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Trañlsäkerhet i Vägverkets regioner

av Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Stora skillnader för trafiksäkerheten i olika delar av Sverige

Vägverkets sju regioner visar skillnaderi flera avse-

enden som har koppling till trañksäkerhets-

situationen. Bilåkandet är större i mindre kommu-

ner. Bilparken är som regel äldre i mindre kommu-

ner. Bussåkandet är däremot oberoende av kommun-

storlek. Dödsrisken för gående och cyklister är högst

i de mindre kommunerna.

Även olyckssituationen på statsvägnätet i de olika

regionerna visar skillnader. Lägst dödskvot förelig-

ger på motorväg, högst dödskvot på motorled. Hög

dödskvot föreligger också på vägar smalare än 7

meter. Andelen dödade, eller sannolikheten att ska-

dan är dödlig, är högre på vägar med högre hastig-

hetsgräns.

På uppdrag av Vägverket har VTI beskrivit

trañksäkerhetssituationen i Vägverkets sju regioner.

Beskrivningen har baserats på data från SIKA/SCB:s

officiella trañkskadestatistik, Socialstyrelsens sluten-

vårdsstatistik och Vägverkets olycksdatabank och infor-

mationssystem för trafiksäkerhet (VITS). Dessutom har

data från Vägverkets och VTI:s enkätbaserade trafik-

säkerhetsundersökning, TSU92-, utnyttjats samt viss

bakgrundsinforrnation från andra statistikkällor.

Vägverkets sju regioner skiljer sig åt i avseenden

som direkt eller indirekt har koppling till trañksäkerhets-

situationen. Sådana påverkande faktorer är olika

demografiska förhållanden: befolkningsstorleken,

befolkningstätheten, befolkningens fördehiing på lands-

bygd och tätort, tätortsstorlek och kommunstorlek.

Regionerna Norr och Mitt harjämfört med övriga regio-

ner stor andel av befolkningen boende i mindre kommu-

ner och i glesbygd och små tätorter. I region Stockholm

bor 94% av befolkningen i tätort, vilket kan jämföras

med 76% i region Mitt, den av regionerna som har minst

andel tätortsbefolkning.

Bilimiehavet, antalet bilar per antal invånare, är

större i mindre kommuner, vilket visar sig i ett större bil-

åkande i mindre kommuner än i större. Till detta hör

också att bilparken som regel är äldre i mindre kommu-

ner än i större. Bussåkandet sett per kommunindivid är

tämligen oberoende av kommunstorlek.
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Cyklandet och gåendet sett per individ är som regel

större i större kommuner. Generellt gäller att en större

andel av cyklandet och gåendet sker separerat från bil-

trafiken i större kormnuner än i mindre. För cyklister

gäller att drygt hälften av cyklandet sker på cykelbana

eller cykelväg, dvs. separerat från biltrafiken. I de minsta

kommunema med invånarantal understigande 7 500 per-

soner är denna andel en femtedel. Hälften av cyklandet

sker i dessa kommuner på landsväg, vilket kan jämfö-

ras med 5% i de större kommunerna med invånarantal

Överstigande 100 000. Som regel gäller att andelen äldre

kommuninvånare är större i mindre kommuner och

sålunda också inslaget av äldre cyklister och gående i

dessa kommuner.

Dödsrisken för gående och cyklister är högst i de

mindre kommunerna. Den är högre utanför än i tätort.

I rapporten görs en analys av olyckssituationen på

statsvägnätet i de olika regionerna. Indelning görs på

hastighetsgräns, vägtyp och vägbredd. Lägst dödskvot

föreligger på motorväg, högst dödskvot på motorled.

Hög dödskvot föreligger också på vägar med bredd

understigande 7 meter. Generellt gäller att andelen

dödade, eller sannolikheten att skadan är dödlig, är

högre på vägar med högre hastighetsgräns. Exempelvis

är denna sannolikhet nästan tre gånger högre på 13-

metersväg med hastighetsgräns 110 km/h jämfört med

på 13-metersväg med hastighetsgräns 70 krn/h.

Icke oväsentliga skillnader föreligger mellan regio-

nerna då det gäller trañkarbetets fördelning på hastig-

hetsgräns och vägtyp. I region Stockholm sker hälften

av trañkarbetet på motorväg. Nästan hälften av detta

sker på avsnitt med hastighetsgräns 90 km/h eller lägre.

I region Norr sker en tredjedel av trafrkarbetet på vägty-

pen vanlig väg med hastighetsgräns 110 km/h. En fjär-

dedel av detta sker på avsnitt där vägbredden understiger

7 meter.

Nedan följer en kort redovisning av förhållanden som

gäller för de olika regionerna:



Region Norr

6% av befolkningen, 79% i tätort, 29 kommuner

(median 7 800 inv.), 27% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Större bilinnehav, äldre bilpark.

Regioninvånarna kör mer bil, åker mer buss, cyklar

något mer.

Mindre andel gc-trafikanter som färdas på gång-/

cykelbanor, större andel cyklar och som gårpå lands-

väg.

18% av statsvägnätets längd och 7% av statsväg-

nätets trafikarbete, större andel trafikarbete på 110-

väg, som är av typen vanlig väg , större andel traf1k-

arbete på smal vanlig väg med hastighets gräns 110

km/h, mindre andel trafikarbete på vägar med has-

tighetsgräns 70 km/h eller lägre.

Gc-trañkanternas dödsrisk är som genomsnittligt för

riket.

Högre dödskvot på statsvägnätet.

Region Mitt

11% av befolkningen, 76% i tätort, 40 kommuner

(median 15 300 mv), 21% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Större bilinnehav, äldre bilpark.

Regioninvånarna kör mer bil och åker mer bil som

passagerare.

Mindre andel cyklister som cyklar på cykelbana och

större andel som cyklar på landsväg.

20% av statsvägnätets längd och 14% av statsväg-

nätets traflkarbete, större andel trafikarbete på 110-

väg, som är av typen vanlig väg , större andel trafik-

arbete på vägar med hastighetsgräns 50 km/h, tätorts-

vägar.

Högre dÖdsrisk för gc-trañkantema.

Högre dödskvot på statsvägnätet.

Region Stockholm
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20% av befolkningen, 94% i tätort, 26 kommuner

(median 38 300 mv), 1% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Mindre bilinnehav, yngre bilpark.

Regioninvånarna kör mindre bil och åker mer buss,

cyklar mindre, går mer (i traflkmilj ö).

Större andel gc-trafikanter på det separerade gc-

nätet, liten exponering utanför tätort.

4% av statsvägnätets längd och 12% av statsväg-

nätets trafikarbete, större andel trafikarbete på vägar

med 110 km/h, större trafikarbete på motorväg,

något större traflkarbete på vägavsnitt med hastig-

hetsgräns 70 km/h eller lägre, allt trafikarbete i 110-

miljö sker på motorväg, nästan hälften av trafik-

arbetet på motorväg sker på avsnitt med hastighets-

gräns 90 km/h eller lägre.

Lägre dÖdsrisk för gc-trafikanterna.

Lägre dödskvot på statsvägnätet.

Region Väst

23% av befolkningen, 81% i tätort, 73 kommuner

(median 13 800 inv.), 20% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Något större bilinnehav.

Regioninvånama reser ungefär lika mycket som riks-

invånarna.

Större andel gc-trafikanter utanför tätort, större

andel gc-trafikanter som förflyttar sig på landsväg.

20% av statsvägnätets längd och 26% av statsväg-

nätets trañkarbete, trafikarbetets fördelning på väg-

typ och hastighetsgräns överensstämmer väl med vad

som gäller för riket.

Något högre dÖdsrisk för gc-trafikantema.

Samma storlek på dödskvoten på statsvägnätet i

regionen som för statsvägnätet totalt.

Region Mälardalen

12% av befolkningen, 83% i tätort, 38 kommuner

(median 15 100 inv.), 18% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Regioninvånarna cyklar mer, åker något mer buss

och kör något mer bil.

Större andel som cyklar på cykelbana.

11% av statsvägnätets längd och 14% av statsväg-

nätets trañkarbete, mindre andel trafikarbete på

vägar med hastighetsgräns 110 km/h, mindre traflk-

arbete på vanlig väg med hastighetsgräns 110 km/h,

mer på motorled med 110 km/h, något mindre andel

trafikarbete på avsnitt med hastighetsgräns 70 km/h

eller lägre.

Ungefär samma dödsrisk för gc-trafikanterna som

gäller totalt för riket.

Samma storlek på dödskvoten på statsvägnätet i

regionen som för statsvägnätet totalt.

Region Sydöst

15% av befolkningen, 81% i tätort, 49 kommuner

(median 16 000 inv.), 18% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Något större bilinnehav.

Regioninvånarna cyklar något mer.

18% av statsvägnätets längd och 17% av statsväg-

nätets trañkarbete, något större andel trafikarbete på

vägar med hastighetsgräns 110 km/h, mer trafik-

arbete på 13-metersväg och motorled med hastig-

hetsgräns 110 km/h.

Lägre dÖdsrisk för gc-trafikanterna.

Samma storlek på dödskvoten på statsvägnätet i

regionen som för statsvägnätet totalt.
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Region Skåne

13% av befolkningen, 87% i tätort, 33 kommuner

(median 17 600 inv.), 16% i kommuner med max.

15 000 invånare.

Regioninvånama cyklar mer, åker mindre som bil-

och busspassagerare, kör något mer bil.

8% av statsvägnätets längd och 12% av statsväg-

nätets trañkarbete, något större andel traflkarbete på

VTI MEDDELANDE 845

llO-avsnitt, nästan allt detta sker på motorväg

mindre andel trañkarbete på vägar med hastighets-

gräns 70 km/h eller lägre.

Något högre dödsrisk för cyklister.

Samma storlek på dödskvoten på statsvägnätet i

regionen som för statsvägnätet totalt.
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Traffic safety in the seven regions of the National Road Administration

by Hans Thulin

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

Major inter-regional differences in Sweden s traffic safety

The seven regions of the Swedish National Road Ad-

ministration demonstrate differences in several

respects concerning the traffic safety situation. Car

travel is more extensive in smaller municipalities,

where the car fleet is usually older. However, bus

travel is independent of the size of the municipality.

The risk of being killed on the roads is highest for

pedestrians and cyclists in the small municipalities.

There are also inter-regional differences in the

accident situation on the public road network. The

lowest fatality rate is found on motorways and the

highest on arterial roads. The fatality risk is also high

on roads with a width of less than 7 metres. The

number of killed, or the probability of an injury

being fatal, is higher on roads with a high speed

limit.

The Institute has investigated the traffic safety situation

in the seven regions of the National Road Administra-

tion. The report is based on data from the official traffic

injury statistics of the SHiA/SCB, the hospitalisation

statistics of the National Board of Health and Welfare,

the National Road Administration°s accident database

and information systems on traffic safety (VITS). In

addition, data from the questionnaire-based traffic safety

investigation conducted by the National Road Admi-

nistration and the VTI, TSU92-, have been used,

together with certain background information from other

statistical sources.

The seven regions of the National Road Administra-

tion differ in various respects directly or indirectly

connected with the traffic safety situation. Among the

influential factors are demographic conditions such as

population size, population density, population distribu-

tion between rural and urban areas, size of urban areas,

and size ofmunicipalities. Compared with other regions,

the Northern and Central regions have a large propor-

tion of the population living in small municipalities,

sparsely populated areas and small urban areas. In the

Stockholm region, 94% of the population live in urban

areas, compared with 76% in the Central region, the

region with the smallest proportion of the population

living in urban areas.
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The level of car ownership, i.e. the number of cars

in relation to the number of inhabitants, is higher in

small municipalities, which is manifested by more

extensive car use in these municipalities compared to

larger ones. Furthermore, the car fleet is usually older

in small municipalities than in large ones. Bus travel per

inhabitant is more or less independent of size of

municipality.

Cycling and walking per individual are generally

more extensive in large municipalities. On the whole, a

larger proportion of cycling and walking is separated

from car traffic in large municipalities than in small

ones. Just over half the cycling takes place on cycle

tracks, i.e. tracks separated from motor traffic. In the

smallest municipalities with a population of less than

7,500, the proportion is 20%. In these municipalities,

half of all cycling takes place on main roads, compared

with 5% in the municipalities with a population

exceeding 100,000. As a rule, the proportion of elderly

inhabitants is greater in small municipalities and thus the

proportion of elderly cyclists and pedestrians in also

greater.

The death risk for pedestrians and cyclists is high-

est in the small municipalities. It is higher outside urban

areas than within.

