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Förord 
 
Föreliggande rapport består till stora delar av material från den tidigare utgivna 
arbetsrapporten 2002:2, ”Trafikolyckor i Storuman 1995-2001 före och efter 
ombyggnaden av genomfarten E12”. Denna rapport får ses som en kompletterande 
ersättare för den tidigare utgivna. Innehållet är till stora delar likartat med samma data 
från föreperioden men med ett justerat upptagningsområde och urval för att bli 
jämförbart med det nya eftermaterialet. Nya data från efterperioden är hämtat från 
skaderapporteringssystemet STRADA och består av tre år mot tidigare endast ett och 
ger därför ett bättre underlag för att bedöma trafiksäkerheten efter ombyggnaden. 
 
Rapporten ingår som en del av ett större projekt, ”System för trafiksäkerhetsåtgärder i 
tätort”, TSITO, som finansieras av Vägverket. Kontaktperson för Vägverket centralt 
har varit Jan Ifver och från och med år 2005 Per Wramborg. För att kunna genomföra 
rapporten har vi fått ovärderlig hjälp från personalen på Sjukstugan1 i Storuman, då 
särskilt Peter Berggren och Lilian Waleij. Charlotta Johansson från Luleå tekniska 
universitet har varit ett stöd i arbetet, någon att bolla frågor och funderingar med. Ett 
varmt tack till Er alla. 
 
Flera personer från Vägverket Region Norr, Luleå har varit inblandade. Tack till 
Carina Dean för all hjälp och support med STRADA. Utan Er hjälp hade det varit 
svårt att genomföra arbetet. 
 
Fotona i rapporten har tagits av Per-Erik Wikström. Vi tackar honom för att vi fått 
tillgång till dem och för beskrivningen av ombyggnaden av E12 genom Storuman. 
 
Till alla andra personer som på ett eller annat sätt varit inblandade riktas en 
uppskattande tanke. 
 
 
Luleå april 2005 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Leden 
Avdelningen för trafikteknik 
Institutionen för samhällsbyggnad 
Luleå tekniska universitet 
samt VTT Bygg och Transport, Finland 

Peter Rosander 
Avdelningen för trafikteknik 
Institutionen för samhällsbyggnad 
Luleå tekniska universitet 

                                                 
1 kallas lokalt i allmänhet för sjukstugan men i denna rapport används namnet vårdcentral 
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Sammanfattning 
 
Under år 1999 påbörjades ombyggnaden av väg E12/45 genom centrala Storuman. 
Allmän uppsnyggning, gångpassager, trafikö s.k. ”dansk bulle”, cirkulationsplats samt 
förbättrade gång- och cykelvägar är några av de åtgärder som genomförts. Arbetet 
pågick sedan under hela sommaren fram till slutbesiktning under september/oktober 
2000. Vissa planteringar av träd och dylikt slutfördes dock först kommande 
sommarperiod 2001. I maj 2000 förändrades regeln om väjningsplikt mot gående och 
en informationskampanj genomfördes för att bilförarna skulle låta de gående korsa 
gatan innan de själva passerar. Den kombinerade effekten av regeländring, 
informationskampanj och ombyggnad analyserades. 
 
Syftet med ombyggnaden var att öka trafiksäkerheten för främst gående och cyklister 
och minska barriäreffekten av genomfarten E12 och därmed öka gång- och 
cykelflödena i centralorten. Syftet med föreliggande arbetsrapport är att studera 
antalet trafikolyckor i Storuman före och efter ombyggnationerna och att försöka 
bedöma om det finns skillnader i trafiksäkerhet före och efter ombyggnaden. För 
analysen har använts både polis- och sjukhusrapporterade olyckor samt utdrag från 
STRADA. Ett avidentifierat utdrag från vårdcentralen i Storumans databas har 
använts för att få uppgifter om de vårdsökandes skador, olyckans tidpunkt och 
skadeplats. 
  
Ett nytt system för gemensam skaderapportering för sjukvården och polisen, 
STRADA, introducerades i Storuman med början 1999, vilket skulle kunna ha 
bidragit till ökat intresse för skaderapporteringen och ökad rapporteringsgrad. 
 
De 51 skadefall som inträffat i centrala Storuman före ombyggnaden är jämförda med 
de 40 som skett efter ombyggnaden. Antalet rapporterade olyckor har i stort sett varit 
oförändrat per år under hela den undersökta perioden. Så gott som samtliga 
fallolyckor gäller gående som halkat, vanligen i halt väglag. Efter ombyggnad och 
regeländring ökade antalet fallolyckor i förhållande till före. Materialet är dock litet. 
En tänkbar förklaring är att de gåendes och cyklandes exponering i trafiken ökat i 
Storumans tätort efter ombyggnaden, så att man går och cyklar mera efter 
ombyggnaden. 
 
