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Sammanfattning
Ett av de nordiska länderna är Ísland, en ö belägen i Atlanten, med knappt 290 000 
invånare. Huvudstaden är Reykjavík, en ung och relativt glesbyggd stad, där cirka 40 % av 
landets befolkning bor.

I samband med arbetet med Reykjavíks trafiksäkerhetsplan vaknade intresset för att 
undersöka trafiksäkerhetsläget i det lokala gatunätet och för att se om någon märkbar 
skillnad finns i trafiksäkerhet mellan olika typer av områden. Det blev början till detta 
arbete vars syfte är att: 

o Undersöka eventuella samband mellan trafiksäkerhet och tätortsplanering på det 
lokala gatunätet. 

o Dra lärdomar från undersökningen som kan användas vid framtida trafik- och 
bebyggelseplanering.

I analysen delades Reykjavík in i 312 områden. För varje område fanns information om 
polisrapporterade olyckor samt information om trafikarbete, markanvändning och 
demografi. För att undersöka sambandet mellan trafiksäkerhet och tätortsplanering 
användes linjär regression av antalet olyckor och trafikarbete för områdena. Linjens lutning 
gav en uppskattning av olycksrisken. 

Planeringsparametrar, som beskriver områdenas karaktär1, exploateringsgrad, andelen 
bostäder per byggnadsyta och invånartäthet, delades in i tre till fem klasser var. Detta för att 
möjliggöra statistiska analyser av olycksriskens variation med olika värden på parametrarna. 

Därefter studerades planeringsparametrarnas samvariation med avseende på olycksrisken. 
Detta gjordes genom att utföra samma process som ovan för planeringsparametern 
områdeskaraktär men med materialet indelad i två grupper för var och en av de kvarstående 
planeringsparametrarna. På så sätt kunde man jämföra olycksrisken för olika 
områdeskaraktärer för höga och låga värden på de övriga planeringsparametrarna.

Analysen visade att det finns ett samband mellan trafiksäkerhet och planeringsparametrarna 
i analysen, men att det finns variationer i hur stort och tydligt sambandet är för de olika 
parametrarna. 

Ett av sambanden som hittades är att trafikdifferentierade områden har lägre olycksrisk än 
äldre områden vid hög exploateringsgrad, hög andel bostäder eller hög invånartäthet2. Ännu 
intressantare är kanske att det inte finns någon signifikant skillnad3 i olycksrisk för 
trafikdifferentierade områden och för äldre områden (eller även öppna områden) för lägre 
värden hos ovannämnda planeringsparametrar, med undantag för låg invånartäthet där 
olycksrisken är lägst för äldre områden. 

Centrumområdena visade den högsta olycksrisken, hur man än ser på materialet, med drygt 
12 % av lokalgatunätets olyckor. Andelen olyckor som medför svår personskada eller har 

1 Industri, öppna ytor, äldre områden (bostadsområden före SCAFT) och trafikdifferentierade områden 
(SCAFT bostadsområden och senare tids planering). Centrum finns också ibland som en separat 
områdeskaraktär. 
2 Det vill säga exploateringsgraden > 0,3 eller andel bostäder > 60 % eller 
invånartätheten > 50 invånare per hektar 
3 Jämfört med 10 % signifikansnivå. 
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dödlig utgång är signifikant högre för det lokala gatunätet än för huvudgatunätet, men 
skiljer sig däremot inte mellan olika områden. 

En annan del av analysen var att studera trafiksäkerhetsläget för hårt trafikerade gator i det 
lokala gatunätet. Dessa identifierades som gator med 6 000 eller fler fordon per 
årsmedeldygn. Av de 1 110 olyckor som skedde på det lokala gatunätet inträffade 317 
olyckor på hårt trafikerade gator. Detta motsvarar 29 % av lokal gatunätets olyckor men de 
hårt trafikerade gatorna står för 6 % av lokalgatunätets längd och för 34 % av dess 
trafikarbete. Gemensamt för flesta gatorna som tillhör gruppen för hårt trafikerade gator är 
att de kopplar ihop två gator i huvudgatunätet. 

Ett av dessa hårt trafikerade områden är industriområdet Múlar/Skeifan, där 9 % av 
olyckorna på det lokala gatunätet skedde. Trafiksäkerheten där är, liksom för 
centrumområdena, ett problem som motiverar särskild analys. 

Fotgängarnas utsatthet uppmärksammades också. En fjärdedel av trafikolyckorna på det 
lokala gatunätet och 43 % av alla dödsolyckor i Reykjavík är fotgängarolyckor. Även om 
detta inte direkt hör till analysens slutsatser om sambandet mellan trafiksäkerhet och 
tätortsplanering, måste det faktum att fotgängare skadas och dödas i trafiken ha något med 
planeringen att göra.  

Den slutsats och lärdom som kan dras av hela analysen är att det inte är så enkelt att 
trafikdifferentierade områden alltid är bättre än de äldre eller tvärt om. Trots att 
olyckskvoten för trafikdifferentierade områden är lägre än för andra områden och trots att 
olycksrisken i de flesta fall är lägst för trafikdifferentierade områden, gäller detta inte vid alla 
förhållanden och dessutom kan vi inte bara bygga trafikdifferentierade bostadsområden. Vi 
både behöver och vill ha centrum, öppna områden och service. Därför måste vi även se till 
att minska antalet olyckor genom att hålla olycksrisken så låg som möjligt och/eller genom 
att minska trafikarbetet.  
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Summary
One of the Nordic countries is Iceland, an island in the Atlantic Ocean, with little bit less 
than 290,000 inhabitants. The capital is Reykjavík, a young and relatively sparse town, 
where approximately 40 % of the country’s population is living. 

In the context with the work on Reykjavíks road safety plan rose the interest to examine the 
traffic safety situation on the local road network and to se if there is noticeable difference in 
traffic safety between different types of areas. This became the beginning of this work 
which has the aim to: 

o Examine possible relationships between traffic safety and town planning on the 
local network. 

o To make a learning from the examination to use in future traffic and town 
planning.

Reykjavík was split up into 312 areas in the analysis. Information about police reported 
accidents, land usage and demography existed for all of the areas. Linear regression of the 
number of accidents and vehicle mileage, where the slop of the line gave an estimation of 
the accident risk, was used to examine the relationship between traffic safety and town 
planning.

Planning parameters, which describe the character of the area1, degree of exploitation, 
proportion of residence per building area and inhabitants’ density, were split in to three to 
five classes each, to make statistics analysis of the variation of accident risk with different 
values of the parameters possible. 

Afterward, the co-variation was studied in aspect to the accident risk. This was done by the 
same process as described above for the planning parameter character of area but with the 
material split up into two groups for every of the planning parameters left. In this way was 
it possible to compare the accident risk for areas of different characters, for high and low 
values of the other planning parameters. 

The analysis showed that there is a relationship between the traffic safety and the planning 
parameters in the analysis, but it differs how strong and how clear the relationship is for the 
different parameters.

One of the relationships found is that traffic differentiated areas have lower accident risk 
than older areas when the degree of exploitation is high, the proportion of residence is high 
or the inhabitants’ density is high2. Even more interesting is maybe that there isn’t any 
significant difference in the accident risk between traffic differentiated areas and older areas 
(or even open areas) for lower values of the planning parameters mentioned above with the 
exception of low inhabitants’ density where the accident risk is lowest for older areas. 

The Centrum areas showed the highest accident risk, however one looks into the material, 
with more than 12 % of the accidents on the local road network. The proportion of serious 

1 Industrial areas, open areas, older areas (residential areas before SCAFT) and traffic differentiated areas 
(SCAFT residential areas and later planning). Centrum areas are sometimes a separate area character.
2 That is the degree of exploitation > 0.3 or the proportion of residence > 60 % or 
inhabitants density >50 inhabitant per hectare. 
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accidents or fatal accidents of all accidents is significant1 higher for the local road network 
than the main road network, but does not on the other hand differ between different areas. 

Another part of the analysis was to study the traffic safety situation on heavily trafficked 
local roads. These were identified as roads with the average daily flow of 6,000 or more 
vehicles. Off the 1,110 accidents that happened on the local road network occurred 317 on 
heavily trafficked roads. This is equivalent to 29 % of accidents on the local road network 
but the heavily trafficked roads stands for 6 % of the length of the local road network and 
for 34 % of the vehicle mileage. Common with most of the roads that are heavily trafficked 
is that they connect two roads in the main network.  

One of those heavily trafficked areas is the industrial area Múlar/Skeifan, where 9 % of the 
accidents on the local road network happen. The traffic safety is, just like in the Centrum, a 
problem that justifies an individual analysis.

The pedestrians’ vulnerability also draws attention. One fourth quarter of the traffic 
accidents on the local road network and 43 % of all fatal accidents in Reykjvík are 
pedestrian accidents. Even if this doesn’t directly belong to the conclusions of the analysis 
of the relationship between traffic safety and town planning, must this fact that pedestrians 
get injured and killed in the traffic have something to do with the planning. 

