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Förord 
Utformning och drift av effektiva, säkra och miljövänliga vägtrafikanläggningar 
kräver ingående kunskap om sambanden mellan anläggningarnas utformning, 
trafikflöde, omgivning och resulterande effekter avseende framkomlighet, 
säkerhet och emissioner. 

Projektet ”Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV)” startades i 
november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning. Projektet 
genomförs i samarbete mellan KTH, VTI och LTH enligt en arbetsplan fastställd 
1999-11-29. Det övergripande syftet med projektet är att genom litteraturstudier, 
modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya 
effektmodeller och åtgärds/effektsamband. Målsättningen är att de resulterande 
effektmodellerna skall kunna användas som underlag för handböcker och 
datorprogram för konsekvensbedömningar av åtgärder för Vägverkets produkter 
och tjänster. Särskilt finns en koppling till den planeringsomgång som Vägverket 
kommer att genomföra år 2004.  

EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för framkomlighet, 
trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av vägtrafikanlägg-
ningar. En del i projektet rör trafiksäkerhet på länk i tätort med målsättning att 
utveckla tidigare framtagna modeller. Detta ställer krav på tillgång till bättre data 
om hastigheter och data om gatunätet, utformning och funktion. 

I en pilotstudie prövas möjligheterna att utnyttja de data som tagits fram vid de 
trafiknätsanalyser som en del kommuner har genomfört. Dessa analyser som 
baseras på det tillvägagångssätt som beskrivs i handboken "Lugna gatan" har 
genomförts av en stor mängd kommuner och kommer inom en nära framtid 
förmodligen att ha genomförts av merparten av landets kommuner. I denna 
dokumentation redovisas resultatet av denna pilotstudie. 

Uttag av olyckor har gjorts ur Vägverkets VITS-system av Arne Land. I övrigt 
svarar Hans Thulin för alla analyser och all dokumentation. 
 
Linköping januari 2003 
 
 
Arne Carlsson 
Delprojektledare vid VTI 
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1 Bakgrund 
En del i EMV-projektet rör trafiksäkerhet på länk i tätort. Målsättningen är att 
utveckla tidigare framtagna modeller. Detta ställer krav på tillgång till bättre data. 
Det gäller data om trafiksituationen och om hastigheterna och det gäller data om 
gatunätet – utformning och funktion. En möjlighet att komma över bättre data 
som prövas i denna pilotstudie är att utnyttja data som tagits fram vid de 
trafiknätsanalyser som kommunerna genomfört. Dessa analyser som baseras på 
det tillvägagångssätt som beskrivs i hanboken "Lugna gatan" har genomförts av 
en stor mängd kommuner och kommer inom en nära framtid förmodligen att ha 
genomförts av merparten av landets kommuner. Syftet med detta pilotprojekt är 
således att pröva den information som man använder sig av och tar fram vid 
nätanalysen. 
 
2 Val av mätplatser 
Fem kommuner som utfört trafiknätsanalys ingår i pilotstudien. Förutom att det 
skulle finnas god dokumentation över den genomförda trafiknätsanalysen skulle 
den vara genomförd med god ambitionsgrad. Fem kommuner valdes – Borås, 
Danderyd, Katrineholm, Uppsala och Vellinge. Dessa representerar olika 
storleksklasser då det gäller invånarantal. 
 
3 Metodik och genomförande  
Avsikten var att utnyttja information som kommunerna samlat in om väg-
/gatunätet via genomförda trafiknätsanalyser. De kartläggningar som gjorts och 
som finns redovisade i publicerade dokument har utnyttjats. Information 
inhämtades också via kontakt med kommunerna. Det gällde ytterligare 
information om trafikmängder, hastigheter och mer detaljerad information om 
gatunätet. Tanken var att man med hjälp av publicerade dokument och via dialog 
med kommunerna skall kunna hämta nödvändiga grunddata som är av god kvalité. 