Polisen kände endast till c:a 10 % av de olyckor som rapporterats till vårdcentralen. 
Omvänt har vården kännedom om 4 av 9 olyckor som polisen rapporterat 1996-1999, 
dvs. c:a 44%. Detta innebär att det existerar ett stort mörkertal i polisens registreringar 
av trafikolyckor. En anledning är att polisen inte definierar fallolyckor som 
trafikolycka. 
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Abstract 
 
During 1999, the reconstruction of the E12 road through central Storuman started. 
Some of the measures carried out were the construction of pedestrian walkways, 
traffic islands, so-called ”Danish buns”, roundabouts and improved footpaths and 
cycle tracks. The work then continued during the entire summer until final inspection 
during September/October 2000. Some planting of trees and similar was not carried 
out until the summer of 2001 however. In May 2000, the code governing the conduct 
of drivers at marked crosswalks in Sweden became stricter to improve safety and 
mobility for pedestrians. The combined effect of reconstructions and change of code 
was analysed. 
 
The purpose of the reconstruction was to increase traffic safety for pedestrians and 
cyclists, primarily for children, elderly and the disabled, and also to reduce the barrier 
effect of the E12 thoroughfare, thus increasing accessibility and the flow of 
pedestrians and cyclists in the town centre. 
 
The aim with this working report is to study the amount of traffic accidents in 
Storuman, before and after reconstruction and examine if there are any differences. 
For the analyst, accidents reported from the police, hospital and STRADA has been 
used. Data from the hospital in Storuman has been used to get information about 
person’s injuries, time period and position for the accident. 
 
A new system for accident reporting in the medical service and the police, STRADA, 
was introduced in Storuman as from 1999. This can have contributed to increased 
interest in reporting injuries and increased incidence of reporting.   
 
The 51 cases of injury which occurred before the reconstruction are examined and 
compared with 40 cases after the reconstruction. The amount of reported accidents has 
more or less been unchanged per year during the whole investigated period. Almost 
all falling accidents concerned pedestrians who have slipped, commonly on a slippery 
road surface. Crash data analysis suggests a minor increase in fall injuries after 
reconstructions and change of code. One conceivable explanation is that people walk 
and cycle more often after reconstruction. 
 
Among the observed crashes with injuries before reconstruction four of them were 
observed both by the police and hospital. This means that he police were aware of 
some 10% of the accidents reported to the hospital. Conversely, the hospital was 
aware of 4 of the 9 accidents which the police reported during 1996-1999, i.e., about 
44%. This means that there existed a large amount of hidden data in the police 
registration of traffic accidents. One reason is that the police does not define accidents 
involving falling as traffic accidents. 
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1 Inledning 
 
Det används idag olika metoder för att redovisa antalet trafikolyckor och deras 
följdverkan. Uppgifter i olika former lagras bl.a. hos polis, sjukvård och 
försäkringsbolag. Ofta är dessa uppgifter ej samkörda utan finns i olika versioner hos 
användarna. Detta kan innebära att vissa olyckor ej kommer till kännedom för alla 
parter. På motsvarande sätt kan bedömningen av skadornas art variera beroende på 
vem som gjort bedömningen. I denna analys har olycksfrekvensen i Storumans tätort 
undersökts. För att få en så komplett statistik som möjligt har uppgifter hämtats från 
såväl polisen som vårdcentralen i Storuman samt skaderapporteringssystemet 
STRADA, Swedish TRaffic Accident Data Acquisation. Systemet STRADA har 
utvecklats för att matcha uppgifter om trafikolyckor från polis och sjukvård. Systemet 
bygger på inrapportering från polis och sjukvård till en gemensam databas som är 
sökbar enligt olika kriterier. I databasen matchas de olyckor som är kända av både 
polis och sjukvård. Syftet med systemet är att skapa ett bra underlag för 
trafiksäkerhetsarbetet genom att bortfallet av antalet skadade minskas samt ge en så 
komplett bild som möjligt av de olyckor som skett. Detta gäller framförallt gående 
och cyklister som inte alltid kommer till polisens kännedom. Genom 
sjukvårdsrapporteringen får man också en bättre bild av skadans allvarlighetsgrad då 
den bedöms och behandlas av vårdpersonal. 
 