The conclusion and the learning which can be made from the whole analysis is that it is not 
so simple that traffic differentiated areas always are better than older areas or vice versa. 
Although the accident rate for traffic differentiated areas is lower than for the other areas 
and although the accident risk in most cases is lowest for traffic differentiated areas, does it 
not apply in all circumstances and we can besides not only build traffic differentiated 
residential areas. We also both need and want to have, Centrum, open areas and service. 
Therefore must we ensure a lower number of accidents by keeping the accident risk down 
and/or by reducing the vehicle mileage. 

1 Compared with 10 % level of significance. 
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Samantekt
Eitt norðurlandanna er Ísland, eyja í Atlandshafinu, með tæplega 290.000 íbúa. 
Höfuðborgin er Reykjavík, ung og frekar dreifð borg, þar sem nálægt 40 % íbúa landsins 
búa.

Í tengslum við gerð umferðaröryggisáætlunar fyrir Reykjavík kviknaði áhugi á að skoða 
umferðaröryggið utan aðalgatnakerfisins (það er á bæjargötum (e. local road network)) og á 
að sjá hvort merkjanlegur munur sé á umferðaröryggi mismunandi svæða. Þetta varð 
upphafið af þessu verkefni sem hefur að markmiði að: 

o Rannsaka hugsanlegt samband umferðaröryggis og þéttbýlisskipulags á bæjargötum. 

o Draga lærdóm af rannsókninni sem nota má við umferðar- og byggðaskipulag í 
framtíðinni. 

Í rannsókninni var Reykjavík skipt í 312 svæði. Fyrir hvert svæði lágu fyrir upplýsingar um 
slys skráð af lögreglunni, landnotkun og lýðfræði. Til að rannsaka sambandið milli 
umferðaröryggis og þéttbýlisskipulags var notuð línuleg aðhvarfsgreining á fjölda slysa og 
eknum kílómetrum (e. vehicle mileage), þar sem hallatala línunnar var mat á slysahættu (e. 
accident risk). 

Skipulagskennistærðum, sem lýsa tegund svæðis1, nýtingarhlutfalli, hlutfalli íbúðarhúsnæðis 
af flatarmál húsnæðis og íbúaþéttleika, var skipt í þrjá til fimm flokka hverri, til að hægt 
væri að gera tölfræðilega úttekt á breytileika slysahættu fyrir mismunandi gildi á 
kennistærðunum.

Þar á eftir var samhengi mismunandi skipulagskennistærða, með tilliti til slysahættu, 
skoðað. Það var gert með því endurtaka sama ferli sem lýst var hér að ofna fyrir 
skipulagskennistærðina tegund svæðis en með gögnunum skipt í tvo hópa fyrir hverja og 
eina af skipulagskennistærðunum sem eftir voru. Þannig var hægt að bera saman 
slysahættuna fyrir mismunadi tegundir svæða miðað há og lág gildi á hinum 
skipulagskennistærðunum. 

Rannsóknin sýndi að það er samband milli umferðaröryggis og skipulagskennistærðanna í 
rannsókninni, en það er mismunandi fyrir mismunandi skipulagskennistærðir, hversu stórt 
og skýrt sambandið er. 

Eitt af þeim samböndum sem fundust er að umferðaraðgreind svæði hafa lægri slysahættu 
en eldri svæði þegar nýtingarhlutfallið er hátt, hlutfall íbúðarhúsnæðis er hátt eða 
íbúaþéttleikinn er hár2. Ennþá áhugaverðar er samt kannski, að það er ekki marktækur 
munur á slysahættunni á umferðaraðgreindum svæðum og á eldri svæðum (eða jafnvel 
opnum svæðum) ef gildi kennistærðanna eru lág, að undanskildum svæðum með lágan 
íbúaþéttleika, þar er slysahættan lægst á eldri svæðum. 

Miðbærinn reyndist hafa hæstu slysahættuna, hvernig sem litið er á gögnin, með rúmlega 
12 % af slysum sem gerast á bæjargötum. Hlutfall dauðaslysa eða slysa með allvarlegum 
meiðslum af heildarfjölda slysa er marktækt hærra fyrir bæjargötur en aðalgatnakerfið, en er 
aftur á móti ekki marktækt mismunandi fyrir mismunandi tegundir svæða. 

1 Iðnaðarsvæði, opin sævði, eldri svæði (íbúðarhverfi fyrir SCAFT) og umferðaraðgreind svæði (SCAFT 
íbúðarhverfi og síðari tíma skipulag). Miðbærinn er líka stundum sér svæðistegund. 
2 Það er að segja nýtingarhlutfallið > 0,3 eða hlutfall íbúðarhúsnæðis > 60 % eða 
íbúaþéttleikinn > 50 íbúar á hektara  
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Annar hluti rannsóknarinnar var að skoða stöðu umferðaröryggis á umferðarþungum 
bæjargötum, skilgreindum sem götur þar sem ársdagsumferð er 6.000 eða fleiri ökutæki á 
sólarhring. Af þeim 1.110 slysum sem urðu á bæjargötum Reykjavíkur urðu 317 á 
umferðarþungum götum. Þetta samsvara 29 % slysa sem verða á bæjargötum en 
umferðarþungar götur eru 6 % af lengd bæjargatna og þar eru eknir 34 % af eknum 
kílómetrum á bæjargötum. Sameiginlegt með flestum götum í hópi umferðarþungra 
bæjargatna er að þær tengja saman tvær götur í aðalgatnakerfinu.

�  einu af þessum umferðarþungu svæðum, verslunarsvæðinu Múlar/Skeifan, verða 9 % af 
slysum sem gerast á bæjargötum. Umferðaröryggi þar er, líkt og í miðbænum, vandamál 
sem réttlætir sérstaka rannsókn. 

Varnarleysi fótgangandi vekur einnig athygli. Fjórðungur slysa á bæjargötum og 43 % af 
öllum dauðaslysum í Reykjavík eru slys á fótgangandi. Jafnvel þó að þetta tilheyri ekki 
beinlínis til niðurstaðna rannsóknarinnar á sambandi umferðaröryggis og þéttbýlisskipulags, 
þá hlýtur sú staðreynd að fótgangandi slasast og deyja í umferðinni að hafa eitthvað með 
skipulagið að gera. 

Niðurstaða og lærdómur rannsóknarinnar er að það er ekki svo einfalt að umferðaraðgreind 
svæði séu alltaf betri en eldri svæði eða öfugt. Þrátt fyrir að slysatíðni umferðaraðgreindra 
svæða sé lægri en eldri svæða og þrátt fyrir að slysahætta umferðaraðgreindra svæða sé oftast 
lægst, þá gildir það ekki við allar aðstæður og þar fyrir utan getum við ekki bara reist 
umferðaraðgreind íbúðarhverfi. Við þörfnumst bæði og viljum hafa, miðbæ, opin svæði og 
þjónustusvæði. Þess vegna verðum við að tryggja fækkun slysa með lægri slysahættu og/eða 
með því að fækka eknum kílómetrum. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte 
Enligt en undersökning som gjordes i samband med arbetet med en trafiksäkerhetsplan för 
Reykjavík (TMS consultancy 2002), inträffar 22 % av alla polisrapporterade trafikolyckor1 i 
Reykjavík på lokalgatunätet2.

Utan att veta riktigt om det är mer eller mindre än annanstans lede detta till intresse för att 
se vad det är som händer i det lokala gatunätet och också om det finns någon märkbar 
skillnad mellan olika områden. 

Syftet är att: 

o Undersöka eventuella samband mellan trafiksäkerhet och tätortsplanering på det 
lokala gatunätet. 

o Dra lärdomar från undersökningen som kan användas vid framtida trafik- och 
bebyggelseplanering.

1.2 Beskrivning av metod och rapportens upplägg 
Arbetet är liksom rapporten indelad i två delar: 

1. Litteraturstudie:  
o Översiktlig beskrivning av Íslands och Reykjavíks historia med avseende på 

trafik och tätortsplanering. 
o Allmänt om trafikplanering i tätorter. 
o Allmänt om trafiksäkerhet. 

2. Analys:
o Analys av trafiksäkerheten på Reykjavíks lokalgatunät med avseende på 

olika planeringsparametrar. 

Även om Ísland är ett av de nordiska länderna och en del av Europa, är det mycket som 
skiljer sig åt och ibland finns fler likheter med USA än med Europa. Litteraturstudien är 
tänkt att ge läsaren inblick i Reykjavíks historia och omständigheter samt att ge en översikt 
över det som har skrivits om trafikplanering och trafiksäkerhet i tätorter. 

Analysen utförs med hjälp av rumslig information (GIS) och olika databaser. Samtliga 
databaser går att koppla till den rumsliga informationen. Analysen, som beskrivs nedan, 
sammanfattas i figur 1.1.

1 Med trafikolycka menas alltid en olycka där någon skadas om inget annat anges. 
2 Reykjavíks gatusystem är uppdelat i tre delar: 1: genomfart/infart (stofnbrautir), 2: huvudgator (tengibrautir)
och 3: uppsamlings- och lokalgator (safn- og húsagötur). Nummer 1 och 2 bildar huvudgatunätet och nummer 
3 bildar lokalgatunätet. 
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Områdesindelning

Koppla information från 
databaser till respektive 

område

Nulägesbeskrivning av 
Reykjavik

Olyckor på hårt 
trafikerade gator

Områdesvis analys mht 
planeringsparametrar

Hypoteskontroll, 
slutsatser och 

diskussion

Figur 1.1 Sammanfattning av analysen. 

