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Förord
Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2015 i Trafik-
verkets Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Rapporten är den
femte av de årliga uppföljningarna mot trafiksäkerhetsmålen för väg- och järnvägstrafiken år
2020. Liksom tidigare år analyseras utfallet av antal omkomna och skadade personer samt
för ett antal utpekade indikatorer.

Rapportens disposition är till stor del hämtad från den nationella analysrapporten (Trafik-
verket publikation 2016:077) och 2014 års analysrapport för Region Stockholm (Trafikverket
publikation 2015:160).

Utifrån 2014 år analysrapport har Atkins Sverige AB analyserat och författat årets rapport
under ledning av Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetssamordnare på Trafikverket Region
Stockholm.

Rapporten är ett viktigt underlag för Trafikverkets fortsatta planering av åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i Stockholms och Gotlands län.

Solna 2016-10-04

Peter Huledal
Enhetschef Utredning, Trafikverket Region Stockholm
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Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut år 2009 ska antalet dödade i vägtrafiken halveras mellan år 2007 och
2020. På nationell nivå innebär detta att antalet dödade i vägtransportsystemet ska vara
färre än 220 år 2020. För Region Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län,
motsvarar halveringsmålet högst 25 dödade år 2020. I tabellen nedan redovisas nuläget i
regionen avseende etappmålsarbetets indikatorer. I rapportens följande avsnitt ges en mer
noggrann redovisning och analys av respektive indikator och trafiksäkerhetsutvecklingen i
stort.

Indikator Utgångsläge 2014 2015 Mål 2020 Utveckling

Antal dödade i väg-
trafiken (exklusive
självmord)

51
(medelvärde
2006-2008)

38 16 25
I linje med
nödvändig
utveckling

Antal allvarligt
skadade i trafiken

818
(2007)

880* -* 618

Inte i linje
med

nödvändig
utveckling

Andel trafikarbete
inom hastighetsgräns,
statligt vägnät
(nationella siffror)

38 %
(2004)

46 % 46 % 80 %

Inte i linje
med

nödvändig
utveckling

Genomsnittlig res-
hastighet (km/tim)
(nationella siffror)

81
(2004)

78 78 76
I linje med
nödvändig
utveckling

Andel trafikarbete med
nyktra förare

99,56 %
(2004)

99,64 % 99,61 99,9 %

Inte i linje
med

nödvändig
utveckling

Andel cyklister med
hjälm

64,2 %
(2004)

72,5 % 72,7 % 70 %
I linje med
nödvändig
utveckling

Andel trafikarbete på
vägar med över 80
km/tim med fysisk
mötesseparering

97 %
(2009)

97 % 97 % 75 %
I linje med
nödvändig
utveckling

Andel av kommuner
med god kvalitet på
drift och underhåll av
cykelvägar (nationella
siffror)

18 %
(2013)

-
(ingen

mätning
2014)

40 % 70 %
I linje med
nödvändig
utveckling

Andel säkra GCM-
passager på
kommunalt huvudnät
för bil (nationella
siffror)

19 % 25 % 25 %
Inte

definierat
Utvecklingen

kan inte
bedömas

*Underrapportering i statistiken
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Under 2015 omkom 16 personer i vägtrafikolyckor i regionen. Det är en minskning med 58
procent jämfört med 2014. Det bör dock påpekas att utfallet för antalet omkomna varierar
mycket från år till år. Den långsiktiga trenden för antalet omkomna ser ut att minska i till-
räckligt snabb takt för att klara målet för 2020. Detta är positivt med tanke på den kraftiga
befolkningsutvecklingen i regionen. Minskningen har framför allt skett för förare och
passagerare i personbil samt för motorcyklister medan minskningen för fotgängare och
cyklister inte går i samma takt.

I vägtrafiken konstaterades ett självmord år 2015 i region Stockholm. Sedan år 2010, då
självmord började hanteras separat i statistiken, har andelen självmord  utgjort knappt 6 %
av det totala antalet omkomna i vägtrafiken.

På grund av bortfall av sjukvårdsrapporterad statistik i STRADA är antalet allvarligt skadade
för 2015 okänt. Det går därför inte att bedöma utfallet i förhållande till den nödvändiga
utvecklingen. Det finns dock ingen anledning att tro att någon systematisk förändring skett
jämfört med åren 2007-2014. Utvecklingen har inte gått i linje med nödvändig utveckling för
att nå målet för allvarligt skadade.

Skadegraden för de som skadas i trafiken varierar kraftigt mellan olika trafikantgrupper.
Bland de som färdas i personbil är det en liten andel som får allvarliga skador medan cirka
hälften av fotgängarna och ungefär en tredjedel av cyklisterna får allvarliga skador.

Andelen cyklister som använder hjälm är hög i Stockholm jämfört med övriga Sverige,
hjälmanvändningen i region Stockholm är därmed i linje med nödvändig utveckling.

Andelen trafikarbete med nyktra förare minskade en aning från föregående år. Trots att
mindre än 1 procent av trafikarbetet utförs av onyktra förare utgjorde dessa 25 % av antalet
omkomna personbilsförare år 2015 i region Stockholm. Andelen alkoholpåverkade omkomna
personbilsförare ser inte ut att minska över tid.

Hastighetsefterlevnaden är fortfarande på en oacceptabelt låg nivå. Andelen trafikarbete
inom tillåten hastighet beräknas vara 46 procent på det statliga vägnätet 2015. Utfallet ligger
drygt 20 procentenheter under nödvändig utveckling för att nå målet till 2020. På det kom-
munala vägnätet var efterlevnaden 63 procent, vilket är något under den nödvändiga utveck-
lingen. På det statliga vägnätet beräknas den genomsnittliga reshastigheten nationellt ligga
på samma nivå 2015 som 2014. Utvecklingen är oförändrad sedan 2012 den nationella
analysgruppen bedömer utvecklingen inte är i linje med vad som krävs för att nå målet.

Trafiksäkerhetsstandarden för biltrafiken är god på de större vägnätet i regionen jämfört
med övriga Sverige. En mycket stor andel, 97 %, av trafikarbetet går på vägar med över 80
km/h som har fysisk mötesseparering.

Antalet omkomna på järnväg har ökat under de senaste 10 åren. Det är dock ett stor slump-
mässig variation mellan olika år. Under de senaste åren har ett flertal trafiksäkerhetsåtgärder
genomförts och än fler kommer att genomföras de närmaste åren.
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Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2008/09:93 (Mål för framtidens resor och transporter) ska
antalet dödade i vägtransportsystemet halveras mellan år 2007 och år 2020. Nationellt inne-
bär detta att antalet dödade inte ska överskrida 220 år 2020. Vid samma tidpunkt ska antalet
allvarligt skadade ha minskat med en fjärdedel.

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och dess utpekade etappmål. Etapp-
målen, som tillsammans motsvarar ett samlat mål för trafiksäkerhetsutvecklingen, beslut-
ades av riksdagen 2009 och reviderades under 2012. Målstyrningen innebär att resultatet för
olika indikatorer som svarar mot uppsatta mål regelbundet följs upp. På nationell nivå följs
följande indikatorer upp:

• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät och kommunalt vägnät
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Hjälmanvändning, cykelhjälm och mopedhjälm
• Säkra personbilar
• Säkra motorcyklar (ABS)
• Säkra statliga vägar
• Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort
• Drift och underhåll av cykelvägar*

Syfte
Analysrapporten utgör ett underlag för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsarbetet i
Stockholms och Gotlands län. I rapporten redovisas och analyseras regionens trafiksäker-
hetsutveckling. Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet dödade och allvarligt
skadade, dels utifrån hur indikatorerna för etappmål 2020 uppfylls. Dessutom beskrivs i
vilken utsträckning utvecklingen kan ha påverkats av åtgärder som vidtagits under den
senaste tvåårsperioden, samt av omvärldsfaktorer, exempelvis samhällsekonomiska och
demografiska förändringar. I rapportens avslutande del ges en fördjupad redogörelse för
olycksutvecklingen i Stockholms respektive Gotlands län.

Utgångspunkter

Utgångspunkten för analysen är de mål och indikatorer som ligger till grund för etappmålen.
Dessa är framtagna av dåvarande Vägverket i samverkan med en rad nationella
organisationer, se rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket, publikation
2008:31).

År 2012 genomfördes en översyn av mål och indikatorer för att säkerställa att uppföljnings-
metoderna alltid är så relevanta och uppdaterade som möjligt. Översynen tog sin utgångs-
punkt i det nya etappmålet på EU-nivå om en halvering av det totala antalet omkomna i
vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Översynen ledde till ett förslag om ett skärpt etappmål, i
linje med EU-målet, samt en uppdaterad indikatoruppsättning med vissa uppdaterade
målnivåer (Trafikverket, 2012:124). Någon ny målnivå är inte antagen, och därmed
analyseras resultaten utifrån nuvarande mål om maximalt 220 omkomna till år 2020. EU-
målet illustreras dock i de sammanfattande diagrammen. Indikatoruppsättningen är den-
samma som föreslogs vid översynen 2012.
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Under 2016 genomförs ytterligare en översyn, med avsikt att föreslå en mindre revidering av
indikatorerna samt svara på frågan om huruvida nuvarande planerade trafiksäkerhets-
åtgärder leder mot måluppfyllelse 2020.

