktionsnedsättningar oberoende av orsak. Metoden att beräkna antalet 
allvarligt skadade är dock ännu inte färdigutvecklad vilket innebär att nivåerna för antalet allvarligt 
skadade kan komma att förändras. Det tidigare allmänna begreppet svårt skadad används fortfa-
rande av rapporterande polis som idag har heltäckande registrering i samband med vägtrafikolyckor. 
Många olyckor, då främst med oskyddade trafikanter, kommer dock inte till polisens kännedom. Ett 
flertal sjukhus rapporterar in i olycksdatabasen STRADA1, dock inte alla, vilket medför mörkertal i 
statistiken. För allvarlig skada gäller att det måste gå en viss tid för att korrekt bedömning ska kunna 
göras om eventuell medicinsk invaliditet.

Uppsatt etappmål för indikatorn allvarligt skadade innebär att antalet får uppgå till högst 4 100 per-
soner år 2020 på nationell nivå, alltså en årlig minskningstakt på nästan 3 procent. På nationell nivå 
beräknades antalet allvarligt skadade år 2007 uppgå till cirka 5 500 personer och var år 2011 cirka  
4 500 personer. Här ligger utvecklingen i linje med nödvändig utveckling mot uppsatt mål. 

Antal allvarligt skadade, Riket, 2007-2011

Figur 13. Antal allvarligt skadade 2007−2011 samt nödvändig utveckling fram till år 2020 (inkl./exkl. gående 
som fallit i vägmiljön). Källa: STRADA

För Region Nord visar utvecklingen mellan åren 2007 till 2010 på en nära 31-procentig minskning 
vilket är väl under den nödvändiga utvecklingen (om samma utvecklingsmål som för riket används), 
figur 14. Det är däremot svårt att göra någon specifik bedömning för år 2011 då utfallet av antalet 
allvarligt skadade för Norrbottens län inte registrerats. Vi kan dock, utifrån Västerbottens utfall, anta 
att Norrbotten ligger kvar i förhållandevis samma nivå som för år 2010, se figur 14.

1 STRADA, olycksdatabas där trafikrelaterade olyckor registreras av polisen och de flesta akutsjukhusen.
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Antal allvarligt 
skadade

2007 2008 2009 2010 2011 Bedömd utveckling mot mål

Västerbotten 429 369 359 277 260 Bedömning om nödvändig utveckling 
2011 kan ej göras på grund av bristan-
de data. År 2010 låg dock indikatorn i 
linje med nödvändig utveckling

Norrbotten 178 157 189 142 0*

Region Nord 607 526 548 419 ----

Figur 14. Allvarligt skadade per län uppräknat från sjukvårdens uppgifter, Region Nord (*Norrbotten har inte 
registrerat sjukvårdsuppgifter för år 2011)

Det tidigare allmänna begreppet ”svårt skadad” används fortfarande av rapporterande polis som 
idag har heltäckande registrering i samband med vägtrafikolyckor. Många olyckor, då främst med  
oskyddade trafikanter, kommer dock inte till polisens kännedom. Se jämförelse mellan figur 14 och 
figur 15.
 

Figur 15. Svårt skadade i Region Nord 2007−2011, polisrapporterade 

Umeå Universitetssjukhus i Västerbotten var bland de första sjukhusen att rapportera i STRADA 
och har väl fungerande rutiner för inrapportering. För Sunderby sjukhus, som är Norrbottens största 
inrapporterande instans, är rutinerna för inrapportering i STRADA bristfälliga vilket innebär ett 
större bortfall och för år 2011 saknas data helt. 

Det finns olika klassning av allvarligt skadade där den medicinska invaliditeten avgör om klass-
ningen är allvarligt skadad eller mycket allvarligt skadad. För allvarligt skadade avses minst 1 pro-
cents invaliditet och för mycket allvarligt skadade uppgår invaliditeten till minst 10 procent. De med  
högre grad av medicinsk invaliditet har i större utsträckning erhållit hjärnskador än de med den 
lägre graden.

Personbilister är den grupp som utgör störst andel av de mycket allvarligt skadade för såväl riket 
som för regionen. Den så kallade pisksnärtsskadan i nacken är den absolut vanligaste som medför 
medicinsk invaliditet på 10 procent eller mer.