Områdesindelning. I analysen jämförs olika områden i Reykjavík. Reykjavík delas i ett antal 
områden i GIS-programmet ArcView. Varje område klassificeras också i en av följande 
klasser: (kapitel 6). 

o Industri, kontor och speciell användning såsom institutioner. 
o Öppna ytor (rekreation, parker, kyrkogårdar,...). 
o Äldre bostadsområden (bostadsområden före SCAFT). 
o Trafikdifferentierade bostadsområden (SCAFT och senare tids planering). 

Koppla information från databaser till respektive område. När områdesfördelningen är klar 
kopplas olyckorna till respektive område genom grafisk överlagring i ArcView. Det samma 
görs för informationen om trafikflöde, markanvändning och demografi. Information om 
trafikarbete, markanvändning och demografi summeras upp för varje område för att belysa 
områden.

Nulägesbeskrivning av Reykjavík. Reykjavíks trafiksäkerhetsläge, markanvändning och 
demografi beskrivs med hjälp av kartor framtagna i ArcView (kapitel 7). 

Olyckor på hårt trafikerade gator. Olyckor som inträffar på gator som identifieras som hårt 
trafikerade fångas med buffertzon i ArcView. Valda platser beskrivs närmare (kapitel 8.1). 

Områdesvis analys... När olyckorna grupperats samman för varje område utförs 
regressionsanalys av antalet olyckor och trafikarbete där linjens lutning ger en uppskattning 
av olycksrisken. Analysen utförs med hänsyn till fyra planeringsparametrar: 

o Områdeskaraktär.
o Andelen bostäder per byggnadsyta. 
o Invånartäthet. 
o Exploateringsgrad. 

Olycksrisken jämförs för olika värden på planeringsparametrarna. Parametrarnas 
samvariation undersöks också (kapitel 8.2).  

Hypoteskontroll, slutsatser och diskussion. I början av arbetet ställs några hypoteser som testas 
i slutet. Slutsatser dras från analysen och arbetet diskuteras. 
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1.3 Materialet och dess begränsningar 
Analysen baseras främst på en olycksdatabas för 1993-2000, där polisrapporterade olyckor 
är registrerade, samt databaser för markanvändning och demografi.

Olika undersökningar visar att bara en del av trafikolyckorna rapporteras av polisen. Det 
som påverkar rapporteringsgraden mest är om motorfordon är inblandade och olyckornas 
svårighetsgrad (Tøi 5.5.2003). Därför tar analysen enbart hänsyn till trafikolyckor där 
någon skadas. Registreringen av olyckor som enbart orsakar egendomsskada varierar för 
mycket.

Informationen som registreras i databaser som olycksdatabasen är alltid begränsad. Det kan 
även förekomma fel. Det visade sig till exempel att en liten del av olyckorna (0,2 %) var 
dubbelregistrerade i listan över olyckornas lokalisering (koordinatlista). Detta blev dock 
åtgärdat genom att radera den ena av alla de dubbelregistrerade olyckor. En annan del av 
olyckorna (3 %) i olycksdatabasen saknade information om lokalisering (bilaga 7). Med 
hänsyn till att knappt mer än 50 % av alla trafikolyckor där motorfordon är inblandade 
registreras hos polisen (Tøi 5.5.2003) är detta försumbart1. Reykjavíks kommun har 
kommit fram till att det samma gäller för rapportering av olyckor i Reykjavík (Baldvin 
Baldvinsson 2002-2003). Dessutom är det bara 8 % av de olyckorna som saknade 
koordinater som skett på det lokala gatunätet (bilaga 7).  

Informationen om markanvändning är från 2002 men informationen om de fastigheter 
som byggts efter 2000 har filtrerats bort och finns därför inte med i analysen även om 
fastigheterna finns ritade i GIS-materialet.  

Information om demografi finns för 1994-2001. För analysen används informationen för 
1997, eftersom det året ligger ungefär i mitten av analysperioden. Valet av år gjordes efter 
en liten studie som visade en jämn ökning av befolkningen med ungefär 1 % per år och 
försumbar förändring av ålderssammansättningen mellan olika år (bilaga 8). Att använda 
invånareantal för ett år men inte invånareantal för varje år medför dock ett visst fel, särskilt 
i områden som har byggts upp under analysperioden. 

Kopplingen mellan både markanvändningsdatabasen och GIS-materialet och 
demografidatabasen och GIS-materialet, bygger på tomtnummer som finns för de flesta 
fastigheterna. Andelen av databasinformationen som går att koppla till GIS-materialet är 
drygt 90 % för båda databaserna (LUKR 2002).  

Databaserna för markanvändning och demografi är uppbyggda på fastighetsenhetsnivå, som 
är något mer detaljerad än det som går att koppla till GIS-materialet. Innan informationen 
kopplas till GIS-materialet slås fastighetsenheterna därför ihop för varje tomtnummer. För 
demografin spelar detta ingen roll men för markanvändningen leder detta till en viss 
noggrannhetsförlust i information, exempelvis för byggnadsår.

Informationen om bilinnehav är för grov för att användas direkt i analysen men ger en 
indikation om variationen av bilägande i Reykjavík. 

I bilaga 2 finns tabeller över allt GIS-material och databaser som använts samt över dess 
begränsningar.

1 För fotgängar- och cyklistolyckor kan man anta att ännu större andel saknas. Enligt en norsk undersökning 
blir bara 1-5 % av trafikolyckor där inget motorfordon är inblandad registrerat (Tøi 5.5.2003). 
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1.4 Arbetets omfattning och avgränsningar 
Analysområdet är Reykjavíks lokalgatunät och analysperioden är 1993-2000. 
Analysperioden, 8 år, är något längre än de 5 år som ofta används vid 
trafiksäkerhetsanalyser. Det valdes att använda 8 år, vilket är allt tillgängligt material för 
trafikolyckor med information om lokalisering. Detta gjordes för att ha större möjlighet att 
dra några slutsatser, eftersom ett av de större problemen i samband med 
trafiksäkerhetsanalyser är att olyckorna är, lyckligtvis, inte tillräckligt många. Ändå blir 
slutsatserna som kommer att kunna dras från analysen begränsade. Det som talar emot att 
använda så många år är att omständigheter kan ändras mycket över tiden, problemställen 
försvinner och nya skapas.  

Som tidigare nämnt är det enbart polisrapporterade trafikolyckor på det lokala gatunätet, 
där någon skadas, som finns med i analysen.

Analysen är en områdes analys på övergripande nivå och går därför inte in på varje 
trafikolycka i detalj.  
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2 Reykjavík - Historisk översikt 
Ísland är ett av de nordiska länderna, belägen i Atlanten. Det är en ö på 103 000 km2, drygt 
dubbelt så stor som Danmark och fyra gånger mindre än Sverige, med knappt 290 000 
invånare (2002), vilket är något mer än hela Malmös befolkning1 (figur 2.1). 

Íslands bosättnings historia börjar 874 när 
Ingólfur Arnarson, Íslands första invånare, 
på flygt från Norge, satte sig i Reykjavík. 
Ísland blev en del av Norge 1262 och 
senare, med Kalmar-unionen (1397) en del 
av Danmark. Ísland blev inte helt 
självständigt igen förrän 1944 som betyder 
att Ísland firar sextio års självständighet 
nästa år. 

Även om Íslands bosättningshistoria börjar 
i Reykjavík så blev Reykjavík inte en 
köping förrän 1786 när Danmark avslutade 
sin monopolhandel på Ísland. Då var det 

omkring 39 000 invånare på Ísland, varav knappt 800 invånare i Reykjavík där bygden var 
mycket gles med åkermark vitt (Arnalds 1989). I Sverige var det omkring 2 200 000 
invånare på samma tid (SCB 30.6.2003). Reykjavík började få huvudstadsstatus på mitten 
av 1800-talet när Alþingi, Íslands parlament, ometablerades till Reykjavík. 

Den första ingenjören, Knud Zimsen, anställdes i Reykjavík 1902. Det blev början på 
Reykjavík som en stad. 1902 fick Reykjavík avlopp, 1909 vattentillförsel, 1910 gastillförsel 
och 1931 fick man kollektivtrafik (Valsson 1986). 

Den första bilen kom till Ísland 
1904 men man kan säga att 
bilåldern började 1913 när 
T-Forden kom till landet. 
Utvecklingen var dock långsam i 
början men efter det andra 
världskriget tog den fart. I dag är 
Ísland ett av de biltätaste länderna 
i världen, med i genomsnitt 560 
personbilar per 1 000 invånare 
som är nästan 25 % mer en i 
Sverige (figur 2.2). 