Detta system började emellertid tillämpas i Storuman först under 1999 och har av den 
orsaken inte kunnat utnyttjas för att analysera perioden innan ombyggnad. Då har 
vårdcentralens databas utnyttjats. Däremot kommer alla data från efterperioden endast 
från STRADA.  
 
2 Syfte 
 
I maj 2000 förändrades regeln om väjningsplikt mot gående och en 
informationskampanj genomfördes för att bilförarna skulle låta de gående korsa gatan 
innan de själva passerar. Den kombinerade effekten av regeländring, 
informationskampanj och ombyggnad kan ha fått betydelse. För analysen har använts 
såväl polis- och sjukhusrapporterade olyckor samt olyckor inrapporterade till 
STRADA. 
 
Syftet med själva ombyggnaden i Storuman var att öka trafiksäkerheten för gående 
och cyklister, främst för barn, äldre och funktionshindrade och minska barriäreffekten 
av genomfarten E12 och därmed öka tillgängligheten och gång- och cykelflödena i 
centralorten. 
 
3 Metod 
 
Vägverket Region Norr, har lämnat ut avidentifierade uppgifter om polisrapporterade 
olyckor i Storuman. Likaså har vårdcentralen i Storuman lämnat utdrag av 
vårdsökande vars skador var relaterade till transportområdet, se vidare i avsnitt 6.2. 
Slutligen har utsökning av olyckor och skadade personer gjorts med hjälp av systemet 
STRADA. Detta samlade material har använts för att skapa ett jämförbart underlag av 
olyckor som skett i centrala Storuman. 
 

 6



Swedish Traffic Accident Data Acquisation, STRADA, är ett nationellt 
informationssystem om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. En 
gemensam databas får sin information från polis och sjukvård. Där matchas de 
olyckor som är kända av båda parter. Syftet med systemet är att skapa ett bättre 
underlag för trafiksäkerhetsarbetet genom att minska bortfallet av antalet skadade. 
Detta gäller framförallt oskyddade trafikanter som inte alltid kommer till polisens 
kännedom. Genom sjukvårdsrapporteringen får man också en bättre bild av skadans 
allvarlighetsgrad. STRADA är ett s.k. GIS-baserat system vilket innebär att man i hög 
utsträckning använder sig av ett kartverktyg som utnyttjas såväl vid registrering som 
vid analys av olycksdata. 
 
Systemet introducerades under 1999 i Storuman. De data som redovisas från 
tidsperioden efter ombyggnad, 2001-2003, härstammar helt från 
skaderapporteringssystemet STRADA.  
 
4 Bakgrund 
 
”Valet av Storuman som projektort utgjordes bland annat av att det är en mindre tätort 
i norrlands inland. Genom hela Storumans tätort går E12 med gemensam sträckning 
med riksväg 45. E12 upplevs som en barriär för Storumanborna och ger även upphov 
till otrygghet. Det finns ett stort antal tätorter i Sverige som kan jämföras med 
Storuman, även om man ofta inte i första hand förknippar dessa orter med trafik- och 
trafiksäkerhetsproblem. Problemet i dessa orter är ofta att stora vägar skär rakt genom 
tätorten vilket leder till höga hastigheter och barriäreffekter 
 
I Sverige blir det allt vanligare att man inte vill ha en förbifart kring sin tätort. 
Anledningen till detta är att man är rädd för att samhället kommer att lida ekonomiskt 
av att genomfartstrafiken försvinner och i en förlängning av detta finns en rädsla att 
samhället kommer att minska sin attraktionskraft. Det man önskar är de positiva 
effekterna av trafiken men samtidigt drastiskt minska de negativa. Detta synsätt är ett 
trendbrott mot de gamla önskemålen om att bygga förbifart.   
 
Genom att välja bort alternativet med att anlägga en förbifart, som har en 
dokumenterad säkerhetseffekt, ska man vara medveten om att stora åtgärder kan 
komma att krävas om man ska uppnå önskad säkerhet på genomfartsvägen. Även om 
man väljer alternativet med förbifart bör trafiksäkerhetsåtgärder utföras i tätorten. 
Detta då stor andel av trafikarbetet genereras där.” (Wikström, 2002) 

 7



 
 
5 Ombyggnaden 
 
Vägverket Region Norr uppmärksammade redan 1996 problemen i Storuman och 
beslutade att bygga om E12 genom tätorten. 1997 genomförde de en problemanalys i 
form av en förstudie. Den följdes senare av en skolenkät och en trafiknätsanalys. Med 
bl.a. detta som underlag togs åtgärdsförslag fram för E12 genom Storuman. Detta 
gjordes i samarbete med Trafikteknik, Luleå tekniska universitet och VBB VIAK. 
Innan ombyggnaderna påbörjades så genomfördes omfattande undersökningar för att 
få svar på frågan ”Hur är situationen före”. Dessa undersökningar gjordes dels på de 
platser där trafiklugnande åtgärder skulle implementeras men även på några platser i 
det kringliggande trafiksystemet.” (Wikström, 2002) Se vidare Vägverkets (1997) 
förstudie samt Wikström (2002). 
 