För cyklister är skallskador ett omfattande problem och för riket var det hela 40 procent som erhållit 
skallskador under år 2011. I Region Nord bedömdes motsvarande andel uppgå till 162 procent och av 

2 Avser personer som vårdats vid Umeå univeristetssjukhus eller vid Skellefteå lasarett
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dessa var det endast 14 procent som använt cykelhjälm vid olyckan.

Gående som blir allvarligt skadade när de ramlat i vägmiljön ingår inte i statistiken då detta idag inte 
klassas som en vägtrafikolycka. Om denna olyckstyp hade ingått skulle antalet allvarligt skadade 
uppgått till 218 personer år 2011 i Västerbottens län. För Norrbottens län finns inget tillförlitligt data 
att tillgå. 
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4 Omvärldsfaktorer
En mängd faktorer i vår omvärld påverkar hur människor förflyttar sig i samhället vilket i sin tur 
påverkar trafikarbetets storlek och sammansättning och därmed trafiksäkerhetsläget. Det som har 
visat sig vara viktigt för vägtrafiksäkerheten rör främst ekonomi, demografi, väder och klimat. Dessa 
faktorer påverkar i stor utsträckning vem som framför fordon men också vilka färdmedel som väljs 
i olika omfattning. För Region Nord kan sägas att just väder och klimat har inverkan på trafiksäker-
hetsläget som skiljer sig något från övriga riket.

4.1  Ekonomi
Det har visat sig genom tidigare forskning att samhällets ekonomiska läge, det vill säga i vilket kon-
junkturläge man befinner sig, påverkar i någon mån hur trafiksäkerhetsläget utvecklas. Vid högkon-
junkturer ökar som regel antalet döda och svårt skadade och vid lågkonjunktur har man funnit om-
vänt förhållande. Det har dock varit svårt att klargöra mer exakt hur detta samband ser ut.

Ytterligare ett samband som funnits som förklaringsparameter till att antalet omkomna i vägtrafiken 
minskar vid lågkonjunktur är arbetsmarknadsläget. Här visar studier att arbetslöshet till synes är 
gynnsam för trafiksäkerhetsutvecklingen.

Som en förklaring till regionens högre utfall av antalet omkomna under år 2011 jämfört med år 
2010 får vi anta att vi i stort följer samma utvecklingskurva och erhåller samma samband som riket  
gällande ekonomisk utveckling och arbetslöshet kopplat till trafiksäkerhetsläget. 

4.2  Demografi
Samhällets sammansättning med avseende på bland annat ålder och kön påverkar vilka trafikanter 
vi ser i trafiken. Det kan även utläsas ett tydligt samband med antalet omkomna i trafiken mellan 
befolkningstäthet, användadet av personbil och kollektivtrafiknyttjandet.

Figur 16. Antal dödade i vägtrafikolyckor per 100 000 invånare. Genomsnitt för åren 2002–2011. 
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En faktor som samvarierar med antal omkomna i trafiken är befolkningstäthet. Vi visar i figur 16 för 
länen antal omkomna per 100 000 invånare i genomsnitt 2002–2011. Stockholm utmärker sig med i 
särklass högst befolkningstäthet och samtidigt lägst dödstal. Länen med allra lägst befolkningstät-
het och samtidigt de högsta dödstalen ligger i norra delarna av Sverige. Korrelationen mellan vari-
ablerna i figuren är tydlig det vill säga de låga dödstalen finns i samma län som hög befolkningstäthet, 
och vice versa.

Vi har sett att län med hög täthet, mindre bilåkande och mer kollektivtrafikåkande också har lägre 
antal omkomna per invånare. Samtidigt har län med låg täthet, mer bilåkande och mindre kollektiv- 
trafikåkande höga dödstal. Det är också uppenbart att befolkningstäthet, mängd bilåkning och kol-
lektivtrafikutbud/−användning är starkt korrelerade med varandra. Befolkningstäthet kan också 
vara korrelerad med en mängd andra faktorer som vägkvalitet, polistäthet, befolkningens ålders-
struktur, etnicitet, utbildningsnivå, attityder, alkoholförekomst i trafiken, hastighet på vägarna och 
en rad andra mer eller mindre svårmätbara faktorer med betydelse för trafiksäkerheten (Trafik- 
analys, Rapport 2011:19).

Utvecklingen år 2011 av omkomna är negativ för vissa åldersgrupper på nationell nivå. Såväl Riket 
som Region Nord visar dock på en positiv utveckling för barn under 18 år. 