Reykjavík byggdes relativt glest 
redan från början. De äldsta 
delarna består av två och tre 
vånings hus, främst villor och små 
flerbostadshus antingen i trä eller i 
betong. Stadens centrum har 
därför inte samma storskaliga stenstadskänsla med stenhus på fyra-fem våningar runt slutna 

1 I Malmö bodde 265 481 personer i slutet av 2002 (SCB 25.6.2003). 

Figur 2.1 Ísland, en del av Europa. (ArcView kartor) 

Figur 2.2 Bilinnhav på Ísland och i Sverige per 1000 invånare. 
(Íslands statistik 6.12.2002, Íslands 
fordonsregisterbyrå, SCB 15.12.2002 och SIKA) 
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kvarter, som många av Nordeuropas huvudstäder har. I bilaga 9 finns det foto på de olika 
stadsdelarna. 

Större delen av befolkningen levde 
länge ute på landet men i dag bor 
62 % i huvudstadsområdet och av 
dessa bor 63 % i Reykjavík 
(nästan 40 % av landets 
befolkning). 

Huvudstadsområdet består av 7 
självständiga kommuner. På 
figuren till vänster (figur 2.3) ser 
man att två separata landarealer 
ingår i Reykjavíks kommun. Den 
delen som markeras med en ring 
är Reykjavíks tätort och det är den 
delen som arbetet handlar om. 
Det faktum att huvudstads-
området bildas av många 

kommuner har bidragit till vissa problem vid planering och samordning, särskilt av 
trafiknät för oskyddade trafikanter. På Ísland finns det inte särskilda normer och riktlinjer 
för trafikplanering, utan man tillämpar andra länders normer. 

Reykjavík är centrum för 
huvudstadsområdet och i viss aspekt för 
hela landet. Där finns de flesta statliga 
administrativa verksamheterna, Íslands 
universitet, samt många affärer och 
företag som folk utanför Reykjavík söker 
sig till. Detta bidrar till mer trafik än 
man normalt skulle räkna med i en stad 
med drygt 100 000 invånare. 

Större delen av resorna i Reykjavík görs 
med bil1. Den pågående utspridningen 
av bebyggelse de senaste åren har gjort 
det allt svårare för kollektivtrafiken att 
behålla sin andel. Cykeln används 
knappt som transportmedel. Tåg har 
aldrig funnits på Ísland förutom när 
hamnen i Reykjavík byggdes 
1913-1917. Då användes den för att transportera stenar från stenbrottet ner till hamnen 
(Arnalds 1989).

1 Enligt en undersökning som Reykjavíks kommun gjorde 2002, i samarbete med flera, står biltrafiken för 
76 % av huvudstadsområdets resor, kollektivtrafiken för 4 %, fortgängare för 18 % och knappt 0,5 % resor är 
med cykel (Baldvin Baldvinsson 2002-2003). 

Figur 2.3 Huvudstadsområdets sju kommuner. Reykjavík står 
för ~63% av dess befolkning och ~40% av landets 
befolkning, 1996-1998. Ringen markerar den del av 
Reykjavík som arbetet handlar om. (LUKR-data) 

Figur 2.4 Huvudstadsområdets genomfarter/infarter 
(mörk grått) och huvudgator (ljus grått). 
Reykjavík är gråfärgat. (LUKR-data) 
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3 Tätortsplanering - Med hänvisning till Reykjavík 

3.1 Allmänt om städers utveckling 
Städerna har förändrats mycket de sista 100 åren och i det spelar bilen en stor roll. Förr var 
staden i stort sätt begränsad till det avstånd man kunde gå mellan bostad och arbete men 
med bilens tillkomst har man kunnat ta sig allt längre sträckor inom den tidsram som man 
använder dagligen till förflyttningar1.

I början av bilåldern trodde man att bilen skulle enbart lösa problem, man såg inte 
bilismens negativa sidor. Bilen löste kaoset och hygienproblemen som var förknippade med 
transportering på hästar. Det var inte förrän mycket senare som man började se problemen 
biltrafiken medförde, först säkerhetsproblemen och sen miljöproblemen. 

Vissa undantag finns dock. Radburn i New Jersey ritades 1928 efter nya principer där 
oskyddade trafikkanter var separerade från motortrafiken med ett väl utbyggt gångnät och 
där gatorna bildade ett hierarkiskt system med avseende på användning (Hagson 2000). 
Dessa principer för trafikseparering och trafikdifferentiering blev dock inte allmänt 
praktiserade i Skandinavien förrän på 1960-talet med SCAFTs tillkommelse. I Reykjavík 
byggdes det första området enligt SCAFT-principerna på 1960-70-talet. 
Trafikdifferentiering hade dock förekommit i tidigare planer. Enligt en plan för Reykjavík, 
som både var översiktsplan och detaljplan, från 1927, planerade man ringled runt 
Reykjavík, Hringbraut, även om det inte fanns någon annan klassificering och i planer från 
1937 hade man delat gatusystemet i två grupper huvudleder och lokala gator (Valsson 
1986).

Karin Book (Book, Eskilsson 2001) har sammanfattat hur samhällsutvecklingen har 
förändrat stadsstrukturen i västvärlden. Hon beskriver hur vi har gått från koncentration till 
utspridning, från centralisering till decentralisering, från integrering till separering och från 
kollektiva till privata transportlösningar. 

Bilismens tillväxt och framgång har varit en stor drivkraft i denna utveckling. Både för att 
bilen har gjort det möjligt att bygga glesare än tidigare men också för att dess krav på 
utrymme (gator och parkeringsplatser) har lett till en utspridning av bebyggelsen.  

Men det är inte bara det att bebyggelsen har blivit glesare utan varje person kräver också allt 
större utrymme. I en vanlig trea där en tvåbarnsfamilj bodde på 1960-talet, bor nu en 
person eller kanske ett pensionärspar (Stadsmiljörådet 1999). 

Denna utglesning av staden samt ökad användning av privata bilar har lett till ett minskat 
underlag för kollektivtrafik och service. Detta har i sin tur förstärkt segregeringen. 
Separeringen av bostäder och verksamheter som från början var avsett att höja stadens 
säkerhets- och hygiennivå har bidragit till stora dygnsvariationer i områdenas folkliv och på 
det sätt orsakat otrygghet i vissa stadsdelar. 

Bilen har givit oss flexibilitet men har samtidigt haft andra mer negativa effekter som ökad 
energiförbrukning, emissioner, hög bullernivå, utarmning av stadskulturen samt inte minst 
trafiksäkerhetsproblem.

1 Flera undersökningar visar att vi använder ungefär samma tid, 70-80 minuter per dygn till förflyttningar, i 
dag såsom förr, så kallad ”Zahavis lag” eller ”Hupkes konstant” (Holmberg, Hydén et al 1996). 
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Denna utveckling och ett ökat intresse för trafiksäkerhet har lett oss från äldre täta städer 
till trafikseparerade och trafikdifferentierade städer. Nästa kapitel (kapitel 3.2) beskriver 
strukturen i äldre områden närmare medan senare planeringsprinciper beskrivs närmare i 
kapitlet om trafikdifferentierade områden (kapitel 3.3). 

3.2 Äldre områden 
Det är främst två trafiknätsmönster som karakteriserar planerade äldre stadsdelar, 
rutnätsmönster och radialnätsmönster (figur 3.1).

Det som kännetecknar den gamla rutnätsstrukturen är att ingen eller liten skillnad finns på 
huvudgator och övriga gator. På senare tid har man dock försökt styra trafiken till vissa 
leder för att förskona bostadsområden från den växande trafiken. Rutnätsmönster ger 
jämnare trafikflöden än radialnät, eller rutnät som är kombinerade med radiella leder, men 
det orsakar däremot större trafikarbete (Kungliga tekniska högskolan 1991). 

Generellt kan man säga att Reykjvík väster om Reykjanesbraut (figur 2.4) är en rutnätsstad 
med radiella leder och med centrum ute på näsets udde. Det vill säga bara en del av ringen 
finns. Trafikkoncentrationen på de radiella lederna är därför större än om centrum funnits 
närmare stadens mitt. 

Figur 3.1 Exempel på trafiknätsmönster i tätorter (rutnät, radialnät och kombination av båda). 
(Ur: Kungliga tekniska högskolan 1991) 

Det finns flera olika typer av rutnätskvarter. Det man först tänker på när man tänker på 
rutnät är slutna kvarter med jämnhöga flerbostadshus av sten och med entréer ut mot 
gatan. I Reykjavík finns det några sådana kvarter men de består nästan uteslutande av hus 
på högst tre våningar. En annan typ är öppna kvarter där husen ligger fritt på tomten och 
inte nödvändigtvis längs gatan. Sådana områden finns också i Reykjavík, de är vanligen 
yngre än den första typen. En tredje typ av rutnätskvarter är det klassiska villaområdet. I 
Reykjavík finns många sådana, där villan, som antingen är i trä eller i betong, ofta står inne 
på tomten med trädgård runt omkring. Gemensamt med alla rutnätsområden är att de är 
planerade och byggda före bilens stora genombrott. Gatorna är ofta trånga och saknar 
utrymme för parkering (Ljungberg, Odelid 1980). Längs gator som på senare tid 
klassificerats som huvudgator är husen ofta byggda nära gatan, vilket har skapat 
miljöproblem såsom bullerproblem i bostäderna och kanske ännu känsligare problem när 
gatan behöver breddas för att lösa kapacitetsproblem.