Följande genomförandeplan gällde: 
1. Kartläggning och "kvantifiering" av gatunätet genom att utnyttja 

dokumentation från trafiknätsanalysen 
2. Komplettering med ytterligare information från kommunen 
3. Sammanställning och redovisning av den information som tagits fram 
4. Analys av olycksbilden 

 
Baserat på punkt 1 inhämtades följande information om gatunätet: 
Länktyp: genomfartsgata/infartsgata, övrig huvudgata och där det var möjligt 
också uppsamlingsgata. 
Gatulängd (i meter) avsnittsuppdelat. 
Antal korsningar. 
Typ av korsning, med indelning m.h.t. antal anslutningar och på kategorierna 
cirkulationsplats och trafikplats och planskilt. 
Separeringsform: cykling i körbanan, cykling på längsgående cykelbana. 
Antal platser där cyklister och gående korsar gatan. 
Motorfordonshastigheter där gående och cyklister korsar gatan. 
Motorfordonshastigheter längs gatuavsnitt. 
Trafikmängder. 
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4 Sammanställning och redovisning av 
information som tagits fram 

Det studerade nätet omfattade 8,7 mil i Borås kommun, 5,8 mil i Danderyds 
kommun, 2,9 mil i Katrineholms kommun, 11,1 mil i Uppsala kommun och 
3,8 mil i Vellinge kommun. Längden av det totalt studerade nätet var 32,3 mil. 
Det svarar mot cirka 5 % av det totala huvudgatunätets längd i landets kommuner. 

I följande tabeller visas resultat av kartläggningen av gatunäten samt redovisas 
olycks- och skadesituationen. I redovisningen har korsningar mellan huvudgator 
exkluderats. I redovisningen ingår inte gatunätet i Borås. Skälet till detta är att 
antalet olyckor där inte kunnat platsbestämmas med hjälp av VITS på ett 
tillfredsställande sätt. Gatunätet är dock inventerat på samma sätt som gjorts för 
övriga fyra kommuner. 

Materialet finns lagrat i databasform. De punkter som har redovisats i tabell 1 
kan kombineras, vilket ger möjlighet till betydande detaljeringsgrad då det gäller 
att skapa homogena kategorier och klasser av gatulänkar. Det som begränsar är 
självfallet materialets storlek och möjligheten att komma åt komplett information 
från kommunerna. Tabell 1 visar också vilken information som det i den här 
undersökningen varit möjlig respektive ej möjlig att komma åt från pilot-
kommunerna. Genom ytterligare kontakter med berörda kommuner bedöms det 
dock som möjligt att komma åt också den information som saknas i tabellen. 

I resterande del av avsnittet redovisas resultat knutna till de faktorer som ingår 
i tabell 1. Vissa kombinationer görs av faktorerna. Länklängderna har mätts in via 
digitala kartor. Olycksinformationen har hämtats från VITS (Vägverkets 
informationssystem för trafiksäkerhet). Den omfattar sedan år 1994 samtliga 
polisrapporterade olyckor. Då det gäller det kommunala väg-/gatunätet finns inget 
referenssystem liknande det som finns för det statliga vägnätet att utnyttja för 
platsbestämmning av olyckorna. Men information finns som regel i form av 
gatunamn, ofta kompletterat med gatunummer eller annan referensinformation. 
Den olycksinformation som används här gäller perioden 1994 t.o.m. 2001. 
 
Tabell 1 Information som inhämtas från pilotkommunerna via genomförda 
trafiknätsanalyser. 
Kommun Gatu- 

funktion 
Separe-

ringsform 
(cyklister) 

Bilars 
hastighet 
på länk 

G/c-
passage 
kvalité 

Antal 
kors-

ningar 

Fordons-
flöde 

Länk-
längd 

Olyckor 
skadade

Danderyd X  X X X X X X 
Katrineholm X X X X X X X X 
Uppsala X X X X X X X X 
Vellinge X    X  X X 
 
 
Gatunät och olyckor per kommun 
Tabell 2 visar längden av det nätanalyserade huvudgatunätet inklusive 
uppsamlingsgator. I Katrineholms kommun ingick inte uppsamlingsgator som 
särskild kategori i nätanalysen. Det gjorde inte heller kategorin genomfarts-
gata/infartsgata. Komplettering har skett i efterhand med denna information. Den 
totala nätanalyserade gatulängden i de fyra kommunerna var drygt 23 mil, vilket 
motsvarar 3 procent av det totala huvudgatunätets längd i landet.  
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Tabell 2 Längd i meter av det nätanalyserade huvudgatunätet. 
Kommun Genomfartsg/infartsg Övrig huvudgata Uppsamlingsgata Totalt 
Danderyd 6 635 27 205 24 145 57 985 
Katrineholm 16 574 13 508 – 30 082 
Uppsala 36 500 54 430 19 915 110 845 
Vellinge 9 209 14 385 13 485 37 079 
Totalt 68 918 109 528 57 545 235 991 

