
Trafiksäkerhetsplan för Lovisa
TRAFIKOLYCKOR



Olycksgranskningens innehåll

1. Utvecklingen av olyckor i Lovisa 2000-2014
– antal döda och skadade

– antal olyckor med personskador

2. Delaktiga i olyckorna
– hur de delaktiga har färdats

– de delaktigas ålder

3. Olycksklasser
– olycksklasser enligt hur allvarliga olyckorna är

– olycksklasser för personskador i olika omgivningar

4. Andra nyckeltal för olyckor med personskador

5. Olycksplatser
– betraktelse av platser med många olyckor

– klövdjursolyckor

– olyckor i Lovisa centrum enligt olycksklass
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Obs! Diorna som behandlar 
olycksutvecklingen har 
uppdaterats med året  2014. 
Året finns också bland platser 
med många olyckor. I övrigt är 
analyserna utförda utgående 
från olyckorna under åren 
2009-2013.



Olycksutvecklingen i Lovisa på 2000-talet
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Hela 2000-talet (2000-2014):
• Olyckor med personskador 460 (31 

per år)
• Döda 39 (tre per år)
• Skadade 604 (40 per år)
• Antalet olyckor med personskador 

svagt minskande
• Under 2006 och 2007 var det totala 

antalet olyckor exceptionellt lågt

Åren 2010-2014
• Olyckor med personskador 148 (30 

per år)
• Döda 12 (cirka två per år)
• Skadade 196 (39 per år)

Källa: Statistikcentralen



Olycksutveckling (jämfört med hela landet)
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Källa: Statistikcentralen



Delaktiga i olyckor fördelade enligt 
fortskaffningsmedel
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%-andelar 2009-2013:     6 %        4 %          6 %        6 %          42 %       25 %     10 %

Källa: Statistikcentralen Källa: Olycksregistret



Delaktiga i olyckor fördelade enligt ålder
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%-osuudet:   1% 2%     3%   10%  11% 10% 15%  12%  14%  9%    7%    6%

Källa: Statistikcentralen Källa: Olycksregistret



Delaktiga i olyckor fördelade enligt ålder

Källa: Olycksregistret

sivu 7



Delaktiga i olyckor (jämförelser)

Döda och skakade i trafikolyckor fördelade enligt fortskaffningsmedel (vänster) och ålder 
(höger) i Lovisa och hela landet
Genomsnitt 2009-2013
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Källa: Statistikcentralen



Olycksklasser
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Källa: Olycksregistret



Olycksklasser i olika miljöer
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Källa: Olycksregistret



Sammandrag av trafikolyckorna i Lovisa

• Av de döda och skadade i trafikolyckor i Lovisa har 51 % rört sig med bil, som förare 
eller passagerare. Moped- och motorcykelförarna utgör 13 % av offren och fotgängare 
och cyklister 10 %. Av de döda har 73 % rört sig med bil (hela landet 59 %). 

• Unga, 15–24 år gamla, utgör 31 procent av de döda och skadade i trafiken 
(åldersgruppens andel av befolkningen är 9 %). Över hälften av olyckorna i 
åldersklassen 15–17 år sker med moped eller motorcykel. Huvudparten av olyckorna 
bland unga vuxna sker med personbil. 

• Personer i arbetsålder utgör 50 % av offren i trafikolyckor (53 % av befolkningen). 
Olycksrisken för personer i arbetsför ålder är betydligt lägre än bland unga, men högre 
än för barn och seniorer. Huvudparten av de vuxnas olyckor sker med personbil.

• 13 % av trafikolyckornas offer är över 65 år gamla (23 % av befolkningen). Cirka hälften 
av olycksoffren var förare eller passagerare i personbilar, cirka en tredjedel fotgängare 
och en femtedel cyklister.
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Sammandrag av trafikolyckorna i Lovisa

• Singelolyckorna utgör 40 % av olyckorna i Lovisa, frontalolyckorna 14 %, fotgängar-
och cykelolyckorna 14 % samt korsnings- och svängningsolyckorna 11 %.  

• Andelen fotgängarolyckor i tätort (26 %) och singelolyckor (20 %) är betydligt högre 
än i landet i genomsnitt.

• Bland olyckor utanför tätortsområden (landsvägar) utgör singelolyckorna 45 % och 
frontalolyckorna 18 % av alla olyckor. 

• Förbättrandet av riksväg 7 kommer sannolikt att förbättra olycksstatistiken på 
landsvägar, då man kan anta att bland annat frontalolyckornas antal minskar.

• Majoriteten (78 %) av olyckorna sker utanför tätorterna och endast en dryg femtedel 
(22 %) i tätorterna. (motsvarande siffror i hela landet 45 % och 55 %)

• Föraren är alkoholpåverkad i ungefär var tionde olycka (11 %).

• Den tunga trafiken är delaktigt drygt var tionde olycka (13 %).
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