Mellan rutnätsplanering och trafikdifferentierad trafikplanering finns det ett slags 
mellansteg. Det är områden som är byggda mer som enheter. Gatorna är mer svängda och 
ibland fanns det återvändsgränder men de byggdes ändå före den allmänna principen om 
trafikseparering och trafikdifferentiering som beskrivs i nästa kapitel. Dessa områden 
klassificeras därför som äldre områden i analysen. 
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3.3 Trafikdifferentierade områden 
Man kan säga att dagens planeringsprinciper börjar med SCAFT 19681 även om det finns 
äldre förebilder liksom Radburn som nämndes i kapitel 3.1. Huvudsyftet med SCAFT 
1968 var att öka trafiksäkerheten även om Hagson (2000) menar att det fanns flera 
underliggande mål såsom att öka framkomligheten för bilar och att bygga en modern stad.  

SCAFT 1968 presenterar fyra trafikplaneringsprinciper för att uppnå målet om ökad 
trafiksäkerhet (Statens planverk 1967). Begreppet trafikdifferentierade områden som är 
rubriken på detta kapitel kommer ifrån en av dessa principer.  

• Lokalisering av verksamheter och funktioner. Lokalisering av bostäder och 
verksamheter för att minska trafikmängder och konflikter exempelvis genom att 
skapa grannskapsenheter, där skolor och primär service finns säkert belägna inom 
gångavstånd från bostaden medan större verksamheter lokaliseras avskilt från 
bostadsområden.

• Separering av olika trafikslag. Där trafiknätet för oskyddade trafikanter korsar gata 
ska det ske avskilt antingen i tid (till exempel på ljussignalerat övergångställe) eller i 
rum (med tunnel eller bro).

• Differentiering inom varje trafiknät. Trafiknäten, främst biltrafiknätet, klassificeras 
för att minska störningarna i lokalgatunätet samt för att öka framkomligheten i 
huvudgatunätet.

• Överskådlighet, enkelhet och enhetlighet. Standardisering av gatornas utformning 
underlättar för förarna att känna igen olika nivåer i gatuklassificeringssystemet och 
minskar överraskande moment i trafiken. 

Dessa principer är genomgående än i dag även om de bär på andra namn som 
lokaliseringsprincipen, grannskapsprincipen och trafiktålighetsprincipen i TRÅD 1982 
(Statens planverk 1982). Samma principer går också att känna igen i Lugna gatan (Svenska 
kommunförbundet 1998) även om de inte nämns direkt utan är beskrivna genom åtgärder 
för att uppnå målen om trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet och tillgänglighet och 
orienterbarhet och tydlighet (Hagson 2000). 

I de föreskrifter som tillämpas idag har man även passat på att beskriva hur man ska 
behandla befintliga områden, men det som SCAFT 1968 varit mest kritiserad för, är att 
riktlinjerna enbart tar hänsyn till nyplanering. I äldre områden har man uppnått principen 
om trafikdifferentiering genom att ändra gator till enkelriktade, införa hastighetsdämpande 
åtgärder och skapa återvändsgator. 

Alla områden som byggts efter 1970 i Reykjavík är mer eller mindre planerade efter 
SCAFT-principerna. 1995 började man anlägga 30 km områden i Reykjavík, först i de 
äldre delarna men nu finns de eller är planerade i alla bostadsområden och även i en del av 
industriområdena (figur 7.4). 

1 SCAFT 1968. Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet har fått sitt namn efter 
arbetsgruppen som arbetade fram riktlinjerna. 
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4 Trafiksäkerhet 

4.1 Allmänt om trafiksäkerhet 
Det finns flera mått på trafiksäkerhet. Det enklaste måttet är antal olyckor över en given 
tidsperiod. Men då tar man inte hänsyn till, till exempel antal invånare, exploateringsgrad, 
längden på gatan eller trafikflöden, det vill säga graden av exponering. Det gör man 
däremot med olyckskvoten som är antal olyckor delat med trafikarbetet. Många fler mått 
finns, men ändå är inget sätt det rätta sättet att mäta trafiksäkerhet, utan det beror på vilket 
problem det är man vill beskriva (Tøi 5.5.2003). Känslan av trygghet i trafiken är ett annat 
fenomen som inte behöver stå i överensstämmelse till antal olyckor eller andra mått på 
trafiksäkerheten, men den frågan berörs inte här (Hauer 1997). 

Ett av de stora problemen i samband med trafiksäkerhetsforskning är bristande 
olycksmaterial. Dels sker det så få olyckor att det ofta inte går att dra någon slutsats ur dem, 
dels registreras bara en del av dem av polisen. För att göra det bästa av det material som 
ändå går att samla har man nu i flera länder börjat samla in olycksmaterial till exempel från 
sjukhus, från försäkringsbolag samt från polisen i en gemensam databas. På Ísland har man 
startat ett sådant projekt, men än så länge är det förutom polisen bara ett sjukhus och ett 
försäkringsbolag som registrerar sina olyckor i databasen. I framtiden är det meningen att 
alla sjukhus och försäkringsbolag på Ísland ska deltaga (Baldvin Baldvinsson 2002-2003). 

Ett annat sätt att mäta trafiksäkerhet är med hjälp av konflikttekniken som bygger på idén 
att trafikolyckor bara är toppen på ett isberg. Genom registrering av olyckstillbud, så 
kallade allvarliga konflikter, får man uppfattning om trafiksäkerhetssituationen. Med 
olyckstillbud menas händelse som skulle ha lett till en olycka om inte någon av de 
inblandade hade agerat. Gränsen mellan allvarliga och lindriga konflikter bestäms av de 
inblandades hastigheter och av tiden från det att avvärjningen påbörjas till dess att 
kollisionen hade inträffat om alla inblandade hade fortsatt med samma hastighet i samma 
riktning (Englund et.al. 1998). 

Det är främst tre faktorer som påverkar hur många personer som skadas i trafiken. Det är 
trafikflöden (exponering), sannolikheten att bli inblandad i en olycka (olycksrisk) och 
sannolikheten att skadas givet att man är inblandat i en olycka (skaderisk) (Tøi 5.5.2003). 
Förutom dessa tre faktorer råder det också en viss slump avseende var och när olyckor 
inträffar. Det är denna slump som gör att olyckor är poissionfördelade (Karin Brundell-
Freij 19.6.2003). 

För att minska antalet skadade personer i trafikolyckor måste man därför koncentrera sig på 
dessa tre faktorer. Att aktivt försöka minska trafiken för att förbättra trafiksäkerheten är 
dock en åtgärd som sällan används. Koncentrationen har varit större på olycksrisken som är 
bland annat beroende på färdmedel, vägutformning, miljöförhållanden och trafikanten 
(därmed beteende) och skaderisken som är bland annat beroende på fordonets tyngd och 
styrka, kollisionshastigheten, trafikanten (särskilt ålder) och på säkerhetsutrustningen (Tøi 
5.5.2003). Alla dessa faktorer utgör därför möjlighet att förbättra trafiksäkerheten. Åtgärder 
som riktar sig mot exponeringen och mot olycksrisken kallas för aktiva åtgärder medan de 
som riktar sig mot skaderisken kallas för passiva åtgärder (Ekman 1996). 

Med förnuftig planering är det möjligt att påverkar färdmedelsval, vägutformning och 
miljöförhållanden med mera, för att uppnå en högre trafiksäkerhetsnivå. 
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4.2 Trafiksäkerhet och hastighet 
Kollisionshastigheten är en viktig faktor när det kommer till skaderisken. Figur 4.1, ur 
Lugna gatan (Svenska kommunförbundet 1998) visar sambandet mellan kollisionshastighet 
och risken att dödas för olika olyckstyper. Sambandet för fotgängare är väl utforskat men de 

två andra kurvorna baseras på 
expertbedömningar av tillgängligt material. 

För fotgängare som påträffas av ett fordon 
med hastigheten 30 km/h är det ungefär 
10 % risk att dödas, medan risken att dödas 
om hastigheten hade varit 50 km/h är 
omkring 80 %. Av bilden kan man utläsa att i 
lokala områden där hastigheten sällan 
överstiger 50 km/h är det främst fotgängare 
(och andra oskyddade trafikanter) som löper 
risken av att dödas i trafiken. 

Det är inte bara kollisionshastigheten som 
spelar en stor roll för skaderisken utan också reshastigheten. Fotgängare som går ut på gatan 
ungefär 13 m borta från en bil, träffas inte av bilen om den kör med 30 km/h, men 
påträffas med 50 km/h om det är färdhastigheten, det vill säga bilen har inte hunnit påbörja 
inbromsningen (figur 4.2). Därför kan man säga att reshastigheten även utgör en del av 
olycksrisken, det vill säga om olyckan inträffar överhuvudtaget (Englund et.al. 1998). 

Enligt separeringsprincipen (kapitel 
3.3) skulle oskyddade trafikanter 
överhuvudtaget inte behöva möta 
motortrafiken, men det går inte att 
separera de oskyddade från övriga till 
hundra procent. Därför anser man i 
dag att där oskyddade trafikanter 
möter motortrafik och det inte går att 
separera dem i tid eller rum bör 
hastigheten på motortrafiken inte 
överskrida 30 km/h (Svenska 
kommunförbundet 1998). 