”Initiala ombyggnader i Storuman gjordes under hösten 1999 med vissa 
ledningsdragningar för att intensifieras i april/maj 2000. Arbetet pågick sedan under 
hela sommaren fram till slutbesiktning under september/oktober 2000. Den rådande 
årstiden i arbetets slutskede medförde att vissa planteringar av träd och dylikt inte 
kunde slutföras förrän kommande sommarperiod 2001. I nedanstående analyser har de 
olyckor som inträffat under år 2000 räknats ske under ombyggnadsperioden och de 
som inträffat därefter efter ombyggnadsperioden.” (Wikström, 2002)  
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Val av åtgärder och omfattning av åtgärder i Storuman 
 
 Nedan följer en kort sammanställning över trafiksäkerhetsåtgärder som har 
genomförts i Storuman. Placeringen av de olika åtgärderna kan ses i Figur 1.  
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Figur 1. Trafiksäkerhets
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n mellan E12 och Stenselevägen har särskilda gångpassager med 
ggts.  

 Höjdvägen (vid hotell Toppen) har ett bullerfält och mittrefuger 
ssage tvärs E12 anlagts. Bullerfältet fick emellertid så många 
et togs bort under hösten 2001. 

en i höjd med E12 har man byggt en särskild gångpassage med 

et framför kommunhuset har fått bl.a. breda trottoarer med 
belysning och räcken till parkeringsplats. 

n mellan E12 och Backvägen intill vårdcentralen har särskilda 
med mittrefuger anlagts. En bussficka med busskur har också 

orsningen mellan E12 och RV 45 har korsningen rätats upp och 
nskats. Här har man även byggt särskild gångpassage med 
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7. Vid Luspenskolan har byggts en bred mittrefug, en s.k. ”Dansk bulle”. Här 
fanns tidigare en omarkerad övergång för oskyddade trafikanter. 

 
8. Fyrvägskorsningen mellan E12 och Vallnäsvägen/Materialvägen har byggts 

om till cirkulationsplats.  
 
9. Från Stenselevägen i söder till cirkulationsplatsen i norr har en dubbelriktad 

gång- och cykelväg byggts längs båda sidor om E12 genom samhället. 
 
Nedan visas hur det såg ut före respektive efter ombyggnad i Storuman. Wikström 
(2002). 

Bullerfält 
med särskild 
gångpassage 

 
Figur 2. Vid punkt 2 innan ombyggnad                       Figur 3. Vid punkt 2 efter ombyggnad 
 
Bullerfältet vid punkt 3 har fått så många klagomål att Vägverket till sist beslutat att 
bullerfältet skulle tas bort. 
 
 
 

 
 
Figur 4. Vid punkt 4 innan ombyggnad                      Figur 5. Vid punkt 4 efter ombyggnad 
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Figur 6. Vid punkt 7 innan ombyggnad                      Figur 7. Vid punkt 7 efter ombyggnad 
 

 
 
Figur 8. Vid punkt 8 före ombyggnad                       Figur 9. Vid punkt 8 efter ombyggnad 
Foto Per-Erik Wikström 
 
 
6 Trafikolyckor före och efter ombyggnaden 
 
För att undersöka om några förändringar skett beträffande antalet trafikolyckor före 
respektive efter ombyggnaden i Storuman har data insamlats för att få ett jämförbart 
material mellan polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor i Storumans tätort. Totalt 
har åren 1996-2003 undersökts närmare med data från polis, sjukvård samt det 
gemensamma skaderapporteringssystemet STRADA. Åren 1996-1999 har studerats 
som föreperiod med uppgifter från polis och sjukvård. Ombyggnadsåret 2000 har 
även data från polis och sjukvård. Åren efter ombyggnad, 2001-2003, har alla fakta 
hämtats från STRADA. Det område som studerats är de centrala delarna av Storuman, 
se bilaga 1. 

