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Förord 
Gatu- och trafikavdelningen på tekniska förvaltningen i Lunds kommun 
gör årligen en rapport som sammanställer trafikräkningar och trafiko-
lyckor som inträffat på det kommunala vägnätet i Lunds kommun. Gatu- 
och trafikavdelningens verksamhetsmål har tydliga kopplingar till trafik-
statistiken. Innehållet i denna rapport utgör således en viktig grund för 
framtidsplanering av transportsystemet i kommunen. 

Denna rapport är en sammanställning av resultaten från 2021 års trafik-
mätningar och olycksregistreringar. 

Lund, april 2022 

Tekniska förvaltningen 
Lunds kommun  
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Sammanfattning 

Trafikräkningar 

Årets motortrafikräkningar omfattar ungefär 150 punkter. Trafikflödena 
år 2021 präglades precis som 2020 av pandemin med Covid-19 vilket för-
ändrade resvanor på grund av kraven om hemarbete och social distanse-
ring. Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet i Lunds kommun 
har minskat med ungefär 20% år 2021 jämfört med 2019. Motorfor-
donstrafiken har minskat i samtliga tätorter år 2021 jämfört med år 
2019. Cykeltrafiken i kommunen ökar totalt sätt men har minskat något i 
förhållande till befolkningsökningen under den senaste tioårsperioden.   

Uppföljningen av LundaMaTs III-målet: ”Motorfordonstrafiken på det 
kommunala vägnätet ska minska med 1 % per år och invånare”, visar 
en årlig minskning under perioden 2011-2015. Resultatet från 2015 
innebär i genomsnitt en minskning med en procentenhet per invånare, 
vilket innebär att målsättningen uppnåddes. Resultaten från år 2021 
visar en minskning med 17% per invånare vilket är mer än 1 % per år och 
invånare. Pandemin måste dock tas hänsyn till. 

Trafikolyckor 

Under 2020 inleddes ett nytt etappmål för Nollvisionen nationellt 
som innebär att antalet omkomna i trafiken ska minska med minst 
50% från 2020 till 2030 samt att antalet allvarligt skadade ska minska 
med minst 25% från år 2020 till år 2030. Lunds kommun har 
antagit etappmålet och för kommunens del innebär det att ingen ska 
omkomma i trafiken samt att antalet allvarligt skadade ska understiga 
14 personer 2030. 

Antalet skadade i Lunds kommun har minskat över tid och det förra 
etappmålet av Nollvisionen från 2007 med målår 2020 uppfylldes i 
kommunen. Antalet allvarligt skadade har också minskat över tid i 
Lunds kommun men 2021 sticker dock ut från mängden då 24 
personer skadades allvarligt vilket är fler än etappmålet. Under 2021 
skadades totalt 653 personer varav ingen omkom, 24 personer skadades 
allvarligt, 202 personer skada-des måttligt och 427 personer skadades 
lindrigt. Av de skadade personerna i Lunds kommun 2021 var 56% 
cyklister, 27% fotgängare och 11% skadades i en personbil. 
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1 Trafikräkningar 
Tekniska förvaltningen räknar årligen motorfordon, cyklister och fotgäng-
are för att kunna utvärdera hur trafikflödena i kommunen förändras över 
tid och men också för att ha som ingångsdata vid nybyggnadsprojekt. I 
Lunds kommun mäts motorfordonstrafiken vid ungefär 250 mätpunkter 
totalt, varav drygt hälften mäts varje år och resterande vartannat år. År 
2021 års trafikräkning av motorfordon omfattades av cirka 150 mätpunk-
ter. Motorfordonstrafiken mäts vid respektive mätpunkt tre gånger per år, 
under våren, sommaren och hösten. Därefter beräknas ett aritmetiskt me-
delvärde och detta redovisas som vardagsdygnstrafik, VaDT. I bilaga 1 re-
dovisas vardagsdygnstrafiken för respektive mätpunkt i Lunds kommun. I 
bilaga 2 finns en trafikflödeskarta för Lunds tätort. Placeringen av alla 
mätpunkter finns i bilaga 3.  

Gång- och cykeltrafiken räknas både manuellt och med hjälp av olika digi-
tala mätmetoder varje år. Dessa redovisas mer i detalj i rapporten Cykel-
trafikmängder och fotgängare i Lund 2021. 

År 2021 präglades precis som år 2020 av Covid-19-pandemin vilket på-
verkade trafikflödena då människors resvanor förändrades på grund av 
hemarbete och krav på social distansering. I Lunds kommun minskade 
motorfordonstrafiken väsentligt år 2020 och år 2021 var motorfor-
donstrafiken på ungefär samma nivå. Huruvida motorfordonstrafiken 
kommer förändras kommande år om pandemin avtar återstå att se. Läsa-
ren av denna rapport bör dock vara försiktig med att göra direkta jämfö-
relser med tidigare år än 2020 på grund av pandemin.  

Tekniska nämnden har satt upp mål för hur utvecklingen av trafikarbetet 
ska ske i Lunds kommun och mycket av tekniska förvaltningens arbete syf-
tar till att minska biltrafikarbetet. Att få en exakt siffra på trafikarbetet i 
Lunds kommun är dock inte möjligt med de trafikmätningar som görs. 
Däremot kan en indikation fås genom att summera fordonsflödena på de 
mätta gatusnitten med antagande att utvecklingen av flödena vid dessa 
platser är representativ för den totala utvecklingen i kommunen. I näst-
kommande avsnitt presenteras trafikmätningarna för de olika tätorterna 
i Lunds kommun. 

1.1 Lunds tätort 

I Lunds tätort har sammanställningen av trafikräkningarna delats upp ba-
serat på avstånd från stadskärnan. Tre olika ringar har använts, inre 
ringen, mellanringen och yttre ringen, se karta över de olika ringarna i Fi-
gur 1 nedan samt i Bilaga 10. Innanför inre ringen finns stadskärnan.  
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Figur 1 Karta övre de definierade ringarna runt Lunds tätort. Innanför inre ringen finns 
stadskärnan.

1.1.1 Motorfordon i stadskärnan 

Lunds kommun arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart 
transportsy-stem samt för ett levande centrum som är anpassat för 
oskyddade trafikanter och stadsliv. I arbetet ingår att motverka en 
ökning av motorfordonstrafik i stadskärnan. För att uppskatta 
utvecklingen av motortrafikarbetet i stadskärnan har index beräknats 
med år 2011 som jämförelseår, se Figur 2 nedan.  
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Figur 2 Index av biltrafikarbetet per invånare innanför inre ringen i Lunds tätort med år 2011 som 
jämförelseår. 
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Figur 2 visar att motortrafikarbetet i stadskärnan per invånare har varit 
på en relativ jämn nivå fram till och med år 2019. År 2020 minskade mo-
tortrafikarbetet avsevärt och var på samma nivå år 2021 vilket Covid-19-
pandemin kan vara en förklaring till.  

1.1.2 Motortrafikarbete i jämförelse med cykeltrafikarbete i stadskärnan 

I månadsskiftet september/oktober varje år räknas cyklister i Lunds 
tätort. Antalet motorfordon som passerar inre ringen i jämförelse med an-
talet cyklister som passerar inre ringen syns i Figur 3.  
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Figur 3 Antal motorfordon och cyklister till och från stadskärnan per dag. 
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Resultatet visar en reducering av motorfordonstrafik till och från stads-
kärnan över tid samtidigt som cykeltrafiken i centrum har bibehållits. År 
2021 var antalet cyklister som cyklade till och från stadskärnan 68% fler 
än antalet motorfordon som färdades till och från stadskärnan. Denna för-
ändring i resebeteende och att andelen hållbara resor ökar ligger i linje 
med målen i LundaMaTs III, Lunds kommuns transportplan för att främja 
en sund och miljömässigt hållbar stad. 

Observera att det finns en viss osäkerhet vid mätning av cykelflöden då 
dessa mäts manuellt och därför bör läsaren av denna rapport använda siff-
rorna med viss försiktighet. En fullständig redovisning av trafikmängder 
för fotgängare och cyklister i Lund finns i rapporten Cykeltrafikmängder 
och fotgängare i Lund 2021. 
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1.1.3 Fotgängare, cyklister och bilister som har stadskärnan som mål 

Sedan år 2007 har även antalet fotgängare räknats i 20 punkter längs 
stadskärnans gräns. Räkningarna har genomförts på samma platser som 
cykelräkningarna. Nedan i Figur 4 redovisas index för antalet fotgängare, 
cyklister och motorfordon som passerar stadskärnans gräns med år 2011 
som jämförelseår. 

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Index - Fotgängare, cyklister och motor-
fordon till och från stadskärnan per dag

Index fotgängare
Index cyklister
Index motorfordon

Figur 4 Index av antal fotgängare, cyklister och motorfordon till och från stadskärnan per dag med 
år 2011 som jämförelseår. 
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1.1.4 Cykeltrafik per invånare 

Cykeln är ett viktigt transportmedel för att kunna skapa ett mer hållbart 
transportsystem samt en attraktiv stad och tätortsmiljöer. Lunds kommun 
arbetar för att öka cykeltrafiken genom att skapa ett cykelvägnät som är 
attraktivt, gent och framkomligt samtidigt som det är bekvämt, tryggt och 
trafiksäkert. Följande målsättning finns för cykeltrafiken och dess utveckl-
ing i LundaMaTs III; "Cykeltrafiken ska öka med 1% per invånare och år 
(jämförelseår 2011)". Figur 5 nedan visar index över cykeltrafiken per in-
vånare och år i kommunen. Diagrammet visar jämförelseförändringen 
från år till år sedan 2011. 



9 

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Index - cykeltrafik per invånare Index

Figur 5 Index av cykeltrafik per invånare i Lunds tätort med år 2011 som jämförelseår. 
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Cykeltrafiken i kommunen har totalt sätt ökat över tid men cykeltrafiken 
i förhållande till befolkningsökningen har minskat något mellan 
2012-2019. Under 2020 vändes trenden och cykeltrafiken per invånare 
ökade i förhållande till befolkningsökningen. Under 2021 ökade inte 
cykeltrafiken per invånare i Lunds kommun och LundaMaTs-målet om 
en tillväxt på 1% per invånare uppnåddes därmed inte under 2021.  