4.3 Trafiksäkerhet på det 
lokala gatunätet 

Trafiksäkerhetssituationen på det lokala gatunätet skiljer sig något från trafiksäkerheten på 
huvudgatunätet. Trafikflödena är mindre och det sker färre olyckor, därför blir det inte 
samma koncentration av olyckor som på huvudgatunätet, så kallade ”black spots”. Trots 
det kan man räkna med att olyckskvoten, räknat som antalet olyckor per fordonskilometer, 
blir högre för det lokala gatunätet än för huvudgatunätet (Tøi 5.5.2003). 

Hastigheterna är också lägre på det lokala gatunätet. I Reykjavík inträffar ändå högre andel 
olyckor med svår personskada eller dödlig utgång på det lokala gatunätet än på 
huvudgatunätet (kapitel 7.2). Detta kan bero på att det är fler oskyddade trafikanter som 

Figur 4.1 Risk att dödas vid olika 
kollisionshastigheter och olyckstyper. 
(Ur: Svenska kommunförbundet 
1998) 

Figur 4.2 Trafikhastighet, stoppsträcka och 
kollisionshastighet på torr asfalt. (Ur: Englund 
et.al. 1998) 
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rör sig i trafiken på det lokala gatunätet samt att det är flera överraskningar och störningar 
som kan bidra till olyckor på det lokala gatunätet.  

I en undersökning från 1980-talet kom man fram till att 80 % av olyckorna med 
personskada i en stad inträffar på huvudgatunätet (engelska: ”throught-roads including 
local distributors”) och 20 % på det lokala gatunätet (engelska: ”residential streets”) 
(SWOV 1985). Detta överensstämmer med en undersökning av polisrapporterade olyckor i 
tätorten Växjö. Där inträffade 21 % av olyckorna på det lokala gatunätet (Carlquist, 
Persson 1988). Gatunätens klassificering kan skilja något mellan städer. Det att 22 % av 
olyckorna i Reykjavík inträffar på det lokala gatunätet behöver därför inte vara onormalt. 

Syftet med principerna som introducerades med SCAFT 1968 är att öka trafiksäkerheten. 
Olika studier genomfördes kort efter att dessa principer blev allmänt praktiserade för att se 
om målet hade uppnåtts. I Holländska rapporten Towards safer residential areas (SWOV 
1985) sammanfattas resultaten från några undersökningar som jämför äldre och yngre 
bostadsområden. Gemensamt för alla är att yngre bostadsområden visade sig vara 
trafiksäkrare än äldre. Möjliga förklarande faktorer för detta är att; det finns mer 
lekutrymme för barnen som är avskild från gatan, genomfartstrafiken är mindre på grund 
av ett läge borta från centrum och områdena är mer trafikdifferentierade (SWOV 1985). 
Syftet med analysen (kapitel 8) är bland annat att undersöka om detta gäller även för 
Reykjavík nu, mer än 20 år senare, när många åtgärder för att öka trafikdifferentieringen
inom äldre områden har genomförts. 
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5 Hypoteser
Hypoteserna som ställts är avsedda för att undersöka om olika planeringsparametrar 
påverkar trafiksäkerheten och på vilket sätt. 

Planeringsparametrarna som ingår i analysen är: 

o Områdeskaraktär.
o Andelen bostäder per byggnadsyta. 
o Invånartäthet. 
o Exploateringsgrad. 

Parametrarna kommer först och främst att testas var för sig även om de ibland beskriver 
samma sak. Exempelvis har trafikdifferentierade områden vanligtvis hög andel bostäder och 
äldre bostadsområden är ofta invånartäta. Genomsnittligt byggnadsår används inte som 
planeringsparameter i analysen på grund av att det beskriver nästan samma sak som 
planeringsparametern områdeskaraktär men är osäkrare.

Hypoteserna har ställts med hänsyn till tillgänglig information om trafikolyckor och 
planeringsparametrar. De flesta hypoteserna utgår från att principerna som introducerades 
med SCAFT 1968 fungerar bättre än de som praktiserades innan. De huvudsakliga 
principer som hypoteserna bygger på är listade inom parantes. 

Två hypoteser (6 och 7) försöker testa om ett visst misslyckande i planeringen kan ligga 
bakom relativt stora delar av olyckorna. Misslyckanden är att delar av det lokala gatunätet 
inte avlastas till huvudgatunätet och att man inte har uppnått samma säkerhetsnivå i 
industriella områden som i bostadsområden, oavsett om de är trafikdifferentierade eller ej. 

Hypoteserna är följande: 

1. Olyckor i äldre bostadsområden är allvarligare än i trafikdifferentierade. 
(trafikdifferentiering, trafikseparering) 

2. Olycksrisken i äldre bostadsområden är högre än i trafikdifferentierade. 
(trafikdifferentiering) 

3. Olycksrisken i områden med blandat innehåll är högre än i dem som har en mer 
renodlad användning. (lokalisering) 

4. Olycksrisken i invånartäta områden är högre än i områden med en lägre 
invånartäthet. (lokalisering) 

5. Olycksrisken i områden med hög exploateringsgrad är högre än i mer glesbebyggda 
områden. (trafikdifferentiering) 

6. Stor andel av olyckorna på det lokala gatunätet sker på gator som är hårt 
trafikerade. (trafikdifferentiering) 

7. Olycksrisken i industriområden är högre än i bostadsområden. (lokalisering) 
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6 Indelning och klassificering av Reykjavík 
När databaserna för markanvändning, demografi och trafikolyckor kopplats till GIS-
materialet genom grafisk överlagring i programmet ArcView, finns informationen om 
markanvändning och demografi kopplat till varje hus med tomtnummer, medan 
trafikolyckorna representeras med koordinatbestämda punkter, en för varje olycka. 

För att kunna utföra områdesvisa jämförelser delades Reykjavík in i 312 områden 
(figur 6.1). Varje område innehåller information om olyckorna som skedde i området samt 
information om trafikarbete, markanvändning och demografi. Storleken på områdena 
varierar beroende på karaktär och bebyggelsestruktur. I genomsnitt är de äldre områdena 
mindre än de nyare. 

Det att områdena är relativt små gör att olyckor som tillhör samma sträcka kan hamna i två 
olika områden, till exempel kan olyckor för två körriktningarna delas mellan två områden, 
medan informationen om trafikflöden kan hamna i den ena av dem. Detta medför ett visst 
fel i analysen när olyckorna plottas som funktion av trafikarbetet. Liknande problem 
uppstår när olyckorna ska analyseras med hänsyn till olika planeringsparametrar. Olyckor 
som egentligen tillhör samma sträcka kan hamna i två områden som kan vara väldigt olika 
med avseende på dessa planeringsparametrar.

Information om huvudgatunätet finns inte med i de 312 områdena. På så sätt har olyckor 
som inträffat på huvudgatunätet skilts från olyckor på det lokala gatunätet. Ändå hamnar 
en del olyckor som i olycksdatabasen har klassificerats som olyckor på huvudgatunätet 
inom områdena. Detta gäller framför allt olyckor i korsningar där lokalgatunätet möter 
huvudgatunätet. Olyckorna har inträffat så långt bak i kön att de hamnat inom områden 
som täcker det lokala gatunätet.  

Figur 6.1 Områdesindelning av Reykjavík och områdenas klassificering. 312 områden. (LUKR-data + egen 
indelning och klassificering)  
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Områdena täcker Reykjavíks bebyggelse. Områdena har inte sträckts ner till kusten eller 
över stora öppna ytor som fungerar mer som ytor mellan områden än inom områden. 
Områdenas ytor används för att beräkna områdenas invånartäthet och exploateringsgrad.  

Varje område har sedan klassificerats till en av följande klasser. 

o Industri, kontor och speciell användning såsom institutioner. 
o Öppna ytor (rekreation, kyrkogårdar,...). 
o Äldre bostadsområden (bostadsområden före SCAFT). 
o Trafikdifferentierade bostadsområden (SCAFT och senare tids planering). 

Klassificeringen görs manuellt utifrån egen kännedom av Reykjavík samt utifrån 
information från markanvändningsdatabasen och demografidatabasen. 

Klassificeringen är inte konsistent. Till exempel har trafikdifferentieringsåtgärder ofta 
genomförts i äldre områden som ändå klassificeras som äldre områden. Ett annat exempel 
är att en del av centrumområdena som innehåller mycket handel och kontor trots det 
klassificeras som äldre områden på grund av att en stor andel av byggnadsytan är bostäder 
och för att de är invånartäta.
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7 Nulägesbeskrivning av Reykjavík 

7.1 Nulägesbeskrivning med hänsyn till planeringsparametrar 
Följande kapitel beskriver Reykjavíks genomsnittliga egenskaper med avseende på: 

o Markanvändning 
o Byggnadsår
o Trafikflöden
o 30 km zoner 
o Befolkning 
o Bilinnehav

För att ge mer överskådlig bild av Reykjavík har områdena 312 summerats ihop till 48 
områden.

Markanvändning 

Figuren (figur 7.1) visar 
hur stor andel av 
byggnadernas yta är eller 
tillhör bostäder.  