 
6.1 Polisrapporterade olyckor 
 
Vägverket Region Norr har bistått med polisrapporterade olycksdata för tidsperioden 
1995-2001. Vägverket använder en positionsbestämning med egna s.k. knutpunkter 
för att lägesbestämma olyckorna och därför har Vägverket tillhandahållit även 
knutpunktsregistret för denna analys. 
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Polisens olycksrapporter innehåller oftast uppgifter om samtliga inblandade personer i 
en trafikolycka, även oskadade personer, till skillnad mot de uppgifter som kommer 
från sjukvården där det endast förekommer personer med olika grader av skador. En 
annan viktig skillnad är bedömningen av skadans allvarlighetsgrad. Polisens uppgifter 
bygger på egna bedömningar av skadeart medan sjukvårdens uppgifter bedöms av 
vårdutbildad personal. Det bör också noteras att polisens rapportering om olyckor är 
beroende på olyckstypen. Det innebär att t ex fallolyckor med endast fotgängare 
inblandade ej återfinns i polisens statistik, eftersom de enligt polisens definition inte 
anses vara en trafikolycka. 
 
Det totala urvalet av polisrapporterade olyckor i databaserna representerar alla 
trafikolyckor inom Storumans kommun vilket innebär att vissa olyckor har skett på 
helt andra platser än Storumans tätort. Ett urval har därför gjorts så att endast de 
olyckor som skett i centrala Storuman under föreperioden 1996-1999 samt 
ombyggnadsåret 2000 ingår i analysen. 
 
Det ursprungliga materialet från polisen gällande föreperioden innehåller uppgifter 
om 16 personer inblandade i någon typ av olycka inom Storumans kommun. Av de 16 
olycksfallen har nio skett i de centrala delarna av Storumans tätort. De har därför 
granskats ytterligare. Av dessa nio personer var enligt polisens bedömning tre 
oskadade. Fyra av dessa nio personer var även kända av sjukvården. En 
sammanställning av polisrapporterade olyckor visas i tabell 1. Som synes har det skett 
en minskning av antalet polisrapporterade olyckor efter ombyggnad, men det är 
mycket små skillnader och litet material. 
 
 
Tabell 1. Antal polisrapporterade olycksfall i Storumans tätort före och efter ombyggnaden av 
genomfarten E12 samt antal polisrapporterade olycksfall per år 
Tidsperiod Typ av olycka Antal per år 

 Gående - 
motorfordon 

Enbart 
motorfordon 

Gående – 
motorfordon 

per år 

Motorfordons
olyckor per år Totalt 

Före 1996-1999 2 7 0,5 1,8 2,2 

Efter  2001-2003 1 3 0,3 1 1,3 

 
 

6.2 Olycksdata från vårdcentralen i Storuman 
 
Databasen som vårdcentralen i Storuman förfogar över innehöll vid inledningen av år 
2002 över 3600 olika skadefall och var tämligen omfattande med många parametrar, 
främst skaderelaterade. Den behandlar uppgifter från år 1996 och framåt. De data från 
vårdcentralen som använts vid denna analys sträcker sig fram till och med 2000, dvs. 
till och med ombyggnadsåret av genomfarten i Storuman. Underlaget avkodades 
innan utlämnandet så att inga personliga detaljer kunde framkomma. Det datum som 
angivits vid respektive olycksfall i databasen anger vilken dag som patienten sökt 
vård för sin skada. Detta skulle teoretiskt kunna innebära att skadan vid något fall har 
skett tidigare. Risken för detta är dock liten, speciellt i de fall där skadan varit 
allvarlig eller medfört behov av ambulanstransport. Åldersangivelsen är beräknad 
utifrån födelseår och skadedatum, vilket innebär personens ålder under skadeåret. 
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Ur databasens material har ett urval skett som endast omfattar den kategori olyckor 
som är kodade som ”olycksplats - transportområde”, med dess samtliga 
underkategorier, se tabell 2, samt har Storuman som olycksort. Detta innebär att alla 
olyckor som är relaterade till gator och vägar eller liknande platser ingår. Det kan 
även innebära att det ingår olyckor som inte är trafikrelaterade men ändå skett på en 
gata, t.ex. om man fått en kvist i ögat från ett träd. Olyckor som skett på privata gårdar 
ingår däremot inte. 
 