 
Av tabell 3 framgår att antalet korsningar var cirka 6 stycken per kilometer. Den 
nivån gällde också i respektive kommun. Avståndet mellan korsningarna var i 
genomsnitt cirka 165 meter. Materialet omfattade inte korsningar mellan 
huvudgatorna. Trafikmängden på anslutande gator i materialet var i huvudsak 
mindre än 1 000 fordon per dygn. Resultaten i tabellen visar också att antalet 
korsningar per kilometer var störst på uppsamlingsgata med medelavståndet 
125 meter mellan korsningarna och minst på genomfartsgata/infartsgata med 
325 meter mellan korsningarna. 
 
Tabell 3 Antal korsningar (exklusive korsningar mellan huvudgator). 
Kommun Genomfart/infart Övr huvudgata Uppsamlingsgata Totalt 
 Antal Per km Antal Per km Antal Per km Antal Per km
Danderyd  13 2,0  191 7,0  177 7,3  381 6,6 
Katrineholm  68 4,1  97 7,2  – –  165 5,5 
Uppsala  121 3,3  350 6,4  141 7,1  612 5,5 
Vellinge  13 1,4  90 6,3  138 10,2  241 6,5 
Totalt  215 3,1  728 6,6  456 7,9  1 399 5,9 

 
Tabell 4 visar antalet personer som skadats eller dödats på huvudnätet under 
åttaårsperioden 1994 till 2001. Resultatet gäller exklusive olyckor i korsningar 
mellan huvudgator. Totalt gällde att nästan ett skadefall (polisregistrerat sådant) 
eller dödsfall inträffade per år och kilometer på det aktuella gatunätet. 
Samvariation förelåg mellan skade- och dödstal per länklängd och kommunstorlek 
sett till antal invånare. Resultatet i tabell 4 visar att ett dödsfall inträffar per vart 
100:e år och kilometer och ett polisregistrerat svårt skadefall per vart 5:e år och 
kilometer.  
 
Tabell 4 Antal dödade och skadade år 1994–2001 på det nätanalyserade 
huvudnätet (exklusive korsningar mellan huvudgator). Källa: VITS. 

 
Dödade Svårt 

skadade
Lindrigt 
skadade

Totalt Antal per 
5 år och km 

Danderyd  0  20  74  94 1,01 
Katrineholm  3  21  98  122 2,53 
Uppsala  16  354  1 051  1 421 8,01 
Vellinge  0  4  24  28 0,47 
Totalt  19  399  1 247  1 665 4,41 
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Tabell 5 Dödade och skadade per 5 år och kilometer på det nätanalyserade 
huvudnätet i de fyra kommunerna (exklusive korsningar mellan huvudgator). 
Källa: VITS, data från perioden 1994–2001. 
Totalt Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 0,073 1,215 4,308 5,595 
Övr huvudgata 0,063 1,449 4,143 5,655 
Uppsamlingsg 0,000 0,119 0,500 0,619 
Totalt 0,050 1,057 3,303 4,410 

 
 

Gatufunktion – färdhastighet, g/c-passagers säkerhet, antal kors-
ningar 
Av tabell 6 framgår att bilarnas (bedömda) genomsnittliga färdhastighet var lägre 
än 30 km/h på 2,5 % av det aktuella gatunätet (här begränsat till det 
nätanalyserade huvudgatunätet i Danderyd, Katrineholm och Uppsala). Antalet 
platser där g/c-trafikanter hade anspråk att korsa gatan var 4,4 stycken per 
kilometer dvs. en passageplats per var 225:e meter. Motsvarande avstånd var 
333 meter på genomfarts-/infartsgata, 185 meter på övrig huvudgata och 
217 meter på uppsamlingsgata. Av passageplatserna var 11 % klassificerade med 
grön kod dvs. bedömda som trafiksäkra och övriga som trafiksäkerhetsmässigt  
bristfälliga. På genomfartsgata/infartsgata var andelen g/c-passager med grön kod 
20 %, på övrig huvudgata 11 % och på uppsamlingsgata 9 %.  