Figur 17. Fördelning av antal omkomna personer i riket per åldersgrupp, 2002−2011

 

Figur 18. Fördelning av omkomna personer i Region Nord per åldersgrupp, 2002−2011
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Idag talar vi om två riskgrupper och det är äldre (över 64 år) och unga förare (18–34 år). För år 2011 
kan inte detta samband ses lika tydligt utan här är det, för riket likväl som för regionen, medelålders 
samt äldre personer som omkommit i högre utsträckning. 

Åldersgruppen äldre förare förväntas öka över tid medan gruppen unga förare förväntas minska  
baserat på SCB:s befolkningsprognos.  Det är dessutom allt fler kvinnor som i de högre åldrarna 
innehar körkort. Figur 20 visar andelen kvinnor och män som hade körkort år 1982 jmf med år 2011. 
Man kan se en tydlig ökning av kvinnliga körkortsinnehavare från år 1982 på 61 procent till nästan 74 
procent år 2011, vilket är en ökning med 13 procent. Andelen manliga körkortsinnehavare har mins-
kat med 4 procent under samma tidsperiod. Trots att kvinnor kör bil i allt mer är det fortfarande 
männen som omkommer i mycket högre utsträckning, se figur 20.
 

Figur 19. Andel män och kvinnor som är körkortsinnehavare, riket. Källa SCB

Såväl för män som för kvinnor kan vi se en nedåtgående trend sett till antalet omkomna.
 

Figur 20. Antal omkomna fördelat på män och kvinnor i Region Nord, 2002−2011
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Andelen omkomna män för hela perioden 2002−2011 ligger avsevärt över andelen kvinnor och hela 
77 procent av totala antalet omkomna representeras av män.
 

Figur 21. Andel omkomna fördelat på män och kvinnor i Region Nord, 2002−2011

4.3 Väderlek
Årstiderna och vädret har betydelse för trafiksäkerheten i det korta perspektivet. Under sommar-
halvåret är det mer trafik, högre hastigheter och fler cyklister, motorcyklister och mopedister,  
vilket leder till att trafikolyckorna blir fler och får värre konsekvenser. Vinterväglag och många  
minusgrader medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar med mycket nederbörd i form 
av snö medför snökarmar som bromsar upp farten vid avåkning. Detta ger färre svåra singelolyckor.  
Effekten av mötesseparerade vägar och bilar utrustade med antisladd blir dessutom som störst  
under vinterförhållanden vilket också det ger bidrag till minskat antal omkomna.

Figur 22. Andel omkomna fördelat per månad i riket samt Region Nord, 2002−2011

Figur 22 visar att regionen och riket följer varandra relativt väl i fördelningen av omkomna under  
årets månader. Region Nord har dock, förmodligen tack vare längre snöperiod, lägre andel om- 
komna ända till april månad medan man för riket ser att andelen omkomna börjar stiga redan i 
februari.
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5 Uppföljning av tillståndsmål − Indikatorer
Trafikverket har fått i uppdrag av riksdagen att ta fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhets-
arbetet för att uppnå en halvering av antalet dödade i vägtrafiken till år 2020. Förslaget bygger på 
målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet och innebär att man mäter och följer upp resultatet för olika 
indikatorer mot uppsatta mål. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för trafiksäkerhetsut-
vecklingen. Syftet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Totalt finns idag 
15 indikatorer som följs upp på nationell nivå. Flertalet av dessa är inte nedbrytbara till regional nivå 
utan redovisas i den nationella rapporten Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 20113.

Följande indikatorer, nedbrutna på regional nivå, tas upp i rapporten där även önskvärd målnivå år 
2020 redovisas.

1.  Hastighetsefterlevnad, statliga vägar

2.  Nyktra förare

3.  Bältesanvändning

4.  Hjälmanvändning

5.  Säkra statliga vägar

6. Hög värdering av trafiksäkerhet

5.1 Hastighetsefterlevnad − statligt vägnät
Målet är att 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 2020. Förut- 
satt att medelhastigheten minskar med 5 km/tim beräknas att 90 färre dödas i hela landet. 