Område 11 samt delar av 
område 8 och 12 bildar 
centrum. Huvud 
affärsgatan i centrum 
ligger längs område 12, 
mot område 11. 

Byggnadsår

Figuren (figur 7.2) visar 
det genomsnittliga 
byggnadsåret i olika 
områden.

Centrum ligger i den 
äldste delen som är 
märkt nummer 11. 
Reykjavík byggdes sedan 
mot öst även om det inte 
har varit oavbruten följd. 

Före 1970 låg den 
huvudsakliga
bebyggelsen väster om 
Reykjanesbraut och 
Sæbraut.

Figur 7.1 Andelen bostäder per byggnadsyta. (LUKR-data) 

Figur 7.2 Genomsnittligt byggnadsår för olika områden. (LUKR-data)
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Centrum



7 Nulägesbeskrivning av Reykjavík 

 31 Trafiksäkerhet och tätortsplanering 
  Lunds tekniska högskola 

Trafikflöden 

Figuren (figur 7.3) visar 
trafikflöden som de var 
1997, uppskattade 
utifrån trafikräkningar 
för samma år.

De största flödena är 
längs genomfarterna/-
infarterna och huvud-
gatorna, liksom man kan 
förvänta sig, dock med 
vissa undantag (se kapitel 
8.1 om hårt trafikerade 
gator i det lokala 
gatunätet). 

Reykjavík har byggts på 
ett näs med centrum och 
den äldsta delen långt ute 
på näset. Detta bidrar till 
tung trafik längs hela 

näset. I korsningarna där den största trafikströmmen längs näset, Miklabraut, möter 
trafikströmmen från grannkommunerna i syd, Kringlumýrarbraut och Reykjanesbraut, är 
trafikflödena 70 000 respektive 100 000 fordon per årsmedeldygn. 

30 km zoner 

Den första 30 km zonen 
blev anlagd 1995 i ett då 
relativt nytt område1.
Sedan dess har de bara 
blivit flera och ännu fler 
planeras. Zonerna finns 
nu både i gamla och nya 
delar av staden även om 
de flesta befinner sig i lite 
äldre stadsdelar. Figur 
7.4 visar var områden 
finns och när de blev 
anlade.

1 I tätorter på Island gäller 50 km/h hastighetsgräns om annan hastighet inte är skyltad. 

Figur 7.3 Uppskattade trafikmängder i huvudstadsområdet 1997. 
Reykjavík är gråfärgat. (LUKR-data och information från 
Avdelningen för trafik, Reykjavíks kommun)

Figur 7.4 30 km zoner i Reykjavík med information om anläggningsår. 
Reykjavík är gråfärgat. (LUKR-data)

Reykjanesbraut

Kringlumýrarbraut 

Miklabraut 



7 Nulägesbeskrivning av Reykjavík 

Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir 32 
2003 

Befolkning

I Reykjavík bodde drygt 
106 000 människor 
1997. Det var då knappt 
40 % av Íslands 
befolkning och 65 % av 
huvudstadsområdets
befolkning. 

De nyaste områdena är 
lätta att identifiera. Där 
bor knappt några 
personer äldre än 66 år 
och en ovanligt stor 
andel av befolkningen är 
barn yngre än 12 år 
(figur 7.5). 

På ett sätt går det att se 
befolkningstätheten 
genom kakornas storlek 
samt hur tät de ligger.  

Det är dock lättare att se 
på figuren nedan (figur 
7.6). Där är antalet 
invånare per områdesyta 
markerat i olika färger. 

Man ser att de mest 
tätbebodda delarna ligger 
väster om Kringlumýrar-
braut där 30 % av 
Reykjavíks befolkning 
bor, 1997. 

Ett undantag finns. Det 
är Breiðholt (-fell/-hólar) 
ganska renodlat bostads-
område som har byggts 
relativt mycket på 
höjden.

I genomsnitt är det 
knappt 30 invånare per 
hektar i Reykjavík, 
räknat för områdena som 
är markerade på figuren. 

Figur 7.5 Reykjavíks befolkning 1997. Skivornas storlek representerar 
invånarantal bakom åldersfördelningen i respektive område. 
(LUKR-data)

Figur 7.6 Invånartäthet, 1997. (LUKR-data)  

Kringlumýrarbraut 

Breiðholt (-fell/-hólar) 
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Bilinnehav 

Bilinnehav i Reykjavík 
har ökat från 457 
personbilar per invånare 
1996 till 556 personbilar 
per invånare 2000. Det 
är en drygt 20 procentig 
ökning på 5 år.

Minst är bilinnehavet i 
ett av de äldre områdena, 
med 370 personbilar per 
tusen invånare, 1996. 
Bilinnehavet i Reykjavíks 
områden är som mest 
580 personbilar per 
tusen invånare för 
samma år (figur 7.7). 

Tyvärr är informationen inte tillräckligt detaljerad för att bli till nytta i analysen. 

7.2 Nulägesbeskrivning med hänsyn till trafikolyckor 
Under perioden 1993-2000 (8 år) inträffade 3 886 trafikolyckor med personskada i 
Reykjavík, varav 1 110 eller nästan 29 %1 av olyckorna skedde på det lokala gatunätet. Om 
man jämför Reykjavík och Göteborg är det inte stor skillnad i antalet olyckor per km gata, 
men olyckskvoten för Reykjavík är 40 % lägre än för Göteborg. Detta beror på det höga 
trafikarbetet i Reykjavík. Även om det bor mer än fyra gånger fler personer i Göteborg än i 
Reykjavík så är trafikarbetet bara 
40 % högre i Göteborg än i 
Reykjavik (Bilaga 4).

Olyckorna på Reykjavíks lokal-
gatunät är mer allvarliga än 
olyckorna på huvudgatunätet (figur 
7.8). Av de 1 110 olyckor som 
inträffade på det lokala gatunätet 
medförde 16 % av olyckorna svår 
personskada eller har dödlig utgång. 
På huvudgatunätet är motsvarande 
siffra 13 %. χ2-test på fördelningen 
visar att skillnaden är signifikant 
(bilaga 3).

Figur 7.9 visar olycksbilden för det 

1 Enligt gatuklassificering i olycksdatabasen inträffar 22 % av olyckorna i Reykjavík på det lokala gatunätet. 
Skillnaden beror troligen till störst del på olyckor som har klassificerats till huvudgatunätet sedan de inträffar i 
anslutningn till korsningar med huvudgatunätet men ändå inträffar så pass långt från korsningen att de har 
hamnat i grupp med olyckor på det lokala gatunätet vid GIS-analysen. 

Figur 7.7 Bilinnehavet i Reykjavík (samt grann kommunerna Kópavogur 
och Garðabær) per postnummer 1996. (LUKR-data, Íslands 
statistik 29.5.2003 och Íslands fordonsregisterbyrå)

Figur 7.8 Trafikolyckor på det lokala gatunätet och på 
huvudgatunätet 1993-2000. Totalt 3 886 olyckor. 
(LUKR-data och information från Avdelningen 
för trafik, Reykjavíks kommun) 
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lokala gatunätet 1996-2000. Bara 5 år visas för att figuren inte ska bli allt för rörlig. Samma 
mönster visar sig dock också för 1993-1996. 

Figur 7.9 Trafikolyckor på det lokala gatunätet 1996-2000. Reykjavík är gråfärgat. (LUKR-data och 
information från Avdelningen för trafik, Reykjavíks kommun)  

Även om olyckorna är något sprida finns det vissa koncentrationer, den största troligen i 
centrum.

Tjugotre olyckor på perioden 
hade dödlig utgång, 43 % av 
dessa är fotgängarolyckor1.
Fyra av dödsolyckorna 
inträffade på det lokala 
gatunätet och alla fyra var 
fotgängarolyckor. Med 
fotgängarolyckor menas trafik-
olyckor där fotgängare och 
motorfordon stöter ihop. 

Vanligaste olyckstypen på 
huvudgatunätet är 
upphinningsolyckor medan 
vanligaste olyckstypen på det 

lokala gatunätet är 
fotgängarolyckor som står för 
en fjärdedel av olyckorna på 
det lokala gatunätet.  

1 Detta överensstämmer med Göteborgs erfarenhet. Där var 41 % av dödsolyckorna, 1990-1999, 
fotgängarolyckor, (Göteborgs stad 2001). Sjukhusrapporterade olyckor finns med i statistiken för Göteborg. 

Figur 7.10 Antalet olyckor för olika trafikantgrupper på det lokala 
gatunätet och olyckornas andel av alla olyckor av den 
typen i Reykjavík, 1993-2000. (LUKR-data och 
information från Avdelningen för trafik, Reykjavíks 
kommun) 
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Under perioden rapporterades totalt 568 fotgängarolyckor av polisen. Knappt hälften av 
dem inträffade på det lokala gatunätet (figur 7.10) medan bara knappt 20 % av 
bilolyckorna inträffar på det lokala gatunätet som trots det är mycket fler. 

Efter upphinningsolyckorna är olyckor där fordonen åker i motsatt riktning och det ena 
fordonet svänger mot det andra den vanligaste olyckstypen på huvudgatunätet. På lokal-
gatunätet är det däremot upphinningsolyckor och korsvägsolyckor där ena fordonet svänger 
in på gatan i väg för det andra som är näst vanligaste olyckstyperna efter fotgängarolyckor.  