The report includes an analysis of the accident

situation on the public road network in the various

regions. A division is made according to speed limit,

type of road and road width. The lowest death rate is

found on motorways, and the highest on arterial roads.

High death rates are also found on roads less than seven

metres wide. In general, the proportion of children, or

the probability of an injury being fatal, is highest on

roads with higher speed limits. For example, the risk is

almost three times higher on a l3-metre road with a

speed limit of 110 km/h than on a 13-metre road with a

speed limit of 70 km/h.

Significant differences were found between regions

in the distribution ofvehicle mileage according to speed

limit and type of road. In the Stockholm region, half of

the vehicle mileage is on motorways. Almost half ofthis

is on sections with a speed limit of 90 km/h or less. In
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the Northern region, 33% of the traffic mileage is on

ordinary roads with a speed limit of 110 km/h. 25% of

this is on sections where the road is less than 7 metres

wide.

The following is a short description of conditions in

the various regions:

Northern region

6% of the population, 79% in urban areas, 29%

municipalities (median 7,800 inhabitants), 27% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

Higher level of car ownership, older car fleet.

The region°s inhabitants use their cars more, travel

more by bus, and cycle somewhat more.

A smaller proportion of cyclists and pedestrians

travel on pedestrian/cycle paths, while a larger pro-

portion cycle and walk on the main roads.

18% ofthe length ofthe public road network and7%

of the traffic mileage, a larger proportion of vehicle

mileage on 110 km/h roads which are of the

ordinary road type, a larger proportion of vehicle

mileage on narrow ordinary roads with a speed

limit of 110 km/h, a smaller proportion of vehicle

mileage on roads with a speed limit of 70 km/h or

less.

The death risk for pedestrians and cyclists is average

for the country.

A higher death rate on the public road network.

Central region

11% of the population, 76% in urban areas, 40

municipalities (median 15,300 inhabitants), 21% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

Higher level of car ownership, older car fleet.

The region°s inhabitants drive a car more often and

travel more as passengers in a car.

A smaller proportion of cyclists use cycle tracks and

a larger proportion cycle on main roads.

20% of the length of the public road network and

14% of the vehicle mileage on public roads, a larger

proportion of vehicle mileage on 110 km/h roads of

the ordinary road type, a larger proportion of

mileage on roads with a 50 km/h speed limit, urban

roads.

Higher death risk for cyclists and pedestrians.

Higher death rate on the public road network.

Stockholm region

M

20% of the population, 94% in urban areas, 26

municipalities (median 38,300 inhabitants), 1% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

Lower level of car ownership, younger car fleet.

The region°s inhabitants drive a car less and travel

more by bus. They cycle less and walk more (in

traffic environments).

A larger proportion of cyclists and pedestrians on the

separated cyclist and pedestrian network. Less

exposure outside urban areas.

4% ofthe length ofthe public road network and 12%

of the vehicle mileage on the public road network.

A larger proportion of vehicle mileage on 110 km/h

roads, somewhat more mileage on sections with a

limit of 70 km/h or less. All mileage in 110 km/h

environment on motorways. Almost half of the

mileage on motorways with a speed limit of 90 km/

11 or less.

Lower death risk for pedestrians and cyclists.

Lower death rate on the public road network.

Western region

23% of the population, 81% in urban areas, 73

municipalities (median 13,800 inhabitants), 20% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

Somewhat higher level of car ownership.

The region°s inhabitants travel to approximately the

same extent as the national average.

Larger proportion of pedestrians and cyclists outside

urban areas. Larger proportion of pedestrians and

cyclists using main roads.

20% of the public road network and 26% of the

vehicle mileage on the public roads. Distribution of

vehicle mileage according to type ofroad and speed

limit agrees well with the national distribution.

Somewhat higher death risk for pedestrians and

cyclists.

Same death rate on the public road network in the re-

gion as for the public road network as a whole.

Mälardalen region

12% of the population, 83% in urban areas, 38

municipalities (median 15,100 inhabitants), 18% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

The region°s inhabitants cycle more, travel some-

what more by bus and drive a car somewhat more.

A larger proportion of cyclists use cycle tracks.

11% of the public road network and 14% of the

vehicle mileage in the public road network. A smal-

ler proportion of vehicle mileage on roads with a 110

km/h limit, less mileage on ordinary roads with a 110

km/h limit, more on arterial roads with a 110 km/h

limit, and somewhat smaller proportion of mileage

on sections with a limit of 70 km/h or less.

Approximater the same death risk for pedestrians

and cyclists as the national average.
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Same death rate on the region s public road network

as the national average for the public road network.

South-eastern region

15% of the population, 81% in urban areas, 49

municipalities (median 16,000 inhabitants), 18% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants.

Somewhat higher level of car ownership.

The region°s inhabitants cycle somewhat more.

18% of the public road network and 17% of the

vehicle mileage on the public road network. A some-

what higher proportion of vehicle mileage on roads

with a 110 km limit, more mileage on 13-metre roads

and arterial roads with a 110 km/h limit.

Lower death risk for pedestrians and cyclists.

Same death rate on the region°s public road network

as the national average for the public road network.
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Skåne region

13% of the population, 87% in urban areas, 33

municipalities (median 16,000 inhabitants), 16% in

municipalities with less than 15,000 inhabitants).

Region°s inhabitants cycle somewhat more, travel

less as car and bus passengers, and drive a car some-

what more.

8% of the public road network and 12% of the

vehicle mileage on the public road network. A some-

what higher proportion of vehicle mileage on roads

with a 110 km/h limit, almost all of this on

motorways. A smaller proportion ofmileage on roads

with a 70 km/h limit. - Somewhat higher death risk

for cyclists.

Same death rate on the region s public road network

as the national average for the public road network.
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1 Bakgrund och syfte

Vägverket är indelat i sju väghållningsregioner. Region

Norr och region Mitt är de till ytan två största regio-

nerna. Inom dessa regioners geografiska gränser ligger

två tredjedelar av landets yta. Region Skåne och region

Stockholm är de till ytan två minsta regionerna. Dessa

omfattar endast 5% av landets yta. Förutom skillnader

i geografisk yta föreligger andra skillnader som kan vara

av betydelse för trafiksäkerheten och ligga bakom skill-

nader i risk- och olyckstal. Folkmängd och befolknings-

sammansättning, fördelning på bebyggelseslag, tätorts-

storlek eller kommunstorlek är sådana övergripande
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Region Norr

% Regh
nmiu

förhållanden som varierar mellan regionerna och som

också innebär att resvanorna eller resmönstret i vissa

delar skiljer sig åt. Väg- och gatunätets utformning och

trafikmängderna på dessa varierar också mellan regio-

nerna. Klimat- och ljusförhållandet är andra faktorer

som har inverkan på olycks- och risksituationen.

Syftet med denna undersökning är att göra en

beskrivning av trafiksäkerheten i Vägverkets sju regio-

ner och därvid använda statistik som belyser trafik-

säkerhetssituationen ur olika aspekter.

  

     
Hâmösand
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2 Datakällor mm.

I undersökningen används huvudsakligen följande

statistikkållor:

18

SIKA/SCB:s officiella trafikskadestatistik som om-

fattar polisrapporterade vägtrañkolyckor med per-

sonskada.

Vägverkets olycksdatabas och vägdatabank (VDB).

Olycksdatabasen innehåller information om alla

polisrapporterade trafikolyckor i landet, dvs. inte

enbart polisrapporterade personskadeolyckor som i

den officiella statistiken. Olycksinfonnation inhäm-

tas via Vägverkets informationssystem för trafiksä-

kerhet, VITS. Vägverkets vägdatabank, VDB, an-

vänds här för att erhålla information om trafikarbetet

(antal fordonskilometer) och våglängd. Denna infor-

mation är begränsad till statsvägnätet, dvs. i huvud-

sak det allmänna vägnätet utanför tätort och vägar av

karaktären genomfarter i tätort.

TSU92- som är en enkätbaserad trañksäkerhets-

undersökning som VTI genomför på uppdrag av

Vägverket. Undersökningen har pågått sedan 1992

med dagliga utskick av enkäter till slumpvis valda

personer i riket. En övre åldersgräns är satt till 85 år.

I undersökningen efterfrågas exponering med olika

färdsätt, exponering med cykelhjälm, fotgängar-

reflex, cykelbelysning, bilbälte, krockkudde mm.

Undersökningen är särskilt inriktad mot oskyddade

trafikanter. Information inhämtas om den traflkmiljö

gående och cyklister vistas i. Bland annat gäller det

exponering i tätort och utanför tätort, på cykel-/gång-

bana, på landsväg, i olika typer av korsningar etc.

Cirka 25 enkäter skickas ut dagligen.

Socialstyrelsens slutenvårdsstatistik den sk. patient-

statistiken. Data gäller här trafikskadade som intagits

i den slutna vården för behandling. Information an-

vänds om antal skadade, färdsätt samt om vårdtider.

Följande E-koder (uppkomstsätt till olyckan) an-

vänds: 819At.o.m. 819H, 819J, 819W, 819X, 826X

och 829X.

Dessutom används befolkningsstatistik, fordonsstatistik

och kommunstatistik via SCB och Kommunförbundet.
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3 Befolkning, bilpark m.m.

3.1 Invånarantal region Mitt med 76% och i region Norr med 79%. I

region Mitt bor 42% av befolkningen i glesbygd inklu-

I region Väst 00h i region StOCkhOlm, som är de tVå sive små tätorter med invånarantal understigande 2 000.
största regionerna befolkningsmässigt, bor tillsammans I bilaga 1 redovisas antal kommuner och folkmängd

43% W landets inVånare. Iregion Non , som är minst bor efter kommunstorlek för respektive region. Exempelvis
6% av invånarna och i region Mitt, som är den näst bor 27% av befolkningen i region Norr i kommuner med

minSta regionen bor 11% W landets inVånare- mindre än 15 000 invånare. Det rör sig om 21 kommu-

Iregion Väst finns 73 (25%) aV 1311dets kommuner- ner eller nästan tre fjärdedelar av antalet kommuner
I ÖVriga regioner är antalet kommuner mellan 26 (region inom region Norr. Motsvarande andel för befolkningen
Stockholm) och 49 (region Sydöst) - se tabell 1. i region Stockholm är 1%.

Som framgår av figur 1 bor 94% av region Stock-

holms befolkning i tätort. Minst tätortsandel återfinns i

  

Tabell 1 Antal invånare (31/12 1996), antal kommuner och antal tätorter i Vägverkets regioner Källa SCB.

Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Riket
holm dalen

lnvånare 524 215 966 108 1 802 301 2 054 182 1 082 378 1 300 947 1 114 368 8 844 499

6% 1 1 % 20% 23% 1 2% 1 5% 1 3% 1 00%

K 29 40 26 73 38 49 33 288
ommune' 10% 14% 9% _ 25% 13% 17% 11% 100%

T..t t 172 331 1 14 482 227 371 241 1 938

a Or 9' 9% 17% 6% 25% 12% 19% 12% 100%

 

Antalet invånare fördelat i procent på glesbygd och tätorter i olika storleksklasser
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Figur 1 Folkmängden i Vägverkets regionerfördelad i procentpå glesbygd och tätort. Källa: SCB statistisk

årsbok 1997.
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3.2 Antal bilar och bilålder
Flest personbilar per invånare återfinns i regionerna Mitt

och Norr. Minst antal i förhållande till antalet invånare

återfinns i region Stockholm. I region Mitt är även

antalet bussar störst i förhållande till folkmängden. I

region Norr är antalet lastbilar störst i förhållande till

folkmängden - se tabellerna 2 och 3.

Bilinnehavet är mindre i större kommuner. Det gäller för

riket och det gäller för samtliga regioner. Exempelvis är

antalet personbilar i förhållande till folkmängden 15%

lägre i kommuner med invånarantal 100 000 och fler

jämfört med i kommuner med invånarantal under-

stigande 7 500 - se tabell 4.

  

Tabell 2- Antal bilar i trafik i Vägverkets regioner och 1' landet totalt den 31/12 1996. Källa: SCB.

Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt *
holm dalen

P b.| 237 449 445 478 629 840 872 417 448 775 556 759 464 191 3 654 909
erson '31 6% 12% 17% 24% 12% 15% 13% 100%

B 1 131 1 682 2 826 3 275 1 817 2 396 1 626 14 753
336 8% 11% 19% 22% 12% 16% 11% 100%

L M 18 252 40 038 59 017 71 810 38 029 45 341 39 263 311 750
as 'ar 6% 13% 19% 23% 12% 15% 13% 100%

 

* en lastbil och elva personbilar med okänd iänsbeteckning

      

Tabell 3 Antal bilar i trafik per 1 000 invånare i Vägverkets regioner 31/12 1996. Källa: SCB.

Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt
holm dalen

Personbilar 453 461 349 425 415 428 417 413

Bussar 2,2 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,5 1,7

Lastbilar 35 41 33 35 35 35 35 35

Tabell 4 Antalpersonbilar 1' trafikper 1 000 invånare. Indelningpå Vägverkets regioner ochpå

kommun efter antal kommuninvånare. Källa: SCB (317/12 1996).

Kommun- Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt
invånare holm dalen
<7 500 - 492 498 456 457 450 415 467

- 15 000 - 471 494 347 459 436 451 469 459

- 25 000 - 495 479 376 473 450 449 478 458

- 35 000 - 450 451 384 439 428 454 458 437

- 50 000 - 494 457 351 445 445 409 436 431

- 75 000 - 450 452 389 444 429 469 423

- 100 000 - 427 358 432 405 349 402

- 200 000 390 382 390 392 386

>200 000 307 340 337 324

Totalt 453 461 349 425 415 428 417 413

 

Högst bilålder återñnns i regionerna Norr och Mitt med

respektive 11,3 och 10,6 år. Lägst bilålder återfinns i

region Stockholm med 8,2 år - se tabell 5.

l riket är variationsvidden, skillnaden mellan den

kommun som har lägst genomsnittlig bilålder och den

som har högst, nästan 7 år. I regionerna är variationsvid-

den 2-3 år om man bortser från region Stockholm där

20

variationsvidden är som i riket totalt, dvs. nästan 7 år -

från 5,8 år som gäller Solna kommun till 12,5 år som

gäller Gotlands kommun. Exklusive Gotlands kommun

är variationsvidden 4 år.

Bilåldem är högre i mindre kommuner än i större.

Det gäller för riket totalt och det gäller för regionerna.
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Tabell 5 Genomsnittlig ålderpåpersonbilar i trafik årsmodellålder Indelningpå Vägverkets

regioner och på kommun efter antal invånare. Källa: SCB.

   

Kommun- Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt
invånare holm dalen

<7 500 - 11,6 11,5 10,1 10,2 10,0 9,4 10,7

- 15 000 - 11,7 11,3 8,8 9,7 9,9 9,6 9,6 10,1

- 25 000 - 11,5 10,7 9,3 9,6 10,1 9,4 9,1 9,8

- 35 000 - 11,3 10,3 8,5 9,2 9,6 9,1 9,0 9,3

- 50 000 - 11,6 10,6 8,4 9,2 9,3 10,1 9,3 9,6

- 75 000 - 11,1 10,6 8,5 8,9 9,1 9,0 9,3

- 100 000 - 9,7 8,5 9,0 9,6 8,9 9,1

- 200 000 10,6 9,4 9,2 8,6 9,3

>200 000 7,5 7,6 8,8 7,8

Totalt 11,3 10,6 8,2 9,0 9,6 9,3 9,1 9,3
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4 Dödade och skadade i förhållande till folkmängden

4.1 Skadedata från den officiella statistiken

Region Mitt har signifikant fler trafikdödade i förhål-

lande till folkmängden än någon annan av regionerna -

se figur 2. Region Stockholm har signifikant färre.

Övriga fem regioner har ungefär samma antal dödade i

förhållande till folkmängden. Region Stockholm är den

av regionerna som har minst andel trafikdödade utan-

12Dödade per 100 000 invånare

 

för tätort. Hälften av dödsfallen inträffar där utanför

tätort. I region Norr och Mitt sker tre fjärdedelar av

dödsfallen utanför tätort.

Om man enbart beaktar antal dödade i tätortsmiljö

relaterat till folkmängden fimier man att region Stock-

holm tillsammans med region Väst har ett något lägre

antal än övriga regioner.

                        

       

Totalt

10 Etätort

Tätort

8 - T

_ ___ ---------------------------- -- --- ------------ Riket
6 - totalt

4 _

2 - _ _____ ___ ___ ___ ___ ___ -- Riket
tämn

O 4 :ägg 097 Lao 2p5rnminv Loa Lao 1J1

Region: Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skåne

Figur 2

Region Mitt har signifikant fler dödade personbilister i

förhållande till folkmängden än någon av de övriga

regionerna - se tabell 6. Det gäller såväl förare som pas-

sagerare. Region Stockholm har ett lägre antal dödade

personbilister, relaterat till folkmängden, än någon

annan av regionerna. Det gäller både förare och passa-

gerare. Även region Skåne har ett lägre antal dödade
bilister (gäller såväl förare som passagerare) i förhål-

lande till folkmängden jämfört med Övriga regioner

exklusive region Stockholm.

Region Stockholm har signifikant färre antal dödade

motorcyklister och mopedister i förhållande till folk-

mängden än någon av övriga regioner. Övriga regioner

22

Dödaa'e per 100 000 invånare och är I' Vägverkets regioner. Datafrån åren 1994 t.0.m. 1996. Källa: SCB.

har ungefär samma antal dödade motorcyklister och

mopedister i förhållande till folkmängden.

Region Mälardalen och region Skåne har signifikant

fler dödade cyklister i förhållande till folkmängden än

någon av de övriga regionerna. Region Stockholm har

signifikant färre. Resterande fyra regioner har ungefär

samma antal dödade cyklister i förhållande till folk-

mängden.

Region Mitt har signifikant fler dödade gående i för-

hållande till folkmängden än någon annan av regio-

nerna. Övriga regioner har sinsemellan ungefär samma

antal dödade gående i förhållande till folkmängden.

Möjligen är antalet något större i region Väst.
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Tabell 6 Dödade per 100 000 invånare och år. Indelning på vägverksregion och trqfikant-

kategori. Datafrån åren 1992 t.0.m. 1996. Källa: SCB.

   

Region Bil- Bil- Mc Moped Cykel Gående Övrigt Totalt

förare passag.

Norr 4,2 1,5 0,5 0,2 0,6 1,0 0,3 8,3

Mitt 5,6 2,6 0,4 0,2 0,7 1,9 0,2 11,6

Stockholm 1,5 0,5 0,2 0,1 0,3 0,8 0,0 3,3

Väst 3,5 1,1 0,4 0,2 0,7 1,2 0,0 7,1

Mälardalen 3,8 1,8 0,5 0,1 1,1 0,8 0,1 8,1

Sydöst 3,6 1,6 0,5 0,1 0,6 0,9 0,0 7,4

Skåne 2,8 1,0 0,4 0,2 1,1 0,9 0,0 6,4

Totalt 3,3 1,3 0,4 0,1 0,7 1,0 0,1 7,0

 

4.2 Skadedata från Socialstyrelsens patient-

statistik

Socialstyrelsens patientstatistik omfattar personer som

tagits in i den slutna sjukvården för behandling. Som

regel gäller att trafikskada som angetts som svår av

polisen är av den omfattningen att behandling krävs i

den slutna sjukvården. Det av polisen registrerade an-

talet svårt skadade i vägtrafikolyckor är dock betydligt

mindre än det faktiska antalet, det som återfinns i den

slutna sjukvården. Den främsta orsaken till denna

diskrepans är att alla olyckor inte kommer till polisens

kännedom. Minst är mörkertalet, det för polisen okända

antalet skadade, i olyckor där bilar varit inblandade och

störst i olyckor med enbart oskyddade trafikanter inblan-

dade. Framförallt är mörkertalet stort i singelolyckor

med cykel.

Patientstatistiken upprättas i samband med utskriv-

ning från sjukvården. Det material som används i denna

undersökning omfattar personer som både skrivits in och

skrivits ut under åren 1994 respektive 1995. Det ger en

viss underskattning av det faktiska antalet skadade

eftersom en del av de aktuella skadade skrivs ut efter

demia period. Detta antal bedöms dock vara marginellt.

Upprepade vårdtillfällen för samma individ har antagits

ha haft att göra med samma trafikolycka, vilket också

kan ge en viss' underskattning av det faktiska antalet'

skadade.
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Figur 3 visar antalet skadade enligt Socialstyrelsens

patientstatistik i respektive region relaterat till

regionemas folkmängder. Som jämförelse visas i figu-

ren också antalet svårt skadade i polisrapporterade

olyckor. Störst antal trafikskadade i den slutna sjukvår-

den i förhållande till folkmängden återfinns i region

Norr och lägst värde i region Stockholm. Detta resultat

gäller också om antal svårt skadade enligt den officiella

statistiken användes. Man kan också konstatera att till-

skottet av antal skadade från patientstatistiken till

antalet svårt skadade enligt den officiella statistiken var

störst i region Norr, vilket skulle kunna indikera ett

större bortfall av svårt skadade i den officiella statisti-

ken då det gäller region Norr eller mindre benägenhet

hos polisen att klassificera skadan som svår. Region Mitt

var den av regionerna där patientstatistiken gav minst

tillskott till den officiella statistikens antal svårt

skadade. Detta berodde på ett stort antal polis-

registrerade svårt skadade bilister och motorcyklister i

förhållande till patientstatistikens antal- se figur 4.

Studier visar att en inte obetydlig andel av de

skadade som polisen angivit som lindrigt skadade

behandlats i den slutna sjukvården. Det imiebär att

polisen känner till och också registrerat information om

betydligt fler trafikanter som vårdats i den slutna sjuk-

vården änvad man kan förledas tro då man jämför svårt

skadade enligt den officiella statistiken med patient-

statistikens antal skadade.
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Skadade per 100 000 invånare

200 -

                             

* ' Soc.styrelsens pat.st:at. (sl utenvá rdsslzatistiken)

180 - r_- .
Offic. stat. (SCB). Gäller svårt skadade enl polisen

160 -

140 -
-- ___ -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ___ - Riket

120 -

100 -

80 -

60 -

_.__-- ___ ___ ___ ___ __ - Riket
40 -

20 -

0 J SEJ 0,97 1,80 2,05 miljinv 1,08 1,30 1,11

Region: Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skåne

Figur 3 Skadade i trafikolyckor per år och per 100 000 invånare i Vägverkets regioner. Skadade enligt Socialsty-

relsens patientstatistik, slutenvårdsstatistiken, (hela stapeln) och svårt skadade enligt den oficiella statistiken. Datafrån

åren 1994 och 1995.

    

 

   

     

I Bilförare El Bilpassagerare i Motorcyklister El Mopedister
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Region; Norr Mitt Stockholm Väst Nälar- Sydöst Skåne Riket Region; Norr Mit Stockholm Väst lVälar- Sydöst Skåne Riket
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Cyklister I Gående Övrigt, okänt I Totalt
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dalen dalen

Figur 4 Svårtskadade enligtpolisen ipolisrapporterade personskadeolyckor uttryckt iprocent av antal skadade enligt

Socialstyrelsenspatientstatistik (slutenvårdsstatistiken). Indelningpå vägverksregion ochpå trafikantkategori. Datafrån

åren 1994 och 1995.
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Tabell 7 visar antal skadade personer intagna i den slutna

sjukvården relaterat till antal invånare. Region Norr har

signifikant fler och region Stockholm signifikant färre

skadade per invånare än någon annan av regionerna.

Regionema Mälardalen och Skåne har också signifikant

färre antal skadade per invånare än övriga regioner

(exklusive region Stockholm).

Region Norr har signifikant fler skadade person-

bilister i förhållande till folkmängden än någon av

Övriga regioner. Det gäller såväl förare som passagerare.

Därnäst kommer region Mitt. Region Stockholm har

signifikant färre antal skadade personbilister per invå-

nare än någon av övriga regioner. Bland de kvarvarande

fyra regionerna har Mälardalen och Skåne något lägre

antal skadade personbilister per invånare. Skillnaden

kan hänföras till lägre antal skadade förare.

Tabell 7

Region Väst och region Sydöst har signifikant fler

skadade motorcyklister och mopedister i förhållande till

folkmängden än någon av övriga regioner och region

Stockholm signifikant färre. Kvarvarande fyra regioner

har ungefär samma antal skadade motorcyklister och

mopedister per invånare.

Region Norr har signifikant fler skadade cyklister i

förhållande till folkmängden än någon annan av regio-

nerna. Region Stockholm har signifikant färre. Reste-

rande fem regioner har ungefär samma antal skadade

cyklister per invånare.

Antalet skadade gående relaterat till folkmängden är

ungefär lika stort i samtliga sju regioner.