1.1.5 Motortrafikflöde i gatusnitt innanför mellanringen 

Trafikflödet av motorfordon som passerar precis innanför 
mellanringen varierar årligen men följer den allmänna 
trafikutvecklingen på det kom-munala vägnätet. I Figur 6 nedan syns 
förändringen av antalet motorfor-don innanför mellanringen per dag. 
Om år 2021 jämförs med referensåret 2011 var trafikflödet 30% lägre år 
2021 vilket motsvaras av 24 300 färre fordon registrerade innanför 
mellanringen. 
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Figur 6 Antal motorfordon innanför mellanringen per dag. 
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1.1.6 Motortrafikflöde i gatusnitt innanför yttre ringen 

Trafikflödet av motorfordon på gatorna precis innanför den yttre ringvä-
gen har följt samma mönster som observerats vid andra delar av vägnätet. 
I Figur 7 syns förändringen av antal motorfordon innanför yttre ringen per 
dag. Jämfört med år 2011 var trafikflödet 14% lägre i 2021 med 10 500 
färre fordon registrerade innanför den yttre ringvägen.  

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal motorfordon innanför yttre ringen
per dag

Motorfordon

Figur 7 Antal motorfordon innanför den yttre ringen per dag. 
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1.1.7 Motortrafikarbetet på det kommunala vägnätet 

För att analysera förändringen och utvecklingen av motortrafikarbetet på 
det kommunala vägnätet har motortrafikflödena vid samtliga gatusnitt 
summerats och index har beräknats. Index har beräknats för perioden 
2011-2021 med år 2011 som referensår, se Figur 8 nedan.    
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Figur 8 Index av motorfordonstrafiken på det kommunala nätverket med år 2011 som jämförelseår. 
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Figur 8 visar att motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet har va-
rierat över tid men att det år 2020 och 2021 var betydligt lägre än refe-
rensåret 2011. År 2021 minskade motorfordonstrafiken med 26% jämfört 
med referensåret 2011.  

Även om det finns värde i att jämföra råa trafikvolymer enligt ovan är det 
även viktigt att jämföra trafikvolymer per invånare för att ta hänsyn till 
befolkningsförändringar över tid. Uppföljningen av LundaMaTs III-målet 
”Motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet ska minska med 1% per 
år och invånare”, redovisas i Figur 9 som en orange linje. Diagrammet visar 
att målet uppfylldes med marginal år 2020 och 2021. 
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Figur 9 Index av motorfordonstrafiken per invånare på det kommunala vägnätet med år 2011 som 
jämförelseår. 
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Motortrafikarbetet per invånare har årligen minskat fram till år 2014 för 
att sedan ha ökat år 2015–2016 och sedan minskat igen. Motortrafikarbe-
tet per invånare minskade med över 17% från 2019 till 2021. Covid-19-
pandemin kan dock ha påverkat detta resultat. 

1.2 Motortrafikflöden i övriga tätorter i Lunds kommun 

Utanför Lund i de övriga tätorterna görs trafikmätningar i respektive 
tätort vartannat år. Antalet mätpunkter i dessa tätorter är färre än i Lund 
och därför ger analysen endast en indikation på den övergripande trafik-
utvecklingen i respektive tätort. I takt med att antalet hushåll ökar i dessa 
områden kan trafiken förväntas öka. Trafikutvecklingen har beräknats ge-
nom att summera motortrafikflödena vid samtliga gatusnitt i respektive 
tätort för att sedan beräkna ett index med år 2004 som jämförelseår med 
undantag för Stångby som har 2011 som jämförelseår. 

1.2.1 Dalby 

Motortrafikarbetet i Dalby mäts i 13 gatusnitt och under 2021 visade mät-
ningarna en reducering från den senaste mätningen 2019 (se Figur 10). 
Generellt har mortrafikarbetet i Dalby varierat över tid. En karta över mät-
punkterna i Dalby finns i bilaga 4. 
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Figur 10 Index av motorfordonstrafiken i Dalby med år 2004 som jämförelseår. 
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1.2.2 Genarp 

I Genarp mäts motortrafikflöden i tre gatusnitt vilket gör att mängden data 
är begränsad och det kan vara svårt att dra slutsatser om trafikutveckl-
ingen i tätorten. Under 2021 mättes inte motorfordonstrafiken i Genarp 
men utifrån tidigare år kan en gradvis minskning av motorfordonstrafiken 
iakttas sedan år 2010 (se Figur 11). En karta över mätpunkterna i Genarp 
finns i bilaga 5. 
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Figur 11 Index av motorfordonstrafiken i Genarp med år 2004 som jämförelseår. 
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1.2.3 Södra Sandby 

I Södra Sandby mättes motorfordonsflödena i sju gatusnitt under 2021. 
Figur 12 visar förändringen i index av motorfordonsflödena sedan 2004 
och resultatet visar tendenser till en gradvis ökning av motortrafikvoly-
men fram till år 2019 vilket går i linje med befolkningstillväxten i orten. År 
2021 minskade motorfordonstrafiken vilket pandemin kan vara en förkla-
ring till. För en karta över mätpunkterna i Södra Sandby, se bilaga 6. 
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Figur 12 Index av motorfordonstrafiken i Södra Sandby med år 2004 som jämförelseår. 

1.2.4 Veberöd 

Motortrafikflödet i Veberöd mäts i sex gatusnitt och mättes senast år 2020 
(se Figur 13). Motortrafikflödet var som högst år 2010 men varierar an-
nars över åren. Veberöd sticker ut bland tätorterna under pandemiåren 
2020 och 2021 då Veberöd inte visade lika stor reducering som övriga tä-
torter. Detta kan ha berott på en avvikande mätning som registrerade dub-
belt så många fordon som förväntat år 2020. En karta över mätpunkterna 
i Veberöd finns i bilaga 7. 
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Figur 13 Index av motorfordonstrafiken i Veberöd med år 2004 som jämförelseår. 
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1.2.5 Stångby 

I Stångby mäts motorfordonstrafiken i fem gatusnitt sedan 2011. I Figur 
13 nedan syns index av utvecklingen av motorfordonstrafiken i tätorten 
med år 2011 som jämförelseår. Motorfordonstrafiken i Stångby har ökat 
sedan 2011 med högst trafikflöde under 2017. År 2021 var motorfor-
donstrafiken ungefär 10% högre än jämförelseåret.   
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Figur 14 Index av motorfordonstrafiken i Stångby med år 2011 som jämförelseår. 
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2 Trafikskadade 
Följande statistiksammanställning över trafikskadade i Lunds kommun 
baseras på olycksstatistik från olycksdatabasen Strada. Strada som står för 
Swedish Traffic Accident Data Acquisition, sammanställer både polis- och 
sjukhusrapporterade olyckor som sker på det svenska vägnätet. Under 
2020 drabbades världen av coronapandemin vilket även präglade 2021. 
Pandemin ledde till bortfall i antal registrerade olycksrapporter vilket bör 
tas hänsyn till vid läsning av statistiken. 

2.1 Nollvisionen – ett långsiktigt mål 

År 1997 antog riksdagen Nollvisionen som innebar ett ställningstagande 
om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Därmed skif-
tades fokus i trafiksäkerhetsarbetet från förebyggande av olyckor till före-
byggande av olyckor med dödligt eller allvarligt utfall. Nollvisionen har 
haft stor inverkan på de aktörer som utformar vägtransportsystemet och 
resultaten av aktörernas arbete tyder på en god och långsiktig säkerhets-
effekt. Lunds kommun har antagit Nollvisionen och därmed formulerat 
målsättningar för trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet såväl som 
för kommunen i stort. Till Nollvisionen finns en del etappmål som uppda-
teras löpande.  År 2009 beslutades ett etappmål om att antalet döda skulle 
halveras och antalet allvarligt skadade skulle minska med en fjärdedel från 
2007 till 2020.  År 2020 startade ett nytt etappmål om att antalet om-
komna i trafiken ska halveras till år 2030 samt att antalet allvarligt ska-
dade ska minska med en fjärdedel till år 2030. Utgångsvärdna är medel-
värdet av antalet omkomna respektive allvarligt skadade från år 2017-
2019.  

2.1.1 Etappmål för Lunds kommun 

Nollvisionens etappmål för 2030 innebär för Lunds kommuns del att inga 
personer ska omkomma i trafiken. Vad gäller antalet allvarligt skadade ska 
mindre än 14 personer skadas allvarligt år 2030. I Figur 15 visas utveckl-
ingen av personer som har skadats allvarligt i Lunds kommun från 2007 
fram till och med 2021. Etappmålet för 2020 uppnåddes men vad gäller 
etappmålet och antalet allvarligt skadade år 2021 har målet inte uppnåtts 
för det året.  

I Figur 16 syns antalet allvarligt skadade på det kommunala vägnätet och 
även etappmålen för 2020 och 2030 i förhållande till antalet allvarligt ska-
dade. Här når kommunen inte etappmålen då antalet allvarlig skadade 
i trafiken ligger över målet. Bland de som har skadats allvarligt under 
2021 på det kommunala vägnätet har majoriteten varit oskyddade trafik-
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kanter som har snubblat som fotgängare eller cyklat omkull av olika 
anledningar. Några av de allvarligt skadade har skadats i samband med 
kollisioner med personbilar.
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Figur 15 Allvarligt skadade i Lunds kommun sorterat på ålder tillsammans med etappmålen för noll-
visionen med målår 2020 och 2030. 
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Figur 16 Allvarligt skadade på det kommunala vägnätet i Lunds kommun sorterat på ålder tillsam-
mans med etappmålen för nollvisionen med målår 2020 och 2030. 
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2.2 Översiktlig skadebild 

Sammanlagt skadades 653 personer i trafiken i Lunds kommun under 
2021 vilket innebär en minskning med ungefär 7% jämfört med genom-
snittet för femårsperioden 2017–2021. Ingen person omkom i trafiken i 
Lunds kommun 2021, 24 personer skadades allvarligt, 202 personer ska-
dades måttligt och 427 personer skadades lindrigt. Av de skadade år 2021 
skadades nästan 60% på det kommunala vägnätet. Av de som skadades 
allvarligt i Lunds kommun 2021 skadades 70% på det kommunala vägnä-
tet. Flest personer har skadats i Lunds tätort och i övriga tätorter har få 
personer skadats i trafiken (se Tabell 1). 

Tabell 1 Skadade i Lunds kommun fördelat på tätort/område samt skadegrad. Siffran före parentesen 
är antalet skadade 2021 och siffran inom parentesen är medelvärdet av antalet skadade för femårs-
perioden 2017-2021. 