 

VTI notat 18-2003 9 

 
Tabell 6 Det nätanalyserade huvudgatunätets längd i Danderyds, Katrineholms 
och Uppsala kommuner fördelat efter gatufunktion och färdhastighet. Samtidig 
redovisning av antalet passageplatser, säkerhetsbedömda med färgkod enligt 
"Lugna gatan" samt antal korsningar (exklusive korsningar mellan huvudgator) 
på länkavsnitten. 
Genomfartsg/infg <30 km/h 30–50 km/h >50 km/h Totalt 
Längd, meter 700 8 605 3 9326 48 631 
Röd/km 0,0 2,9 2,0 2,1 
Gul/km 0,0 0,7 0,3 0,3 
Grön/km 2,9 0,2 0,6 0,6 
Korsn./km 2,9 4,5 3,6 3,7 
     
Övr huvudgata <30 km/h 30–50 km/h >50 km/h Totalt 
Längd, meter 3 335 15 925 62 389 81 649 
Röd/km 0,0 5,0 3,8 3,9 
Gul/km 4,8 2,6 0,2 0,9 
Grön/km 2,1 0,5 0,5 0,6 
Korsn./km 6,3 7,3 7,0 7,0 
     
Uppsamlingsg. <30 km/h 30–50 km/h >50 km/h Totalt 
Längd, meter 0 7 864 31 360 39 224 
Röd/km 0 0,9 3,7 3,2 
Gul/km 0 3,2 0,4 1,0 
Grön/km 0 0,3 0,4 0,4 
Korsn./km 0 8,0 6,9 7,1 
     
Totalt <30 km/h 30–50 km/h >50 km/h Totalt 
Längd, meter 4 035 32 394 133 075 169 504 
Röd/km 0,0 3,4 3,2 3,2 
Gul/km 4,0 2,2 0,3 0,7 
Grön/km 2,2 0,4 0,5 0,5 
Korsn./km 5,7 6,7 5,9 6,1 
 
Tabell 7 visar trafikarbetet på det nätanalyserade huvudgatunätet i Danderyds, 
Katrineholms och Uppsala kommuner. Cirka 5 % av trafikarbetet utförs på länk 
där färdhastigheten är mindre än 30 km/h. Drygt 70 % av trafikarbetet utförs på 
länk där färdhastigheten överstiger 50 km/h. 
 
Tabell 7 Trafikarbete (miljoner fordonskilometer) på det nätanalyserade huvud-
gatunätet i Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommuner fördelat efter 
gatufunktion och färdhastighet. 
Trafikarbete (miljon fem) <30 km/h 30–50 km/h >50 km/h Totalt 
Genomfartsg/infartsg 6,4 44,9 165,3 216,6 
Övrig Huvudgata 18,1 76,1 173,1 267,3 
Uppsamlingsgata 0,0 4,3 29,3 33,6 
Totalt 24,5 125,3 367,8 517,5 
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Figurerna 1 och 2 visar att skadade och dödade, relaterat till trafikarbetet, är lägst 
på genomfarts-/infartsgata och högst på uppsamlingsgata. Störst är mängden 
skadade och dödade i olyckor mellan g/c-trafikant och bilar, relaterat till 
trafikarbetet, på övrig huvudgata. 
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Figur 1 Svårt skadade och dödade per miljon fordonskilometer på det aktuella 
gatunätet i Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommuner (korsning mellan 
huvudgator är exkluderade). Indelning efter gatufunktion. Olycksdata från VITS, 
period 1994–2001. 
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Figur 2 Skadade och dödade per miljon fordonskilometer på det aktuella 
gatunätet i Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommuner (korsning mellan 
huvudgator är exkluderade). Indelning efter gatufunktion. Olycksdata från VITS, 
period 1994–2001. 
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Figurerna 3 och 4 visar att antalet dödade och skadade relaterat till trafikarbetet är 
högst på länk med färdhastighet <30 km/h och lägst på länk med färdhastighet 
>50 km/h. Denna minskning av antalet dödade och skadade framstår än mer 
tydligt då olyckor mellan g/c-trafikanter och motorfordon studeras. 
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Figur 3 Svårt skadade och dödade per miljon fordonskilometer på det aktuella 
gatunätet i Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommuner (korsning mellan 
huvudgator är exkluderade). Indelning efter färdhastighet. Olycksdata från VITS, 
period 1994–2001. 
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Figur 4 Skadade och dödade per miljon fordonskilometer på det aktuella 
gatunätet i Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommuner (korsning mellan 
huvudgator är exkluderade). Indelning efter färdhastighet. Olycksdata från VITS, 
period 1994–2001. 
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Separeringsform 
G/c- bana fanns längs 70 % av genomfarts-/infartsgatorna, något mindre längs 
övriga huvudgator och längs 51 % av den samlade längden av uppsamlings-
gatorna – se tabell 8.  
 