Brister i underlaget 2013-2015
Sedan 2013, då polismyndigheten införde ett nytt utredningsstöd (PUST), har polisens
rapportering till STRADA haft brister som lett till bortfall i antalet rapporterade trafikolyckor
med personskada. Detta har skapat problem för uppföljningar av den officiella statistiken
som bygger på polisens rapportering. Bortfallen ser ut att minska något under 2015, men
problem kvarstår.

Under 2015 skedde nationellt sett stora minskningar av antalet rapporterade olyckor och
personer i sjukvårdens rapportering till STRADA. Minskningen varierar mycket mellan olika
sjukhus. Minskningen kan bero på ett faktiskt minskat antal olyckor, men det beror troligtvis
på ett faktiskt bortfall i registreringen. Den 1 januari 2015 infördes en rutinförändring för att
säkra upp att registrering i STRADA inte görs utan patientens samtycke. Detta kan ha
minskat antalet registreringar. En annan tänkbar orsak till bortfallet är att akutsjukvården
hade ett ovanligt ansträngt år 2015, vilket påverkade akutmottagningarnas förutsättningar
att hantera STRADA-rapporteringen. Även 2014 fanns ett större bortfall i sjukvårdens
rapportering. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som är det sjukhus som tar emot
flest svårt trafikskadade, upphörde under sommaren att rapportera in trafikskador till
STRADA, på grund av sjukskrivning.

När det gäller antalet dödade är rapporteringen fullständig.

Bristerna i rapporteringen till STRADA under de senaste åren innebär att man ska vara
ytterst försiktig med att dra långtgående slutsatser om utvecklingen av antal olyckor och
svåra skador. Detta är något som alla som analyserar data i STRADA måste vara medvetna
om under många år framöver.

Läsanvisning

Den regionala rapporten är till stor del baserad på den nationella rapporten och i vissa
avsnitt har text hämtats direkt från denna. Vid sådana avsnitt ges en hänvisning i texten.
Eftersom stora delar av rapporten är en uppdatering av den föregående versionen före-
kommer även textavsnitt som är hämtade direkt från 2014 års rapport.

Flera av de indikatorer som mäts på nationell nivå är inte möjliga att bryta ned till regional
nivå. För dessa indikatorer ges endast ett kortfattat resonemang i denna rapport, för en mer
noggrann genomgång hänvisas till den nationella rapporten.

All olycksstatistik i denna rapport är hämtad från STRADA. Under varje diagram noteras om
data är hämtad från polis- och/eller sjukhusrapporterad statistik. Övrig data är, om inte
annat anges i texten, hämtad från mätningar genomförda av Trafikverket eller Transport-
styrelsen.



9

Antal dödade och allvarligt skadade i region
Stockholm
I detta avsnitt redovisas utvecklingen för antal dödade och allvarligt skadade i region
Stockholm, som omfattar Stockholms och Gotlands län. Flera faktorer påverkar utfallet,
exempelvis trafiksäkerhetsstandard på vägnätet, trafikarbetets utveckling och andra om-
världsfaktorer. Därtill finns en stor årlig slumpmässig variation i utfallet av framförallt
antalet dödade, men även antalet allvarligt skadade. Nationellt bedöms den slumpmässiga
variationen för antalet skadade vara av mindre betydelse, men för antalet dödade kan den
uppgå till så mycket som 10 %. På regional nivå finns en ännu större slumpmässig variation.

Notera att redovisade antal avseende allvarligt skadade från och med 2013 med hänsyn till
de brister i inrapporteringen från både polis och sjukvård, som beskrivits i det förra kapitlet,
i de flesta fall innebär underskattningar av antalet skadade.

Dödade i vägtrafiken

Sedan år 2010 exkluderas självmord i transportsystemet från den officiella statistiken. Detta
innebär att data från 2010 inte går att jämföra rakt av med äldre statistik. I STRADA finns ett
rapporterat fall av suicid i Region Stockholm under 2015. I enlighet med det nationella
etappmålet är målsättningen för Region Stockholm en halvering av antalet dödade år 2020
jämfört med medelvärdet mellan åren 2006-2008 (50,7 dödade).

Indikator Utgångs-
läge

2014 2015 Mål
2020

Utveckling

Antal dödade i vägtrafiken
(exklusive självmord)

51 38 16 25
I linje med
nödvändig
utveckling

Under 2015 omkom 16 personer i vägtrafiken i regionen, vilket är mer än en halvering
jämfört med 2014 och en minskning med nästan 70 % jämfört med utgångsläget. Det ska
dock beaktas att när utfallet av antalet dödade studeras på regional nivå uppstår stora slump-
mässiga variationer från år till år. Utvecklingen ska därför tolkas med försiktighet. Trenden
för antalet dödade i regionen de senaste åren pekar dock nedåt och de kommande årens
trafiksäkerhetsarbete måste inriktas mot att bibehålla denna utveckling. I Figur 1 redovisas
den nödvändiga utvecklingen som måste upprätthållas för att regionen ska bidra till att nå
etappmålet.
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Figur 1- Antal dödade i vägtrafikolyckor (2006-2015 inklusive suicid) samt nödvändig utveckling till
2020. Källa: STRADA, polisrapporterad statistik.

I figur 2 redovisas utfallet fördelat på trafikantkategori. Fram till 2015 är det minskade
antalet dödade sedan 2007 märkbart i samtliga trafikantkategorier. Mest framträdande är
minskningen bland motorfordon och långsammast går utvecklingen för fotgängare och
cyklister.

Figur 2- Antal dödade i vägtransportsystemet i Region Stockholm (2006-2015) fördelat på
trafikantkategori
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Bland fotgängare noteras en stor variation mellan åren, med ett stort antal dödade år 2007,
2011 och 2014, men betydligt färre mellan år 2007 och år 2010. Under år 2011 och 2013 var
fotgängare den trafikantkategori där flest förolyckades. Även om utfallet bland fotgängare
inte nödvändigtvis är kopplad till infrastrukturella förhållanden är det nödvändigt att även i
fortsättningen arbeta mot en säkrare infrastruktur för fotgängare och cyklister. Exempelvis
är en av de senast tillkomna indikatorerna i etappmålsarbetet just säkra passager för
fotgängare, cyklister och mopedister.

Allvarligt skadade i vägtrafiken
Som allvarligt skadad i transportsystemet definieras den som i samband med en vägtrafik-
olycka fått en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är
ett begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar
oberoende av orsak. Ett problem med att använda detta mått är att det ofta går lång tid
mellan skada och konstaterad invaliditet. Därför används istället en metod som gör att
antalet personer med medicinsk invaliditet prognosticeras utifrån de skador sjukhusen
rapporterar till STRADA och med hjälp av en riskmatris framtagen av försäkringsbolaget
Folksam.

Indikator Utgångs-
läge

2014 2015 Mål
2020

Utveckling

Prognostiserat antal
allvarligt skadade

818 880* - 618
Inte i linje med

nödvändig
utveckling

*Underrapportering i statistiken

Det prognosticerade antalet allvarligt skadade för 2007 var 818 personer. Etappmålet
innebär att antalet allvarligt skadade i regionen får uppgå till högst 618 år 2020, vilket
motsvarar en årlig minskning på ungefär 2 procent. År 2014 var det prognostiserade antalet
allvarligt skadade  880 personer, men det värdet baseras på data med stora brister. Redo-
visade antal för 2014 ska därför tolkas med stor försiktighet och med beaktande att de är
underskattningar. Som tidigare beskrivit har sjukvårdsrapporteringen under 2015 haft ett
stort bortfall. Detta medför en stor osäkerhet i beräkningen av prognostiserat antal allvarligt
skadade, vilket gör att antalet inte kan redovisas.

Det är ändå tydligt att indikatorn inte är linje med nödvändig utveckling om etappmålet för
år 2020 ska uppnås.

I Region Stockholm var det först under år 2012 som alla akutsjukhus hade anslutits till
STRADA. Det innebär att en teoretisk uppräkning av skador har skett för åren innan 2012.
Uppräkningen utgår från hur många personer som geografiskt kan antas vara anknutna till
ett specifikt akutsjukhus och till den totala befolkningsmängden. Den potentiellt stora fel-
marginalen kan ge stora konsekvenser för den regionala statistiken före 2012. Några sjukhus
införde en rutinförändring 1 januari 2015 vilken kan ha medfört bortfall i statistiken.

I figur 3 redovisas utvecklingen i regionen sedan 2007, inklusive fallolyckor med fotgängare.
På grund av bortfallet 2015 redovisas endast antalet allvarligt skadade till och med 2014.
Sjukhusregistreringen omfattar singelolyckor med fotgängare, alltså olyckor där fotgängare
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halkat eller ramlat omkull. Dessa olyckor ingår inte i den officiella definitionen av vägtrafik-
olycka.  Polisens statistik ska därför inte omfatta singelolyckor med fotgängare. Av figuren
framgår att ingen positiv trend har kunnat skönjas under den senaste femårsperioden. Efter-
som statistiken före 2012 är baserad på teoretiska uppräkningar går det inte att dra några
säkra slutsatser om utvecklingen sedan 2007.