Riket 2004 2011 Mål år 2020   Bedömd utveckling mot 
mål

Andel trafikarbete inom  
hastighetsgräns, statligt vägnät

43 % - 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Genomsnittlig reshastighet 
(km/tim)

82 km/tim - 77 km/tim I linje med nödvändig 
utveckling

Den senaste riksrepresentativa mätning av fordonshastigheter som genomfördes 2004 visade att  
andelen trafikarbete inom hastighetsgränserna var 43 procent på det statliga vägnätet. Detta sig-
nalerar en mycket låg acceptans för gällande hastighetsgräns och är unik i jämförelse med övriga 
europeiska länder (TÖI 230/2007). Hastighetsnivåerna kommer att mätas vid endast tre tillfällen 
till 2020. Därför har en framskrivning av nödvändig utveckling i hastighetsindex använts, i enlighet 
med målet en minskning med 5 km/tim eller 6 procent till 2020. Syftet är främst att få en indikation 
på om hastighetsnivåerna minskar i tillräckligt snabb takt. 

3 Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011, Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. www.trafikverket.se, publikations-
nummer: 2012:098
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Även nedbrutet på regional nivå kan vi se att utvecklingen ligger i linje med nödvändig utveckling. 

Region Nord 2004 2011 Mål år 2020   Bedömd utveckling mot 
mål

Andel trafikarbete inom  
hastighetsgräns, statligt vägnät

50 % - 80 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Genomsnittlig reshastighet 
(km/tim)

82 km/tim - 77 km/tim I linje med nödvändig 
utveckling

Under 2011 har medelhastigheten ökat med 0,9 procent i riket j.f.m år 2010. Under barmarksperio-
den, när hastigheterna inte påverkas av vinterväglag, har däremot medelhastigheten minskat med 
0,4 procent. Trots att hastigheterna totalt sett gått upp något under 2011 så är utvecklingen i linje 
med den takt som krävs för att nå målet 2020. Figur 23 visar hur hastighetsutvecklingen ser ut för-
delat på Trafikverkets regioner. 

 

Figur 23. Preliminärt hastighetsindex, Trafikverkets regioner, 2004−2011

För Region Nord, tillsammans med Region Mitt, ses inte motsvarande ökning som för riket under  
2011. Vi kan även se att sedan år 2004 har medelhastigheten minskat med cirka 2,5 procent.

I ett regionalt perspektiv har andelen omkomna för hastigheten 90 km/h en negativ utveckling och 
står för 36 procent av totala andelen omkomna under perioden 2002−2011. Även vägar med hastig- 
hetsgränsen 70 km/h och 110 km/h står för en högre andel omkomna än resterande hastigheter  
under samma tidsintervall ,figur 24.
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Figur 24. Andel omkomna/hastighet, Region Nord, 2002−2011

Ett hjälpmedel att få ner hastighetsöverträdelser är trafiksäkerhetskameror (ATK). Polisens hastig-
hetsövervakande verksamhet har ökat markant med stor hjälp från införandet av detta verktyg. Det 
totala antalet inrapporterade överträdelser har ökat från 138 000 år 2001 till drygt 400 000 år 2011 
på nationell nivå. Antalet rapporterade överträdelser vid manuell övervakning är mer eller mindre 
oförändrat sedan 2004, figur 25.

Figur 25. Antal rapporterade hastighetsöverträdelser, riket, 2001−2011. Källa: RPS

Det finns idag 96 kameror uppmonterade i regionen men också mobila kameror används av polisen.
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Figur 26. Sträckor markerade med grönt visar fördelningen av Region Nords trafiksäkerhetskameror (ATK), 
2011. 

Från 2006 till idag har antalet hastighetsöverträdelser i regionen kontinuerligt minskat vid 
kamerorna. 

I en studie som VTI 4 har gjort visas att dödsolyckorna har minskat med cirka 30 procent i hela landet 
på de ställen där trafiksäkerhetskameror är uppsatta och Trafikverket räknar med att spara cirka 20 
liv årligen med hjälp av befintliga kameror. 

År 2011 blev 3 304 personer bötfällda för hastighetsbrott i Norrbottens län. I Västerbottens län var 
motsvarande siffra 4 917 personer. Det planeras för fortsatt etablering av ATK i landet men inga nya 
kameror är ännu planerade i regionen. 

4 Statens Väg och Transportforsknings Institut, R696
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5.2 Nyktra förare
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.

2007 2011 Mål år 2020   

Andel trafikarbete med nyktra 
förare − Riket

99,71 % 99,75 % 99,90 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger fortfarande på en historiskt hög nivå trots att den 
minskat med ca tio procent från toppåret 2004, från ca 10,5 liter (per invånare 15 år och äldre) till 
knappt 9,5 liter ren alkohol 2011. Minskningen är tydligare bland män än bland kvinnor (Källa: CAN.
se ”Drogutvecklingen i Sverige 2011”).