Trafikskadade som vårdats i den slutna sjukvården. Antal utskrivna per år och per

100 000 avfolkmängden. Indelningpå vågverksregion och trafhxzntkategori. Källa: Socialstyrel-

senspattentstatistik. Datafrån åren 1994 och 1995.

    

Region Bil- Bil- Motor- Mope- Cyklist Gående Ospec. Övriga Alla

förare passag. cyklist dist

Norr 55 28 9 7 69 9 3 1 1 188

Mitt 35 19 8 6 45 8 15 10 146

Stockholm 23 7 6 3 32 8 1 8 88

Väst 29 16 1 1 8 54 8 5 1 1 142

Mälardalen 25 17 10 5 50 7 2 10 126

Sydöst 32 17 1 1 7 54 8 6 1 1 145

Skåne 25 16 9 5 56 9 2 1 1 134

Totalt 29 15 9 6 49 8 4 10 131

Tabell 8 Antal vårddagar per skadad, som vårdats i den slutna sjukvården. Indelning på

vågverksregion och trafikantkategori. Källa: Socialstyrelsenspatientstatistik. Datafrån åren 1994

   

och 1995.

Region Bil- Bil- Motor- Mope- Cyklist Gående Ospec. Övriga Alla

förare passag. cyklist dist

Norr 5 5 7 8 4 14 7 4 5

Mitt 7 8 6 4 4 10 9 5 6

Stockholm 7 5 8 5 4 12 6 5 6

Väst 6 7 7 6 4 8 8 3 5

Mälardalen 10 7 7 8 5 14 9 4 7

Sydöst 7 7 7 4 4 11 7 3 6

Skåne 9 11 8 5 5 11 6 4 7

Totalt 7 7 7 6 4 11 8 4 6
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5 Exponering och risker baserat på resultat från TSU92-

5.1 Exponering

I region Mitt förflyttar man sig längst sträcka per indi-

vid och dygn, vilket framgår av figur 5. Resultaten i

figuren är begränsade till väganknutna färdsätt, vilket

innebär att bland annat spårbundna färdsätt är

exkluderade.

Mest bil sett per individ kör man i region Mitt och i

region Norr. Som personbilspassagerare åker man mest

i region Mitt och i region Väst. Minst bil åker man i

region Stockholm. Mest och minst buss åker man i

respektive region Norr och region Skåne. Mest cykel

åker man i regionerna Skåne och Mälardalen och minst

i region Stockholm - se figur 6. Längst gångsträcka per

individ tillryggalägger man i region Stockholm.

Kilometer per invånare och dygn i Vägverkets regioner

Kilometer

40-

35-

30-

25-

20-

15-

  

Stockholm Väst

Figur 5

TS(192-, datafrån perioden 1/1 1993 till 31/12 1997.
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Mälardalen

Bilföra re

 

m Bum
0,82 Gående

Sydöst

Reslängdper invånare och dygn i Vägverkets regioner. Indelningpå gång-, cykel- och biltrafikanter. Källa:
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Kilometer per invånare och dygn som gc-trañkant i Vägverkets regioner

Kilometer
2,5 -

2,0 -

1,5 -

 

0,0 -

Norr Mitt Stockholm Väst

Figur 6

från perioden 1/1 1993 till 31/12 1997.

Generellt gäller, vilket framgår av figur 7, ett större bil-

åkande i mindre kommuner. Främst gäller detta förhål-

lande som bilförare. I exempelvis kommuner mindre än

15 000 invånare är körd sträcka per individ som

personbilsförare mer än 40% längre än i kommuner med

invånarantal över 100 000. För personbilspassagerare är

motsvarande tal 20%. Tendensen är att cyklandet och

gåendet per individ (i trafikmiljö) är större i större kom-

muner - se figur 8. Bussåkandet är tämligen oberoende

av kommunstorlek.

Resmönstret i kommuner av olika storlekar är en fak-

tor bakom de skillnader som föreligger mellan regio-

nerna i invånarnas nyttjande av olika färdsätt. I figur 9

har hänsyn tagits till kommunstorlek i respektive region.

Varje enskild region har jämförts med övriga sex regio-

ner (sammantagna). Jämförelsen har gått till så att kör-

sträckan eller åksträckan per individ i respektive

kommunstorleksklass i de sex övriga regionerna (sam-
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Mälardalen

 

Sydöst Skåne Totalt

Reslängdper invånare och dygn i Vägverkets regioner som gång- och cykeltrafikant. Källa: TSU92-, data

mantagna) vägts ihop till en total med hjälp av den

sjunde, den jämförda, regionens invånarantal fördelat på

kommunstorlek.

Av figur 9 framgår bl.a. att invånarnas bilkörande i

region Norr är vad som kan förväntas då hänsyn tas till

kommunstorlek, att bilåkandet som passagerare möjli-

gen är något mindre och att cyklandet är något större. I

region Mitt ä r invånarnas bilåkande som förare och pas-

sagerare större än förväntat. I region Stockholm kör och

åker invånarna mindre bil, cyklar mindre, går mer och

åker något mer buss än förväntat. I region Väst och i

region Mälardalen föreligger inga mer markanta skillna-

der mellan faktiska och förväntade värden. I region

Mälardalen är dock cyklandet större än förväntat. I

region Sydöst är bilkörandet något större än förväntat

liksom cyklandet. I region Skåne är också bilkörandet

och cyklandet något större än. förväntat, medan åkandet

som bil/busspassagerare är något mindre.
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Kilometer per invånare och dygn i landets kommuner indelade efter invånarantal

Kilometer
50

Bilföra re

  

0,9 CYklist
, , , 0,82 Gående

< 7500 -15000 -25000 -35000 50000 -75000 -100000 -200000 >200000 Totalt

Figur 7 Reslängd per invånare och dygn i landets kommuner då dessa indelals i klasser efter invånarantal. Indel-

ning på gång-, cykel- och biltrafikanter. Källa: TS(192-, datafrån perioden 1/1 1993 till 31/12 1997.

Kilometer Kilometer per invånare och dygn som gc-traflkant i landets korrmuner indelade efter invånarantal

2,5 -

2,0 -

1,0 -

  

0,0 J

< 7500 -15000 -25000 -35000 -50000 -75000 -100000 -200000 >200000 Totalt

Figur 8 Reslängd per invånare och dygn som gång- och cykeltrafikant i landets kommuner. Indelning av kommu-

nerna i klasser efter invånarantal. Källa: TSU92-, datafrån perioden1/1 1993 till 31/12 1997.
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Kilometer per individ och dygn

Kilometer
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Region: Norr Mitt Stockholm

Figur 9

45 - Observerat värde. Förväntat värde

 

SkåneMälardalen Sydöst

Antal kilometer per invånare och dygn i Vägverkets regioner. Observerade värden samtförväntade värden

baseratpåförhållandet färdlängd och kommunstorlek . Källa: TSU92-, datafrån perioden 1/1 1993 till 31/12 1997.

5.1.1 Gc-trafikanternas exponering i olika miljöer

Enligt resultatet från TSU92- sker 71% av de gåendes

exponering i tätort - se ñgur 10. Av exponeringen ut-

anför tätort (29%) sker 40% på landsväg. Region Norr

och Mitt är de av regionerna där störst andel av de gå-

endes exponering sker utanför tätort och på landsväg. I

de två regionerna sker mer än 20% av de gåendes ex-

ponering på landsväg. I region Stockholm och region

Skåne är motsvarande värde 6% - se även tabell 9. Som

Tabell 9

framgår av flgur 11 sker andelsmässigt mer exponering

på landsväg i mindre kommuner, en effekt av förutom

mindre tätortsandel också mindre andel exponering på

gångbana utanför tätort. Exempelvis sker utanför tätort

i kommuner med invånarantal över 100 000 tre fjärde-

delar av de gåendes exponering på gångbana medan

motsvarande andel för kommuner med invånarantal

under 15 000 är ca en tredjedel.

Gåendes persontransportarbete, miljoner personkilometer, i Vägverkets regioner. In-

delningpå trafikmiljö. Källa: TSU92-, datafrån perioden april 1995 tom. december 1997.

   

Region Tät bebyggelse Ej tät bebyggelse Totalt

(%) g-bana Iandsv totalt (%) (%)

Norr 103 5% 22 33 7% 206 6%

Mitt 163 8% 65 61 16% 278 1 1%

Stockholm 523 23% 94 37 17% 387 25%

Väst 391 21% 1 1 0 77 24% 603 22%

Mälardalen 209 14% 50 40 12% 439 1 1%

Sydöst 243 15% 65 59 16% 497 14%

Skåne 251 14% 43 20 8% 467 12%

Totalt 1 882 100% 450 328 100% 2 876 100%
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Vägverkets regioner. Gångsträcka i olika miljöer
Resultat från VTI:s resvaneundersökning perioden april 1995 t.o.m. december 1997
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Gåendespersontransportarbete i Vägverkets regionerfördelat 1' procentpå trafikmiljö. Källa: TSU92-, data

från perioden april 1995 t.o.m. december 1997.

Gåendesträcka i olika miljöeri rikets kommuner indelade efter storlek
Resultat från VTI:s resvaneundersökning perioden april 1995 t.o.m. december 1997
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Gåendespersontransportarbete i landets kommunerfördelat 1' procentpå trafikmiljö. Indelning av kommu-

nerna 1' klasser efter invånarantal. Källa: TSU92-, datafrån periodenapril 1995 t.o.m. december 1997.
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Enligt resultatet från TSU92- sker 72% av cyklisternas

exponering i tätort, 52% sker på cykelbana, 30% på gata

och 18% på landsväg - se figur 12. Minst andel cyklande

på cykelbana föreligger i region Mitt (41%) och därnäst

i region Norr (48%). Störst andel cyklande på cykelbana

föreliggeri region Mälardalen (59%) och i region Stock-

holm (56%) - se även tabell 10.

Som framgår av figur 13 sker andelsmässigt mindre

exponering på cykelbana och mer exponering på lands-

väg i mindre kommuner. Exempelvis sker i kommuner ,

med invånarantal mindre än 15 000 ca 30% av cyklandet

på cykelbana och 40% av cyklandet på landsväg, medan

motsvarande andelar för kommuner med invånarantal

över 100 000 är respektive 60% och 10%.

I region Norr, som har ett större cyklande per indi-

vid än vad som gäller för regionerna i allmänhet, faller

en stor andel av cyklandet på Umeå kommun, regionens

största kommun. I Umeå kommun bor en femtedel av

regionens befolkning. Denna andel svarar för nästan en

tredjedel av cyklandet i regionen och svarar för ytterli-

gare några procentenheter av det totala cyklandet på

cykelbana i regionen. De tre största kommunerna,

Umeå, Skellefteå och Luleå, svarar för tillsammans näs-

tan tre femtedelar av cyklandet i regionen och för två

tredjedelar av cyklandet på cykelbana. I dessa tre kom-

muner bor nästan hälften av regionens befolkning.

I region Mitt svarar invånarna i de sex största kom-

munerna, Sundsvall, Gävle, Östersund, Örnsköldsvik,

Falun och Borlänge för ca hälften av cyklandet i regio-

nen och för tre femtedelar av cyklandet på cykelbana. I

de fem kommunerna bor drygt två femtedelar av regio-

nens befolkning.

I region Stockholm svarar invånarna i Stockholms

kommun för två femtedelar av cyklandet i regionen dvs.

motsvarande befolkningsandelen och man svarar också

för samma andel av cyklandet på cykelbana inom regio-

nen.

Tabell 10

Av befolkningen i region Väst bor två femtedelar i

Göteborgs kommun. Denna andel av befolkningen

svarar för en något mindre andel av det totala cyklandet

och cyklandet på cykelbana i regionen. Invånarna i

Halmstads kommun är de, åtminstone bland de större

kommunerna i regionen, som cyklar mest (sett per

individ). I kommunen bor 5% av regionens befolkning.

Invånarna i kommunen svarar för omkring en tiondel av

det totala cyklandet i regionen och för ytterligare några

procentenheter av cyklandet på cykelbana.

I region Mälardalen svarar invånarna i Uppsala,

Örebro och Västerås kommuner för hälften av regionens

totala cyklande och för ytterligare några procentenheter

av cyklandet på cykelbana. I dessa tre kommuner bor

40% av regionens befolkning.

I region Sydöst är Linköpings kommun den av de

större kommunerna som svarar för den största andelen

av cyklandet - omkring 15% av regionens totala cyk-

lande och nära en femtedel av cyklandet på cykelbana.

