SKADADE I TRAFIKEN 2017
En sammanställning av antal skadade och
omkomna i trafikolyckor

Dalibor Sentic
Stadsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................................................................. 1
Trafiksäkerhet i kommunens översiktsplan....................................................................................... 1
Metod ...................................................................................................................................................... 2
Skadornas svårighetsgrad................................................................................................................... 2
Antal skadade i trafikolyckor under 2017 .............................................................................................. 3
Kön och ålder ...................................................................................................................................... 3
Fördelning över året ........................................................................................................................... 4
Typ av trafikolyckor ................................................................................................................................ 5
Singelolyckor med oskyddade trafikanter ......................................................................................... 6
Var har olyckorna inträffat? ................................................................................................................... 7
Väghållare ........................................................................................................................................... 7
Olyckor längs det kommunala vägnätet ............................................................................................ 7
Typ av trafikmiljö ................................................................................................................................ 8
Personer i trafikolyckor som skett i centrum .................................................................................... 9
Svårighetsgrad ...................................................................................................................................... 10
Lindrigt skadade ................................................................................................................................ 10
Måttligt skadade ............................................................................................................................... 11
Allvarligt skadade ............................................................................................................................. 11
Omkomna.......................................................................................................................................... 12
Trafikanter ............................................................................................................................................ 13
Utveckling ............................................................................................................................................. 14
Indikatorer ........................................................................................................................................ 14

Inledning
Som en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten sammanställer Luleå kommun varje år
statistik över det antal personer som skadats eller omkommit i en trafikolycka.
I denna rapport presenteras en sammanställning av hur många som skadats eller omkommit i en
trafikolycka i Luleå kommun 2017. I rapporten beskrivs även i vilken typ av olycka dessa trafikanter
varit inblandade och hur allvarligt de skadats. Sist i rapporten ges en avstämning mot de mål för
trafiksäkerhetsarbetet som fastställts i kommunens översiktsplan.

Trafiksäkerhet i kommunens översiktsplan
Luleå kommuns översiktsplan finns ett antal mål och strategier uppställda för att förbättra
trafiksäkerheten och minska antalet skadade personer i trafiken.
I översiktsplanen står bland annat;
•
•
•
•

Olycksstatistik ska i större utsträckning användas som underlag vid planering av
halkbekämpning.
Kommunen ska arbeta med information om halkolyckor och hur man undviker dem.
30 km/timmen ska införas på lokalgator i bostadsområden för att öka trafiksäkerheten.
Passager där många oskyddade trafikanter korsar bilvägar ska hastighetssäkras till 30
km/timmen.
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Metod
Sammanställningen i denna rapport bygger på ett utdrag ur STRADA 2017-04-01. STRADA är en
nationell databas över skador och olyckor i trafiken dit både polisen och sjukvården rapporterar in
uppgifter. I Luleå kommun kommer uppgifterna från Sunderby sjukhus och Polismyndigheten i
Norrbotten. Detta innebär att uppgifter om en skadad person endast finns i STRADA om denna varit
med i en olycka dit polisen kallats eller om denna uppsökt vård på Sunderby sjukhus. Personer som
sökt vård på en vårdcentral eller liknande finns således inte med i STRADA.
Endast personer som skadats i en trafikolycka finns med i sammanställningen. Personer som varit
med om en trafikolycka men klarat sig oskadda, där skadan orsakats av sjukdomsfall eller där olyckan
inte inträffat på en gata är borttagna.

Skadornas svårighetsgrad
Skadornas svårighetsgrad bestäms i första hand av den klassificering som gjorts inom sjukvården, om
uppgifter från sjukvården saknats, har polisens klassificering använts.
Inom sjukvården ges alla skador ett AIS-värde (Abbreviated Injury Scale) som anger hur livshotande
skadan är i förhållande till andra skador. AIS-graden är specifik för varje skada och beror inte på dess
konsekvenser.
Exempel på skada
Stukning/Blåmärke/Sårskada
Underbensfraktur/Underbensfraktur
Lårbensfraktur/Svår hjärnskakning (medvetslös 1–6 timmar)
Leverruptur/Skallbasfraktur (komplex)
Aortaruptur/Flail chest
Komplett/Massiv krosskada hjärna/hjärta/nacke

AIS-värde
1
2
3
4
5
6

Betydelse
Lätt skada
Moderat skada
Allvarlig skada
Svår skada
Kritisk
Maximal

Tabell 1: exempel på skador och dess AIS-värde.