2007 2011 Mål år 2020   

Andel trafikarbete med nyktra 
förare − Region Nord

99,80 % 99,85 % 99,90 % I linje med nödvändig 
utveckling

Alkohol och droger är ett problem i trafiken men man ska inte glömma bort att av alla förare i Region 
Nord kör 99,85 procent nyktert. Det är dock i dödsstatisktiken vi ser en stor andel av dem som inte 
kör i nyktert tillstånd. Figur 27 visar fördelningen av andel nykter trafik, fördelat på trafikverkets alla 
regioner. Vi kan se att Region Nord umärker sig positivt i jmf. med övriga regioner. 
 

Figur 27. Andel nykter trafik, fördelat på trafikverkets regioner. Källa: VTI

Antalet alkoholutandningsprov som polisen utför har ökat markant. År 2001 utfördes 1,1 miljoner 
prov och 2007 var motsvarande siffra 2,7 miljoner i Sverige. I Norrbottens län genomfördes 66 675 
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utandningsprov under år 2011 och i Västerbottens län 76 572 prov.

De följande diagrammen, figur 28 och 29, visar antalet personer som ertappats i poliskontroller i  
Västerbottens län och i Norrbottens län. I Västerbotten visar statistiken att trenden är ökande men 
för år 2011 ser vi en positv utveckling. För Norrbotten däremot kan en mindre skillnad utläsas  
mellan ertappade med alkohol− och drogförekomst. För personer ertappade med alkohol ser vi en 
svagt nedåtgående trend medan drogförekomsten tenderar att öka. 

En trolig förklaring till att drogförekomsten ser ut att öka i Norrbotten beror troligtvis på en generell 
ökning av droger i samhället men även på att polisen fått större erfarenhet och kunskap att upptäcka 
drogpåverkade förare. 

 

Figur 28. Personer ertappade i poliskontroller, Västerbottens län, 2002−2011

 

Figur 29. Personer ertappade i poliskontroller, Norrbottens län, 2002-2011

I statistiken, där vi tittar på alla dödsolyckor med alkohol− och/eller drogförekomst, innebär det att 
någon omkommit där alkohol/drog funnits med. Det innebär dock inte per automatik att det är en 
rattonykter person som omkommit utan kan lika gärna vara en nykter personbilsförare som kört på 
en onykter fotgängare.
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I alla dödsolyckor i regionen är nära en tredjedel alkohol/drogrelaterade, figur 30.
 

Figur 30. Andel alkohol− och/eller drogrelaterade dödsolyckor, Region Nord, 2002−2011

Tittar vi närmare på andelen omkomna alkohol/drogpåverkade förare kan en något positiv trend 
urskiljas för perioden, figur 31.

 

Figur 31. Andel alkohol− och/eller drogpåverkade förare, Region Nord, 2002−2011

I singelolyckorna är utfallet högre och hela 56 procent av förarna var alkohol/drogpåverkade under 
perioden, figur 32. 
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Figur 32. Alkohol och/eller drogpåverkade omkomna förare i singelolyckor, Region Nord, 2002−2011.
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5.3 Bältesanvändning
Målet är att 99 procent av förare och framsätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 
2020. 
Andelen bältade i framsätet i personbil i hela landet var 2011 cirka 97 procent (VTI,Larsson m.fl., 
2011). 

2007 2011 Mål år 2020   

Andel bältade i framsätet i
personbil − Riket

96 % 97% 99 % I linje med nödvändig 
utveckling

 
För Region Nord saknas motsvarande data från VTI. Nedan redovisas för år 2011 istället NTF:s  
mätning av bältesanvändning i norr- och västerbotten.

2007 2011 Mål år 2020   

Andel bältade i framsätet i
personbil − Region Nord

82,5 % 90 % 99 % Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Även VTI:s och NTF:s sammanslagna observationer på nationell nivå visar att andelen som använde 
bälte fram i bilen har ökat relativt mycket vid 2011 års observationer. Ökningen är 1,5 procentenheter 
jämfört med 2010, från 94 procent till 95,5. Att andelen bältade är lägre i NTF:s mätningar förklaras 
till viss del av att man mäter i många relativt små tätorter, där bältesanvändning har visat sig vara låg 
(Henriksson, 2010), figur 33.

 

Figur 33. Andelen personer som vid observationstillfället var bältade i personbilars framsäte 1996−2011, samt 
nödvändig utveckling till 2020. Källa: VTI:s observationsmätningar.