Tabell 2. Kodnyckel för del av databas från vårdcentralen i Storuman 
Olycksplats Namn på olycksplats 
P0 Transportområde 
P0.0 Trottoar, gågata, cykelbana 
P0.1 Motorväg / motortrafikled 
P0.2 Allmän väg utanför tätbebyggt område 
P0.3 Allmän väg, gata inom tätbebyggt område 
P0.4 Enskild väg 
P0.5 Bussterminal / godsterminal 
P0.6 Järnvägsområde, perrong, väntsal 
P0.7 Kaj, spårområde och körväg inom hamnområde 
P0.8 Annat spec. transportomr. ex park.plats, bensinstation  
P0.9 Ospecificerat transportområde 
 
 
Då sökningen genomförts enligt ovanstående kriterier, dvs. samtliga skadefall 
relaterade till transportområdet i hela Storumans kommun under åren 1996-2000, 
återfanns 151 st skadefall. Detta inkluderade alltså såväl ombyggnadsåret som tiden 
innan ombyggnad. 
 
I vissa fall har sjukvårdens olycksdata från föreperioden ingen direkt hänvisning om 
den skadade varit förare eller passagerare i motorfordon. Detta gäller främst olyckor 
efter 1998. I andra fall har antaganden om trafikantkategori fått göras utifrån de 
omständigheter som angetts. Det finns dock en bra beskrivning av vilken typ av 
föremål/fordon som orsakat skadan vilket oftast ger en bra bild av olyckans art. 
Skadefallen från vårdcentralen har också en mycket bra beskrivning av skadorna och 
dess omfattning. 
 
Positionsbestämningen från vårdcentralens databas är baserad på uppgifter från den 
skadade själv och/eller kompletterat med uppgifter från ambulansjournal vid de 
tillfällen ambulans varit kallad till olycksplatsen. Enligt uppgift från personal som 
arbetat med hanteringen av databasen innebär detta en stor säkerhet i 
positionsangivelsen. De skadefall som haft bristfälliga uppgifter har i efterhand 
kompletterats med uppgifter från den skadade själv. Personalen som arbetat med 
databashanteringen har i behövliga fall tagit kontakt med den skadade i efterhand för 
att ge möjlighet att förtydliga vissa ofullständiga uppgifter. 
 
I materialet finns även en medicinsk beskrivning av varje skadas art. Dessa uppgifter 
kan vara svåra för en lekman att bedöma huruvida de kan anses vara lindiga eller 
svåra skador. Det slutliga materialet i denna analys har därför bedömts av 
vårdutbildad personal för att undanröja eventuella tveksamheter om skadornas 
allvarlighetsgrad. 
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Introduktionen av ett nytt system för gemensam skaderapportering för sjukvården och 
polisen kallat STRADA påbörjades i Storuman 1999. Detta kan ha ökat intresset för 
att ge en mer detaljerad och precis skaderapportering i sjukvårdens egen databas. 
Olyckor som tidigare endast registrerats som en allmän olycka kan senare ha blivit 
kodade som trafikolycka. 
 
Tabell 3 visar på den procentuella andelen vårdsökande med någon form av 
positionsangivelse för olycksplats. Tabellen innehåller samtliga vårdsökande på 
vårdcentralen i hela Storumans kommun under åren 1996-2000. Detta innebär att det 
även ingår olyckor som inte är trafikolyckor. Andelen var särskilt hög 1998 och 1999 
och man kan se att från år 1997 till 1998 har andelen olyckor med någon 
positionsangivelse ökat från 36 % till 63 % vilket stöder teorin om bättre 
lägesbestämning i samband med att STRADA introducerades.  
 
Tabell 3. Data från olycksrapportering från Storumans vårdcentral (kodade enligt olycksplats 
transportområde, samtliga skadefall i hela kommunen) 

 

År Antal vårdsökande 
Antal vårdsökande 

med någon 
positionsangivelse 

Procentuell andel 
med någon 

positionsangivelse 

1996 24 7 29 % 

1997 28 10 36 % 

1998 27 17 63 % 

1999 32 17 53 % 

2000 40 16 40 % 

 
De områden som ansetts mest intressanta att studera är de centrala delarna av 
Storuman och främst relaterat till stråken längs E12/Rv 45, se bilaga 1. Från den 
ursprungliga gruppen som innefattade hela kommunen har därför skett ett urval av 
olyckor som skett endast i de centrala delarna. Under åren 1996-1999, dvs. före 
ombyggnaden i Storuman, har efter sortering 42 personer varit inblandade i någon 
form av trafikolycka eller fallolycka enligt sjukvårdens uppgifter.  
 