Tabell 8 Separeringsform för cykeltrafiken. Längd i meter. Data från 
Katrineholms och Uppsala kommuner. 
 Ej g/c-nät 

 
Cykling i 
körbanan 

G/c-bana Totalt 
 

Genomfartsg/infartsg 11 654 22 4 529 9 36 891 70 53 074 100 %
Övrig huvudgata  15 053 22 7 188 11 45 697 67 67 938 100 %
Uppsamlingsgata 8 625 43 1 110 6 10 180 51 19 915 100 %
Totalt 35 332 25 % 12 827 9 % 92 768 66 % 140 927 100 %
 
Figurerna 5 och 6 visar att antalet skadade och dödade i olyckor mellan g/c-
trafikanter och motorfordon är störst, relaterad till vägsträckan, på länk där g/c-
bana saknas. Detta förhållande framstår klarast för kategorin "Övriga huvud-
gator". 
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Figur 5 Svårt skadade och dödade i olyckor mellan g/c-trafikant och motor-
fordon per 5 år och kilometer. Resultatet gäller aktuella gatunät i Katrineholms 
och Uppsala kommuner (korsning mellan huvudgator är exkluderade). 
Olycksdata från VITS, period 1994–2001. 
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Figur 6 Skadade och dödade i olyckor mellan g/c-trafikant och motorfordon per 
5 år och kilometer. Resultatet gäller aktuella gatunät i Katrineholms och Uppsala 
kommuner (korsning mellan huvudgator är exkluderade). Olycksdata från VITS, 
period 1994–2001. 
 
Trafikmängd och skadade och dödade 
I figur 7 har antalet skadade och dödade relaterats till bilflödet per dygn. De 
trendlinjer som är inlagda är grovt anpassade till datapunkterna och skall ses mer 
som exempel än som faktiska sambandsbeskrivningar. Trendlinjerna pekar på ett 
ökat antal skadade i g/c-olyckor med ökat bilflöde per sträcklängd, medan 
förhållandet då det gäller skadade och dödade i olyckor med motorfordon enbart 
(inklusive olyckstypen "övriga") är det omvända. Trendlinjen för totalen pekar på 
en minskning av antalet skadade och dödade (per sträcklängd) med ökat bilflöde. 
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Figur 7 Antal skadade och dödade per 5 år och kilometer på aktuellt gatunät i 
Katrineholms och Uppsala kommuner. Indelning med hänsyn till antal fordon per 
dygn. Olycksdata från VITS gällande åren 1994–2001. 
 
 
5 Kommentarer 
Sammanfattningsvis kan sägas att tillvägagångssättet att hämta in data från 
kommuner som gjort trafiknätsanalyser fungerade väl och gav tillfredsställande 
information. Till fördelen hör att kommuner som nyligen gjort nätanalys är 
uppdaterade på sitt gatunät och förfogar ofta över mer användbar information än 
den som redovisas i nätanalysdokumenten eller kan åtminstone på ett enklare sätt 
ta fram sådan information. 

Pilotstudien visar emellertid att det finns en variation mellan kommunerna då 
det gäller den information som tas fram och redovisas i nätanalysrapporterna. Det 
förefaller också föreligga skillnad mellan kommunerna då det gäller kvalitén på 
nätanalysdata. Det innebär om en större undersökning skall göras att omsorg 
måste ägnas arbetet med att välja ut lämpliga kommuner som data kan inhämtas 
från.  