Bältesanvändning i personbilars framsäte, Riket
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För Region Nords del, följer vi sedan 2002 bältesutvecklingen i tätort med hjälp av NTFs mätningar. 
Dessa visar att år 2011 låg bältesanvändningen för förare samt passagerare i framsäte på cirka 90 
procent sammantaget för regionen. Trenden i bältesmätningarna visar att användandet är fortsatt 
positivt. 

Bältesanvändningen är sämre i små tätorter vilket förmodligen är en förklaring till att Region Nord 
har något lägre bältesanvändning jmf. med riket. Fordon med effektiva bältespåminnarsystem (ljud 
och ljus) har visat sig ge god effekt för ökad bältesanvändning och andelen nya bilar som har dessa 
system fortsätter öka. Andel av trafikarbetet i riket som utförs av bilar med bältespåminnare har ökat 
från cirka 48 procent år 2010 till 54 procent år 2011. 

 

Figur 34. Observationsmätning av bältesanvändning i tätort. Källa: NTF 

År 2011 ertappades 818 personer i Norrbottens län i poliskontroller utan bilbälte, motsvarande siffra 
för Västerbottens län var 729 personer. 

Sett till alla omkomna bilförare i regionens dödsolyckor har 39 procent varit obältade mellan år 2002 
till 2011 att jämföra med år 2011 när 29 procent var obältade.  

Figur 35. Bältesanvändning hos omkomna fordonsförare i Region Nord, 2002−2011 Källa: Trafikverkets 
djupstudier
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Tyvärr visar sig utfallet i singelolyckor vara betydligt högre och hela 69 procent av bilförarna var 
obältade i regionen under perioden, figur 36.
 

Figur 36. Bältesanvändning hos omkomna bilförare i singeldödsolyckor i Region Nord åren 2002−2011.
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5.4 Hjälmanvändning
Målet för cykelhjälmsanvändning är att 70 procent av cyklisterna använder hjälm år 2020. 

2007 2011 Mål år 2020   

Andel observerade cyklister 
med hjälm − Riket

27 % 32 % 70 % Ej i linje med önskvärd 
utveckling

Förutsättningen för att detta mål ska uppnås är enligt rapporten Målstyrning av trafiksäkerhets-
arbetet att det införs en allmän hjälmlag för cyklister. Om en sådan lag inte införs är målet att 35 pro-
cent av cyklisterna använder hjälm år 2020. 

2008 2011 Mål år 2020   

Andel observerade cyklister 
med hjälm − Region Nord

29 % 31,4 % 70 % Ej i linje med önskvärd 
utveckling

Diagrammet nedan, figur 37, visar utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvändningen  
mellan åren 2002 till 2011. För riket landar användningen på 32 procent år 2011 vilket är den högsta 
nivån sedan mätningarna startade 1988.
 

Figur 37. Skattning av genomsnittlig observerad cykelhjälmsanvändning i riket, källa: VTI

I Region Nord är det endast Umeå kommun som uppnår målet om en 35-procentig cykelhjälmsan-
vändning idag men man får tolka siffrorna med en viss försiktighet då antalet obeserverade cyklister 
är lågt på en del orter, figur 38.
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Figur 38. Andel cykelhjälmsanvändning, Region Nord, Källa: VTI.

För att uppnå uppsatta målnivåer om en användning av 70 procent respektive 35 procent krävs en 
årlig ökning på 7,6 procent respektive 2,0 procent. Detta innebär att indikatorn inte ligger i linje med 
önskvärd utveckling.

År 2011 dog 19 cyklister i trafiken i landet och cirka 1 870 personer blev allvarligt skadade med mer än 
1 procents medicinsk invaliditet. För Sverige som helhet uppskattas att cirka 3 000 cyklister skadas 
så allvarligt att de blir inskrivna på sjukhus i minst ett dygn. Enligt Nolén (1998) visar forskning att 
användning av cykelhjälm kan reducera antalet icke dödliga skallskador med hela 50 procent.

Av de 716 cyklister som vårdats på Umeå− eller Skellefteå sjukhus år 2011 har 112 personer skadats 
i huvudet (16 %). Av dessa har endast 16 cyklister använt hjälm enligt uppgift i sjukvårdens databas, 
figur 39.