Figur 3- Allvarligt skadade 2007-2014 samt nödvändig utveckling fram till år 2020.

Eftersom ungefär varannan allvarligt skadad i vägtransportsystemet de senaste åren varit
just en gångtrafikant som fallit omkull är detta ett betydande problem som måste poäng-
teras. På nationell nivå bedöms nästan hälften av den här typen av olyckor ske under
perioden januari-mars och läget är sannolikt ungefär detsamma i regionen. I regionen var
vintrarna 2010 och 2011 betydligt mer snörika än de två efterföljande vintrarna, vilket också
måste noteras när utvecklingen studeras. Vintern 2014 var lindrig beträffande snö men hade
många perioder med halka. På grund av de stora bristerna i underlaget går det inte att dra
några slutsatser kring trenden för olyckorna.

Trafikantgrupper

I sjukhusregistreringen baseras graden på skadans svårighet på sjukhusens diagnoser. Det
ger en avsevärt bättre bild av personskadorna än vad som finns i polisens statistik. Sjukhusen
klassificerar skador enligt den så kallade ISS-skalan (Injury Severity Score) där en högre
siffra innebär allvarligare skada.

Enligt Trafikverket klassificeras skadegraden enligt följande:
· Oskadad: ISS 0
· Lätt skadad: ISS 1-3
· Måttligt skadad: ISS 4-8
· Allvarligt skadad: ISS 9-
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I figur 4 visas hur alla skadade i vägtransportsystemet och som har rapporterats av regionens
sjukhus fördelas på olika färdsätt. I statistiken inkluderas även personer som efter en trafik-
olycka har besökt en akutmottagning men som där har bedömts vara oskadad. Statistiken
visar en tydlig skillnad i skadegraden mellan olika trafikantkategorier. Exempelvis noteras
att en stor del av fotgängares och cyklisters olyckor har inneburit måttliga eller allvarliga
skador (ISS ≥4), medan de som har färdats i bil i större utsträckning har klarat sig oskadda
eller med en lättare skada (ISS <4). På grund av underrapporteringen har år 2014 och 2015
har slagits samman för att ge större statistiskt underlag.

Figur 4 - Skadade i Region Stockholm år 2014 och 2015 fördelat på skadegrad (ISS) och trafikanttyp.
Källa: STRADA sjukhusrapporterad statistik. Notera att det finns en stor underrapportering av det totala
antalet skadade 2015 samt även ett mindre bortfall år 2014.

Att oskyddade trafikanter får svårare skador än de som färdas i bil kan också illustreras
genom att visa hur de allvarliga skadorna (ISS >8) fördelas på olika färdmedel, se figur 5.
Under 2014-2015 är nästan hälften av alla personer, som har rapporterats med ISS >8,
fotgängare som har skadats i en singel- eller kollisionsolycka. En fjärdedel av de allvarligt
skadade har färdats med cykel, medan det i sammanhanget är förhållandevis få bilförare
eller bilpassagerare – 15 % - som har skadats allvarligt.
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Figur 5- Skadade med ISS >8 i Region Stockholm fördelat på färdsätt 2014-2015.

Genom att endast studera sjukhusrapporterad statistik går det att konstatera att fotgängare
och cyklister är de trafikantgrupper där flest skadas. I figur 6 illustreras skillnaden i polisens
och sjukvårdens rapportering av trafikrelaterade olyckor. Av figuren framgår tydligt att det
riskerar att finnas ett stort mörkertal bland skadade i dessa trafikantgrupper i analyser som
endast baseras på den officiella statistiken. Fotgängare och cyklister utgör en mycket liten del
av alla som skadats enligt den polisrapporterade statistiken, men i den sjukhusrapporterade
statistiken skiljer sig förhållandena markant. Under 2014-2015 var det bilåkandes som var
vanligast skadade, medan ungefär lika många cyklister som fotgängare skadades.
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Figur 6- Antal skadade i Region Stockholm enligt polis och sjukhus år 2014-2015, fördelat på färdsätt.
Notera att antalet skadade är underrapporterat år 2015 från både polis och sjukvård.

Sammantaget står regionen inför en stor utmaning om målnivån för antalet allvarligt
skadade år 2020 ska uppnås. Den sjukhusrapporterade statistiken visar att oskyddade
trafikanters skador riskerar att underskattas om endast den polisrapporterade statistiken
beaktas. Bristerna i inrapporteringen till STRADA gör det svårt att se förändringar i
utvecklingen för antalet skadade. Det är därför viktigt att det fortsatta arbetet sätter större
fokus på en säker infrastruktur för fotgängare och cyklister. Detta är särskilt viktigt med
tanke på den stadigt ökande cyklingen i regionen.
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Omvärldsfaktorer
I den nationella rapporten presenteras och relateras olycksstatistiken till ett flertal om-
världsfaktorer, exempelvis trafikarbete, åldersfördelning, ekonomi, arbetslöshet och väder.
Omvärldsfaktorerna kan alla ha viss påverkan på skadeutvecklingen, men går för det mesta
inte att påverka med trafiksäkerhetsarbete.

Liksom i den förra rapporten relateras skadestatistiken till omvärldsfaktorerna arbetslöshet
och väder. Med tanke på den kraftiga befolkningstillväxten i regionen även till befolknings-
utvecklingen.

Befolkningsutveckling
I figur 7 illustreras hur antalet dödade respektive antalet svårt skadade i vägtrafiken har
utvecklats i förhållande till regionens befolkningstillväxt sedan 2007. I figuren noteras att
antalet trafikdödade i den polisrapporterade statistiken minskade väsentligt mellan 2007 och
2015 trots regionens kraftiga befolkningsökning, ca 14 % under perioden. Med hänsyn till
den stora underrapporteringen sedan år 2013 för svårt skadade går det inte att uttala sig
säkert om utvecklingen för dessa.

Figur 7- Index för befolkningsutveckling och antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken utifrån
2007 års nivå. Källa: SCB och STRADA (polisrapporterad statistik)
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Trafikarbetets utveckling

Trafikarbete är direkt kopplat till antalet olyckor. I figur 8 illustreras hur antalet dödade och
antalet svårt skadade i polisens rapportering har utvecklats i förhållande till det trafikarbete
regionens invånare har alstrat sedan 2008. Trafikarbetet i regionen har beräknats utifrån
mätarställningsuppgifter för personbilar registrerade i regionen. Detta är ett osäkert mått
eftersom personbilarna även kör utanför regionen. Trafikarbetets relativa förändring är
mycket liten och antalet dödade har minskat i förhållande till trafikarbetet. Polisens
rapportering av antal svårt skadade är, som tidigare påtalats, bristfälligt sedan år 2013.

Figur 8 – Index för trafikarbetets utveckling och antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken utifrån
2008 års nivå. Källa: SCB, Trafikanalys och STRADA (polisrapporterad statistik)

Ekonomi och arbetslöshet
Tidigare har noterats att antalet dödade och svårt skadade i trafiken tenderar att minska i
tider av sämre ekonomi och hög arbetslöshet. Detta kan bland annat bero på förändring i
trafikarbetet, exempelvis beroende på minskat antal gods- och persontransporter, färre
personbilar i trafik och att färre tar körkort. I figur 9 jämförs antalet dödade respektive svårt
skadade i vägtransportsystemet med antalet öppet arbetslösa i regionen mellan åren 2007
och 2014. Under finanskrisen år 2008, ökade antalet arbetslösa kraftigt och har sedan dess
legat på en relativt konstant nivå. Under samma period har antalet trafikdödade minskat och
en viss negativ korrelation kan skönjas. Polisens rapportering av antalet svårt skadade är,
som tidigare påtalats, bristfälligt sedan år 2013.
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Figur 9 – Index för arbetslöshet (baserat på andelen öppet arbetslösa i Stockholms och Gotlands län)
och antal dödade och svårt skadade i vägtrafiken utifrån 2007 års nivå. Källa: Arbetsförmedlingen,
SCB och Strada (polisrapporterad statistik).

Väder
Vädret kan påverka olycksbilden på flera sätt. Det kan ha direkt inverkan på trafiksäker-
heten, exempelvis vid kraftiga skyfall eller kraftig tillfällig halka. Det är dock svårt att mäta
vilken effekt tillfälliga väderförhållanden har i den samlade årliga statistiken. Vilken effekt på
olycksutvecklingen vintersäsongens längd och väderförhållanden har går däremot att mäta.
Vintrar med mycket nederbörd och med höga snödjup i vägarnas sidoområden brukar med-
föra minskade trafikmängder och framförallt lägre hastigheter. Av denna anledning är det
inte sällan så att antalet allvarliga olyckor minskar under år med långa och snörika vintrar.
Exempelvis noterades betydligt färre allvarliga avkörningsolyckor under de långa och snörika
vintrarna 2010 och 2011. Vintern 2014 var lindrig beträffande snö men hade 20-30 % mer
halka än en normal vinter. Även 2015 hade få dagar med snö vilket kan ha bidragit till att en
större andel omkom under vinterhalvåret jämfört med de senaste 10 åren, se figur 10.