En tiondel av regionens befolkning bor i Linköpings

kommun. Andra större kommuner inom regionen med

relativt antalet invånare stort cyklande är Växjö och

Kalmar kommuner. Invånarna i dessa kommuner svarar

för mer än 15% av cyklandet i regionen och för drygt en

femtedel av cyklandet på cykelbana. I de två kommu-

nerna bor en tiondel av regionens befolkning.

Av befolkningen i region Skåne bor drygt en femte-

del i Malmö kommun. Denna andel av befolkningen

svarar för en något mindre andel av det totala cyklandet

och cyklandet på cykelbana i regionen. Invånarna i

Lunds kommun är de bland de större kommunerna i

regionen som cyklar mest (sett per individ). I Lunds

kormnun bor mindre än en tiondel av regionens befolk-

ning. Kommuninvånama svarar för nästan 15% av det

totala cyklandet inom regionen och ungefär lika mycket

av cyklandet på cykelbana.

Cyklisterspersontransportarbete, miljonerpersonkilometer, i Vägverkets regio-

ner. Indelning på af/(miljö. Källa: TSU92-, datafrån perioden april 1995 t.0.m. december

   

1997.

Region Tät bebyggelse Ej tät bebyggelse Totalt

c-bana gata totalt (%) c-bana landsv. totalt ('70) (°/o)

Norr 84 64 7% 15 43 7% 206 7%

Mitt 88 86 8% 25 79 13% 278 10%

Stockholm 181 127 15% 36 42 10% 387 13%

Väst 247 157 19% 80 120 25% 603 21%

Mälardalen 217 1 13 16% 44 65 14% 439 15%

Sydöst 21 0 1 45 1 7% 52 90 1 8% 497 1 7%

Skåne 192 167 17% 45 64 14% 467 16%

Totalt 1 219 858 100% 297 503 100% 2 876 100%
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Vägverkets regioner. Cykelsträcka i olika miljöer
Resultat från VTl:s resvaneundersökning perioden april 1995 t.o.m. december 1997
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Resultat från Vles resvaneundersökning perioden april 1995 tom. december 1997
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munerna 1' klasser efter invånarantal. Källa: TSU92-, daiafrån perioden april 1995 tom. december 1997.
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5.1.1.1 Gc-vägnätet -längd och exponering

Den sammanlagda skattade längden av gc-vägar och

gångbanor är 32 000 kilometer. Av dessa är 11 000

kilometer gång- och cykelvägar. Skattningama baseras

på de resultat som Kommunförbundet redovisat i

rapporten Kommunernas väghållning 1996 . Rappor-

ten är en redovisning av de svar som kommunerna läm-

nat på Kommunförbundets enkät riktad till landets samt-

liga kommuner. Ett visst bortfall föreligger. Det gäller,

dels kommuner som inte besvarat enkäten, dels uppgif-

ter som inte fyllts i. Det imiebär således en viss osäker-

het i skattningarna. Bedömningen är dock att resultaten

ger en tillfredsställande beskrivning av den faktiska

situationen.

Resultatet visar att flest meter cykelväg i förhållande

till folkmängden fimis i region Mälardalen och minst i

region Skåne. 1 förhållande till cyklandet - längd cykel-

bana per cyklist - finns flest meter cykelbana i region

Stockholm och region Väst och minst i region Skåne,

region Mitt och region Norr.

Som framgår av tabell 11 är cykelflödet dubbelt så

stort på cykelväg i region Skåne som på cykelväg i

region Stockholm eller i region Väst. Av tabell 12 fram-

går att det sett till kommunstorlek råder god överens-

stämmelse mellan andel av den totala cykelväglängden

och andelen av det totala cyklandet. I exempelvis kom-

muner med invånarantal upp till 15 000 sker 13% av det

totala cyklandet i riket. I dessa kommuner återfinns 12%

av landets cykelvägar eller cykelbanor. Motsvarande

andelar för kommuner större än 100 000 är respektive

30% och 29%.

   

Tabell 1] Gång- och cykelvägnätets längd. Skattning baseratpå Kommunförbundets enkät till landets

kommuner avseende är 1996 samt data från TS U92-.

Region Gc-vägar Gång banor Totalt
km % mlinv. ÅMD km °/o mlinv. km % mlinv.

Norr 659 6 1,26 391 1 343 6 2,56 2 002 6 3,82

Mitt 1 001 9 1,04 302 1 904 9 1,97 2 905 9 3,01

Stockholm 1 846 17 1,02 308 2 741 13 1,52 4 587 14 2,55

Väst 2 968 27 1,44 307 4 799 23 2,34 7 767 24 3,78

Mälardalen 1 616 15 1,49 454 2 472 12 2,28 4 089 13 3,78

Sydöst 1 825 17 1,40 389 3 903 19 3,00 5 728 18 4,40

Skåne 1 040 9 0,93 626 3 207 15 2,88 4 247 13 3,81

Riket 10 955 100 1,24 375 21 072 100 2,38 32 027 100 3,62

Tabell 12 GC-vägars längd, cyklisters persontransportarbete och cykelflöde per års-

medeldygn pä gc-vägar 1' landets kommuner klassificerade efter invånarantal. Skattningar

baserat på Kommunförbundets kommunenkät (Kommunal väghållning 1996) samt TSU92-.

  

Antal kommun- Gc-vägar Cykel-pkm Cyklister/ÅMD på
invånare (totalt) gc-vägar

km km % mlinv.

< 7 500 134 1,2 0,69 1,5 187

7 500 -15 000 1 195 10,9 1,02 11,5 289

15 000 - 25 000 1 434 13,1 1,45 10,9 242

25 000 - 35 000 1 201 11,0 1,13 10,0 345

35 000 - 50 000 1 136 10,4 1,33 10,9 381

50 000 - 75 000 1 500 13,7 1,11 15,5 456

75 000 - 100 000 1 169 10,7 1,48 9,5 359

100 000 - 200 000 1 636 14,9 1,61 16,4 487

200 000 - 1 550 14,2 1,09 13,9 418

Riket 10 955 100 °/o 1,24 100 % 375
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5.1.1.2 Användning av cykelhjälm

TSU92- ger också information om hjälmanvändandet

bland cyklister. I figurerna 14 och 15 redovisas resultat

på regionnivå och på kommum1ivå med kommunerna

indelade efter antal invånare. För att få ett tillfredsstäl-

lande underlag har resultaten baserats på ca tre års data.

Två typer av mått på hjähnanvändandet redovisas, dels

andelen resor eller förflyttningar som skett med hjälm,

dels andelen av den cyklade sträckan som företagits med

hjälm. Ett högre värde på det senare måttetjämfört med

det första (andelen resor med cykelhjälm) visar exem-

pelvis att det är vid längre cykelresor som hjälm oftare

används. Det andra måttet baserat på sträcka är mindre

robust än det första. Det är känsligt för extremvärden -

lång sträcka med hjälm, lång sträcka utan hjälm, som

betyder mer ju mindre materialet är.

Av flgur 14 framgår att hjälmanvändningen är störst

i region Stockholm - ca 25% för den studerade perio-

den - och minst i region Skåne. Förutom i region Stock-

holm kan man konstatera högre hjälmanvändning i

regionerna Mitt och Väst. Lägst var hjälmanvändningen,

om man ser till transportarbetet, i regionerna Skåne och

Mälardalen med 10-12%. Man kan också konstatera att

resultaten i figuren väl överensstämmer med de värden

som framkommit i Vägverkets basramsmätningar av

cykelhjälmsanvändandet.

Av ñgur 15 framgår att hjälmanvändningen är täm-

ligen lika i större och mindre kommuner.

Användning av cykelhjälm
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Figur 14

t.0.m. december 1997.
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Användning av cykelhjälm. Indelningpå Vägverkets regioner: Källa: TSU92-, datafrånperioden april 1995
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Användning av cykelhjälm i rikets kommuner som indelats efter invånarantal
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Figur 15 Användning av cykelhjälm i landets kommuner. Klassificering av kommunerna efter invånarantal. Källa:

TSU92-, data från perioden april 1995 t. o.m. december 1997.

5.2 Gc-trafikanternas döds- och skaderisker

5.2.1 Döds- och skaderisk baserat på den

officiella trafikskadestatistiken

AV tabell 13 framgår att risken för gående att dödas är

större utanför tätort än i tätort, medan risken för svår

inklusive dödlig skada är betydligt högre i tätort än

utanför.

Högst risk för gående att dödas har enligt resultatet

i tabell 13 och ñgur 16 gående i region Mitt och region

Väst. Lägst risk har gående i region Stockholm. Risk-

värdena för region Mitt och region Stockholm kan

betraktas som signiñkant skilda från övriga regioners.
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Tabell 13 Gåendes dödsrisk (antal dödade per miljon

gåendekilometer, risk att skadas svårt (antal svårt skadade

inklusive dödadeper miljon gåendekilometer) samtskade-

risk (antal skadade inklusive dödade per miljon gående-

kilometer) i Vägverkets regioner. Exponeringsdata från

TSU92- avseende perioden1993 tom. 1997. Skadedata

från SCB.

   

Riskatt:

Region dödas skadas skadas

svårt

Norr 0,033 0,157 0,434

Mitt 0,063 0,264 0,526

Stockholm 0,021 0,145 0,556

Väst 0,044 0,297 0,652

Mälardalen 0,029 0,186 0,553

Sydöst 0,031 0,202 0,507

Skåne 0,031 0,222 0,716

Riket totalt 0,035 0,213 0,578

" tätort 0,033 0,248 0,723
ej tätort 0,040 0,129 0,226
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.. Etät bebyggelse

             

    

 

 

  

 

  

 

  

0 _ Totalt för regionen :'
5 I

Tät bebyggelse r.... _.g

0,06 - _ _ _
'- I

I I

|

0,05 - : I

---- r-I ::
I ' l

I I

0504 _ F _ _ I : I I
I , I : Riket

- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --I 1'_"__-*T_ ""_____: ,--totalt
_1_ 1 I 1 I

0,03 _ I 1 l l

1 I I I
1 ' L_
' - - - _ - __4 ___' 1 777-1

002- 1 L_ 1 I :
| I I | I
I I I | I
I | | | 1

Q01- I I I |
I I I | I
I I I | |

03 56 163 125 523 mllj gkm :131 391 188 209 191 243 | 123 251 153 1882 777
_ 1 I 1 I _

Region; Nor, Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skane R'ket

Figur 16 Gåendes risk att dödas (antal dödade gående per miljön gåendekilometer). Indelning på vägverksregion.

Källa: TS U92-, datafrån perioden 1993 t.0.m. 1997 samt SCB:s trafikskadestatistik 1992 t.0.m. 1996.

Av tabell 14 framgår att risken för cyklister att dödas är

något högre utanför tätort än i tätort. Risken för svår

skada och lindrigare skada är dock betydligt högre i tät-

ort än utanför.

Som framgår av resultatet i tabell 14 och figur 17 är

dödsrisken högst och ungefär på samman nivå i regio-

nerna Mitt, Väst, Mälardalen och Skåne och lägst och

ungefär på samma nivå i regionerna Norr, Stockholm

och Sydöst. Skillnaden mellan de tre regionerna och

övriga fyra är av den storleksordningen att den kan be-

traktas som statistisk signifikant.
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Tabell 14 Cyklisters dödsrisk (antaldödade per miljon

cykelkilometer), risk att skadas svårt inklusive dödas (an-

tal svårt skadade eller dödadeper miljon cykelkilomeier)

samt skaderisk (antal skadade inklusive dödadeper miljon

cykelkilometer). Indelning på vägverksregion. Källa:

TSU92-, datafrån perioden 1993 Lam. 1997 samt SCB:s

trafikskadestatistik 1992 tom. 1996.

   

Riskatt:

Region dödas skadas skadas

svårt

Norr 0,016 0,210 0,676

Mitt 0,025 0,248 0,713

Stockholm 0,012 0,180 1,151

Väst 0,023 0,373 1,106

Mälardalen 0,027 0,219 1,086

Sydöst 0,016 0,235 0,843

Skåne 0,027 0,292 1,432

Riket totalt 0,021 0,264 1,052

tätort 0,018 0,306 1,298

ej tätort 0,029 0,148 0,372
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Figur 1 7

Mälardale n Skåne Riket

Cyklisters risk att dödas (antal dödade gående per miljon cykelkilometer). Indelning på vägverksregion.

Källa: TSU92-, datafrån perioden 1993 Lam. 1997 samt SCB'S trafikskadestatistik 1992 tom. 1996.