Det är önskvärt att inte blanda cykel− och gångtrafikanter med motorfordon. I Region Nord finns 
cirka 250 km statliga cykelvägar. Behovet av fler cykelvägar är stort men måste vägas mot andra 
åtgärder i vägnätet.
 

Figur 39. Andel sjukvårdsregistrerade cyklister med huvudskada år 2011 i Västerbotten, Källa: STRADA
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För gruppen mopedister finns idag inte samma observationsmätningar som för cyklister. Under 
åren 1999–2003 uppskattades dock hjälmanvändningen för mopedister till knappt 90 procent i riket 
(Gustafsson, 2004).

År 2011 omkom 10 mopedister i Sverige i trafiken vilket är en ökning med 2 jmf. med 2010.  
I Trafikverkets djupstudier mellan åren 2004–2011 ser vi att för de 91 omkomna mopedisterna sak-
nade drygt 50 procent hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället. Även för denna grupp 
finns alltså en stor potential i att öka andelen förare som dels använder hjälm men även som har hjäl-
men korrekt fastsatt. I hela landet har antalet allvarligt skadade mopedister minskat det senaste året.
  

Figur 40. Hjälmanvändning bland dödade mopedister under åren 2004−2011, riket (Källa: Trafikverkets 
djupstudier)
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5.5 Säkra statliga vägar
Målet är att andelen trafikarbete på vägar i hela landet med hastighetsgräns över 80 km/tim som 
är möttesseparerat med mitträcke ska vara minst 75 procent år 2020.

2007 2011 Mål år 2020   

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

50 % 69 % 75 % I linje med önskvärd 
utveckling

Målet kan nås genom att man sänker fartgränser eller genom att man bygger om dem till vägar med 
mitträcke. Övriga åtgärder på det statliga vägnätet för att öka säkerheten är främst sidoräcken, räff-
lad mittremsa och färre omkörningsmöjligheter. Sammantaget beräknas dessa åtgärder kunna med-
föra en minskning med 62 färre dödade årligen på nationell basis.

Vid utgången av 2011 uppgick andelen av trafikarbetet i riket som utfördes på vägar över 80 km/tim  
och som var mötesseparerade till 69 procent. Detta innebär att indikatorn ligger långt över önskvärd  
utveckling, figur 41.

 Trafikarbete på mötesseparerade vägar − riket

Figur 41. Andel av trafikarbete på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötesseparerade 
1996–2011, samt nödvändig utveckling till 2020, Riket. Källa: Trafikverket
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I regionen har vi många mil smala vägar, främst i inlandet, som har lågt trafikarbete. Detta bidrar till 
att vi har flera vägar som idag inte är mötesseparerade men ändå har hastighetsgräns över 80 km/
tim. 

2009 2011 Mål år 2020   

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

28 % 33 % 75 % Ej i linje med önskvärd 
utveckling

Andel trafik som går på vägar med en hastighetsgräns högre än 80km/tim och som är mötessepare-
rade i Trafikverkets regioner fördelar sig enligt figur 42.
 

Figur 42. Andel mötesseparerad väg med hastighet över 80 km/h, regioner.

För Region Nords del ser vi att vid utgången 2011 ligger vår andel av vägar med högre hastigheter och 
som är mittseparerade väldigt lågt i såväl förhållande till övriga trafikverksregioner som till uppsatt 
nationellt mål om 75 procent. 

En fortsatt utbyggnad av mitträcke innebär en stor potential att såväl rädda liv som att minska an-
talet allvarligt skadade. Svårigheten för regionen ligger i den stora andelen smala vägar med låga 
flöden där mötesseparering är svårt och kostsamt att genomföra. Här torde sidoområdesåtgärder, 
sänkta hastigheter och nya billigare metoder för mötesseparering kunna ge stort bidrag till regio-
nens trafiksäkerhetsutveckling. 

5.5.1 Säkra kommunala gator

Antalet dödade på det kommunala vägnätet i riket har minskat med hälften de senaste 10 åren vilket 
är i samma storleksordning som reduktionen på det statliga vägnätet. Många kommuner har sys-
tematiskt arbetat med att skapa en säkrare vägutformning i sina tätorter. Det finns dock ingen  
sammantagen bild av de åtgärder som genomförts.

För regionens del är läget i stort sett detsamma och mellan åren 2002–2011 omkom 11 procent på det 
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kommunala vägnätet medan motsvarande siffra för det statliga var 82 procent, figur 43. För år 2011 är 
utfallet något högre för omkomna på det statliga vägnätet med 92 procent medan utfallet för de kom-
munala vägnätet är något lägre (8 %). I genomsnitt omkommer en person på enskilda vägar varje år . 