2010 och 2011 noterades att antal omkomna i vägtransportsystemet hade minskat i relation
till trafikarbetet under vinterhalvåret, vilket var en historisk förändring. År 2012 och 2013
vände utvecklingen och för första gången sedan år 2007 var det under 2013 fler som dödades
under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Det är dock värt att påpeka att antalet
dödade per år är relativt få i regionen, varför slumpmässig variation under vissa år kan ge
stort utslag i figur 10 nedan. Snödjup har i figur 10 observerats vid SMHI:s mätstation vid
Observatorielunden i Stockholm.
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Figur 10- Andel dödade i vägtransportsystemet under vinter- och sommarhalvåret. Källa: STRADA
(polisrapporterad statistik)
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Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer
I följande avsnitt redovisas hur regionen ligger till avseende indikatorerna inom etappmål
2020. För följande indikatorer har statistiken från den nationella rapporten kunnat brytas
ned på regional nivå, alternativt har andra mätningar kunnat användas för att ta fram
statistik på regional nivå:

• Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet
• Nykter trafik
• Bältesanvändning
• Cyklisters hjälmanvändning
• Säkra statliga vägar

Måluppfyllnaden för övriga indikatorer beskrivs endast kortfattat och utifrån resultatet i den
nationella rapporten.

Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet
Den nationella målsättningen är att 80 procent av trafikarbetet sker inom gällande hastig-
hetsgräns år 2020. Om målsättningen uppnås bedöms cirka 50 färre dödas i trafiken varje
år. Om målsättningen för den genomsnittliga reshastigheten, vilket är en minskning med
5 km/tim till år 2020, skulle uppnås bedöms ungefär 90 färre dödas i vägtransportsystemet
per år.

Indikator Utgångs-
läge (2004)

2012 2015 Mål
2020

Utveckling

Andel av
trafikarbetet inom
hastighetsgräns
(nationella mått)

38 %
49 %

(regional
mätning)

46 % 80 %
Inte i linje med

nödvändig
utveckling

Genomsnittlig
reshastighet
(km/tim)
(nationellt mått)

81
75 (regional

mätning)
- 76

I linje med
nödvändig
utveckling

I den nationella mätningen år 2015 beräknades ungefär 46 % av trafikarbetet på det statliga
vägnätet ske inom hastighetsgräns. I den senast publicerade mätningen för Region Stock-
holm (Trafikverket rapport 2013:098) beräknades motsvarande andel vara 49 %. Den
genomsnittliga reshastigheten för år 2012 var 78 km/tim nationellt och 75 km/tim (74,6 ±
1,7 km/tim) i Region Stockholm.
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Resultat och analys
Det finns en betydande felmarginal i skattningarna ovan och statistiken ska därför inte tolkas
som en exakt spegling av verkligheten. Oavsett felmarginalen är det dock tydligt att målsätt-
ningen för trafikarbete inom hastighetsgräns inte kommer att uppnås i regionen om utveck-
lingen fortskrider i nuvarande takt. Samtidigt har regionen förhållandevis gynnsamma förut-
sättningar då den genomsnittliga reshastigheten enligt den senast publicerade uppskatt-
ningen är lägre än riksgenomsnittet.

Ett annat mått på den regionala förändringen av medelhastigheten är att studera hastighets-
index, se figur 11. Indexet är baserat på mätningar som görs på ett antal platser på det stat-
liga vägnätet. Eftersom antalet mätplatser är begränsat i såväl Stockholm som på Gotland är
det inte möjligt att ta fram ett pålitligt och rättvisande regionalt index. Av denna anledning
har ett gemensamt index tagits fram för region Stockholm och öst. Figuren visar att medel-
hastigheten är lägre i alla regioner jämfört med indexåret 2003.

Figur 11- Hastighetsindex för medelhastighet. Källa: Trafikverkets hastighetsindex 2015

Utveckling
Eftersom statistiken för denna indikator är baserad på relativt få mätningar ska utvecklingen
tolkas med stor försiktighet. I indexet för medelhastighet noteras sedan 2010 en betydande
ökning i alla regioner utom Norr/Mitt. I viss mån bör utvecklingen kunna förklaras av de
snörika vintrarna 2009-2010 och 2010-2011, med längre period av vinterväglag i södra och
mellersta Sverige än under närliggande år. Om värdena för 2010 och 2011 bortses från
indikerar indexet en relativt linjär kontinuerlig hastighetssänkning sedan 2005 med bara en
mindre ökning det senaste åren.

Utvecklingen i region Stockholm/Öst är sämre än utvecklingen i de övriga regionerna.
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Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet

Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet har följts upp nationellt sedan år 2012.
I mätningen studeras 69 sträckor fördelat på 23 tätorter. Mätningen sker årligen under en
vecka i september och fångar in cirka 1,5 miljoner fordon. Mätningen kan i dagsläget inte
generaliseras, men är tillräckligt omfattande för att kunna studera förändring i hastighets-
efterlevnad (Vadeby 2015).

Resultat
Det saknas mätningar på regional nivå och de nationella mätningarna går inte att använda
för att bedöma utvecklingen på regional nivå. Nationellt skedde 64 % av trafikarbetet på det
kommunala vägnätet inom hastighetsgräns år 2015. Detta är samma andel som år 2012. Bäst
hastighetsefterlevnad har konstaterats på vägar med hastighetsgränsen 70 km/tim, därefter
försämras efterlevnaden linjärt när hastighetsgränsen sänks. På gator med 40 km/tim är
efterlevnaden endast 54 %.

Utveckling
Eftersom ingen förbättring har skett sedan 2012 bedöms inte utvecklingen nationellt ske i
nödvändig takt.

Nykter trafik
Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet sker med nyktra förare år
2020. En nykter person definieras som en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille.
Som underlag för denna indikator används en mätserie som bygger på polisens kontroller
(Forsman 2011). Mätserien används främst för att mäta rattfylleriets utveckling och bör
därför egentligen inte användas för att beskriva den faktiska nivån, exempelvis exkluderas
mätningar från platser där polisen förväntar sig höga utfall av rattfylleri. Däremot går det att
använda statistiken för att mäta utvecklingen sedan utgångsåret 2007.

Indikator Utgångs-
läge

(2004)

2014 2015 Mål
2020

Utveckling

Andel av trafikarbetet
som sker med nyktra
förare

99,56 % 99,64 % 99,61 % 99,9 %
Inte i linje

med
nödvändig
utveckling

Resultat och analys
Vid utgångsläget 2004 var andelen trafikarbete med onyktra förare 99,56 % vilket var högre
än för landet som helhet. År 2014 hade andelen ökat till 99,64 %. 2015 visar en försämring
jämfört med 2014. Regionen har fortfarande en större andel onyktra förare jämfört med
landet som helhet.

I figur 12 visas antalet dödade personbilförare i regionen mellan år 2004 och 2015, samt
andelen av alla förolyckade personbilsförare som var onyktra. År 2015 omkom en onykter
personbilförare, vilket undantaget 2012 är det lägsta antalet sedan 2004. Medelvärdet för
den senaste femårsperioden – 2,0 dödade onyktra personbilförare per år – är betydligt lägre
än motsvarande medelvärde för den föregående femårsperioden (3,2 onyktra förare per år).
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Samtidigt bör påpekas att suicid är medräknat i statistiken före år 2010, vilket kan innebära
att antalet överskattas i den föregående femårsperioden.

Figur 12- Andel alkoholpåverkade dödade personbilförare, samt antal av dödade personbilförare i
Region Stockholm mellan år 2004 och 2015. Från och med år 2010 exkluderas suicid. Källa:
Trafikverkets djupstudier och STRADA.
*Fr.o.m. 2010 exkluderas suicider i statistiken

Utveckling
I den nationella rapporten för år 2015 bedöms andelen av trafikarbetet som sker med nyktra
förare inte öka i tillräcklig takt för att etappmålet ska uppnås. Utvecklingen i region
Stockholm har skett i samma takt och det är därför rimligt att göra samma bedömning för
regionens utveckling. Även om en positiv trend avseende antalet alkoholpåverkade dödade
personbilförare kan skönjas under de senaste åren, finns alltså behov av stärkta åtgärder om
målsättningen ska uppnås.
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2014

Bältesanvändning

Den nationella målsättningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i
personbil är bältade år 2020. För att följa utvecklingen används resultat från VTI:s obser-
vationsmätningar (Larsson, 2016). Mätningarna görs vid cirkulationsplatser i sex mellan-
svenska tätorter. Eftersom indikatorns resultat baseras på relativt få observationer gjorda på
få platser är statistiken inte representativ nationellt och är därför inte heller avsedd att
användas för att beskriva den faktiska nivån. Däremot kan mätningarna användas för att
studera utvecklingen över tid.

Resultatet av mätningarna år 2015 visar nivåer som är bland de högsta sedan mätningarna
påbörjades – i framsätet har 98 % av förarna och 97 % av passagerare bälte. Nationellt anses
utvecklingen vara i linje med nödvändig utveckling.