Utifrån de maximala AIS-graderna i de tre kroppsregioner som har de svåraste skadorna räknas ett
ISS-värde (Injury Severity Score) ut från 1 till 75. ISS-värdet kan sägas vara ett prognostiskt index för
hur stor sannolikheten är för överlevnad vid multipla skador. Skadade med ett ISS-värde på 8 eller
lägre räknas som lindrigt skadade. Skadade med ett ISS-värde på 9 eller högre räknas som allvarligt
skadade.
Skadegrad
Lätt skadade
Måttligt skadade
Allvarligt skadade

ISS-värde
1–3
4–8
9–

Tabell 2: skadegrader fördelade efter värde.

Polisen bedömer på platsen för trafikolyckan hur skadade de inblandade trafikanterna är. Om en
person har erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada,
eller väntas bli inlagd på sjukhus klassas den som allvarligt skadad.
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Antal skadade i trafikolyckor under 2017
Under 2017 har 472 personer skadats eller omkommit i en trafikolycka som skett i Luleå kommun.
Det är något fler kvinnor än män som skadats under året, 46 % av de skadade var män och 54 % var
kvinnor.

Kön och ålder
Den yngsta personen som skadats var 4 år och den äldsta var 90 år. Åtta barn som är 7 år eller yngre
har skadats i en trafikolycka.
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Figur 1: personer som under 2017 skadats eller omkommit i en trafikolycka i respektive ålder.

3

Fördelning över året
Flest personer har skadats under mars månad, följt av januari, november och december. Minst antal
personer har skadats i september, följt av juni.
Singelolyckor med fotgängare sker under årets alla månader, dock sker de flesta mellan november
och april. Cykelolyckor sker främst mellan maj och september.
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Figur 2: antal personer som skadats i en trafikolycka, respektive månad och vilken typ av olycka de varit inblandade i.
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Typ av trafikolyckor
Flest personer har under året skadats då de som fotgängare råkat ut för en singelolycka. En
singelolycka innebär att ingen annan trafikant varit inblandad i olyckan, som fotgängare kan det
innebära att personen gått och ramlat och som bilist att föraren kört av vägen för att det varit halt.
Näst vanligast är det att som cyklist ha skadats i en singelolycka och därefter följer att som förare
eller passagerarare ha skadats i en upphinnandeolycka med ett motorfordon.
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Figur 3: andel personer som skadats i respektive typ av olycka.

Om de olika olyckstyperna grupperas framkommer att nästan två tredjedelar av alla skadade har
skadats som oskyddad trafikant i en singelolycka. Som oskyddad trafikant räknas fotgängare, cyklister
och mopedister. Av dessa var 49 % fotgängare, 13 % cyklister. Därefter följer att 20 % skadats i en
olycka mellan två motorfordon och att 9 % skadats i en singelolycka i ett motorfordon.

Typ av olycka

Antal skadade Andel skadade

Singelolycka oskyddad trafikant
Motorfordon - Motorfordon
Singelolycka motorfordon
Motorfordon - Oskyddad trafikant
Oskyddad trafikant - Oskyddad trafikant
Övriga olyckor
Totalt