Tätort/område Dödade Allvarligt Måttligt Lindrigt 
skadade skadade skadade 

Lund 0 (0) 18 (15) 141 (179) 315 (346) 
Dalby 0 (0) 0 (0) 6 (6) 9 (7) 
Genarp 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (4) 
Södra Sandby 0 (0) 2 (1) 7 (7) 9 (11) 
Veberöd 0 (0) 1 (0) 3 (5) 5 (7) 
Stångby 0 (0) 0 (0) 4 (3) 2 (2) 
Övriga vägnätet 0 (0) 3 (4) 38 (30) 87 (72) 
Totalt 0 (1) 24 (20) 202 (234) 427 (450) 

En majoritet av de trafikskadade i kommunen år 2021 var oskyddade tra-
fikanter och sammanlagt skadades 567 cyklister, fotgängare, mopedister 
och motorcyklister. Detta kan jämföras med det genomsnittliga antalet 
skadade oskyddade trafikanter för perioden 2017-2021 som var 578 per-
soner. Jämfört med femårsperioden var antalet skadade cyklister högre 
under 2021 medan antalet skadade fotgängare var lägre. Under 2021 stod 
cyklister för mer än hälften av alla trafikskadade följt av fotgängare som 
utgjorde cirka en fjärdedel (se Figur 17). 11% av de trafikskadade i Lunds 
kommun 2021 skadades i personbil. Jämfört med genomsnittsvärdet för 
femårsperioden 2017-2021 var antalet skadade personer i personbil lägre 
under 2021. 
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Figur 17 Skadade trafikanter i Lunds kommun 2021 fördelat på trafikantgrupp. 
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Statistik från den senaste femårsperioden visar att det främst är oskyd-
dade trafikanter som omkommer eller skadas allvarligt i trafiken i Lunds 
kommun och då framför allt cyklister och fotgängare (se Figur 18). Tre av 
fyra olyckor där en fotgängare eller cyklist har skadats allvarligt eller om-
kommit, var i en singelolycka som därmed är den vanligast förekommande 
olyckstypen (se Figur 19). Andra vanliga olyckstyper är singelolyckor för 
motorfordon och kollision med motorfordon.  
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Figur 18 Omkomna och allvarligt skadade i Lunds kommun 2017-2021 fördelat på trafikantgrupp. 
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Figur 19 Olyckstyper hos omkomna och allvarligt skadade i Lunds kommun 2017-2021. 
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2.3 Skadade baserat på kön och ålder 2021 

Totalt skadades 346 kvinnor och 305 män i Lunds kommun under 2021. 
Figur 20 nedan visar trafikskadade trafikanter i Lunds kommun 2021 för-
delat på kön och ålder. Diagrammet visar att flest män har skadats i åld-
rarna 20-44 år medan kvinnor har skadats relativt jämt fördelat mellan 
åldrarna 20-75 år.  

Figur 21 och 22 visar förhållandet mellan skadegrad och åldersgrupp hos 
kvinnor respektive män under 2021 i Lunds kommun. Diagrammen visar 
att kvinnor har skadats allvarligare i de äldre åldrarna medan män har 
skadats ungefär lika allvarligt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. 
Flest allvarligt skadade personer bland både män och kvinnor har varit 35 
år och äldre. 2021 skadades 9 män respektive 15 kvinnor allvarligt i trafi-
ken.   
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Figur 20 Skadade trafikanter i Lunds kommun 2021 fördelat på kön och åldersgrupp. 
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Figur 21 Skadade kvinnor i Lunds kommun 2021 sorterat på åldersgrupp och skadegrad. 
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Figur 22 Skadade män i Lunds kommun 2021 sorterat på åldersgrupp och skadegrad. 

2.4 Fotgängares olycksbild 

Fotgängare stod för 27% av samtliga trafikskadade i Lunds kommun 2021. 
Totalt skadades 174 fotgängare i trafiken under 2021 vilket är lägre än 
genomsnittsvärdet för femårsperioden 2017-2021 som är 219 fotgängare 
per år. Under 2021 skadades tolv fotgängare allvarligt.  

Den dominerande olyckstypen för fotgängare är singelolyckor (se Figur 
23). 87% av alla fotgängarolyckor som resulterade i personskador under 
år 2021 var av typen singelolycka.  
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Figur 23 Olyckstyper hos skadade fotgängare i Lunds kommun 2017–2021. 
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Många äldre skadas i fotgängarolyckor och en större andel, än hos övriga 
åldersgrupper, skadas allvarligt. Det är dessutom svårare för äldre att 
komma tillbaka till det liv man hade före olyckan, vilket kostar lidande och 
pengar för samhället. Över hälften av fotgängarna som har skadats i sing-
elolyckorna är över 60 år. 70% av de skadade fotgängarna är kvinnor och 
30% män. Figur 24 visar fördelningen av skadade fotgängare i Lunds kom-
mun under den senaste femårsperioden sorterat på kön och ålder.  
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Figur 24 Skadade fotgängare i Lunds kommun 2017–2021 sorterat på kön och åldersgrupp. 

Störst andel fotgängare skadas i Lunds tätort, där den vanligaste olycksty-
pen är singelolyckor och därefter kollisioner med personbilar. Det går inte 
att se några tendenser till att en speciell plats är mer olycksdrabbad än 
någon annan, men en stor del av olyckorna inträffar innanför inre ringen i 
Lund, där flest människor rör sig mellan olika målpunkter. 

2.4.1 Orsaker till fotgängares singelolyckor 

Den vanligaste registrerade orsaken till singelolyckor med fotgängare un-
der perioden 2017–2021 är ojämnheter (se Figur 25). Andra vanliga orsa-
ker till fotgängares singelolyckor är halka på grund av is och snö samt ni-
våskillander. 



 

24 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

Ojämnt
Halka (is/snö)
Nivåskillnader

Antal
Orsaker till fotgängares singelolyckor 2017-2021

 

Figur 25 Orsaker till fotgängares singelolyckor 2017-2021. 
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2.4.2 Platser där fotgängare skadas 

Under perioden 2017-2021 skadades flest fotgängare på gångbanor eller 
på gång- och cykelbanor (60%, se Figur 26). En femtedel av fotgängarna 
skadas på gatu- eller vägsträcka och fotgängarna. 
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Figur 26 Platser där fotgängare har skadats i Lunds kommun 2017-2021. 
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2.5 Cyklisters olycksbild 

Cyklister stod för ungefär hälften av samtliga trafikskadade i Lunds kom-
mun under 2021. Totalt skadades 368 cyklister varav tio personer allvar-
ligt under 2021. Den vanligaste olyckstypen för cyklister är singelolyckor 
(se Figur 27). Nästan tre fjärdedelar (73 %) av de cyklister som har skadas 
i Lunds kommun under den senaste femårsperioden (2017-2021) har ska-
dats i singelolyckor. Resterande trafikskadade cyklister under perioden 
har främst skadats i kollision med motorfordon eller kollision med annan 
cyklist.  

73%

16%

10% 1%

Olyckstyper hos skadade cyklister i Lunds 
kommun 2017-2021

Singelolycka

Kollision med
motorfordon
Kollision med
annan cyklist
Övrigt

 

Figur 27 Olyckstyper hos skadade cyklister i Lunds kommun 2017–2021. 

Bland de cyklister som skadades under 2017–2021 var ungefär lika många 
kvinnor som män och personer i åldrarna 20-34 år utgjorde den största 
andelen (34 %) av de skadade personerna (se Figur 28)  
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Figur 28 Skadade cyklister i Lunds kommun 2017-2021 sorterat på kön och ålder. 
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Flest cyklister har skadats i Lunds tätort vilket bland annat kan förklaras 
av att befolkningen i kommunen är som störst här samt att en stor del av 
resorna i Lunds tätort görs med cykel. Dessutom är att trafikmiljön mer 
komplex i Lunds tätort än i övriga tätorter i kommunen. 

2.5.1 Orsaker till cyklisters singelolyckor 

Det finns många orsaker till cyklisters singelolyckor men några vanliga är 
halka eller ojämnheter på vägen. Från och med vintern 2021/2022 kom-
mer tekniska förvaltningen avsätta mer medel till vinterväghållning av 
gång- och cykelbanor. Många olyckor orsakas även av att cyklisten har 
kört på något fast föremål, cykelhaveri eller att en väska eller en gren har 
kommit in i hjulet. Många av cyklisternas singelolyckor orsakas av någon 
annan orsak eller att okända orsaker. Orsakerna till singelolyckorna syns 
i Figur 29 nedan. 
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Figur 29 Orsaker till cyklisters singelolyckor 2017–2021. 

2.5.2 Platser där cyklister skadas 

Andelen cyklister som skadats i trafikolyckor 2017–2021 i Lunds kommun 
fördelade på typ av plats syns i Figur 30. Flest cyklister skadas på gång- 
och cykelbanor följt av gatu- eller vägsträckor. Den tredje vanligaste typen 
av plats är gatu- eller vägkorsningar. Jämfört med föregående femårspe-
riod har inga märkbara förändringar skett. 



 

27 

 

Gatu- eller 
vägsträcka

27%

Gatu- eller 
vägkorsning

14%Gång- och 
cykelbana/-väg

49%

Övriga
3%

Platser där cyklister har skadats i Lunds kommun 
2017-2021

 

Figur 30 Platser där cyklister har skadats i Lunds kommun. 
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2.5.3 Elcyklar och eldrivna enpersonsfordon 

Från och med år 2020 är det möjligt att registrera vilken typ av cykelfor-
don som har använts vid en cykelolycka i Strada. De kategorier som finns 
är traditionell cykel, elcykel samt eldrivet enpersonsfordon. Exempel på 
eldrivna enpersonsfordon är elscootrar. Sammanställningen visar att 42 
trafikanter har skadats på elcykel och 36 trafikanter på eldrivet enperson-
fordon 2021. Ingen av olyckorna resulterade i allvarliga skador. Fördel-
ningen av cykeltyper som skadade cyklister har använt syns i Figur 31.  
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Figur 31 Skadade cyklister efter cykeltyp 2021. 

Trafikanterna som har skadats på elcykel är lika många kvinnor som män 
och i blandade åldrar. Av trafikanterna som skadades på ett eldrivet en-
personsfordon var majoriteten män (22 män jämfört med 14 kvinnor). 
Flest skadade på enpersonsfordon var i åldersgruppen 20–24 år, där 18 
har skadats. 
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2.6 Olyckor med spårvagn 

Spårvägen i Lund invigdes december 2020 och sen den första vagnen bör-
jade rulla till och med 2021 har det skett fyra olyckor med spårvagnar. En 
av dessa skedde år 2020 innan invigningen av spårvägstrafiken och de res-
terande tre skedde år 2021. Av de som skedde 2021 har två varit kollis-
ioner mellan personbilar och spårvagnar och den sista har varit en kollis-
ion mellan en cyklist och en spårvagn. Samtliga olyckor med spårvagnar 
2021 har inte orsakat personskador enligt Strada.  