Resultat och analys
Dataunderlaget i VTI:s observationsstudier inkluderar två mätplatser i Region Stockholm (en
cirkulationsplats i Sollentuna kommun och en korsning i Sundbybergs stad). I VTI-rapporten
presenterar endast ett samlat resultat för alla mätplatser i landet och det är inte möjligt att
hämta någon data för enskilda mätplatser. För att få en bild av läget i regionen kan istället
Trafikverkets djupstudiers resultat avseende i bältesanvändningen bland dödade i regionens
vägtransportsystem studeras.  I figur 13 visas antalet och andelen dödade obältade förare i
regionen mellan år 2004 och 2015. Utfallet för antalet omkomna obältade visar att en
minskning under den senaste femårsperioden – medelutfallet mellan år 2006 och 2010 var
6,2 dödade obältade förare per år medan medelutfallet år 2011 och 2015 var 3,4 dödade
obältade förare per år. Mellan de två femårsperioderna noteras dock ingen väsentlig skillnad
i andelen av omkomna som var obältade.

Figur 13- Antal och andel dödade obältade personbilsförare mellan år 2005 och 2015. Källa:
Trafikverkets djupstudier
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Utveckling mot målet och diskussion
På nationell nivå bedöms att indikatorn har en tillfredsställande utveckling mot målnivån för
år 2020. I regionen är bältesanvändningen sannolikt sämre än det nationella genomsnittet.
NTF:s årliga mätningar av bältesanvändningen i region Stockholm och Gotland indikerar att
bältesanvändningen bland förare och passagerare i framsätet år 2015 var 94 % för Gotland
och 95 % för Stockholm (NTF 2015).

Hjälmanvändning

Indikator Utgångs-
läge

(2004)

2014 2015 Mål
2020

Utveckling

Andel cyklister med hjälm 64,2 % 72,5 % 72,7 % 70 %
I linje med
nödvändig
utveckling

Målsättningen för indikatorn år 2020 är att 70 procent av cyklisterna använder hjälm. För
att mäta cykelhjälmsanvändningen används VTI:s observationsstudier som har genomförts i
21 svenska tätorter årligen sedan 2004 (Larsson 2015). Hjälmanvändningen i region
Stockholm baseras endast på ett antal vid mätplatser i Stockholms stad, se tabell 1.

Tabell 1 – Mätplatser för cykelhjälmsanvändning i Stockholm.

Resultat och analys
I Stockholm är det en stor andel av cyklisterna som använder hjälm. 2015 använde nästan tre
av fyra observerade cyklister hjälm. Andelen har ökat varje år sedan 2008 fram till 2013 där
den sedan stabiliserat sig kring 73 procent. Nationellt sett är hjälmanvändningen mycket
lägre, genomsnittet för Sverige ligger på 38 procent. Etappmålet för 2020 är 70 procent för
år 2020, men detta mål förutsätter att en allmän hjälmlag instiftas. Om det inte finns någon
hjälmlag år 2020 sänks målsättningen till 35 procent. Utifrån mätningen kan målsättningen
redan nu anses vara uppnådd. Samtidigt ska det påpekas att VTI:s mätningar inte är av
tillräcklig omfattning för att kunna anses vara heltäckande och fullständigt representativa för
regionen.

Bostadsområden Barn
<= 10 år

Grundskolor Barn 6-15 år Arbetsplatser
vuxna => 16 år

Cykelstråk Barn +
Vuxna

Råcksta/Vällingby Abrahamsbergsskolan Garnisonen Munkbron

Beckomberga/

Norra Ängby

Mälarhöjdens skola KTH Roslagsvägen

Hagsätra Hässelby Villastads skola Karolinska Tranebergsbron

Västerbron
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Utveckling
Cykelhjälmsanvändningen i Stockholm har ökat varje år sedan 2008, med en stagnation från
2013 och framåt. Redan idag uppnås den nationella målsättningen för år 2020 i Stockholm,
se figur 14. Samtidigt bör noteras att dataunderlaget för denna indikator är begränsat och att
skattningen är känslig för årliga slumpmässig variation.

Figur 14- Cykelhjälmsanvändningen i Stockholm under 2008-2015. Källa: Larsson, 2016

Diskussion
Cyklister är tillsammans med fotgängare den grupp som har störst skadekonsekvenser i
regionens transportsystem. Om regionens målsättning för år 2020 ska nås är det av stor vikt
att fortsatta fysiska åtgärder, exempelvis planskilda eller hastighetssäkrade gång-, cykel- och
mopedpassager (GCM-passager), kombineras med attitydpåverkan för att öka cykelhjälms-
användningen.

Eftersom det tillgängliga underlaget om cykelhjälmsanvändning endast inkluderar Stock-
holms stad är det svårt att dra slutsatser om situationen i hela regionen. Eftersom trafik-
miljön, förutsättningarna att cykla och cykelanvändningen skiljer sig väsentligt mellan Stock-
holms stad och de yttre delarna av Stockholms och Gotlands län är det rimligt att anta att
även hjälmanvändningen varierar kraftigt inom regionen.
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Mopedisters hjälmanvändning

I VTI:s cykelhjälmsinventering mäts även hjälmanvändning hos mopedister. Mätningen görs
i samma orter som cykelhjälmsinventeringen men omfattar färre platser. I den senaste mät-
ningen studerades hjälmanvändningen hos 1503 mopedister (Larsson, 2016). Underlaget i
den nationella mätningen är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser om till-
ståndet på regional nivå. År 2015 var den observerade hjälmanvändningen hos mopedister
96,9 %, vilket innebär en förbättring på 0,6 procentenheter sedan mätningen under utgångs-
året 2007. Trots den marginella förbättringen bedöms utvecklingen nationellt ske i nöd-
vändig takt.

I region Stockholm och Gotland kan en indikator för hur hjälmanvändningen har utvecklats
bland mopedister vara andelen skadade mopedister i den sjukhusrapporterade statistiken
som bar hjälm vid olyckstillfället. Under 2014 noterades att 81 % av de skadade moped-
isterna hade burit hjälm. Under 2015 var motsvarande siffra 91 %.

Säkra statliga vägar

Indikator Utgångs
-läge

(2009)

2014 2015 Mål
2020

Utveckling

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

97 % 97 % 97 % 75 %
I linje med
nödvändig
utveckling

Den nationella målsättningen för år 2020 är att minst 75 procent av trafikarbetet på vägar
där den skyltade hastighetsgränsen överskrider 80 km/tim sker på vägar som är mötes-
separerade med mitträcke. Målsättningen kan nås genom att sänka hastigheten eller genom
att förse bristfälliga vägsträckor med mitträcken. Ytterligare åtgärder som kan förbättra
trafiksäkerhetsstandarden på statliga vägar är sidoområdesåtgärder (till exempel sido-
räcken), ge glesare omkörningsmöjligheter och räffla mittremsan. Effekterna av räfflad
mittremsa är ännu inte fullt klarlagda (Carlsson et al, 2012) och åtgärden bedöms därför inte
som en fysisk mötesseparering i följande avsnitt.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet
infördes i Sverige genom vägsäkerhetslagen (2010:1362), vägsäkerhetsförordningen
(2010:1367) och tillämpningsföreskrifter utgivna av Transportstyrelsen (TSFS 2010:183). I
Sverige innefattar lagen endast det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket i princip
motsvarar Sveriges Europavägar.

Lagen innebär att väghållaren ska göra en kartläggning av vägars säkerhetsstandard.  I kart-
läggningen ska vägnätet delas in i olika klasser beroende på sträckans säkerhetsstandard.
Trafikverket har tagit fram metod för att enligt lagen identifiera, beskriva och dokumentera
kriterier för att bedöma aktuell säkerhetsstandard. Kriterierna ska baseras på säkerhetskrav
samt på statistiska analyser av tätheten samt frekvensen av olyckor med allvarlig skada på
aktuell sträcka.
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Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning av alla vägar som har vägnummer 100 eller
lägre samt alla vägar över 100 med en genomsnittlig trafik över 4000 fordon per dag.  Fyra
olika klasser har använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard; Mycket god, god, mindre
god och låg. Klassningen utgår från kriterier för olika vägtyper och gällande
hastighetsgränser. Generellt ska vägen klassas från dess utformning och tillåtna hastighet.

Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är biltrafikanter som färdas i ett säkert fordon,
håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Kartläggningen gäller inte cykel,
gångtrafikanter eller andra som rör sig på vägen.

I Stockholm har en stor del av de säkerhetsklassade vägarna god eller mycket god trafik-
säkerhetsklass, se figur 16, vilket inte är situationen för övriga landet. På Gotland är det få
vägar som är trafiksäkerhetsklassade och av de som är det har en stor andel låg
trafiksäkerhetsklass, se figur 15.

Figur 15 Säkerhetsklassning av vägar på Gotlands län. Källa: NVDB 2016.
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Figur 16 Säkerhetsklassning av vägar i Stockholms län. Källa: NVDB 2016.
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Resultat och analys
Av det totala trafikarbetet på vägar med över 80 km/tim skedde 97 procent på vägar med
fysisk mötesseparering under år 2015. Eftersom merparten av regionens vägnät med hastig-
hetsgräns över 80 km/tim är motorväg med stora trafikflöden är förutsättningarna goda för
att bibehålla den höga andelen. Samtidigt finns ett antal mil länsväg som behöver åtgärdas:

· Lv 274 mellan Tpl Arninge och Polackstorp
· Lv 140 mellan Visby och Tofta Strand
· Lv 143 mellan Visby och Roma
· Lv 148 mellan Lärbro och Fårösund

Samtliga ovanstående sträckor har fräst mittremsa, men detta klassificeras inte som en fysisk
mötesseparering.