295
95
43
15
5
19
472

63 %
20 %
9%
3%
1%
4%
100%

Tabell 3: antal personer som skadats i olika olyckor och hur stor andel de utgör av det totala.
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Singelolyckor med oskyddade trafikanter
Den vanligaste typen av olycka där personer skadats under 2017 är singelolyckor med oskyddade
trafikanter. I 14 % av fallen är det utifrån uppgifterna i STRADA inte möjligt att avgöra vad som
orsakat olyckan.
Vanligast är att halka varit orsak till att olyckan skett. 80 % av olyckorna där en fotgängare skadats,
har orsakats av halka. För cyklister är det svårare att avgöra vad som varit orsak till singelolyckan då
en tredjedel av olyckorna saknar orsak till olyckan i STRADA.
Totalt har 66 % av singelolyckorna med oskyddade trafikanter orsakats av halka, och 6 % har orsakats
av ojämnheter i underlaget. I 3 % av fallen har olyckorna orsakats av en annan trafikant.
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Figur 4: orsak till att den oskyddade trafikanten råkat ut för en singelolycka.
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Var har olyckorna inträffat?
Väghållare
Flest personer har skadats i en olycka som skett längs det kommunala vägnätet. Detta motsvarar 54
% av de skadade. 20 % har skadats längs en statlig väg och 10 % längs en enskild väg. Vid vart tionde
skadefall är det inte känt var olyckan inträffat.
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Figur 5: fördelning av skadade i trafiken på respektive väghållare.

Olyckor längs det kommunala vägnätet
54 % av de som skadats under 2017 har gjort det på en kommunal gata. Över hälften av olyckorna
som skett längs det kommunala vägnätet har varit singelolyckor med fotgängare. Därefter följer
singelolyckor med cyklister, korsandeolyckor motorfordon och upphinnandeolyckor motorfordon.
Typ av olycka
Singelolycka fotgängare
Singelolycka cyklist
Korsande motorfordon
Upphinnande motorfordon
Singelolycka motorfordon
Avsvängande motorfordon
Cyklist/mopedist – motorfordon
Fotgängare – motorfordon
Cyklist - mopedist
Singelolycka mopedist
Traktor/snöskoter/terränghjuling/m.fl.
Fotgängare – cyklist
Cyklist - cyklist
Omkörning motorfordon
Möte motorfordon/älg/häst/övrigt/m.fl.
Totalt

Antal skadade
146
35
21
19
8
7
6
4
2
2
2
1
1
1
3
258

Andel av det totala antalet skadade
i denna typ av olycka
63 %
38 %
66 %
40 %
19 %
78 %
86 %
50 %
100 %
67 %
29 %
100 %
50 %
100 %
17 %
54%

Tabell 4: antal skadade i trafikolyckor per typ av olycka och andel av det totala antalet skadade i denna typ av olycka.
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Drygt två tredjedelar av de som skadats som fotgängare i en singelolycka under året har råkat ut för
olyckan längs en kommunal gata. Motsvarande siffra bland cyklisterna är 38 %. Även bland de som
skadats i en olycka mellan motorfordon är det 50 % som varit med om en olycka längs det
kommunala vägnätet. Bland singelolyckorna med motorfordon är det bara var femte som inträffat på
en kommunal gata.

Typ av trafikmiljö
Över en tredjedel av personerna som skadats under året i kommunen har varit med om en olycka
som inträffat längs en vägsträcka. Därefter följer 22 % som skadats i en olycka längs en gång- och
cykelväg och 12 % som skadats i en olycka på en trottoar.
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Figur 6: antal skadade i trafiken fördelade efter typ av trafikmiljö där olyckan skett.

Drygt en tredjedel av singelolyckorna med fotgängare och drygt hälften av singelolyckorna med
cyklister har inträffat längs en vägsträcka.
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Figur 7: antal skadade uppdelade på typ av olycka som skadats i respektive trafikmiljö.
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Personer i trafikolyckor som skett i centrum
Under 2017 går det ur statistiken att utläsa att 110 personer skadats i en trafikolycka som skett i
centrum. Det motsvarar 23 % av det totala antalet skadade i kommunen. Två tredjedelar av dessa är
singelolyckor med fotgängare.
Av de 110 skadade, har 52 skadats lindrigt, 53 har skadats måttligt, 4 har skadats allvarligt och en har
omkommit.
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Figur 8: typ av olycka som inträffat i centrum per skadegrad.