2.7 Olycksdrabbade korsningar och platser 

I följande avsnitt redovisas de mest olycksdrabbade korsningarna och ga-
torna i Lunds kommun. För att få en bra bild av olycksläget baseras sta-
tistiken på den senaste femårsperioden, 2017–2021.  

Tekniska förvaltningen genomför varje år trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der på de mest olycksdrabbade platserna på det kommunala gatunätet i 
den omfattning som tilldelade medel tillåter. I redovisningen nedan pre-
senteras även nyligen genomförda åtgärder samt planerade åtgärder. Det 
bör noteras att femårsstatistiken för en korsning kan se dålig ut flera år 
efter att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har vidtagits. 

2.7.1 Olycksdrabbade korsningar och platser på det kommunala vägnätet  

De tio värst olycksdrabbade korsningarna och platserna på det kommu-
nala vägnätet i Lunds kommun har analyserats för femårsperioden 2017–
2021 och presenteras i Tabell 2 nedan. Rangordningen av korsningarna 
och platserna är baserat på antalet olyckor i förhållande till allvarlighets-
grad, där personer som har skadats allvarligt har viktats högre än övriga 
skador. Ingen person har omkommit vid de mest olycksdrabbade kors-
ningarna och platserna under femårsperioden. En jämförelse mellan olika 
femårsperioder visar att listan med de mest olycksdrabbade korsningarna 
och platserna till största del är densamma, men inbördes ordning varierar.  

En stor andel av de trafikskadade personerna vid de mest olycksdrabbade 
korsningarna och platserna har skadats i singelolyckor som fotgängare el-
ler som cyklister. Detta kan bero på det höga flödet av fotgängare och cy-
klister vid platserna men på en del platser är andra olyckstyper vanliga 
vilket kan bero på problematik i utformningen. Framför allt i cirkulations-
platserna är kollisioner mellan cyklister och motorfordon någorlunda van-
ligt förekommande. 
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Tabell 2 De mest olycksdrabbade korsningarna och platserna på det kommunala vägnätet 2017–
2021. Siffrorna inom parentes anger rangordning av olycksdrabbade korsningar för femårsperioden 
2016–2020. 

Korsning/plats Allvarligt 
skadade 

Måttligt 
skadade 

Lindrigt 
skadade Totalt 

1. Clemenstorget (1) 2 12 28 42 
1. Bangatan - Lund C (2) 0 24 31 55 
3. Baravägen -
vägen (6) 

 Getinge- 1 4 19 24 

4. Stortorget (4) 1 9 11 21 
5. Tornavägen -
vägen (5) 

 Tuna- 1 7 11 19 

6. Mårtenstorget (3) 0 11 11 22 
7. Trollegbergsvägen -
Ringvägen (8) 

0 3 18 21 

8. Botulfsplatsen (7) 0 5 15 20 
9. Bredgatan - S:t 
Lauentiigatan (9) 

1 4 3 8 

10. Brunnsgatan -
byvägen (Ny) 

 Dal- 0 2 10 12 

 

Olycksbilden för respektive korsning har studerats mer i detalj och pre-
senteras nedan. Även planerade och vidtagna åtgärder redovisas nedan. 

2.7.1.1 Clemenstorget 

På Clemenstorget skadades 42 personer under 2017–2021. Den vanligaste 
olyckstypen var singelolyckor bland fotgängare (22 st), följt av singelo-
lyckor bland cyklister (12 st). Vanliga orsaker till olyckorna är uppstick-
ande gatstenar eller ojämnheter. Några olyckor har även skett i samband 
med på- och avstigning av bussen.   

Clemenstorget byggdes om under 2019–2020 för att göra plats för spår-
vagnens ändhållplats. Sedan ombyggnationen har antalet olyckor per år 
minskat.  

2.7.1.2 Bangatan – Lund C 

På Bangatan vid Lund C har 55 personer skadats under den senaste 
femårsperioden. 51 av dessa har skadats som fotgängare i singelolyckor. 
Skadorna har oftast orsakats av ojämnt underlag eller nivåskillnader 
såsom trappor och kantstenar.  
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Åtgärder som har vidtagits på platsen är bland annat att området runt cen-
tralstationen tillgänglighetsanpassades år 2009 och att ojämnheter och 
spårdjup i körbanan har åtgärdats. Förbud mot allmän biltrafik kl. 15-18 
på vardagar har inrättats och ett ramprogram för Lund C framtida plane-
ring utifrån funktion och utformning togs fram 2014. Ojämnheter längs 
gångbanan har inventerats under 2021.  

2.7.1.3 Baravägen – Getingevägen  

Under den senaste femårsperioden har totalt 24 personer rapporterats in 
som trafikskadade i korsningen Baravägen-Getingevägen. De vanligaste 
olyckstyperna i korsningen var singelolyckor för cyklister och fotgängare, 
följt av kollisionsolyckor mellan cyklister och motorfordon samt avsväng-
ande motorfordon. Vanliga orsaker till singelolyckorna är nivåskillnader i 
form av kantstenar samt halt väglag. 

En fördjupad olycksanalys kommer att utföras för att kunna utreda lämp-
liga åtgärder. 

2.7.1.4 Stortorget 

Stortorget är den fjärde värst drabbade platsen där totalt 21 personer har 
skadats. 19 av dessa har skadats i singelolyckor där tio var fotgängare och 
nio var cyklister. Vanliga orsaker till singelolyckor var ojämnheter, ni-
våskillnader och halka.  

Åtgärder som har vidtagits på Stortorget är att stenytan snett över torget 
mellan Skomakaregatan och Botulfsplatsen som har lagts om och blivit slä-
tare. En utredning om torgets framtida gestaltning planeras. 

2.7.1.5 Tornavägen – Tunavägen  

Korsningen Tornavägen - Tunavägen är den femte värst drabbade platsen 
under perioden 2017–2021 med totalt 19 skadade personer. Den vanlig-
ast förekommande olyckstypen var singelolyckor bland cyklister, tio ska-
dade personer. Flera olyckor har orsakats av att cyklister har kört på kant-
stenar vid ramperna där cyklisterna leds upp från eller ut i körbanan. Näst 
vanligaste olyckstypen var kollision mellan cyklister och motorfordon där 
fem personer har skadats. Majoriteten av motorfordonstrafiken var då 
svängande.  

I korsningen har åtgärder vidtagits såsom att gångbanan på nordöstra si-
dan har breddats, refuger har anlagts under 2020 och korsningen har till-
gänglighetsanpassats.  
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2.7.1.6 Mårtenstorget 

På Mårtenstorget har totalt 22 personer skadats under 2017–2021. De do-
minerande olyckstyperna är singelolyckor bland cyklister och fotgängare, 
13 respektive åtta personer. Uppstickande gatstenar, ojämnheter eller 
halka har till största del angetts som orsak till olyckorna.  

Mårtenstorget, mellan Botulfsgatan och Västra Mårtensgatan, byggdes om 
till Shared Space år 2017. Det är svårt att säga huruvida detta har påverkat 
antal olyckor kring torget. Parkeringsytan har förändrats sedan 2018, där 
pollare har stängt av en viss del av Mårtenstorget. 

2.7.1.7 Trollebergsvägen – Ringvägen  

Vid cirkulationsplatsen, Trollebergsvägen-Ringvägen, har 21 personer 
skadats 2017–2021 varav 18 personer har skadats i en kollision mellan 
motorfordon och cyklist. Dessa kollisioner inträffade på samtliga passa-
ger, dock främst på de väster och söder om cirkulationen.  

Den södra gång- och cykelpassagen har fått ny jämnare beläggning under 
2021. Nya cykelbanor byggdes längs ringvägen och anslöt till korsningen 
under 2014. 

2.7.1.8 Botulfsplatsen 

På Botulfsplatsen har 20 personer skadats den senaste femårsperioden. 
16 av dessa har skadats som fotgängare i singelolyckor när de bland annat 
har snubblat på ojämnheter som gatstenar, trottoarkanter eller vid på- och 
avstigning av bussen. Antalet olyckor på Botulfsplatsen har varit lägre un-
der 2020 och 2021 jämfört med övriga år under femårsperioden vilket 
delvis kan bero på coronapandemin och ett minskat resande med kollek-
tivtrafik. 

En plattform vid Botulfsplatsen kommer förlängas och tillgänglighetsan-
passas i samband med att linje 3 ska få ledbuss. En annan åtgärd är att 
trottoarkanter och ojämnheter ska undersökas. Vid hållplatsen finns vissa 
granithällar som sticker upp mot omgivande gatstensbeläggning. Dessa 
kommer att bytas ut mot gatsten. Vid Botulfsplatsen pågår en utredning 
och diskussion om att färre linjer ska trafikera hållplatsen och att platsen 
ska få en annan karaktär.  

2.7.1.9 Bredgatan – Sankt Laurentiigatan 

I korsningen Bredgatan – Sankt Laurentiigatan – Allhelgona kyrkogata 
rapporterades 8 personskador in under 2017–2021. Vanligaste olycksty-
pen var singelolyckor för cyklister, totalt fem. Orsakerna till singelolyck-
orna har varit varierande.  
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Denna korsning öppnades upp igen under 2019 efter byggnationen av 
spårvägen. En åtgärd som har vidtagits efter ombyggnationen är att väg-
markeringar har målats för att förtydliga för cyklisterna i korsningen. Vid 
korsningen har beteendeobservationer gjorts för att kunna kartlägga var-
för konflikter uppstår och hur dessa kan förhindras. 

2.7.1.10 Brunnsgatan – Dalbyvägen   

Vid cirkulationsplatsen Brunnsgatan – Dalbyvägen har tolv personer ska-
dats den senaste femårsperioden. Den vanligaste olyckstypen var singelo-
lyckor för cyklister (fem) följt av kollisionsolyckor mellan cyklist och mo-
torfordon (tre). En vanlig orsak till cyklisternas singelolyckor har varit 
hastiga inbromsningar när motorfordon har kommit i hög fart in mot cir-
kulationen. En fördjupad olycksanalys kommer att utföras för att kunna 
utreda lämpliga åtgärder. 