Att merparten av regionens vägar med höga hastighetsgränser är mötesseparerade avspeglas
i statistiken över antalet dödade och svårt skadade i mötesolyckor. Sedan 2004 har antalet
nästan halverats, och under den senaste tioårsperioden har antalet minskat under nästan
varje år. Nedgången kan till stor del tillskrivas åtgärder som genomförts i vägmiljö – bland
annat fysisk mötesseparering och hastighetsöversyn på det statliga vägnätet. Fler
mötesolyckor med dödade och svårt skadade sker på det statliga vägnätet än på det
kommunala vägnätet. Notera liksom tidigare att antalen för år 2013-2015 är underskattade
med hänsyn till underrapporteringen av skadade i STRADA dessa år.

Figur 17- Antal dödade och svårt skadade i mötesolyckor mellan år 2004 och 2015. Källa: STRADA.
Notera att statistiken sedan 2013 inte är fullständig utan att det verkliga antalet skadade troligtvis är
större än vad statistiken visar.
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Utveckling och diskussion
Följande åtgärder har nyligen genomförts eller planeras inom snar framtid:

· Väg 267 Rotebroleden. Rotebroleden byggs om och förbättras med syfte att öka
framkomligheten och höja trafiksäkerheten för alla motor-, cykel- och
gångtrafikanter.

· E18 mellan Norrtälje – Kapellskär. Planering pågår för att bygga om E18 på
sträckan Norrtälje - Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke och planskilda korsningar
för gående och cyklister.

· Norra Länken. 2015 öppnade stora delar av Norra länken som sträcker sig mellan
Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är ett av
norra Europas största vägtunnelprojekt.

· Många nya trafiksäkerhetskameror, ATK. Under 2014 och 2015 sattes 30 nya
kameror upp i regionen. Det totala antalet kameror uppgår nu till cirka 140, varav
två står på Gotland. Antalet kameror i regionen kommer under de närmaste åren att
öka kraftigt och beräknas i dagsläget då uppgå till omkring 300.

· Anpassning av hastigheterna utifrån miljö och trafiksäkerhet. För att minska
halterna av skadliga partiklar i luften längs de mest utsatta sträckorna sänkte
Trafikverket under 2014 hastigheten på vissa sträckor av E4 och E18. Samtidigt
gjordes en översyn av hastigheterna för en bättre anpassning till vägarnas
säkerhetsstandard.

· Väg 57 mellan E4-Gnesta. Planering pågår för att höja vägens standard för att
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

· E18 mellan Hjulsta och Kista. Ny motorväg som blev klar 2014.

Dessa åtgärder kan påverka flera av de indikatorer som denna rapport behandlar i en positiv
riktning. Detta gäller särskilt antal dödade, antal skadade, reshastighet, andel trafikarbete
inom hastighetsgräns, andel säkra GCM-passager och säkerhetsklassning av vägar.

Det är främst vägars sidoområden som orsakar acceptabel och låg (gul och röd)
säkerhetsklassning där oeftergivliga föremål som t.ex. träd och berg finns för nära vägen.

Eftersom nästan samtliga av regionens statliga vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim är
mötesfria är det inte relevant att diskutera hur målsättningen för år 2020 ska uppnås. Däre-
mot är det värt att notera att antalet dödade och svårt skadade i mötesolyckor har minskat
med ungefär 40 procent de senaste 10 åren, vilket får ses som ett mycket bra utfall.

I det fortsatta arbetet behöver regionen dels åtgärda de vägar som är i behov av fysisk mötes-
separering, dels genomföra åtgärder för att säkra sidoområden, plankorsningar och passager
för oskyddade trafikanter.
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Säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort

Indikator Utgångs-
läge

(2013)

2014 2015 Mål 2020 Utveckling

Andel säkra GCM-
passager på kommunalt
huvudnät för bil
(nationella siffror)

19 % 25 % 25 %
Inte

definierat
Kan inte
bedömas

Sedan år 2013 innefattar det nationella etappmålet en indikator för andelen hastighets-
säkrade en gång-, cykel- och mopedpassage (GCM-passager) inom tätort. För att en GCM-
passage ska bedömas vara säker ska den vara planskild, alternativt vara en plankorsning där
85 procent av all motorförare, 85-percentilen, kör i högst 30 km/tim.

Resultat och analys
För att kunna följa denna indikator behöver kommunerna rapportera in GCM-passager och
farthinder i NVDB, vilket endast ett fåtal kommuner gör i dagsläget. I den nationella trafik-
säkerhetsrapporten år 2015 hade 149 kommuner uppgivit tillräcklig information om GCM-
passager för att kunna analyseras.  För dessa bedömdes sammantaget cirka 25 % av
passagerna vara hastighetssäkrade.

I region Stockholm har alla utom en kommun rapporterat in minst en GCM-passage vilket är
en stor förbättring mot tidigare år. Av de GCM-passager som är rapporterade i region
Stockholm är 21 procent klassade som säkra (gröna), 44 procent som acceptabla (gula) och
36 procent som mindre säkra (röda). Andelen säkra passager är något lägre än för landet
som helhet. Det är dock långt ifrån alla GCM-passager som finns registrerade och resultatet
ska därför tolkas med stor försiktighet.
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Drift och underhåll av cykelvägar i tätort

Indikator 2013/14 2015/16 Mål 2020 Utveckling

Andel av kommuner
med god kvalitet på
drift och underhåll av
cykelvägar
(nationella siffror)

18 % 40 % 70 % I linje med nödvändig
utveckling

Indikatorn för drift och underhåll av cykelvägar har tillkommit sedan översynen av de
dåvarande indikatorerna 2012. I den nationella rapporten konstateras att indikatorn ska
användas för att fånga upp det stora antal cyklister som skadas allvarligt i singelolyckor.
Nationellt bedöms endast kvaliteten på drift och underhåll bland kommuner med fler än
40 000 invånare. God kvalitet bedöms utifrån vilka krav kommunen ställer på vinterväg-
hållningen och barmarksunderhåll, samt att kravuppfyllnaden kvalitetssäkras. För varje
kommun bedöms kvaliteten avseende dessa faktorer och en samlad bedömning av
kommunens drift och underhåll av cykelvägnätet ges.

2015/16 uppfyllde 20 kommuner med fler än 40 000 invånare God standard, vilket mot-
svarar 40 % av samtliga kommuner. I region Stockholm och Gotland var det år 2013/14
endast en kommun (Nacka) där god standard uppfylldes. Ytterligare sju kommuner
(Huddinge, Lidingö, Norrtälje, Sollentuna, Stockholm, Täby och Österåker) uppfyllde mindre
god standard och resterande tio (Botkyrka, Haninge, Järfälla, Gotland, Sigtuna, Solna,
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö och Upplands Väsby) som ingick i utvärderingen bedömdes
ha låg standard.
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Regional olycksstatistik – dödade och svårt
skadade i Stockholms och Gotlands län
I detta avsnitt beskrivs utfallet av dödade och svårt skadade i region Stockholm. All data som
redovisas är officiell statistik (baserad endast på polisrapporterade olyckor) för Stockholms
och Gotlands län mellan år 2008 och 2015 och är hämtad ur STRADA. Sedan 2010
exkluderas suicid från den officiella statistiken. Summan av dödade och svårt skadade
förkortas fortsättningsvis till DSS.

Som tidigare beskrivits har polisen problem med rapporteringen av trafikolyckor med
skadade till STRADA sedan slutet av 2013 vilket gör att statistiken från och med 2013 är
bristfällig. Endast rapporteringen avseende olyckor med omkomna är fullständig. Detta
innebär att det finns stora brister i underlaget avseende skadade för år 2013-2015 varför
slutsatser avseende utvecklingen jämfört med tidigare år är svåra att dra och redovisade
värden för år 2013-2015 ska tolkas med stor försiktighet och med beaktande att de är
underskattningar.

Stockholms län
I Stockholms län är utfallet av DSS tillräckligt för att kunna ge tydliga diagram och beskriv-
ningar av förändringen över tid. I vissa fall är dock utfallen mycket små och varierar påtagligt
mellan åren. Dessa utfall måste tolkas med försiktighet. Alla figurer och tabeller under detta
avsnitt avser, om inget annat anges, Stockholms län åren 2006-2015.

Skadeutveckling
Sedan år 2006 har både antalet dödade och svårt skadade i Stockholms län minskat. Antalet
svårt skadade är dock osäkert för åren 2013-2015.

År Dödad Svårt skadad Totalt

2006 47 832 879

2007 53 794 847

2008 44 711 755

2009 34 663 671

2010 33 568 601

2011 35 603 638

2012 34 646 680

2013 25 620* 645*

2014 35 417* 452*

2015 14 460* 474*

Totalt 343 5878 6197
Tabell 2- Skadeutveckling i Stockholms län år 2006-2015. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade
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Trafikantkategorier
Det minskande antalet skadade inom samtliga trafikantkategorier under 2013-2015 beror
troligtvis på underrapportering i statistiken. Under åren 2006-2012 minskade antalet
dödade och svårt skadade som färdades i personbil medan utvecklingen stod still för fot-
gängare och cyklister. Detta belyser betydelsen av en tydlig fokusering på skadeprevention
för oskyddade trafikanter.