Andel omkomna per väghållare − Region Nord

Figur 43. Andel omkomna per väghållare, 2002-2011, Region Nord. 

Vi har idag överenskommelser med våra största kommuner vilket reglerar olika samverkansprojekt 
med bland annat bäring på trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

5.5.2 Säkra gång−, cykel− och mopedpassager i tätort

En säker GCM-passage klassificeras som säker om den är planskild eller om 85-percentilen av 
bilister kör maximalt 30 km/tim. Här finns inget mål för år 2020 definierat.

Något färre än 10 kommuner rapporterar fullständigt in andelen säkra GCM-passager i den natio-
nella vägdatabasen NVDB. I dessa kommuner är 27 procent av passagerna säkra. 

Att kommunerna inventerar sina passager och rapporterar till NVDB är en förutsättning för att det 
ska gå att följa denna indikator och därmed kunna följa kommunernas del i trafiksäkerhetsarbetet.  
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5.6 Hög värdering av trafiksäkerhet
Målet är att index för värdering av trafiksäkerhet ska ligga på 80 år 2020.

2007 2011 Mål år 2020   

Värdering av trafiksäkerhet, 
index− Riket

67 67 80 Ej i linje med nödvändig 
utveckling

Det finns ett samband mellan de värderingar människor har i trafiksäkerhetsfrågor och det sätt man 
sedan uppträder på i trafiken (Vägverket 2008). Genom Trafiksäkerhetsenkäten, som genomförts 
årligen sedan 1981, kan man följa allmänhetens attityder i ett stort antal trafiksäkerhetsfrågor. Det 
är sju frågor som funnits med sedan år 2000 och som speglar attityden till effektiva trafiksäkerhets-
åtgärder som bildar det index som följs. Det mätningarna visar är att indikatorn som idag ligger på 
index 65 borde ha legat på 70 för att kunna nå måluppfyllelse år 2020. Indikatorn ligger således inte 
i linje med önskad utveckling.
Region Nord följer i stort övriga landets attityder i olika trafiksäkerhetsfrågor. 

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.

 



38

TRAFIKSÄKERHETSUTVECKLING REGION NORD  2011

6 Diskussion
Analys av år 2011 Region Nord
År 2011 blev för Region Nord ett år med fler dödsolyckor (36 st) om jämförelse görs med med med-
elvärdet mellan åren 2006–2008 (34 st). Ett högt utfall var i Skellefteå kommun som stod för ca 30 
procent av regionens totala antal dödsolyckor varav 14 procent skedde på RV 95 där gällande has-
tighet är 90 km/tim. Sammantaget var utfallet dödsolyckor på vägar med hastigheten 90 km/h 60 
procent i kommunen. Det var i huvudsak mötesolyckor men även singel− och cykelolyckor förekom.

Figur 44. Dödsolyckor i Skellefteå kommun 2002-2011, Region Nord. Källa: STRADA

För övriga dödsolyckor finns inga tydliga mönster att utläsa. Vi ser att för olyckstypen gående har 
regionen haft en negativ utveckling under år 2011 om jämförelse görs med perioden 2002−2011 med 
en ökning från 6 till 14 procent. De flesta var äldre personer i åldrarna 65−89 år.

Under 2011 inträffade totalt 36 dödsolyckor på regionens vägar. Sju av dessa inträffade på väg E4  
(22 %) och tre på väg E10 (9 %). Av dessa tio inträffade alla utom en där hastighetsbegränsningen 
var ≥ 90 km/h.

Mittseparerering av vägnätet har gett ett stort bidrag för att minska antalet omkomna i mötesolyckor 
och i regionen finns fortfarande potential genom en fortsatt utbyggnad av väg E4 samt väg 97. Regio-
nen har under åren  1999−2009 byggt ca 40 km mötesfri landsväg per år vilket är en utbyggnadstakt 
som är helt acceptabel. För fortsatt gynnsam trafiksäkerhetsutveckling behövs möjligheter att säkra 
yttrerligare vägar och då främst väg E10, E12 samt E 45 genom t ex 2 + 1 med gles omkörning. Andra 
verktyg att använda är en fortsatt etablering av ATK samt en översyn av gällande hastigheter till dess 
att vägarna säkrats genom fysiska åtgärder.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.

www.trafikverket.se