6.3 Olycksdata från polis och sjukvård före och efter ombyggnad 
 
Ur gruppen med samtliga vårdsökande skadefall har alla olyckor som inte skett i 
Storumans tätort bortsorterats. Likaså har olyckor med okänd position tagits bort samt 
de som inte är relaterade till trafik- och halkolyckor, exempelvis slagsmål eller annat. 
Till detta har lagts de polisrapporterade olyckorna för att få en fullständig bild över 
antalet olyckor innan ombyggnad. Enligt tabell 4 har de flesta olyckorna som skett 
varit gående medan det inte skett någon olycka med mc. 
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Tabell 4. Antal polis- och sjukvårdsrapporterade skadefall i Storumans tätort efter trafikslag 
samt antalet skadefall per år innan ombyggnaden av genomfarten E12. 

 

 Totalt antal olyckor under föreperioden Antal per år 

 gående cykel bil mc moped övrigt gående cykel bil mc moped övrigt totalt 

före 
(1996-
1999) 

25 10 12 0 3 1 6,2 2,5 3 0 0,8 0,2 51 

Nedan analyseras hur utvecklingen med antalet olyckor per år förändrats efter 
olyckstyp. 
 
Före ombyggnaden rapporterades 12,8 olyckor per år och efter 13,3, se tabell 5. 
Således har antalet rapporterade olyckor i stort sett varit oförändrat per år under hela 
den undersökta perioden. Så gott som samtliga fallolyckor gäller gående som halkat, 
vanligen i halt väglag. Under efterperioden ökade antalet fallolyckor i förhållande till 
före. Ökningen var dock liten. En tänkbar förklaring är att de gåendes och cyklandes 
exponering i trafiken ökat i Storumans tätort efter ombyggnaden, så att man går och 
cyklar mera efter ombyggnaden. Eftersom exponeringsdata har insamlats före och 
efter ombyggnaden är det möjligt att kontrollera om detta stämmer men detta kommer 
inte att redovisas här. 
 
Tabell 5. Totalt antal polis- och sjukvårdrapporterade trafikskadefall, fallolyckor (och 
halkolyckor) i Storumans tätort, före, under och efter ombyggnaden av genomfarten E12 samt 
antalet skadefall per år. 

 Antal Antal per år 

 Trafikolyckor Fallolyckor Totalt Trafikolyckor Fallolyckor Totalt 

Före 
ombyggnad 
(1996-1999) 

34 17 51 8.5 4.2 12,8 

Under 
ombyggnad 
(2000) 

4 9 13 4 9 13 

Efter  (2001-
2003)  21 19 40 7 6,3 13,3 
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Tabell 6 visar uppdelningen på ålder. Åldersfördelning bland olycksfallen före och 
efter ombyggnad är ungefär samma. 
 

Tabell 6. Antal polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor på gator och vägar i Storumans tätort 
fördelat efter den skadades ålder, före (1996-1999) och efter (2001-2003) ombyggnaden av 
genomfarten E12 samt antalet per år. 

Ålder 0-6 7-12 13-19 20-64 65- Totalt 

Antal före (1996-1999) 1 3 6 24 17 51 

Antal efter, (2001-
2003) enligt STRADA 1 5 8 22 4 40 

Antal per år, före 
(1996-1999) 0,2 0,8 1,5 6 4,2 12,8 

Antal per år enligt 
STRADA, efter (2001-
2003) 

0,3 1,7 2,7 7,3 1,3 13,3 

 
En särskild analys gjordes av vilka olyckor som rapporterades av polis- respektive 
sjukvård. Bland de utvalda skadefallen innan ombyggnad finns 4 fall som är samtidigt 
kända av både polis och sjukvård. Det innebär att polisen känner till 4 av 42 olyckor 
rapporterade till vårdcentralen, c:a 10 %. Omvänt har vårdcentralen kännedom om 4 
av 9 olyckor som polisen rapporterat 1996-1999, dvs. c:a 44 %. Detta innebär att det 
existerar ett stort mörkertal i framförallt polisens registreringar av trafikolyckor. En 
anledning är att polisen inte definierar fallolyckor som trafikolycka. 
 
Tabell 7 visar antalet polis- respektive sjukvårdsrapporterade olyckor. De flesta fallen 
är kända av sjukvården och detta ger ytterligare stöd för det kända faktum att polisens 
statistik har stora mörkertal men som tidigare nämnts ingår exempelvis inte 
fallolyckor i polisens data. 
 