Som framgår av ñgurema 18 och 19 är dödsrisken för

gående och cyklister högst i de mindre kommunerna. För

gående är dödsrisken också hög i de största kommu-

nerna, medan för cyklistema det i det närmaste gäller

entydigt avtagande risk med ökad kommunstorlek. Det

gäller såväl i som utanför tätort. Exempelvis är döds-

risken för cyklister nästan dubbelt så hög i kommuner

VTI MEDDELANDE 845

med invånarantal 15 000 eller mindre jämfört med i

kommuner med invånarantal över 100 000. I de mindre

kommunema (<15 000 invånare) inträffar 25% av döds-

fallen med cyklister och drygt 15% av dödsfallen med

gående, vilket kan jämföras med respektive 20% och

30% för cyklister och gående i de största kommunerna

(>100 000 invånare).
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Gåendes risk att dödas (antal dödade gående per miljon gåendekilometer) i rikets kommuner indelade

efter invånarantal. Källa: TSU92-, data från perioden 1993 t. om. 1997 samt SCBxs trafikskadestatistik 1992 tom. 1996.
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Cyklisters risk att dödas (antal dödade cyklister per miljon cykelkilometer) i rikets kommuner indelade

efter invånarantal. Datafrån TSU92- åren 1993 tom. 1997 samt SCBJS trafikskadestatistik åren 1992 tom. 1994.
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I figur 20 jämförs dödsrisken för gående och cyklister i

enskilda regioner med Övriga sex regioner samman-

tagna. Hänsyn har då tagits till den olikhet som råder

mellan regionerna i fråga om kommunstorlek. Den för-

väntade risken för en region, exempelvis region Norr,

har räknats ñam genom att använda Övriga sex region-

ers sammantagna dödsrisk för gående och cyklister per

kommuninvånarklass och våga ihop dessa risker med

den enskilda regionens, i det fallet region Norr,

invånarfördelning på kommunstorlek. i

Man kan från figuren se att dödsrisken för gående i

region Mitt är betydligt högre än vad som kan förvän-

tas då man tar hänsyn till risknivå och kommunstorlek .

Även region Väst har högre risk än förväntat. Region

Stockholm har betydligt lägre risk än förväntat. För

övriga regioner råder god överensstämmelse mellan

observerat och förväntat värde.

Dödsrisken är högre för cyklister i region Mitt och i

region Väst än vad som kan förväntas med hänsyn till

risknivå Och kommunstorlek medan den är mindre än

förväntat i region Stockholm. Dessa skillnader är med

hög sannolikhet signifikanta. För övriga regioner är

erhållna skillnader knappast reella.

Dödsrisk för gående och cyklister

Dödade per niljon

gående- respektive cykelkilometer
0,08

Gående: Cyklister:
I Observerat E Fön/äntat Observerat EI Förväntat

 

0,07

 

0,06

 

0,05

  

0,04

  

0,03 -

   

0,00 -

Region: Norr Mitt

Figur 20

gående och cyklister i Vägverkets regioner.
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Stockholm Väst

 

SkåneMälardalen Sydöst

Observerad och förväntad dödsrisk (med hänsyn till invånaifördelning på små och stora kommuner) för
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5.2.2 RiSk för SVåf Skada med behandling i den att skadan kräver behandling i den slutna sjukvården är
slutna sjukvården (Socialstyrelsens patient- störst i regionerna Våst, Norr och Mitt. Då det gäller

statistik) gående återñnns de högsta riskerna i regionerna Skåne,

Resultatet i figur 21, som baseras på data från patient- Norr och Mitt.

statistiken, visar att risken för cyklister att skadas så svårt

Risk för skada som innebär vård i den slutna sjukvården

Cyklister
2 - Skadade per miljon gående-

                

                    

eller cykelkilometer Cyklister iöwig Olycka

Gaende cyklister i kollisionsolycka
1,8 med motorfordon

1 6 _ Riket:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Cyklister

total risk
1,4 -

1,2 -

1 _.

0,8 -

0,6 -

_ Cyklister

risk att koll.

0,4 - __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __med motorf.

_ __ . _ _ _ - _ .. _ _ _ _ .Gående

0,2 _ total risk

0 ..

Region: Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skane

Figur 21 Skadade gående per miljon gåendekilometer och skadade cyklister per miljon cykelkilometer där skadan

föranlett behandling i den slutna sjukvården. Exponeringsdatafrán TSU92-. Skadedata avseende åren 1994 och 1995från

Socialstyrelsens patientstatistik.
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6 Trafikarbete, döds-, skade- och olyckskvoter på stats-

vägnätet

Som framgår av tabell 15 utförs störst andel av statsväg-

nätets trafikarbete (antal fordonskilometer) i region Väst

och minst andel i region Norr. För övriga regioner år

andelarna sinsemellan ungefär lika stora. Årsmedel-

dygnsflödet är i genomsnitt nästan sju gånger större på

statsvägnätet i region Stockholm än på statsvägnätet i re-

gion Norr. I region Norr återfinns nästan en femtedel av

statsvägnåtet, i region Stockholm mindre än 5%.

Av tabellerna 15 och 16 framgår att andelen trafik-

arbete, andelen personskadeolyckor och andelen ska-

Tabell 15

dade är ungefär lika stora i respektive region. Andelen

trañkarbete är någon procentenhet större i region Norr

och Sydöst än andelen olyckor och andelen skadade. I

region Mitt var andelen dödade och svårt skadade

betydligt större än andelen av trafikarbetet medan det

motsvarande förhållandet gällde i region Stockholm,

dvs. lägre andel dödade och svårt skadade än andel av

trafikarbetet.

Statsvägnätet. Längd 1' kilometer, trafikarbete 1' miljonerfordonskz'lometer, årsmedel-

dygnstrafz'k (ÄMD). Indelningpå vägverksregion. Källa: VDB, betraktelsedatum 31/12 1997.

   

Region Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt

holm dalen

Längd 18071 19919 4474 20 368 11455 18618 8208 101 113
kilometer 18% 20% 4% 1 1% 18% 8% 100%

Miljoner 2 991 5 762 4 894 10 889 5 775 7 111 4 897 42 318

fordonskm 7% 14% 12% 14% 17% 12% 100%

ÅMD 453 793 2 997 1 465 1 381 1 046 1 635 1 147

Tabell 16 Olyckor, skadade och dödade på statsvägnätel 1' Vägverkets regioner Datafrån VITS

åren 1993 t.0.m. 1997.

  

Region Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt
holm dalen

Dödade 171 392 155 482 298 326 253 2 077
8% 19% 7% 23% 14% 16% 12% 100%

_Svårt §kadade 920 2 531 1 248 3 460 1 894 2 192 1 475 13 720
Inkl- dodade 7% 1 8% 9% 25% 1 4% 16% 1 1% 100%

Skadade 3 460 8 040 6 344 14 799 8 289 8 551 7 502 55 965
inkl. dödade 6% 14% 11% 26% 15% 15% 13% 100%

Olyckor med 2340 5 167 4 437 9 834 5 392 5 784 5 131 38 085
personskada 6% 14% 1 2% 26% 14% 1 5% 13% 100%
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Tabell 17 visar olyckskvot, skadekvot och dödskvot på

statsvägnätet i de olika regionerna. Olyckskvoten -

antalet personskadeolyckor per miljon fordonskilometer

- är signifikant lägre i region Norr och Sydöst jämfört

med övriga regioner. Skillnader mellan övriga regioner

kan knappast sägas vara signifikanta, möjligen med

undantag för region Stockholm med ett något lägre

värde. Samma signiñkanser gäller för skadekvoten -

antal skadade inklusive dödade per miljon fordons-

kilometer. - Man kan dock av resultatet i tabell 18 se att

det råder vissa skillnader mellan regionerna då det gäl-

ler antal skadade per personskadeolycka. Region Mitt

har där högst värde, dvs. flest antal skadade per olycka.

Region Stockholm har lägst värde.

Region Mitt har också signifikant fler dödade och

svårt skadade per miljon fordonskilometer än övriga

regioner. Region Stockhohn har signifikant färre. Skill-

nader mellan övriga regioner då det gäller dödade och

svårt skadade relaterat till antal fordonskilometer är inte

signifikanta. Man kan ur tabell 18 utläsa att dels anta-

let svårt skadade och dödade per olycka, dels andelen

svårt skadade och dödade varierar mellan regionerna.

Störst antal svårt skadade och dödade per olycka åter-

finns i region Mitt och region Norr och lägst i region

Stockhohn.

     

Tabell 17 Olyckon skadade 00h dödadeper miljonfordonskilometer på statsvägnätel l Vägverkets

regioner. Datafrån WTS åren 1993 tom. 1997. Betraktelsedatum 31/12 1997för trafikarbetsdata.

Region Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt

holm dalen

Dödade/miljon fkm 0,011 0,014 0,006 0,009 0,010 0,009 0,010 0,010

SYårt Skadêde ink' 0,062 0,088 0,051 0,064 0,066 0,062 0,060 0,065
dodade/miljon fkm

Skadade/miljon fkm 0,231 0,279 0,259 0,272 0,286 0,241 0,306 0,269

P?F$° $k3de°'Y°k° 0,156 0,179 0,181 0,181 0,187 0,163 0,210 0,180
miljon ikm

Tabell 18 Skadade per olycka, andel dödade och andel svårt skadade. Datafrån VITS åren 1993 t.0.m.

1997.

Region Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt

holm dalen

Skadade/olycka* 1,479 1,556 1,430 1 ,505 1,534 1,478 1 ,462 1 ,495

Svårt skadade**/skadade 0,266 0,315 0,197 0,234 0,229 0,256 0,197 0,241

DÖdade/skadade 0,049 0,049 0,024 0,033 0,036 0,038 0,034 0,036

Dödade/svårt skadade** 0,186 0,155 0,124 0,139 0,157 0,149 0,172 0,151

 

* personskadeolycka
** inklusive dödade

Region Norr är den av regionerna, som har störst andel

trafikarbete (35%) på vägar med hastighetsgräns 110

km/h - se figur 22. Därnäst kommer region Stockholm

(31%). Region Stockholm är den av regionerna som har

42

störst andel trafikarbete på vägar och vägavsnitt med

hastighetsgräns 70 km/h eller lägre (37%). Lägst andel

trafikarbete på denna typ av vägar har region Norr

(25%).
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vanlig väg indelad i breddklasser Källa: VDB, betraktelsedazum 31/12 1997.
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Vägverkets regioner. Traflkarbetet (lkm) på statsvägnätet fördelat i procent på hastighetsgräns

      

Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skåne Totalt

110 kmlh

I 90 kmlh

I 70 kmlh

7 EI 30/50 kmlh

Statsvägnätet i Vägverkets regioner. Trafikarbetet dordonskilometer)fördelat iprocentpå hastighetsgräns.

Källa: VDB, betraktelsedatum 31/12 1997.

Trafikarbetet på statsvägnätet i Vägverkets regioner. Fördelning i procent på vägtyp (vanlig väg i

breddklasser)
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Som framgår av figur 23 sker mer än hälften (55%) av

statsvägnätets traflkarbete i region Stockholm på motor-

väg. Region Skåne har den näst största andelen

motorvägstrafik (27%).

Region Norr är den av regionerna som har störst

andel trañkarbete på väg med bredd 13 meter eller mer

(23%). Region Norr är också den av regionerna som har

störst andel trafikarbete på smala vågar - vågar med

bredd understigande 7 meter - (36%).
Figur 24 visar trañkarbetet fördelat på vägtyp och

hastighetsgräns för hela statsvägnätet. I tabellerna 19

och 20 och i bilaga 4 görs motsvarande sammanställning

av dödskvoten (antal dödade per milj on fordons-

kilometer), kvoten för svår inklusive dödlig skada,

skadekvoten och personskadeolyckskvoten.

Av resultatet i figur 24 framgår bl.a. att drygt en fjär-

dedel av trafikarbetet på motorväg sker på avsnitt med

hastighetsgräns 90 km/h eller lägre, att hälften av trafik-

arbetet på motorled sker på avsnitt med hastighetsgräns

90 km/h eller lägre, att nästan tre fjärdedelar av trafik-

arbetet på fyrfältsväg sker på avsnitt med hastighetsgräns

70 km/h eller lägre, att drygt en fjärdedel av trañkarbetet

på 13-metersväg sker på avsnitt med 110 km/h.