Data som direkt kan erhållas från nätanalysrapporten eller enkelt inhämtas via 
kontakt med kommuner gäller: 

− Gatufunktion. Den indelning som görs är på genomfartsgata/infartsgata och 
övrig huvudgata. I en del nätanalyser beaktar man också uppsamlingsgata 

− Trafikmängder längs länken  
− Gatunätets kvalité då det gäller motorfordonens framkomlighet uttryckt 

som genomsnittlig färdhastighet enligt givna hastighetsklasser längs länkar 
− Korsningar längs länken samt platser där gående och cyklister korsar 

gatunätet 
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− Gång- och cykeltrafikanternas säkerhet i de platser där gående och cyklister 
passerar över gatan. Denna bedömning baseras till stor del på skattning (i 
tre eller fyra klasser) av bilarnas hastigheter över passageplatserna  

− Separeringsform då det gäller g/c-nätet enligt grundalternativen blandtrafik 
eller g/c-bana  

− Sträck- eller länklängd 
 
Data som är viktiga att ha tillgång till i en större undersökning och som regel 
måste inhämtas via extra kontakt med kommunen gäller:  
− Gång- och cykelflöden. Sådana data redovisas inte i nätanalysrapportena. 

Kommunerna gör som regel vissa räkningar av cykeltrafiken, men det sker i 
alltför begränsad omfattning för att ge ett tillräckligt täckande underlag. Då 
det gäller gåendetrafiken sker som regel enbart sporadiska mätningar. Ett 
alternativ som kan användas är att låta kommunerna på basis av sin erfarenhet 
skatta gående- och cykeltrafiken i punkter och längs sträckor och göra detta i 
tre eller fyra givna flödesklasser  

− Motorfordonsflödet i anslutande gator till länken. Av nätanalysrapporten 
framgår som regel fordonsflödet på anslutande huvudgator men inte på de 
anslutande lokalgatorna. Även här kan kommunerna bidra med skattningar i 
givna flödesklasser  

− Hastighetsgräns 
− Parkeringsförhållande 
− Körbanebredd 
− Planskildheter, hastighetsreducerande fysiska åtgärder 
 
Olycksdata som gäller de nätanalyserade gatunäten hämtas från Vägverkets 
informationssystem för trafiksäkerhet (VITS). Möjlighet finns också att hämta 
olycksdata direkt från kommunerna. Fördelen med att använda data från VITS är 
att man får samma typ av information. I VITS finns olycksinformation gällande 
alla vägar i landet från och med år 1994. En möjlig begränsande faktor då det 
gäller olyckor på det kommunala väg- och gatunätet är att det inte finns något 
system för att registrera platsen där olyckan inträffade liknande det som finns då 
det gäller olyckor på det statliga vägnätet. I denna undersökning utnyttjades VITS. 
Det förfarandet fungerade bra då det gällde fyra av de studerade kommunerna – 
inte lika bra då det gällde den femte. Kvaliteten på olycksdata och stringensen då 
det gäller ifyllandet varierar mellan kommuner och som det i andra sammanhang 
har visat sig också mellan vägverksregioner. Vid valet av kommuner till en större 
undersökning måste därför möjligheten att komma åt data på ett tillfredsställande 
sätt från VITS prövas.  
 



16 VTI notat 18-2003 

 



Bilaga 
Sid 1 (1) 

VTI notat 18-2003 

 
Dödade och skadade på det nätanalyserade huvudgatunätet i Danderyds, 
Katrineholms, Uppsala och Vellinge kommuner åren 1994–2001 (exklusive 
korsningar mellan huvudgator, inklusive uppsamlingsgator i samtliga kommuner 
utom Katrineholms). Indelning på olyckstyp. Källa: VITS. 
Cyklister - mf Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 5 21 69 95 
Huvudgata 2 85 163 250 
Uppsamlingsg 0 2 13 15 
Totalt 7 108 245 360 

 
Gående - mf Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 0 12 14 26 
Huvudgata 2 42 66 110 
Uppsamlingsg 0 2 1 3 
Totalt 2 56 81 139 

 
Motorf (enbart) Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 3 92 343 438 
Huvudgata 7 94 419 520 
Uppsamlingsg 0 5 26 31 
Totalt 10 191 788 989 

 
Övrigt Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 0 9 49 58 
Huvudgata 0 33 78 111 
Uppsamlingsg 0 2 6 8 
Totalt 0 44 133 177 

 
Totalt Dödade Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 
Genomfart/infart 8 134 475 617 
Huvudgata 11 254 726 991 
Uppsamlingsg 0 11 46 57 
Totalt 19 399 1 247 1 665 
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