Tabell 7. Antal rapporterade olyckor  

Tidsperiod före 1996-1999* efter 2001-2003** 

Rapporterade från: polis sjukvård polis sjukvård 

Antal rapporterade 
olyckor 9 42 4 36 

Totalt 51 40 

Totalt per år 12,8 13,3 

*källa: Storumans vårdcentral, Vägverket 
**källa: STRADA 
 
Efter ombyggnad, dvs. under åren 2001-2003 har det av polisen inrapporterats 4 
skadade personer i centrala Storuman till STRADA´s databas. Under samma period 
har sjukvården rapporterat 36 st skadade personer. Detta ger totalt 40 st skadade 
personer efter ombyggnad i centrala Storuman. 
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Tabell 8 visar olyckorna fördelade efter trafikslag. Antal skadade per år i olika 
olyckor har inte förändrats nämnvärt efter ombyggnad. Antalet singelolyckor har ökat 
något för gående och cyklister. En tänkbar förklaring är att ombyggnaden lett till att 
gång- och cykelflödena ökat vilket var ett av syftena med ombyggnaden och därmed 
kan också antalet fallolyckor, t.ex. i form av halkolyckor vintertid öka vilket också 
styrks av resultatet i tabell 5. Både bil och mopedrelaterade olyckor per år har däremot 
minskat något. Materialet är dock litet och får tolkas försiktigt.  
 
Tabell 8. Antal polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor efter trafikslag samt antalet per år före 
och efter ombyggnaden av genomfarten E12  

 

 Totalt antal under perioden Antal per år 

 gående cykel bil mc moped övrigt gående cykel bil mc moped övrigt totalt 

före 
(1996-
1999) 

25 10 12 0 3 1 6,2 2,5 3 0 0,8 0,2 12,8 

efter  
(2001-
2003) 

20 13 4 2 1 0 6,7 4,3 1,3 0,7 0,3 0 13,3 

 
Enligt resultaten i tabell 8 har antalet olyckor i centrala Storuman inte minskat efter 
ombyggnaden. Det undersökta området omfattar dock mer än endast E12:an där 
ombyggnationerna skett. Om ett ovanligt högt antal rapporterade olyckor i Storuman 
före ombyggnaden påverkat beslutet att bygga om E12:an genom Storuman, skulle 
detta innebära att skillnaderna i förväntat antal olyckor per år före och efter är mindre.  
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7 Avslutande kommentarer 
 
Skadematerialet från vårdcentralen i Storuman innehöll totalt 151 skadefall från tiden 
fram t.o.m. ombyggnadsåret. Ett stort antal skadefall har därefter sorterats bort. 
Främsta orsaken till detta är att det har eftersträvats en hög noggrannhet beträffande 
olyckornas positionsbestämning. Materialet innehåller även en viss del olyckor som 
inte kan anses vara trafikolyckor och ingår därför inte. I grundmaterialet kan man se 
en trend på ökad noggrannhet med tiden beträffande hur väl man beskriver olyckornas 
läge. Detta kan innebära att fler olyckor från de sista åren i föreperioden har kommit 
med i det slutliga urvalet pga. bättre lägesbestämning. Materialet från STRADA har 
alltid innehållit en olycksposition. 
 
Den statistik från polisen som tillhör tiden innan ombyggnad visar på en betydligt 
högre noggrannhet i positionsangivelse än den från sjukvården. Ingen olycka har 
blivit utsorterad pga. bristfällig lägesbeskrivning. Däremot har sjukvården uppgifter 
från betydligt fler olyckor än polisen. 
 
Gemensamma uppgifter om fyra skadade personer återfinns både i polisens och i 
sjukvårdens statistik i det slutliga redovisade materialet från föreperioden. Om man 
jämför registren finner man att polisen i tre fall lyckats ställa en korrekt diagnos på 
skadans allvarlighetsgrad. Det fall där de misslyckats är en whiplashskada. Denna typ 
av nackskada kan vara svår att skilja från normal ömhet. I vissa fall känner den 
skadade inga större besvär direkt efter olyckan, men allt fler skadade uppvisar numera 
långvariga besvär efter en sådan skada. De kan i vissa fall ge bestående skador med 
svåra smärtor. 
 
Olycksutvecklingen har enligt analysen inte förändrats nämnvärt efter ombyggnaden. 
Under efterperioden ökade antalet fallolyckor i förhållande till före. Materialet är litet 
men totalt sett har antalet olyckor inte minskat efter ombyggnaden. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Rasterat område visar det undersökta området i Storumans kommun där 
olycksutvecklingen studerats före och efter ombyggnad av E12 
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