2.7.2 Olycksdrabbade gator på det kommunala vägnätet 2017–2021 

De tio mest skadedrabbade gatorna på det kommunala vägnätet har ana-
lyserats för femårsperioden 2017–2021 och presenteras i Tabell 3 nedan. 
Ingen person har omkommit på de tio mest olycksdrabbade gatorna. Per-
soner som har skadats allvarligt har viktats högre i rangordningen av ga-
torna i tabellen. En jämförelse mellan olika femårsperioder visar att listan 
med de mest olycksdrabbade gatorna till största del är densamma, men att 
inbördes ordning varierar. Sträckorna nedan tillhör huvudgatunätet som 
har stora trafikflöden. 

Tabell 3 De mest olycksdrabbade gatorna på det kommunala vägnätet 2017-2021. Siffrorna inom 
parentes anger rangordning av olycksdrabbade korsningar för femårsperioden 2016-2020. 

Gata Allvarligt 
skadade 

Måttligt 
skadade 

Lindrigt 
skadade Totalt 

1. Trollebergsvägen (3) 2 14 44 60 
2. Bangatan (2) 1 21 38 60 
3. Getingevägen (1) 2 20 23 45 
4. Tunavägen (5) 1 15 30 46 
5. Stora Södergatan (4) 0 15 33 48 
6. Tornavägen (Dalbyvä-
gen till Tunavägen) (9) 2 10 20 32 
7. Södra Esplanaden (Ny) 3 3 17 23 
8. Östra Vallgatan (Ny) 2 8 17 27 
9. Ringvägen (Ny) 0 10 27 37 
10. Baravägen (8) 1 8 20 29 
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2.7.2.1 Trollebergsvägen 

På Trollebergsvägen har 60 personer skadats under den senaste femårs-
perioden där 50 var oskyddade trafikanter. De vanligaste olyckstyperna 
var singelolyckor för cyklister, 17, samt kollision mellan motorfordon och 
cyklist, 14. Cyklisternas singelolyckor har orsakats av olika anledningar 
men halka, nivåskillnader eller att något har åkt in cykelns hjul är några 
vanliga orsaker.  

En uppföljning av trafiksäkerheten har genomförts i korsningen Trolle-
bergsvägen - Svanevägen och under järnvägsbron. Cykelvägen på norra si-
dan av Trollebergsvägen är enkelriktad för att förebygga trafikolyckor 
mellan oskyddade trafikanter. Linjemålningen för fotgängare och cyklister 
kommer förstärkas i tunneln under järnvägen. 

2.7.2.2 Bangatan 

Längs med Bangatan har totalt 60 personer skadats under den senaste 
femårsperioden. Av de skadade utgör fotgängare en majoritet, 47 perso-
ner, där 38 personer har skadats i singelolyckor. Singelolyckorna har or-
sakats på grund av ojämnheter och trottoarkanter eller i samband med på- 
och avstigning vid busshållplatser. Sex fotgängare har skadats i kollision 
med motorfordon och åtta cyklister har skadats i singelolyckor. 

Åtgärder som har vidtagits är bland annat att området runt centralstat-
ionen tillgänglighetsanpassades 2009. Under 2006 breddades gångbanan 
på Bangatans östra sida, söder om Knut den stores torg, och busskörfältet 
permanentades. Med anledningen av det stora antalet singelolyckor har 
mässingsplåtarna i marken utanför nedgången till stationen tagits bort 
och ersatts av ett mer lämpligt material. En utveckling av Lund C och Bang-
atan planeras och det omfattar förändringar i trafikföring och ny gestalt-
ning av Bangatan. 

2.7.2.3 Getingevägen 

Längs Getingevägen har 45 personer skadats den senaste femårsperioden. 
De vanligaste olyckstyperna är singelolyckor för fotgängare, 19st och sing-
elolyckor för cyklister, 15st. Ojämnheter i beläggning och trottoarkanter 
är vanliga orsaker till singelolyckor för både fotgängare och cyklister. För 
fotgängare förekommer även flera olyckor i samband med på- och avstig-
ning vid busshållplatser. 

Åtgärder som har vidtagits är bland annat att det 2009 genomfördes tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Baravägen/Getingevägen. 
Trygghetsökande åtgärder genomfördes under hösten 2011 i en gång- och 
cykeltunnel under vägen. I samband med utbyggnaden av spårvägen 



 

34 

 

mellan Lund C och ESS har flera korsningar längs Getingevägen fått en ny 
utformning. Busskörfält har anlagts i båda riktningarna. I korsningen med 
Baravägen kommer en fördjupad olycksanalys att genomföras. 

2.7.2.4 Tunavägen 

På Tunavägen har 46 personer skadas under 2017–2021 varav 44 perso-
ner var oskyddade trafikanter. Den mest frekventa olyckstypen var singe-
lolyckor med cyklister (22 st) följt av kollisionsolyckor mellan cyklister 
och motorfordon (11 st). Orsaken till singelolyckorna är ofta okända men 
ojämnheter och halka är några kända orsaker. Olyckor mellan cyklister 
och motorfordon sker ofta då motorfordon svänger och korsar en cykel-
passage. 

Åtgärder som har vidtagits på gatan är att gång- och cykelbanor omasfal-
terades under 2019. I korsningen med Scheelevägen har cykelöverfarter 
införts. I korsningen med Tornavägen har refuger anlagts och hela kors-
ningen har tillgänglighetsanpassats. 

2.7.2.5 Stora Södergatan 

Längs Stora Södergatan har 48 personer skadats under perioden 2017-
2021 varav samtliga var oskyddade trafikanter. Den vanligaste olycksty-
pen är fotgängares singelolyckor (18 st) följt av cyklisters singelolyckor 
(13 st). Singelolyckorna har till största del skett där halka och ojämnheter 
har varit en bidragande faktor. 

Åtgärder som har vidtagits längs Stora Södergatan är att trafiksituationen 
har utretts och att etapp 1-4 av nordsydliga cykelstråket har byggts. Vi-
dare etapper mellan Klostergatan och Lilla Tvärgatan planeras.  

2.7.2.6 Tornavägen (Dalbyvägen till Tunavägen) 

På Tornavägen har 32 personer skadats under 2017–2021. Flest skador 
orsakades av olyckor mellan cyklister och motorfordon (15 st). Även cy-
klisters singelolyckor var vanliga (11 st). Olyckor mellan cyklister och mo-
torfordon sker ofta på cykelpassagerna som korsar vägen eller vid sväng 
på det längsgående cykelpassagerna och cykelöverfarterna.  

Åtgärder som har vidtagits längs Tornavägen är att ett busskörfält har an-
lagts söder om Tunavägen och att korsningen med Hardebergaspåret har 
höjts upp. Refuger har anlagts i korsningen med Tunavägen och hela 
denna korsning har tillgänglighetsanpassats.  
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2.7.2.7 Södra Esplanaden 

Längs Södra Esplanaden har 23 personer skadats under femårsperioden 
2017–2021. Den vanligast förekommande olyckstypen under femårspe-
rioden på gatan var singelolyckor med cyklister (12 st). Den andra vanlig-
aste olyckstypen var fotgängares singelolyckor (4 st). Singelolyckorna har 
orsakats av flera olika anledningar såsom ojämnheter, nivåskillnader och 
ouppmärksamhet.  

Åtgärder som har vidtagits längs Södra Esplanaden är att gångbanan med 
grusbeläggnings har försett med ytterligare vägmärken om påbjuden 
gångbana för att förtydliga att den endast är till för gående. En fördjupad 
olycksanalys av gatan kommer att göras.  

2.7.2.8 Östra Vallgatan 

Längs Östra Vallgatan har 27 personer skadats 2017-2021. Den vanligaste 
olyckstypen har varit singelolyckor för cyklister och fotgängare (9 respek-
tive 7). Fem cyklister har skadats vid kollision med motorfordon på gatan. 
Flertalet singelolyckor har orsakats av ojämnt underlag på grund av gat-
sten eller nivåskillnader i form av kantstenar.  

Längs Östra Vallgatan kommer en fördjupad olycksanalys att göras för att 
kunna utreda och vidta lämpliga åtgärder.  

2.7.2.9 Ringvägen 

På Ringvägen har 37 personer skadats under 2017–2021. Tolv av dessa 
har skadats som cyklister i singelolyckor. Andra vanliga olyckor är kollis-
ionsolyckor mellan cyklister och motorfordon, där åtta personer har ska-
dats, respektive kollisionsolyckor mellan cyklister, där sju personer har 
skadats. Orsaker till singelolyckorna har bland annat varit mörker i kom-
bination med nivåskillnader i den gång- och cykeltunnel som går under 
Ringvägen och hög hastighet under järnvägsbron. Flera av olyckorna mel-
lan motorfordon och cyklist har skett på cykelpassagen i anslutning till cir-
kulationen med Trollebergsvägen. Kollisionsolyckorna mellan cyklister 
har främst skett vid den trånga passagen under järnvägsbron. 

Längs Ringvägen kommer en fördjupad olycksanalys att göras för att 
kunna utreda och vidta lämpliga åtgärder.  

2.7.2.10 Baravägen 

Längs med Baravägen har 29 personer skadats den senaste femårspe-
rioden. Den vanligaste olyckstypen är kollisioner mellan motorfordon och 
cyklister, totalt åtta skadade personer. Singelolyckor var den andra van-
ligaste olyckstypen där sju cyklister och fem fotgängare har skadats den 
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senaste femårsperioden. Olyckorna mellan cyklister och motorfordon har 
främst skett i korsningspunkter som regleras med antingen trafiksignaler 
eller som cykelpassage. Singelolyckorna med fotgängare sker ofta då fot-
gängare trampar fel. Singelolyckorna med cyklister sker ofta till följd av 
halka.  

Längs Baravägen kommer en fördjupad olycksanalys att göras för att 
kunna utreda och vidta lämpliga åtgärder.  

2.7.3 Olycksdrabbade platser på det statliga vägnätet 2017-2021 

De mest olycksdrabbade platserna på det statliga vägnätet i Lunds kom-
mun 2017–2021 syns i Tabell 4 nedan. Personer som har skadats allvarligt 
viktas högre än övriga skador. Ingen person har omkommit på de mest 
olycksdrabbade platserna på det statliga vägnätet under femårsperioden. 

Tabell 4 De mest olycksdrabbade korsningarna och platserna på det statliga vägnätet 2017-2021.
Siffrorna inom parentes anger rangordning av olycksdrabbade korsningar för femårsperioden 2016-
2020. 