Figur 18- DSS i Stockholms län fördelat på trafikantkategori. Källa: Strada

Olyckstyper
Antal DSS fördelat på olyckstyper (exklusive vilt och järnväg/väg) visar en nedåtgående
trend sedan år 2006 avseende typerna singel, korsande, omkörning, avsvängande och upp-
hinnande. Minskningen av den sistnämnda olyckstypen har dock stagnerat sedan 2008.
Värdena för 2014 och 2015 är som tidigare nämnts underskattade till följd av den bristande
rapporteringen. När det gäller olyckstyper med oskyddade trafikanter inblandade har antalet
DSS varierat mellan år 2006 och 2013. År 2013 var antalet ungefär på samma nivå som år
2006. Detta visar att fokus fortsättningsvis behöver vara tydligt riktat mot skadeprevention
för oskyddade trafikanter.
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Figur 19- DSS fördelat på olyckstyp, exklusive vilt och järnväg/väg. Källa: STRADA

Hastighet
Under åren 2008 till 2011 genomfördes en omfattande hastighetsöversyn på det statliga
vägnätet. Även vissa kommunala väghållare genomförde samma översyn. Sedan år 2012 är
därför vägar med hastighetsgräns 40, 60 och 80 km/tim med i statistiken. Sedan år 2011 har
antal DSS minskat på vägar med hastighetsgräns 30 km/tim. På vägar med hastighetsgräns
50 km/tim noteras istället en negativ trend. Vägar med de nya hastighetsgränserna 40, 60,
80 och 100 km/tim är fortfarande förhållandevis få till antalet och hade under såväl år 2012
som 2013 alla ett mycket litet antal DSS.
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Figur 20- DSS fördelat på hastighetsgräns på primärväg för alla trafikanttyper. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Väghållare
Sedan år 2007 har flest DSS noterats på det kommunala vägnätet, under 2012-2014 var an-
delen som dödats eller skadats svårt ungefär 50 procent större på det kommunala vägnätet
än på det statliga vägnätet, se figur 21. Antalet DSS på det enskilda vägnätet var förhållande-
vis litet mellan år 2006 och 2011, men ökade 2012 och 2013.

Figur 21- DSS fördelat på väghållare av primärväg. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade
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Sammantaget är det flest antal svårt skadade på det kommunala vägnätet medan flest om-
kommer på det statliga vägnätet. Med undantag för år 2007 och 2014 har fler dödats på det
statliga än på det kommunala vägnätet varje år. I Stockholms län dödades under år 2014 13
personer på statligt vägnät, 16 personer på kommunalt vägnät och 2 personer på enskilt
vägnät, se figur 22.

Figur 22- Dödade fördelat på väghållare. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Kön
I Stockholms län är det nästan dubbelt så många män jämfört med kvinnor som dödas eller
skadas svårt i vägtransportsystemet. Den generella nedgången sedan år 2006 kan noteras
både bland män och kvinnor, men minskningen är tydligare bland männen. Även om de
absoluta värdena för 2013-2015 är underskattade är förhållandet mellan kvinnor och män
ungefär detsamma som tidigare år.
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Figur 23- DSS fördelat på kön. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Ålder
Flest DSS noteras bland personer i medelåldern (30-55 år) och unga vuxna (18-29 år). Sedan
år 2006 har antalet DSS i dessa åldersgrupper minskat väsentligt, även om en marginell
ökning har skett de senaste två åren. I åldersgrupperna äldre medelåldern (56-65 år) och
äldre (≥ 65 år) har antalet DSS legat på ungefär samma nivå sedan år 2006. Bland barn (0-17
år) noteras nästan en halvering av DSS sedan 2006. Notera liksom tidigare att värdena för
2013-2015 är underskattade men de visar på att förhållandet mellan olika åldersgrupper är
detsamma som tidigare år.

Figur 24- DSS fördelat på ålderskategorier. Källa: Strada
*Underrapportering avseende skadade
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I figur 25 visas hur DSS år 2015 fördelat på åldersgrupper förhåller sig till åldersgruppens
andel av totalbefolkningen. Av figuren framgår att andelen DSS i åldersgruppen 18-29 år är
större än andelen av totalbefolkningen som återfinns i denna åldersgrupp. Bland invånare i
åldersgruppen 0-17 år råder det motsatta förhållandet.

Figur 25- DSS per åldersgrupp i förhållande till åldersgruppens andel av totalbefolkningen år 2015.
Källa: Strada och SCB

Dödade i påkörningar på järnväg i Stockholms län
I tabell 3 redovisas antalet dödade på järnväg i Stockholms län. I antalet är alla spårhållare
medräknade, men tunnelbanan exkluderas. Omkring 75 procent av dödsolyckorna är
självmordsrelaterade.

Olyckstyp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

Arbetsolycka 1 1 2

Personolycka på
sträcka 14 17 15 15 20 8 22 24 14 20 169

Varav olycka i
samband med av-
/påstigning

1 1 2

Varav självmord 12 13 12 12 16 8 19 22 14 18 146

Plankorsningsolycka 3 1 1 1 1 1 2 10

Totalt samtliga
spårhållare exkl.
tunnelbana

17 18 15 16 22 10 23 26 14 20 181

Varav statlig järnväg 11 18 11 15 18 6 18 21 14 19 151

Tabell 3- Dödade på järnväg i Stockholms län. Inkluderar alla spårhållare bortsett från tunnelbana. År
2006-2015. Källa: Transportstyrelsen.
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De mest utsatta sträckorna längs det statliga järnvägsnätet i Stockholms län redovisas i tabell
4 och figur 26. I figur 26 redovisas även var trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts och var
det kommer genomföras åtgärder.

Sträcka Antal omkomna 2006-2015
Upplands Väsby 12
Stockholm södra 11
Karlberg 8
Älvsjö 8
Huddinge 7
Solna 7
Rotebro 6
Sundbyberg 6
Tumba 6
Duvbo - Spånga 5
Handen 5
Bro 4
Farsta Strand - Högdalen 4
Jakobsberg 4
Sollentuna 3
Garnudden 3
Handen - Jordbro 3
Huvudsta 3
Kallhäll 3
Märsta - Myrbacken 3
Stuvsta 3

Tabell 4- Sträckor med flest antal dödade på det statliga järnvägsnätet i Stockholms län år 2006-2015.
Källa: Trafikverket.
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Figur 26. Karta över antalet omkomna på järnväg samt planerade och genomförda åtgärder.
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I Stockholms tunnelbana förekommer också dödsolyckor och självmord. Under femårs-
perioden år 2006-2010 omkom 38 personer varav 27 var självmord. Eftervarande fem-
årsperiod, år 2011-2015, omkom 53 personer varav 39 var självmord.

Diskussion
Under den senaste femårsperioden (2011-2015) har i genomsnitt drygt 15 personer om-
kommit i spårområdet på det statliga järnvägsnätet i Stockholms län. Merparten av de
omkomna är personer som obehörigt vistas på spåren. Majoriteten av dessa är självmord.
Det är också vanligt att människor genar över spåren för att få kortare väg eller att de inte
förstår att platsen är farlig att använda för att korsa spåret. Under den tidigare femårs-
perioden (2006-2010) omkom knappt 15 personer per år vilket innebär att en svag ökning i
antalet omkomna har skett. Det ska dock tilläggas att antal omkomna varierar mycket mellan
åren och slumpmässiga variationer kan påverka trenden.

Trafikverket har beslutat om målet att halvera antalet omkomna i järnvägstrafiken till år
2020. För att nå målet måste Trafikverket lägga extra kraft på arbete med att förhindra och
försvåra obehörigt spårbeträdande spårspring och kameraövervakning för att upptäcka och
reagera när obehöriga finns i spårområdet.

Strategin är att åtgärda de värsta platserna och sträckorna först. Många av sträckorna är
kopplade till stationer. På stationerna finns en rad olika brister, allt från upplysning och
information om övervakning och faror till brister i befintliga stängsel och grindar eller
avsaknad av sådana. Längs många sträckor är befintliga stängsel i dåligt skick, för låga eller
saknas. Särskilt allvarliga brister är de otillräckliga barriärerna såväl runt spåren som på
plattformarna och sly eller buskage i spårområdet som människor kan gömma sig i. Flera
trafiksäkerhetsåtgärder planeras de kommande åren med förhoppningen om att det ska
minska antalet omkomna på järnväg. Det har dock inte gett något utslag i olycksstatistiken
ännu.

Obehöriga som finns i spårområdet ger också störningar i tågtrafiken genom trafikstopp och
reducerade hastigheter, vilket leder till ett stort antal förseningstimmar.
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Gotlands län

Utfallet av olyckor med dödade och svårt skadade i Gotlands län är förhållandevis litet vilket
innebär att mellanårliga variationer kan få stort utslag i statistiken. Av denna anledning är
det i flera fall svårt att dra generella slutsatser om utvecklingen under ett fåtal år. Detta
försvårar också möjligheten att ta fram tydliga figurer och diagram för flera av de kategorier
som redovisats för Stockholms län. All statistik som presenteras i detta avsnitt ska tolkas
med försiktighet. Speciellt gäller det olycksstatistiken för år 2013-2015 där vi som tidigare
påtalats vet att det skett en underrapportering och att de visade värdena därmed är under-
skattningar.