26 stycken av olyckorna har skett på en trottoar, 25 stycken längs en vägsträcka och 24 stycken på en
gång- och cykelväg.
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Figur 9: trafikmiljö i vilken trafikanterna i centrum skadats.
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Svårighetsgrad
Under 2017 har 272 personer skadats lindrigt i en trafikolycka. Det motsvarar 58 % av det totala
antalet skadade. 181 personer har skadats måttligt i en trafikolycka, 17 personer har skadats
allvarligt och 2 personer har omkommit till följd av en trafikolycka.

Lindrigt skadade
Av de 272 personer som skadats lindrigt har 32 % varit med om en singelolycka som fotgängare, 32 %
i en olycka mellan motorfordon, 12 % i en singelolycka som cyklist och 12 % i singelolycka som förare
eller passagerare.
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Figur 10: typer av olyckor som de som skadats lindrigt, skadats i.
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Måttligt skadade
Under 2017 har 181 personer skadats måttligt i en trafikolycka. 75 % av dessa har varit med om
singelolycka som fotgängare och 14 % i en singelolycka som cyklist.
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Figur 11: typer av olyckor som de som skadats lindrigt, skadats i.

Allvarligt skadade

Antal skadade

Under 2017 har 17 personer har skadats allvarligt i en trafikolycka, varav 4 kvinnor och 13 män. Av
dessa allvarligt skadade, utgjorde oskyddade trafikanter, 70 % av alla allvarligt skadade.
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Figur 12: typer av olyckor som de som skadats allvarligt, skadats i.
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Omkomna
Två personer har under 2017 omkommit till följd av en trafikolycka i Luleå kommun, en kvinna och en
man. Ena personen var inblandad i en korsandeolycka i en personbil, och den andra som fotgängare i
en olycka med ett motorfordon. En av olyckorna har skett längs det kommunala vägnätet och en
längs det statliga.
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Trafikanter
Fotgängare och cyklister utgör drygt två tredjedelar av alla som skadades eller omkom i en
trafikolycka under 2017.
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Figur 13: fördelning mellan de trafikanter som skadats i en trafikolycka.

Även bland de som under året skadats allvarligt eller omkommit utgör oskyddade trafikanter den
största gruppen. Drygt två tredjedelar av de som skadats allvarligt är fotgängare eller cyklist.
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Figur 14: visar de trafikanter som skadats allvarligt eller omkommit till följd av en trafikolycka.
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Utveckling
Diagrammet nedan visar hur antalet skadade i olika trafikolyckor och totalt varierat per år sedan
2003.
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Figur 15: visar antalet olyckor som inträffat per år sedan 2003.

Indikatorer
I kommunens översiktsplan finns en indikator för att se om kommunens arbete med trafiksäkerhet
utvecklas i rätt riktning. Indikatorn lyder;
2020 har antalet allvarligt skadade i trafiken minskat med en fjärdedel, jämfört med 2007 då 40
personer skadades allvarligt. Av dessa var två tredjedelar oskyddade trafikanter.
Indikatorn innebär att högst 30 personer ska ha skadats allvarligt till följd av en trafikolycka 2020.
2017 har 19 personer skadats allvarligt till följd av en trafikolycka. Av dessa var 13 stycken oskyddade
trafikanter. Det motsvarar drygt två tredjedelar av de allvarligt skadade. 2015 förfinades
definitionerna av svårighetsgraderna och en ny kategori kom till – måttligt skadade.
Skadegrad
Omkomna
Allvarligt
Måttligt
Lätt
Totalt

2007
6
40
504
550

2010
2
43
528
573

2011*
2
35
168
205

2012
4
26
550
580

2013
6
38
615
659

2014
2
32
510
540

2015
1
18
179
276
474

2016
5
18
207
246
476

2017
2
17
181
272
472

Tabell 5: antal skadade uppdelat på svårighetsgrad sedan 2009. *Ingen statistik om antal skadade finns från Sunderby
sjukhus 2011.

14