Trafikarbete, miljoner fordonskilometer, på statsväg nätet fördelat på vägtyp och

hastig hetsg räns

Miljonerfordonskilormter

 

9000

 

8000 -

110km/h

 

7000 -

I 90 km/h

  

5°°° i 5
I 70 km/h

  

5000 -

      

D 30/50 km/h

       

Motorväg Motorled Fyrfältsv 13- 11 - 12,9

Figur 24

9 -10,9

 

8-8,9 7-7,9 6-6,9 5-5,9

Statsvägnätet. Trafikarbetet äardonskilometer)fördelat 1' procentpå vägtyp och hastighetsgräns. Vägg/pen

vanlig väg indelad i bredd/Classe): Källa: VDB, betraktelsedatum 31/12 1997.

Lägst kvoter föreligger på motorväg - se tabellerna 19,

20 och bilaga 4. Det gäller såväl skadekvot, kvot för svår

inklusive dödlig skada som dödskvot. Högst skadekvot

föreligger på fyrfältsväg. Dödskvoten är dock relativt

sett liten och ungefär lika stor som dödskvoten på mo-

torväg. Högst dödskvot föreligger på motorled. Höga

kvoter föreligger också på vägar med bredd under-

stigande 7 meter. Det gäller såväl skadekvot, kvot för

svår inklusive dödlig skada som dödskvot.

Generellt gäller att skadekvoten och kvoten för svår

inklusive dödlig skada är lägre i miljöer med högre has-

44

tighetsgräns än i miljöer med lägre hastighetsgräns.

Detta gäller också men inte lika entydigt vid uppdelning

på vägtyp och vägbredd. Även om dödskvoten kan vara

lägre i vissa milj ötyper med högre hastighetsgräns

gäller att andelen dödade - sannolikheten att skadan är

dödlig - är högre vid högre hastighetsgräns. Detta

gäller tämligen generellt för de olika vägtyperna - se

ñgur 25. Det bör observeras att vägarna med högre til-

låten hastighet normalt har högre vägstandard.
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Tabell 19 Dödskvotpå statsvågnåtet (antal dödadeper

miljonfordonskilometer). Indelningpå hastighetsgråns och

vägg/p. Våga/pen vanlig våg indeladi breddklasser. Källa:

WTS, olycksdata från perioden 1994 t. o. m. 1997.

Betraktelsedatum för trafikarbetet 31/12 1997.

   

Vägbredd Hastighetsgräns kmlh

meter

30/50 70 90 110 Totalt

- 4,9 0,015

5 - 5,9 0,013

6 - 6,9 0,008 0,013 0,012 0,006 0,012

7 - 7,9 0,007 0,010 0,011 0,012 0,010

8 - 8,9 0,009 0,006 0,012 0,014 0,011

9 - 10,9 0,010 0,008 0,012 0,011 0,011

11 - 12,9 0,012 0,007 0,011 0,012 0,010

13 - 0,006 0,009 0,012 0,011 0,011

Fyrfältsväg 0,006 0,006 0,004 0,005

Motorled 0,017 0,025 0,023

Motorväg 0,006 0,003 0,003 0,004

Totalt 0,009 0,010 0,011 0,007 0,010
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Tabell 20

statsvågnåtet (antal svårt skadade inklusive dödade per

miljonfordonskilometer). Indelningpå hastighetsgräns och

vågtyp. Vägg/pen vanlig våg indeladi breddklasser. Källa:

Risk att skadas svårt inklusive dödas på

VITS, olycksdata från perioden 1994 tom. 1997.

 

Betraktelsedatumför trafikarbetet 31/12 199 7.

            

  

Vägbredd Hastighetsgräns kmlh

meter

30/50 70 90 110 Totalt
_ 4,9 0,101

5 - 5,9 0,092

6 - 6,9 0,084 0,091 0,077 0,038 0,082

7 - 7,9 0,069 0,087 0,070 0,065 0,074

8 - 8,9 0,087 0,087 0,063 0,071 0,069

9 - 10,9 0,091 0,069 0,068 0,079 0,071

11 - 12,9 0,100 0,097 0,057 0,062 0,067

13 - 0,142 0,094 0,061 0,059 0,067

Fyrlältsväg 0,123 0,073 0,036 0,072

Motorled 0,065 0,090 0,082

Motorväg 0,068 0,021 0,022 0,025

Totalt 0,096 0,086 0,062 0,037 0,065

1 1 10 km/h

90 km/h
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Sannolikhet att skadan år dödlig - andel dödade av totalantalet skadade -på statsvågnätet. Indelningpå

vågtyp med breddklasserför vågtypen vanlig våg samt indelningpå hastighetsgräns. Datafrån VTTS åren 1993 t. om. 1997.
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I figur 26 redovisas dödskvot och skadekvot för de olika

regionerna. Förutom det observerade värdet (samma

värden som i tabell 19) redovisas ett förväntat värde. Vid

beräkningen av detta används trafikarbetet i den

enskilda regionen fördelat på trafikmiljö (vägtyp och

hastighetsgräns) och övriga regioners dödskvot eller

kvot för svår inklusive dödlig skada för de olika milj ö-

erna. Dessa kvoter vägs ihop till en total (förväntat

värde) med den enskilda regionens trañkarbets-

fördelning som vikt. Det förväntade värdet visar således

vilket kvotvärde som skulle erhållas i den enskilda

regionen om övriga regionernas (sammantagna) kvot-

värden per trafikmiljö (vägtyp och hastighetsgräns)

skulle gälla i den enskilda regionen.
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Resultatet i figur 26 visar att det råder god överens-

stämmelse mellan observerade och förväntade värden

för flera av regionerna, dvs. att erhållna kvotvärden

överensstämmer väl med vad man kan förvänta då man

tar hänsyn till traf1karbetets fördelning på vägtyp och

hastighetsgräns. Betydligt högre värde än förväntat gäl-

ler dock för region Mitt. Tar man hänsyn till det jämfört

med övriga regioner större antalet skadade och dödade

per olycka som föreligger i region Mitt försvinner mer-

parten av denna skillnad.

I bilaga 5 redovisas traf1karbetets relativa fördelning

på vägtyp och hastighetsgräns för respektive region.
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Risk att dödas

Svårt skadade och dödade per
niljon fordonskm
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Region: Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skåne
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Region: Norr Mitt Stockholm Väst Mälardalen Sydöst Skåne

Figur 26 Dödskvot (antal dödade per miljonfordonskilometer) och kvotför svårt inklusive dödligt skadadepå stats-

vägnätet i Vägverkets regioner: Detförväntade värdetför en enskild region är en hopvägning av Övriga regioners sam-

mantagna kvotvärden per vägtyp- och hastighetsklass med den enskilda regionens trafikarbetsfördelning. Datafrån VYTS.

Skadedatafrånperioden 1993 tom. 1997. Betraktelsedatum 31/12 1997för trafikarbetsdata.
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7 Sammanfattande resultat för de olika regionerna

Region Norr

Vad man sammanfattningsvis kan konstatera då det gäl-

ler region Norr är att bilinnehavet är stort. Man åker mer

bil sett per invånare än vad som gäller för regionerna i

allmänhet. Det framgår av resultatet från resvane-

undersökningen och det visar sig också i en större

andel trañkarbete (på statsvägnätet) i förhållande till

regionens befolkningsandel. Man tycks också åka buss

och cykla mer i region Norr än vad som görs i andra

regioner.

Nästan en femtedel av statsvägnätet återfinns inom

region Norr. Begränsat till statsvägnätet kan man kon-

statera att region Norr är den region som har störst

andel trafikarbete på 110-vägar, vilka nästan uteslutande

är av typen vanlig väg . Regionen har också minst

andel trafikärbete på vägar med hastighetsgräns 70

km/h. En fjärdedel av detta trafikarbete sker på vägar

med bredd understigande 7 meter.

Då det gäller gående och cyklister sker en, jämfört

med övriga regioner, stor andel av exponeringen utan-

för tätort och därtill på landsväg. Gc-vägnätets längd är

sett i relation till befolkningsantalet (meter per invånare)

ungefär som för riket, men relaterat till cyklandets om-

fattning något lägre än för riket.

Sett till folkmängden är antalet dödade i region Norr

ungefär som för riket totalt. Möjligen kan man säga att

antalet dödade personbilsförare är något större. Antalet

skadade som intagits i den slutna sjukvården relaterat till

befolkningens storlek är dock större än för övriga regio-

ner. Bakom detta förhållande ligger höga skadetal för

bilister och cyklister. Det höga skadetalet för cyklister

kvarstår då man beaktar cyklandets omfattning.

Antalet dödade och svårt skadade per traflkarbete på

statsvägnätet i region Norr är ungefär som på det totala

statsvägnätet. Skadekvoten är lägre. Dödskvoten är

också vad man kan förvänta eller möjligen något lägre

än vad man kan förvänta då hänsyn tas till trafikarbetets

fördelning på vägtyp och hastighetsgräns. Kvoten för

svår inklusive dödlig skada är lägre än förväntat. Här
spelar förmodligen mörkertalet en viss roll, vilket skulle

innebära att en del olyckor inte kommer till polisens kän-

nedom.

Region Mitt

Region Mitt är tillsammans med region Norr den region

som har flest antal bilar i förhållande till folkmängden.

I region Mitt är bilåkandet som förare och passagerare

sett till folkmängden av större omfattning än i övriga
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regioner. Andelen av trafikarbetet, antalet fordons-

kilometer, som utförs på statsvägnätet i region Mitt är

också stort och större än regionens andel av befolk-

ningen. .

I region Mitt återfinns en större andel av statsväg-

nätets trañkarbete i miljöer med hastighetsgräns

50 km/h än vad som är fallet i övriga regioner. En jäm-

förelsevis stor del av trafikarbetet utförs på vanlig väg

med hastighetsgräns 110 km/h.

Då det gäller cyklister och gående sker i likhet med

förhållandet i region Norr en stor del av dessa trafikant-

kategoriers exponering utanför tätort och på landsväg.

Region Mitt är den av regionerna som har minst andel

av cyklandet på cykelbana eller cykelväg. Gc-vägnätets

längd är i relation till befolkningsantalet (meter per

invånare) också mindre i region Mitt än för regionerna

i allmänhet.

Region Mitt har störst antal dödade och svårt ska-

dade sett till folkmängden. Detta kan hänföras till höga

skadetal för bilister och när det gäller dödade också

gående. Gående och cyklister har högre risk att dödas

eller skadas svårt jämfört med förhållandet i övriga

regioner. På statsvägnätet är dödskvot och kvot för svår

eller dödlig skada högre än vad som gäller för övriga

regioner. Därtill är antalet skadade per olycka större i

region Mitt än i övriga regioner.

Region Stockholm

Region Stockholm har minst antal bilar sett i förhållande

till folkmängden. Bilåkandet per invånare är också

mindre liksom cyklandet.

I region Stockholm sker drygt hälften av statsväg-

nätets trafikarbete på motorväg. Nästan hälften av trafik-

arbetet på motorväg sker på avsnitt med hastighetsgräns

lägre än 110 km/h. Ungefär lika stora andelar av stats-

vägnätets trafikarbete uträttas på 110-vägar, 90-vägar

och 70/50-vägar.

Jämförelsevis stor andel av cyklandet sker på cykel-

bana. Längden cykelbana är näst minst bland regionerna

sett till antal invånare men näst störst sett till cyklandets

omfattning.

Region Stockholm har minst antal dödade och svårt

skadade sett till folkmängden. Gående och cyklister har

lägre risk att dödas i region Stockholm jämfört med

övriga regioner, medan risken att skadas svårt är unge-

fär som genomsnittet för regionerna. På statsvägnätet är '

dödskvot och kvot för svår eller dödlig skada lägre än

vad som gäller för övriga regioner. Därtill är antalet

skadade per olycka något lägre.
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Region Väst

I region Väst är bilinnehavet, antal bilar per antal invå-

nare, ungefär som i riket eller något större. Färdsträckan

per invånare ligger nära genomsnittet för riket. Det gäl-

ler också som gc-trafikant.

En femtedel av statsvägnätets trafrkarbete i regionen

sker på motorväg. Samma andel gäller för det totala

statsvägnätet. Den andelsmässiga fördelningen av trafik-

arbetet på Övriga vägtyps- och hastighetsklasser i regio-

nen överensstämmer också väl med förhållandet på det

totala statsvägnätet.

I region Väst sker en större del av cyklandet på

cykelbana än vad som är fallet i övriga regioner. Det

finns också mer cykelväg per invånare och cyklist i

region Väst än i någon av de övriga regionerna.