Korsning/plats Allvarligt 
skadade 

Måttligt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

 

Totalt 

1. Fjelievägen-Norra 
Ringen (1) 

1 2 33 36 

2. Tpl Lund Norra (2) 0 2 22 24 
3. Tpl Gastelyckan (3) 0 2 18 20 
4. Dalbyvägen-Sandbyvä-
gen (4) 

1 1 10 12 

5. Norra Ringen-Delfin-
vägen-Getingevägen (7) 

1 1 5 7 

6. Boställevägen-Norra 
Ringen (Ny) 

1 2 3 6 

7. Kävlingevägen-Norra 
Ringen (5) 

0 0 11 11 

 

Nedan syns en mer beskrivande olycksanalys för respektive plats.  

2.7.3.1 Fjelievägen-Norra Ringen 

I cirkulationsplatsen med Norra Ringen – Fjelievägen – Öresundsvägen 
har 36 personer skadats den senaste femårsperioden. Den vanligaste 
olyckstypen är upphinnandeolyckor där 31 personer har skadats. Cirku-
lationsplatsen är stor och hastigheten inne i cirkulationen är relativt hög 
och många skadas när de är på väg in i cirkulationsplatsen. 



 

37 

 

 

2.7.3.2 Trafikplats Lund Norra 

Trafikplats Lund Norra är cirkulationsplatsen mellan Norra Ringen och 
Solbjersvägen och här har 24 personer skadats den senaste femårspe-
rioden. Den vanligaste olyckstypen är upphinnandeolyckor där 18 perso-
ner har skadats. Cirkulationsplatsen är stor och hastigheten inne i cirku-
lationen är relativt hög. 

2.7.3.3 Trafikplats Gastelyckan 

Vid trafikplats Gastelyckan i korsningen med Dalbyvägen och E22:an har 
20 personer skadats den senaste femårsperioden. 9 personer har skadats 
i singelolyckor med motorfordon. Sex personer har skadats i upphinnan-
deolyckor.  

2.7.3.4 Dalbyvögen-Sandbyvägen 

Vid cirkulationsplatsen mellan Dalbyvägen, Sandbyvägen och Sydöstravä-
gen har tolv personer skadats den senaste femårsperioden. Fem personer 
har skadats i ett motorfordon varav en skadades allvarligt. De resterande 
skadade personerna var oskyddade trafikanter där fyra skadades vid kol-
lision med motorfordon. 

2.7.3.5 Norra Ringen-Delfinvägen-Getingevägen 

I cirkulationsplatsen med Norra Ringen – Delfinvägen – Getingevägen har 
sju personer skadats den senaste femårsperioden. Den vanligaste olycks-
typen är upphinnandeolyckor där fyra personer har skadats. De reste-
rande tre skadade personerna var cyklister som skadades i singelolyckor. 

2.7.3.6 Boställevägen-Norra Ringen 

I korsningen Boställevägen – Norra Ringen har sex personer skadats un-
der 2017–2021. Fyra av de skadade har skadats som cyklister i singelo-
lyckor eller vid kollision med motorfordon.  

2.7.3.7 Kävlingevägen-Norra Ringen 

I korsningen Kävlingevägen – Norra Ringen har elva personer skadats den 
senaste femårsperioden. Sju av de skadade personerna har skadats i ett 
motorfordon vid upphinnandeolyckor.  
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2.8 Arbete med förbättrad trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsarbetet har varit framgångsrikt i Lunds kommun. På det 
kommunala vägnätet har olycksdrabbade korsningar byggts om och ett 
stort antal mindre åtgärder har genomförts. En lägre hastighetsbegräns-
ning har införts i många bostadsområden och har kompletterats med has-
tighetsreducerande åtgärder för att öka hastighetsefterlevnaden. 

Trafikverket har på det statliga vägnätet i kommunen sett över hastighets-
begränsningarna och på flera vägsträckor har dessa sänkts. På vissa stäl-
len har den sänkta hastigheten kombinerats med fartkameror. Bland an-
nat har väg 11 byggts om till en 2+1-väg och sidoområdena har säkrats 
längs väg 16 mellan Lund och Dalby. På flera platser där Trafikverkets och 
kommunens vägnät möts har korsningar byggts om från traditionella fyr-
vägskorsningar till cirkulationsplatser. Lunds kommun och Trafikverket 
har även samarbetat i påverkansåtgärder, kommunikations- och inform-
ationskampanjer med fokus på trafiksäkerhet.  

Även om trafiksäkerhetsarbetet i Lunds kommun har varit framgångsrikt 
och andelen omkomna och allvarligt skadade har minskat över tid är pro-
blemet med skadade i trafiken fortfarande stort och det är därför nödvän-
digt att arbetet för ökad trafiksäkerhet fortsätter. 



Bilaga 1 

Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Lund 

Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Allhelgona kyrkogata, 
öster Bredgatan 

9900 - 11200 - 4400* - 5000 - 

Arkivgatan,  
söder Dalbyvägen 

600 - 1100 - 1200 - 600 - 

Arkivgatan,  
söder Gylleholmsgatan 

1600 1500 2400 2500 2000 4700 1500 1700 

Bangatan,  
norr Bantorget 

9700 - 8600 - 4600* - 5400 - 

Bankgatan,  
norr Södra Esplanaden 

4800 4700 6200 5200 6000 5800 3900 3700 

Bankgatan,  
söder Mårtenstorget 

4700 4700 4600 3800 4800 3800 2900 3200 

Baravägen,  
norr Getingevägen 

4200 5600 5400 7700 8800* 7300 5700 5300 

Baravägen,  
väster Margaretavägen 

2800 - 5400 - 6500 - 4100 - 

Biskopsgatan,  
söder Sandgatan 

9500 - 9500 - 3300* - 5300 - 

Biskopsgatan,  
väster Tomegapsgatan 

9400 - 9200 - 4300* - 5500 - 

Boställsvägen,  
norr Norra Ringen 

12900 9000 9000 12100 8500 9700 9300 8500 

Botulfsgatan,  
öster Stortorget 

3100 3500 2800 2500 2300 2200 2700 2200 

Bredgatan, norr 
Allhelgona Kyrkogata 

11700 10600 10300 7700 - 3300 5000 6500 

Bredgatan,  
söder Norra Vallgatan 

5200 4700 5300 4200 4300 3800 3000 4100 

Brunnsgatan,  
öster Östra Vallgatan 

4700 5400 4300 5000 4000 4700 3900 3200 

Bryggaregatan,  
norr Fjelievägen 

6500 6000 - 6200 - 8100 - 9100 

Bryggaregatan,  
söder Kung Oscars väg 

10300 8800 - 10100 - 8200 - 7400 

Bryggaregatan,  
söder Öresundsvägen 

9800 10000 8600 8300 8500 8200 7500 8300 

Byggmästaregatan,  
norr Fjelievägen 

2500 5700 - 7200 - 8300 - 5800 

Christian V:s väg,  
väster Kävlingevägen 

1000 - 800 - 1000 - 1000 - 

Clemenstorget,  
norra sidan 

6300 - 9100 - - - - - 

Clemenstorget,  
södra sidan 

4900 5900 4800 4000 6700 5800 5000 1600 

Clemenstorget,  
västra sidan 

9400 - 8200 - 7500 - 5000 - 

Clemenstorget,  
östra sidan 

3700 3400 3800 3300 3500 - 900 900 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dalbyvägen,  
väster Arkivgatan 

- 5400 - - - - 4100 5200 

Dalbyvägen,  
väster Fritjofs väg 

21400 - - - - - - - 

Dalbyvägen,  
väster Norrängavägen 

12500 12200 - 20100 - 17100 - - 

Dalbyvägen,  
väster Tornavägen 

10800 9300 10800 10400 11900 6200 7500 - 

Dalbyvägen,  
öster Arkivgatan 

6500 6100 5200 - 5600 5900 4100 - 

Dalbyvägen,  
öster Fritjofs väg 

18100 - - - - - - - 

Dalbyvägen,  
öster Norrängavägen 

10300 12000 - - - 13800 7500 8300 

Delfinvägen,  
norr Norra ringen 

8300 6700 7400 8100 6900 7700 7500 6900 

Drottensgatan,  
väster Stora Södergatan 

4000 4200 2700 3700 5600 4500 2500 2200 

Fasanvägen,  
norr Trastvägen 

16100 16500 - 15100 - 17100 - 14300 

Fasanvägen,  
norr Örnvägen 

16000 16000 - 15700 - 17300 - 13800 

Fjelievägen,  
nordväst Måsvägen 

12700 14300 - 16000 - 13900 - 11300 

Fjelievägen,  
väster Fasanvägen 

13700 16000 14400 13600 15900 15200 3200 4000 

Fjelievägen,  
väster Norra Ringen 

17100 22500 24000 26100 20900 24400 14200 11900 

Fjelievägen,  
väster Plogfåran 

15400 20400 24000 22900 - 18500 15700 13800 

Fjelievägen,  
öster Fasanvägen 

4900 4600 5200 3600 4200 3800 3200 - 

Fjelievägen,  
öster Norra Ringen 

13800 17500 16100 15500 19600 15800 15700 - 

Fjelievägen,  
öster Slöjdgatan 

2900 4200 - 6700 - 5100 - 3600 

Folkparksvägen,  
söder van Dürens väg 

800 900 - 1100 - 1300 - 1000 

Getingevägen,  
söder Baravägen 

- - 12900 - - - 6100 - 

Getingevägen,  
söder Norra Promenaden 

7700 6100 7500 4900 - - - 1900 

Getingevägen,  
väster Tornavägen 

12700 - 10500 - 10600 - 8300 - 

Getingevägen,  
öster Tornavägen 

8500 9000 10200 10000 7800 7900 7800 9000 

Grönegatan,  
norr Svanegatan 

2200 1400 2100 2000 3700 2200 1700 1800 

Gyllenkroks allé,  
väster Stora Södergatan 

3800 - 5500 - 6400 - 3500 - 

 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Hjalmar Gullbergs väg,  
öster Fritjofs väg 