Skadeutveckling
Eftersom relativt få olyckor med svåra konsekvenser har inträffat i Gotlands län är det svårt
att dra några generella slutsatser kring utvecklingen. De senaste åren noteras dock en positiv
trend, där framförallt 2011 var ett år med få dödade och svårt skadade i vägtransport-
systemet. Sammantaget har antalet dödade och svårt skadade varit färre under den senaste
fyraårsperioden än under den föregående.

År Dödad Svårt skadad Totalt

2006 1 26 27

2007 5 41 46

2008 2 34 36

2009 3 43 46

2010 2 30 32

2011 1 16 17

2012 3 26 29

2013 3 24* 27*

2014 3 24* 27*

2015 2 17* 19*

Totalt 20 270 290
Tabell 5 Skadeutveckling i Gotlands län mellan år 2006-2015. Källa: STRADA.
*Underrapportering avseende skadade

Trafikantkategorier
Eftersom utfallet i vissa trafikantkategorier är mycket litet och dessutom varierar kraftigt
mellan åren presenteras endast en fördelning mellan trafikantkategorier för hela perioden
2006 till 2015, se figur 27. Nästan två tredjedelar av alla som har dödats eller skadats svårt
har färdats i en personbil. Bland övriga trafikantkategorier noteras framförallt motorcykel
och moped (10 respektive 6 procent), samt fotgängare och cyklister (7  respektive 8 procent).
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Figur 27- DSS fördelat på trafikantkategorier mellan år 2006 och 2015. Källa: Strada

Olyckstyper
I tabell 6 visas DSS fördelat på olyckstyp under perioden 2008 till 2015. Notera liksom
tidigare att värdena för 2013-2015 troligtvis är underskattade. Singelolycka är den olyckstyp
som har orsakat flest dödade eller svårt skadade under de senaste sju åren. Inom respektive
olyckskategori noteras en stor årlig variation. Sammantaget har antalet dödade eller svårt
skadade minskat i flera olyckskategorier sedan år 2008. Jämfört med år 2009, då antalet
dödade och svårt skadade var stort på Gotland, noteras en minskning i nästan samtliga
olyckskategorier.

Olyckstyp 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Totalt

Singel motorfordon 15 25 11 9 16 15 17 10 118

Cykel/moped i kollision med

motorfordon

5 6 4 2 3 6 1 27

Korsande motorfordon 5 4 3 1 3 3 0 0 19

Fotgängare i kollision med

motorfordon

4 1 3 3 1 1 1 3 17

Möte motorfordon 1 4 2 3 2 2 2 16

Upphinnande motorfordon 1 3 1 2 0 2 9

Oskyddade i kollision inbördes

eller cykel/moped singel

2 3 3 1 1 0 0 10

Övrigt motorfordon 2 3 2 0 0 7

Avsvängande motorfordon 1 1 2 1 1 1 7

Vilt i kollision med motorfordon 2 1 0 3

Totalt 36 46 32 17 29 27 27 19 233
Tabell 6 DSS fördelat på olyckstyp. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Personbil; 65%

Motorcykel (alla
klasser); 10%

Moped (klass 1 och
2); 6%

Fotgängare; 7%

Cykel; 8%

Lätt lastbil; 2% Traktor; 1%
Terrängskoter; 1%
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Hastighet
Till år 2010 gjordes en hastighetsöversyn på Gotland, där ett flertal vägar fick sänkt hastig-
hetsgräns. Sedan dess har antalet DSS minskat väsentligt på vägar med hastighetsgräns 50
km/tim och 70 km/tim, och sedan 2010 noteras ingen DSS på de fåtal sträckor där hastig-
hetsgränsen fortfarande är 90 km/tim. Under de senaste två åren har merparten av de svåra
olyckorna skett på vägar med 80 km/tim, se tabell 7.

Hastighetsgräns 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Totalt

30 km/tim 0 3 1 2 0 0 1 3 1 0 11

40 km/tim 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

50 km/tim 6 10 9 8 6 4 3 2 3 3 54

60 km/tim 0 0 0 0 3 1 4 1 4 2 15

70 km/tim 9 12 13 16 4 3 2 6 3 2 70

80 km/tim 0 0 0 0 3 4 14 10 12 10 53

90 km/tim 7 15 10 15 0 0 0 0 0 1 48

Okänt 5 6 3 5 16 5 4 5 4 1 54
Tabell 7 DSS fördelat på vägens hastighetsgräns 2006-2015. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Väghållare
I Gotlands län omkommer eller skadas flest personer svårt på det statliga vägnätet. Mellan
åren 2009 och 2011 noterades dock en kraftig minskning av allvarliga olyckor på det statliga
vägnätet, vilket i viss mån kan kopplas till den ovan beskrivna hastighetsöversynen till år
2010. Sedan år 2011 har den positiva trenden avtagit och antalet dödade eller svårt skadade
på det statliga vägnätet är på ungefär samma nivåer som år 2006 och 2008. Notera liksom
tidigare att värdena för 2014 är underskattade.

Figur 28- DSS fördelat på väghållare. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

Enskild Kommunal Statlig Ej angivet



47

Kön
Den positiva utvecklingen mellan år 2006 och 2011 noteras bland både kvinnor och män,
även om män stod för den procentuellt största minskningen. De senaste tre åren ökade
antalet DSS återigen i länet. Observera att antalet för 2013-2015 är underskattade till följd av
bristande rapportering. Männen står för den procentuellt största ökningen och idag är lite
mer än 60 procent av alla som dödas eller skadas svårt i vägtransportsystemet på Gotland
män, se figur 29.

Figur 29- DSS fördelat på kön. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade

Ålder
En stor årlig variation noteras även när DSS fördelas på olika åldersgrupper, se figur 30. Den
generella nedgången mellan år 2009 och 2011 kan observeras i alla ålderskategorier. Sedan
2011 har dock antalet DSS ökat i alla ålderskategorier.

Figur 30- DSS fördelat på ålderskategori. Källa: STRADA
*Underrapportering avseende skadade
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I figur 31 visas hur DSS år 2014 fördelat på åldersgrupper förhåller sig till åldersgruppens
andel av totalbefolkningen på Gotland år 2014. Andelen DSS i åldersgrupperna barn 0-17 år
och 65 år eller äldre är större än andelen av totalbefolkningen som återfinns i ålders-
grupperna. Det motsatta förhållandet råder mellan unga vuxna 18-29 år och medelålders 30-
55 år.

Figur 31- DSS per åldersgrupp i förhållande till åldersgruppens andel av totalbefolkningen år 2015.
Källa: STRADA och SCB
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Diskussion och slutsatser
Antalet omkomna på väg varierar mycket från år till år. Den långsiktiga trenden för antalet
omkomna ser i dagsläget ut att minska i tillräckligt snabb takt för att klara etappmålet för
2020. Minskningen har framför allt skett för bilåkande och motorcyklister medan minsk-
ningen för fotgängare och cyklister inte går i samma takt.

En av de största utmaningarna i trafiksäkerhetsarbetet är att få ned antalet allvarligt
skadade. Det är tydligt att indikatorn inte är linje med nödvändig utveckling om etappmålet
för år 2020 ska uppnås. För att minska antalet allvarligt skadade i trafiken måste det
fortsatta arbetet sätta betydligt större fokus på en säker infrastruktur för fotgängare och
cyklister. Detta är särskilt viktigt med tanke på den stadigt ökande cyklingen i regionen.
Hjälmanvändningen bland cyklister är god i jämförelse med det nationella genomsnittet.

En analys av trafikolyckor med cyklister som Trafikverket region Stockholm har gjort visar
att majoriteten av olyckorna är singelolyckor. Ungefär en tredjedel av singelolyckorna kan
kopplas till brister i drift och underhåll. Analysen visar också att olyckor med andra cyklister,
gående eller mopedister är ett litet trafiksäkerhetsproblem, men att det kan bli ett växande
problem. Det fortsatta arbetet för ökad säker cykling behöver lägga större vikt på en säkrare
infrastruktur även på de ytor där cyklister och fotgängare är separerade från
motorfordonstrafiken.

Hastighetsefterlevnaden är fortfarande på en oacceptabelt låg nivå och utvecklingen är inte
är i linje med vad som krävs för att nå målet. Mätningar indikerar att region Stockholm/Öst
har en sämre än utvecklingen övriga regioner. En stor del av de statliga vägarna med
hastighetsgräns över 80 km/tim är mötesfria. De fortsatta åtgärdsbehovet handlar om att
anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard, åtgärder för säkrare
sidoområden, säkrare korsningar och säkrare passager för oskyddade trafikanter.

Antalet omkomna i personpåkörningar på järnväg har ökat under de senaste 10 åren. Det är
dock ett stor slumpmässig variation mellan olika år. Ett antal av de mest utsatta sträckorna
har fått nyligen fått nya stängsel och fler trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras
under de närmaste åren.
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