Antal dödade i förhållande till folkmängden är

ungefär som i riket medan antalet svårt skadade möjli-

gen är något högre. Risk för dödlig skada är möjligen

något högre för gående och cyklister i region Väst, jäm-

fört med övriga regioner, exklusive region Mitt. Detta

tycks också gälla svårt skadade gc-trañkanter. Då det

gäller dödskvot och skadekvoter på statsvägnätet i

region Väst kan man konstatera att det även här förelig-

ger god överensstämmelse med motsvarande kvoters

värden på det totala statsvägnätet.

Region Mälardalen

Även i region Mälardalen är bilinnehavet, antal bilar per

antal invånare, som i riket. Färdsträcka per invånare är

något större än riksgenomsnittet. Det gäller som buss-

passagerare och i någon mån som bilförare. Det gäller

också som cyklist. En något större andel av statsväg-

nätets trafrkarbete relativt befolkningsandelen återfinns

också i regionen.

Nära en femtedel av statsvägnätets traflkarbete i

regionen sker på l3-metersväg (eller bredare väg). Mer-

parten av detta trafrkarbete sker på sträckor med hastig-

hetsgräns 90 km/h. I övrigt fördelar sig trafrkarbetet på

vägtyp och hastighetsgräns ungefär på samma sätt som

gäller för statsvägnätet totalt.

I region Mälardalen sker andelsmässigt mer cyklande

på cykelbana än i någon annan av regionerna. Det finns

också mest cykelväg per invånare i regionen men sett per

cyklist ungefär som i riket totalt.

Antal dödade och svårt skadade är relaterat till folk-

mängden ungefär som genomsnittet för riket eller möj-

ligen då det gäller antalet dödade något över genomsnit-

tet. Cyklistemas risk att dödas är något över genomsnit-

tet för övriga regioner. Då det gäller dödskvot och

skadekvoter på statsvägnätet i region Mälardalen kan

man konstatera att dessa väl överensstämmer med mot-

svarande kvoters värden på det totala statsvägnätet.
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Region Sydöst

Bilinnehavet är något större i region Sydöst än för riket

totalt. Man åker lika mycket eller något mer per invå-

nare som personbilist och som cyklist jämfört med i

riket. En något större andel av statsvägnätets trañkarbete

jämfört med befolkningsandelen återfimrs också i regio-

nen.

Cirka en fjärdedel av statsvägnätets trafikarbete i

regionen uträttas på vägar med hastighetsgräns 110

km/h, vilket andelsmässigt är i nivå med vad som gäl-

ler för riket. Hälften av detta trafrkarbete uträttas på

annan väg än motorväg. Denna andel är något högre än

vad som gäller för riket. I övrigt överensstämmer trafik-

arbetets fördelning på vägtyp- och hastighetsklass väl

med förhållandet på det totala statsvägnätet.

I region Sydöst sker lika stor del av cyklandet på

cykelbana som i riket. Större del av gåendet sker utan-

för tätort och i högre utsträckning på landsväg än vad

som gäller för riket. Det finns också mer cykelväg per

invånare än vad som gäller för riket.

Antal dödade är i förhållande till folkmängden

ungefär som för riket eller möjligen något större. Mot-

svarande antal svårt skadade ligger storleksmässigt på

den övre halvan bland regionerna. Bakom det större

antalet svårt skadade ligger i första hand en högre

andel oskyddade trafikanter. Gc-trañkanternas risk att

dödas eller skadas svårt ligger dock på samma nivå som

för riket, möjligen något lägre. Då det gäller dödskvot

och skadekvoter på, statsvägnätet i region Sydöst över-

ensstämmer dessa väl med motsvarande kvoters värden

på det totala statsvägnätet.

Region Skåne
Bilinnehavet, antal bilar per antal invånare, är ungefär

lika stort i region Skåne som i riket. Färdsträckan per

invånare är också ungefär lika stor. Regionens andel av

statsvägnätets trañkarbete motsvarar befolkningsande-

len.

Cirka en fjärdedel av statsvägnätets traflkarbete i

regionen uträttas på motorväg, vilket är näst region

Stockhohn den största andelen bland regionerna. Endast

en mindre del av trafrkarbetet på motorväg utförs på av-

snitt med hastighetsgräns lägre än 110 km/h.

Man cyklar mer per invånare i region Skåne (och i

region Mälardalen) än i övriga regioner. I regionen sker

en lika stor andel av cyklandet på cykelbana som i

övriga regioner. En större andel av cyklandet sker dock

i tätort och på gata. Längden cykelväg per invånare är

mindre i region Skåne än i övriga regioner. Detta förhål-

lande är än mer påtagligt om man relaterar längden

cykelväg till cyklandets omfattning. I likhet med situa-

tionen i region Stockhohn sker en liten del av gåendet

utanför tätort. Merparten av detta gående sker på gång-

bana.
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Antalet dödade och svårt skadade relaterat till folk-

mängden ligger nära genomsnittet för riket. Risken för

cyklister att dödas tycks dock vara högre än genomsnit-

tet för regionerna. På statsvägnätet ligger dödskvot och
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kvot för svår skada nära genomsnittet för regionerna

medan skadekvot och personskadeolyckskvot ligger

över snittet för regionerna.
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BILAGA 1

SID 1(1)

Invånarantal i regioner, kommuner och tätorter

Tabell 1:1 Antal kommuner i Vägverkets regioner indelade efter antal kommuninvånare. Källa:

SCB 31/12 1996.

           

Antal Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Riket
invånare holm dalen

<7 500 12 3 0 8 5 5 1 34

-15000 9 16 2 32 14 18 13 104

-25 000 2 9 4 10 9 9 8 51

-35 000 2 4 5 9 4 9 3 36

-50 000 1 3 3 6 2 2 4 21

-75 000 2 3 9 4 0 3 1 22

-100 000 0 2 2 3 1 O 1 9

-200 000 1 0 0 0 3 3 1 8

200 000- 0 O 1 1 O O 1 3

Totalt 29 40 26 73 38 49 33 288

Tabell 1:2 Antal invånare totalti Vägverkets regioner och i kommunerna inom respektive region. Klassificering

av kommunerna efter invånarantal. Källa: SCB 31/12 1996.

Kommuner Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Riket
med invånare holm dalen

<7 500 56 997 20 326 47 900 31 710 29 793 7 188 193 914

-15 000 82 080 173 366 21 312 363 084 153 315 202 509 172 923 1 168 589

-25 000 40 481 177 722 87 942 188 614 173 987 163 134 154 490 986 370

-35 000 55 389 1 1 1 810 154 790 273 602 120 258 260 187 84 115 1 060 151

-50 000 40 859 125 522 1 13 057 247 261 85 055 82 010 161 845 855 609

-75 000 145 922 172 244 545 276 220 441 192 249 73 726 1 349 858

-100 000 185 1 18 161 462 259 264 88 688 97 208 791 740

-200 000 102 487 429 365 371 065 114 866 1 017 783

200 000- 718 462 454 016 248 007 1 420 485

Totalt 524 215 966 108 1 802 301 2 054 182 1 082 378 1 300 947 1 114 368 8 844 499

Tabell 1:3 Antal tätorteri Vägverkets regioner. Tätorterna indelade i klasser efter invänarantal. Källa:

SCB statistisk årsbok 199 7.

Tätorter med Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Hela
invånare holm dalen riket

200-499 83 144 46 192 73 160 81 779

500-1 999 46 131 30 186 90 1 30 92 705
2 000-9 999 37 41 24 80 47 60 56 345

10 000-49 999 5 14 1 1 20 13 18 9 90

50 000- 1 1 3 4 4 3 3 19

Totalt 172 331 114 482 227 371 241 1 938

 

VTl MEDDELANDE 845



VTI MEDDELANDE 845



BILAGA 2

SID111)

Vårddagar för trafikskadade

Tabell 2:] Antal vårddagarför personer som vårdats I' den slutna sjukvården per 100 000 av be-

folkningen. Indelningpå vägverksregion och trafikantkategori. Källa: Socialstyrelsenspatientstatz'stik.

Datafrån åren 1994 och 1995.

   

Region Bil- Bil- Motor- Mope- Cyklist Gående Ospec. Övriga Alla

förare passag. cyklist dist

Norr 262 140 58 53 289 1 17 19 47 984

Mitt 241 152 46 25 177 82 145 47 915

Stockholm 163 38 47 16 135 99 6 35 537

Väst 186 107 72 49 209 62 38 34 756

Mälardalen 245 1 16 73 37 263 100 19 38 890

Sydöst 217 123 81 29 238 81 41 35 845

Skåne 226 175 74 27 260 102 9 44 917

Totalt 209 112 65 33 213 87 36 38 793
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BILAGA 3

SID 1(1)

Skaderisker för gående och cyklister

Skadade per miljon
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Figur 3:1 Gående. Risk att skadas (antal skadade inklusive dödade gåendeper miljon gåendekilometer).
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Figur 3:2 Cyklister. Risk att skadas (antal skadade inklusive dödade cyklisterper miljon cykelkilometer).
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BILAGA 4

SID 1(1)

Olycks- och skadekvoter på statsvägnätet

Tabell 4:1 Skadekvot på statsvägnätet (antal skadade per miljon

fordonskilometer). Indelning på hastighetsgräns och vägg/p/ñøäg-

bredd. Källa: VITS, olycksdata från perioden 1994 t. om. 1997.

Betraktelsedatumför trafikarbetet 31/12 199 7.

    

Väg bredd Hastighetsg räns kmlh
meter

30/50 70 90 110 Totalt

-4,9 0,366

5-5,9 0,339

6-6,9 0,360 0,333 0,274 0,162 0,304

7-7,9 0,370 0,322 0,267 0,208 0,295

8-8,9 0,460 0,336 0,242 0,198 0,270

9-10,9 0,423 0,324 0,256 0,243 0,292

11-12,9 0,553 0,378 0,225 0,210 0,272

13- 0,726 0,434 0,227 0,205 0,263

Fyrfältsväg 0,790 0,553 0,160 0,488

Motorled 0,229 0,284 0,274

Motorväg 0,676 0,151 0,112 0,160

Totalt 0,471 0,373 0,238 0,148 0,269

Tabell 4:2 Persons/cadeolyckskvotpå statsva'gnätet (antal olyckor

medpersonskadaper miljonfordonskilometer). Indelningpå hastig-

hetsgräns och vägg/p/vägbredd. Källa: VITS, olycksdatafrån perio-

den 1994 1. o. m. 199 7. Betraktelsedatum för trafikarbetet 31/12 1997.

   

Vägbredd Hastighetsgräns kmlh
meter

30/50 70 90 110 Totalt

-4,9 0,269

5-5,9 0,252

6-6,9 0,275 0,234 0,185 0,106 0,213

7-7,9 0,275 0,217 0,180 0,112 0,202

8-8,9 0,334 0,223 0,154 0,132 0,177

9-10,9 0,319 0,221 0,160 0,129 0,193

11-12,9 0,407 0,239 0,137 0,132 0,172

13- 0,531 0,265 0,139 0,129 0,164

Fyrfältsväg 0,559 0,364 0,105 0,326
Motorled 0,142 0,156 0,160

Motorväg 0,450 0,103 0,074 0,108

Tötält 0,351 0,254 0,153 0,094 0,180
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BILAGA 5

SID 1(1)

Trafikarbete på Vägtyp

Tabell 5:1 Traw/(arbetet (antalfordonskilometer) på statsvägnätet i respektive vägverks-

regionfördelat i procentpå Vägtyp och hastighetsgräns. Datafrån WTS, betraktelsedatum

31/12 1997.

 

Vägtyp Hast.- Norr Mitt Stock- Väst Mälar- Sydöst Skåne Totalt

  

gräns holm dalen

Alla vägar 30/50 6 10 8 8 7 7 7 8

Br<7m 70 10 11 9 13 10 15 11 12

90 16 10 4 6 6 9 5 7

110 8 0 0 0 0

Br <13 m 70 6 10 7 8 8 6 8 8

90 16 30 6 28 28 29 24 25

110 12 5 0 0 0 1 0 2

Br 13- m 70 3 2 2 2 2 2 1 2

90 7 8 2 7 16 5 14 8

110 13 7 0 3 1 7 1 4

Fyrfältsväg 70- 0 1 5 5 3 1 1 2

Motorled 70/90 1 2 2 1 1 0 2 1

110 1 1 0 0 3 3 0 1

Motorväg 70 0 0 7 1 0 0 0 1

" 90 0 0 17 5 3 2 3 4

110 0 4 31 13 13 13 23 14

Totalt alla 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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