3500 - 3000 - 3200 - 1800 - 

Jaktmarksgatan,  
väster Skallgången 

1200 - 1700 - 1200 - 1300 - 

John Erikssons väg,  
väster Scheelevägen 

1700 1800 - 2800 - 3200 - 1300 

Kalkstensvägen,  
öster Råbyvägen 

3200 - 7200 - 7700 - 4500 - 

Kaprifolievägen,  
norr Öresundsvägen 

5100 5700 - - - 5400 5400 4700 

Kaprifolievägen,  
väster Lavendelvägen 

- 5600 7600 6200 5000 5600 5400 5000 

Karl XI-gatan,  
norr Sankt Laurentiigatan 

1100 1400 2500 3200 4700* - 900 1100 

Kastanjegatan,  
norr Gylleholmsgatan 

1500 1800 2000 1800 1200 1500 1400 1300 

Kastanjegatan,  
söder Södra vägen 

1800 1900 2400 2100 1400 2400 1400 1300 

Klostergatan,  
väster Kyrkogatan 

2500 2100 3400 2100 2300 2900 2100 2100 

Klostergårdsvägen,  
väster Stattenavägen 

4600 6300 - - - 7100 - 6700 

Kollegievägen,  
norr Sandbyvägen 

1300 - 1600 - 2000 - 1300 - 

Kung Oskars väg,  
väster Fabriksgatan 

10600 10500 - 11000 - 7600 - 7900 

Kung Oskars väg,  
väster Getingevägen 

5500 - 6300 - - - 4500 - 

Kung Oskars väg,  
väster Kävlingevägen 

9800 - 10500 - 9700 - 8600 - 

Kung Oskars väg,  
väster Spolegatan 

8600 - 10900 - 5300* - 6100 - 

Kyrkogatan,  
norr Klostergatan 

4700 4000 6200 4600 3200 6900 2900 2200 

Kävlingevägen,  
norr Karl XII-gatan 

5200 4400 5300 3600 1400* 3200 3400 4000 

Kävlingevägen,  
norr Norra Ringen 

9400 8700 11000 - 9400 6400 6400 7100 

Kävlingevägen,  
norr Nöbbelövsvägen 

6200 - 7200 - 7300 - 4500 - 

Kävlingevägen,  
norr Revirvägen 

4600 - 5000 - 4900 - 3400 - 

Kävlingevägen,  
söder Baravägen 

3700 - 4700 - 8600* - 3500 - 

Kävlingevägen,  
vid monumentet 

6200 6500 7700 8800 9400 9300 7100 7300 

Lilla Tvärgatan,  
öster Stora Södergatan 

1500 1500 2100 1100 1400 1300 1000 1000 

 
  



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Magistratsvägen,  
öster Svenshögsvägen 

6100 - 6800 - 8300 - 5900 - 

Magnus Stenbocks gata, 
väster Stora Södergatan 

1200 - 1600 - 1200 - 700 - 

Malmövägen,  
norr Bragevägen 

15400 15000 15100 14800 16500 15300 700 - 

Malmövägen,  
norr Södra vägen 

11600 10400 10900 9600 9600 9400 8600 8500 

Malmövägen,  
söder Ruben Rausings 
gata 

10100 9700 10900 7900 - 10300 8600 8500 

Malmövägen,  
söder Södra vägen 

10600 - - - - - - - 

Melins väg,  
söder Sandbyvägen 

600 - 500 - 400 - 400 - 

Mårtenstorget,  
södra körbanan 

3900 3300 3500 3400 3300 5400 1500 2100 

Mårtenstorget,  
västra körbanan 

3800 2600 3500 2800 4100 4500 2500 2900 

Måsvägen,  
norr Fjelievägen 

1200 1300 - 1200 - 700 - 700 

Neversvägen,  
norr Spelmansvägen 

600 - 2500 - 1300 - 1000 - 

Neversvägen,  
öster Iliongränd 

1800 - - - - - - - 

Neversvägen,  
öster Uardavägen 

- - - - - - - - 

Nordanväg,  
väster Stattenavägen 

4500 4700 - 3900 - 3600 - 4100 

Norra Gränsvägen,  
väster Svenshögsvägen 

2900 - 5100 - 4200 - 4400 - 

Norra Gränsvägen,  
öster Svenshögsvägen 

2800 - 4200 - 3900 - 3300 - 

Norra Ringen,  
norr Boställsvägen 

15700 22800 - 20400 - 20600 - - 

Norra Ringen,  
vid E22 

21400 - - - 35700 - - - 

Norra Ringen,  
öster Kävlingevägen 

20400 - 25200 - 26600 - - - 

Norra Ringen,  
öster Svenshögsvägen 

15000 - 21200 - 22700 - - - 

Norrängavägen,  
norr Dalbyvägen 

2800 2700 - 4300 - 4800 - 3300 

Nygatan,  
söder Bantorget 

700 1300 1200 1400 3300 1300 800 700 

Nöbbelövs torg,  
väster Kävlingevägen 

1900 - 1500 - 1800 - 1600 - 

Nöbbelövsvägen,  
väster Jaktmarksvägen 

- - 4400 - 4800 - 3400 - 

Nöbbelövsvägen,  
väster Kävlingevägen 

2800 - 4500 - 3900 - 3200 - 

 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Odarslövsvägen,  
norr Solbjersvägen 

- 3900 - 3600 - 3900 - 2500 

Ole Römers väg,  
norr Tunavägen 

2600 1900 - 2400 - 1700 - 2200 

Ole Römers väg,  
väster Scheelevägen 

2000 1900 - 3200 - 2400 - 2000 

Plogfåran,  
norr väg 16 

2600 8000 - 9200 - 8800 - 7500 

Porfyrvägen,  
söder Dalbyvägen 

8200 7600 - 9200 - 9100 - 7900 

Prästavägen,  
söder Dalbyvägen 

2400 1500 - 300 - 300 - 7900 

Revirvägen,  
väster Kävlingevägen 

900 - 1000 - 1100 - 900 - 

Ringvägen,  
söder Trollebergsvägen 

16800 17600 - - - 19100 - 17500 

Ringvägen,  
väster Stattenavägen 

17800 - - - - - - - 

Ringvägen,  
öster Östra Stattenavägen 

10400 - 15200 - 14500 - 10100 - 

Ruben Rausings gata,  
öster Malmövägen 

6400 6500 7200 - 8600 9900 6900 6800 

Rudeboksvägen,  
norr Dösvägen 

4900 6000 - - - 700 - 4300 

Råbygatan,  
norr Södra Esplanaden 

600 1100 1600 2800 2200 1200 1200 500 

Råbyvägen,  
norr Gullregnsvägen 

5000 5000 6400 5900 6100 6400 7300 4800 

Råbyvägen,  
vid motorvägen 

3700 5200 7000 6600 6000 6800 8200 4600 

Sandbyvägen,  
norr Dalbyvägen 

8700 9300 - 14700 - 10400 - 10200 

Sandbyvägen,  
öster Storskolevägen 

8200 - 9300 - 8300 - 7200 - 

Sandgatan,  
söder Biskopsgatan 

800 1200 1400 1500 1100 2600 1300 900 

Sankt Lars väg,  
söder Sunnanväg 

3300 4200 - 4800 - 4300 1300 4400 

Sankt Laurentiigatan,  
väster Bredgatan 

5800 - 8300 - - - - - 

Sankt Petri Kyrkogata,  
vid Bredgatan 

3400 3300 3800 3500 4300 3600 2400 2200 

Scheelevägen,  
norr Tunavägen 

3900 2900 - - - 2700 2400 - 

Scheelevägen,  
söder Getingevägen 

8300 9000 10300 9900 9600 10900 7600 7200 

Scheelevägen,  
söder Sölvegatan 

6300 7500 - - - 6200 - 3500 

Skomakaregatan,  
öster Svartbrödersgatan 

1800 1500 2300 1800 1900 2000 - 1400 

 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Solbjersvägen,  
väster Sölvegatan 

- 14200 12900 16100 13500 15200 7300 7100 

Solbjersvägen,  
öster Sölvegatan 

- 7100 7800 8300 6200 6200 13000 13300 

Spelmansvägen,  
väster Thulehemsvägen 

6500 - 6300 - 4300 - 4300 - 

Spelmansvägen,  
väster Utmarksvägen 

- - 3100 - 2500 - 2400 - 

Spolegatan,  
norr Clemenstorget 

5800 3400 4800 5900 7900 5900 3500 4800 

Stattenavägen,  
norr Nordanväg 

10900 9700 - 11000 - 10600 - 8300 

Stattenavägen,  
norr Skånevägen 

6300 6400 - - - 6700 - 7700 

Stattenavägen,  
söder Nordanväg 

- 8900 - 10500 - 9900 - 5500 

Stora Råby byaväg,  
öster Bjällerupsvägen 

500 700 - 600 - 600 - 500 

Stora Södergatan,  
söder Tullgatan 

5700 4100 4900 4600 2000* 4100 3800 4300 

Stora Södergatan, söder 
Västra Mårtensgatan 

2800 2100 2400 2900 2600 3200 1600 1900 

Stora Tomegatan,  
norr Magle Stora 
Kyrkogata 

2900 2700 3500 2200 2500 3000 1700 1500 

Stora Tvärgatan,  
väster Lilla Södergatan 

800 1000 2300 1100 1500 1200 900 600 

Stortorget,  
söder Lilla Fiskaregatan 

3900 4600 3600 4100 5200 4300 3200 2900 

Svanegatan,  
öster Sankt Månsgatan 

4800 - - - - - 4100 - 

Svanevägen,  
söder Trollebergsvägen 

4800 4900 - 4500 - 4100 - 3800 

Svenshögsvägen,  
söder Magistratsvägen 

9800 14600 15100 14300 17300* 16500 6600 6800 

Svenshögsvägen,  
norr Getingevägen 

7400 8100 8000 8200 8000 7800 15500 15700 

Svenshögsvägen,  
norr Norra Gränsvägen 

3300 - 4400 - 4500 - 4700 - 

Svenshögsvägen,  
norr Västratornsvägen 

3300 4400 4400 3200 - 4100 9700 - 

Svenshögsvägen,  
söder Norra Gränsvägen 

6900 - 13600 - 10000 - 4700 - 

Sydöstravägen,  
norr Råbyvägen 

- 7100 8800 8900 8300 7800 6800 9300 

Sydöstravägen,  
söder Råbyvägen 

- 7900 - - 11800 10800 6800 9300 

Sångarevägen,  
norr Tunavägen 

1700 - 1900 - 2500 - 1800 - 

Södra Esplanaden,  
väster Kastanjegatan 

7000 - 8100 - 7600 - 5700 - 

 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Södra Esplanaden,  
öster Stora Södergatan 

6000 - 6200 - - - 5200 - 

Södra Vägen,  
väster Råbyvägen 

11200 - 8600 - 11500 - 8300 - 

Södra Vägen,  
öster Råbyvägen 

11100 - 5700 - 8500 - 5600 - 

Södra Vägen,  
öster Malmövägen 

10600 - 11300 - 14600 - 10100 - 

Södra Vägen,  
öster Tullgatan 

11800 - 10900 - 12800 - 9600 - 

Sölvegatan,  
norr Biskopsgatan 

2600 2400 2500 3100 3800 1400 1800 1800 

Sölvegatan,  
söder Solbjersvägen 

- 5700 5500 7200 5200 6000 4300 4800 

Sölvegatan, väster 
Scheelevägen 

1600 1500 - - - - - - 

Sölvegatan,  
väster Tornavägen 

3100 3200 3400 3200 6800 4700 2000 2100 

Sölvegatan, öster 
Scheelevägen 

2600 3300 2800 - - - 2800 2400 

Sölvegatan,  
öster Tornavägen 

3000 3600 3900 2800 3100 2500 2100 1500 

Tage Erlanders väg,  
norr Trollebergsvägen 

3100 2700 - - - 2900 - 2700 

Thulehemsvägen,  
norr Sandbyvägen 

2900 - 5200 - 5600 - 3500 - 

Thulehemsvägen,  
vid viadukten 

5900 - - - - - - - 

Tornavägen,  
norr Dalbyvägen 

6200 - 10300 - - - 9200 - 

Tornavägen,  
norr Tunavägen 

7800 - 9500 - - - 5800 - 

Tornavägen,  
söder Dalbyvägen 

9100 - 5500 - 7800 - 8200 - 

Tornavägen,  
söder Systervägen 

8200 - 9500 - 11600 - 8700 - 

Tornavägen,  
söder Tunavägen 

9900 - - - - - 6100 - 

Trastvägen,  
väster Fasanvägen 

800 1000 - 900 - 900 - 700 

Trollebergsvägen,  
vid järnvägsviadukten 

8400 - - - - - - - 

Trollebergsvägen,  
väster Byggmästaregatan 

10100 9300 - 10800 - 10500 - 8600 

Trollebergsvägen,  
väster Ringvägen 

6100 6200 5200 7100 6000 5900 5600 5600 

Trollebergsvägen,  
väster Svanevägen 

9100 8000 10200 10300 10200 10000 7800 7200 

Trollebergsvägen,  
öster Högbovägen 

4300 5600 5600 5200 5500 4400 4500 4400 

Tullgatan,  
norr Södra Esplanaden 

2100 2100 2600 2400 1800 1900 1600 1700 



Gatusnitt 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Tullgatan,  
söder Södra Esplanaden 

2800 1400 2200 1900 1800 1700 1700 1200 

Tunavägen,  
väster E22 

7100 7900 8200 7800 7200 6300 4700 4000 

Tunavägen,  
väster Tornavägen 

4100 3600 3600 5000 5600 2800 2200 2500 

Tunavägen, öster 
Biskopsgatan 

3400 5400 5400 2700 3200 2700 2200 1900 

Tunavägen,  
öster Pålsjövägen 

3100 - 3500 - 2200 - 2100 - 

Tunavägen,  
öster Tornavägen 

8600 7400 6900 7300 7700 6400 5800 5400 

Utmarksvägen,  
söder Spelmansvägen 

7700 - 4800 - 7500 - 6000 - 

Vallkärravägen väg 930,  
väster Svenshögsvägen 

1900 2500 4100 3100 - 2700 - 2300 

Vallkärravägen,  
väster Gästabudsvägen 

1700 2300 2400 2800 - 2400 2600 - 

Vallkärravägen,  
öster Kävlingevägen 

2000 - 4900 - 4800 - - 2700 

Vikingavägen, 
söder Sandbyvägen 

3500 - 4300 - 4400 - 3600 - 

Vårbruksvägen,  
öster väg 108 

3300 6300 - 6200 - 6200 - 5900 

Värpinge bygata,  
söder Trollebergsvägen 

1900 2400 3100 3000 3400 2700 2600 2600 

Västra Ringen,  
söder Fjelievägen 

6600 12700 - 11500 - 9600 - 9700 

Åkerlund och Rausings 
väg, söder Ringvägen 

2900 4800 - 7300 10000 6000 - 9700 

Åldermansgatan,  
väster Bryggaregatan 

2300 2200 - 2200 - 1900 - 1600 

Önnerupsvägen,  
väster Trollebergsvägen 

600 900 - - - 3900 - 900 

Öresundsvägen,  
väster Bondevägen 

8600 8800 8900 8800 5900 6100 6000 6500 

Öresundsvägen,  
väster Kaprifolievägen 

10000 7300 - - - 4200 - 4900 

Örnvägen,  
väster Fasanvägen 

1500 2200 - 2500 - 1600 - 1600 

Östanväg,  
söder Nordanväg 

- 700 - 700 - 900 - 900 

Östervångsvägen,  
norr Dalbyvägen 

1300 - 1800 - 2000 - 1000 - 

Östra Linerovägen,  
söder Nordmannavägen 

1200 - 3200 - 3600 - 1700 - 

Östra Mårtensgatan,  
väster Östra Vallgatan 

6900 3400 - 4300 4800 5500 - 3200 

Östra Vallgatan,  
norr Dalbyvägen 

8300 - - - 4900 - - - 

Östra Vallgatan,  
norr Skolgatan 

4200 - - - 4600 - - - 



Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Dalby 

Gatusnitt 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Allégatan, 
 norr Hällestadsvägen 

2800 3200 - 3200 - 3500 - 3000 

Allégatan, 
 söder Hällestadsvägen 

4500 4100 - 4100 - 5400 - 4200 

Genarpsvägen, 
 söder Veberödsvägen 

1900 2000 - 1400 - 2700 - 1500 

Hällestadsvägen, 
 vid Trekanten 

2400 2100 - 5100* - 2700 - 1900 

Hällestadsvägen, 
 öster Allégatan 

2500 2500 - 3500 - 3500 - 2500 

Hällestadsvägen, 
 öster Grynvägen 

2100 2000 - 2000 - 1600 - 1700 

Lundavägen, 
 söder Hällestadsvägen 

1700 1500 - 400* - 1800 - 1000 

Norrevångsvägen, 
 söder Domkyrkovägen 

4400 4800 - 6700* - 4500 - 4500 

Pinnmöllevägen, 
 norr Veberödsvägen 

2900 1700 - 2400 - 2600 - 2300 

Sandbyvägen, 
 vid Nyvångsskolan 

3400 3100 - 2300 - 2400 - 2500 

Veberödsvägen, 
 väster Allégatan 

4800 4700 - 3600 - 5400 - 4500 

Veberödsvägen, 
 öster Genarpsvägen 

4500 3600 - 3300 - 5400 - 3500 

Väg 952, 
 norr Norrevångsvägen 

4000 6800 - 6800 - 6000 - 5400 

 

Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Södra Sandby 

Gatusnitt 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dalbyvägen, 
 söder Revingevägen 

6700 7600 - 8400 - 7700 - 5700 

Flyingevägen, 
 norr Revingevägen 

5100 5800 - 4600 - 5600 - 3900 

Flyingevägen, 
 norr Skattebergavägen 

4400 4800 - 5800 - 4900 - 4000 

Hällestadsvägen, 
 öster Öståkravägen 

1200 1300 - 1500 - 1300 - 1100 

Lundavägen, 
 väster Flyingevägen 

- 6900 - 8000 - 7100 - 6400 

Revingevägen, 
 öster Dalbyvägen 

6600 8000 8000 7400 - 11600 - 7400 

Revingevägen, 
 öster Öståkravägen 

3600 3300 3300 3900 - 3700 - 3100 

 
  



Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Veberöd 

Gatusnitt 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dalbyvägen, 
 söder Skolgatan 

- - 8500 - 8500 - 7400 - 

Dörrödsvägen, 
 söder Sjöbovägen 

- - 2000 - 3100 - 5200* - 

Idalavägen, 
 söder Sjöbovägen 

- - 2700 - 3800 - 2800 - 

Läkaregatan, 
 norr Sjöbovägen 

- - 1500 - 800 - 500 - 

Norra Järnvägsgatan, 
 öster Dalbyvägen 

- - 2800 - 2900 - 1800 - 

Truckvägen, 
 söder väg 11 

- - 2300 - 2200 - 2400 - 

 

Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Genarp 

Gatusnitt 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Bygatan, 
 väster Slättavägen 

- - 1100 - 1200 - 900 - 

Sandvägen, 
 söder Bygatan 

- - 2200 - 1900 - 1300 - 

Slättavägen, 
 söder Bygatan 

- - 1400 - 1200 - 1000 - 

 

Motorfordonsflöde, vardagsdygn, i Stångby 

Gatusnitt 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Svenshögsvägen, 
 norr Västratornsvägen 

3300 2800 - 3200 - 4100 - 4000 

Svenshögsvägen, 
 öster Signalvägen 

2200 2700 - 4900 - 2200 - 2100 

Vallkärravägen, 
 väster Gästabudsvägen 

1900 2300 - 2800 - 2400 - 2300 

Vallkärravägen väg 930, 
 väster Svenshögsvägen 

2300 2500 - 3100 - 2700 - 2700 

Vallkärravägen, 
 väster Pärlemorvägen 

300 400 - 400 - 300 - 200 
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Veberöd
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Samtliga trafikolyckor 2021
Allvarligt skadad (ISS 9-)

Måttligt skadad (ISS 4-8)

Lindrigt skadad (ISS 1-3)
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STORA RÅBY

NÖBBELÖV

VÄSTER

RÄFTEN

ÖSTRA TORN

ARENDALA
LINERO

SANDBY

HARDEBERGA

VÄRPINGE

ÖSTRA ODARSLÖV

SJÖSTORP

LADUGÅRDSMARKEN

TYGELSJÖ

NORRA FÄLADEN

VALLKÄRRATORN
FLYINGE

SULARP

MUNKARP

LILLA RÅBY

INNERSTADEN

KLOSTERGÅRDEN

MÅRTENS FÄLAD

HELGONAGÅRDEN

MÖLLEVÅNGEN

GALGEVÅNGEN

SULARPSÄNGEN

KOBJER

VALLKÄRRA

RÖGLE

VÄSTRA ODARSLÖV

SKARNBERGA

KRONEBORG

FÅGLASÅNG

Trafikolyckor med oskyddade trafikanter 2021
Allvarligt skadad (ISS 9-)

Måttligt skadad (ISS 4-8)

Lindrigt skadad (ISS 1-3)
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