Alla, oavsett ålder, kan 
skadas i en trafikolycka 
(figur 7.11). I Reykjavík 
för perioden 1993-2000 
var de flesta skadade i 
åldersgruppen 17-25 år1.
Toppen visar sig både för 
det lokala gatunätet och 
för huvudgatunätet även 
om den är tydligare för 
huvudgatunätet.  

Människor över 80 år 
skadas mest på det lokala 
gatunätet och människor 
under 17 år skadas till 
cirka hälften på det lokala 
gatunätet. Dessa ålders-
grupper rör sig också mest 
i sin lokala omgivning. 

1 På Island får man ta körkort när man är 17 år. 

Figur 7.11 Antalet skadade i olika åldrar i hela Reykjavík och på det 
lokala gatunätet, 1993-2000. (LUKR-data och information 
från Avdelningen för trafik, Reykjavíks kommun) 
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8 Analys av Reykjavíks lokala gatunät 
Analysen består av två delar. Först identifieras hårt trafikerade gator i det lokala gatunätet 
där valda platser beskrivs närmare, sen analyseras sambandet mellan trafiksäkerhet och olika 
planeringsparametrar. 

8.1 Olyckor på hårt trafikerade gator 
Hårt trafikerade gator i det lokala gatunätet definierades som gator med 6 000 eller fler 
fordon per årsmedeldygn (ÅDT) 19971. Det betyder att man uppskattningsvis räknar med 
ett genomsnitt på 10 eller fler bilar per minut på maxtimme.  

Olyckor som inträffar på det lokala gatunätet, inom 10 m radie från gatans mittlinje sägs 
ske på gatan. Denna filtrering utförs i ArcView med hjälp av buffertzon.

Av de 1 110 olyckor som skedde på det lokala gatunätet inträffade 317 olyckor på gator 
som identifierats som hårt trafikerade. Detta svarar till 29 % av olyckorna på det lokala 
gatunätet. Hårt trafikerade gator står däremot bara för 6 % av lokalgatunätets längd men 
för 34 % av lokalgatunätets trafikarbete. Det vill säga, det sker sex gånger fler olyckor per 

km gata på hårt trafikerade 
gator än på det övriga lokal-
gatunätet. Olyckskvoten för 
hårt trafikerade gator är 
däremot 20 % lägre än för 
det övriga lokalgatunätet 
(bilaga 5). Andelen olyckor 
med svår personskada eller 
dödlig utgång skiljer sig inte 
signifikant från det övriga 
lokal gatunätet (bilaga 3).

Gemensamt för de flesta av 
gatorna som tillhör gruppen 
hårt trafikerade gator är att 
de kopplar samman två 
gator i huvudgatunätet 
(figur 8.1). 

Det är värt att 
uppmärksamma att många 
av olyckorna inträffar i 

området Breiðholt (-fell/-hólar) som är ett invånartätt bostadsområde från 1970-talet (figur 
8.2). När området planerades var det meningen att huvudgatan Höfðabakki skulle fortsätta 
och anslutas till Breiðholtsbraut men detta genomfördes aldrig och finns inte längre med i 
översiktsplanen (RVK 14.8.2003). Detta har troligen lett till en högre trafikbelastning på 
det lokala gatunätet än man planerade. I området finns dessutom ett gymnasium med drygt 
2 000 elever och en simbassäng som besöktes av nästan 196 000 gäster 1997 (FB 
23.7.2003, Guðmundur Ísidórsson 31.7.03). 

1 I Norge säger man att ÅDT på uppsamlingsgator överhuvudtaget inte bör överskrida 5 000 fordon. Om 
trafiken ändå gör det bör det övervägas att klassa gatan som huvudgata (Statens vegvesen 1992). 

Figur 8.1 Trafikolyckor på hårt trafikerade gator. Sifforna säger till om 
antalet olyckor. Totalt 317 olyckor. (LUKR-data och 
information från Avdelningen för trafik, Reykjavíks 
kommun) 
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Figur 8.2 Breiðholt (-fell/-hólar) är hårt trafikerad. Vänster: Austurberg, en rak gata. Höger: Norðurfell, 
krapp sväng. 

Ett annat område som väcker uppmärksamhet är industriområdet Múlar/Skeifan där 
många småföretag och affärer finns. Där inträffade drygt 30 % av de olyckorna som skedde 
på hårt trafikerade gator eller 9 % av olyckorna på lokalgatunätet. Gatorna kan delas i två 
grupper, de som fungerar som huvudgator som Háaleitisbraut där trafikflödet var 12 000 
fordon per ÅDT och företagsgator som � rmúli som kännetecknas av parkeringsplatser 
längsmed gatorna (figur 8.3). 

Figur 8.3 � rmúli, hårt trafikerad gata med p-platser längsmed sidorna. 

På Laugavegur som är huvudaffärsgatan i centrum inträffade 44 olyckor (figur 8.4). Hälften 
var fotgängarolyckor och största delen av dessa skedde kvälls- och nattetid. Detta kan tyda 
på att olyckorna sker i samband med festande men flera andra faktorer kan ligga bakom 
såsom höga hastigheter när gatan inte är lika trafikerad som under dagtid. 

Figur 8.4 Laugavegur, hårt trafikerad gata med p-platser längsmed sidorna och med många fotgängare. 



8 Analys av Reykjavíks lokala gatunät 

Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir 38 
2003 

8.2 Sambandet mellan trafiksäkerhet och olika planeringsparametrar

Teori för analysen 

Låt oss anta antalet observerade olyckor, O, som mått på trafiksäkerhet. O är ett sampel 
från alla olyckor, Ô, registrerade eller ej. Antalet olyckor är, som det beskrivits förut, 
poissionfördelade (kapitel 4.1). 

För att analysera sambandet mellan trafiksäkerhet och olika planeringsparametrar antas 
modellen.

QkO ⋅=ˆ  (1) 
)( fleraparametrarplaneringsfk +=  (Karin Brundell-Freij 19.6.2003) 

där k som är funktion av flera parametrar, svarar till olycksrisken i kapitel 4.1 och Q står för 
exponering. I analysen kommer trafikarbete att användas som mått på exponering. Andra 
mått såsom antal invånare och byggnadsyta provades också men gav inte lika tydliga 
samband.

Modellen bygger på antagandet att både exponering och planering påverkar antalet 
trafikolyckor direkt. Dessutom påverkar tillfällighet som är svår att modellera för.  

Figur 8.5 visar sambandet mellan antalet olyckor och 
exponeringen enligt ekvation 1. Om det inte fanns någon 
slumpfaktor för händelse av olyckor och modellen var helt 
rätt skulle linjen ha gått rakt igenom punkterna. Det vill 
säga punkternas avvikelser från linjen är possionfördelade 
på grund av slumpen, inte normalfördelade som linjär 
regression utgår från. På grund av komplexitet vid 
regression av poissionfördelad data kommer vanlig linjär 
regression att användas ändå. 

Lutningen på linjen går att utläsa ur figuren. Den är en 
uppskattning av olycksrisken, som kallas härefter k*.

För att undersöka hur olika planeringsparametrar påverkar olycksrisken delas materialet1 i 
tre till fem klasser för varje planeringsparameter. Skillnaden i olycksrisk kommer då fram 
som skillnad i lutning på linjerna vid linjär regression. 

Bestämning av klasser görs med hjälp av ArcView som har en funktion som gör 
klassindelningar som minimerar variationen inom varje klass (natural breaks). För att få 
tillräckligt många områden med i varje klass och för att förbättra anpassning av linjerna till 
punkterna förändrades dock några av indelningarna.  

Först testas varje planeringsparameter för sig men i slutet görs ett försök till att se hur 
planeringsparametrarna samverkar. 

Planeringsparametrarna är följande: 

o Områdeskaraktär.
o Andelen bostäder per byggnadsyta. 
o Invånartäthet. 

1 Materialet består av en record för varje av de 312 områden, där det finns information om trafikarbetet för 
området, antal olyckor som inträffat på perioden och planeringsparametrarna. 

Figur 8.5 Figur som demonstrerar 
linjer regression. 

Q
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o Exploateringsgrad. 

Ett känt problem vid trafiksäkerhetsanalyser är behandling av platser där det inte inträffar 
några olyckor alls eller där det inträffar ett fåtal olyckor men där exponeringen är väldigt 
låg. Olyckskvoten blir då antingen noll på grund av att antal olyckor är noll eller väldigt 
hög på grund av den låga exponeringen. 

Ett sätt att övervinna detta problem presenterades i Lars Ekmans doktorsavhandling 
(Ekman 1996). Han slår ihop materialet för att bilda färre punkter men med mer 
bakomliggande material. Samma metod används här där materialet slås ihop till åtta 
grupper för varje klass av planeringsparametrarna1. Hur många områden som hamnar i 
varje grupp bestäms av exponeringen som sammanlagt är lika stor för varje grupp. För varje 
grupp beräknas medelvärde för antal olyckor och för trafikarbete som sedan används vid 
regressionen. 

Figuren nedan (figur 8.6) visar antalet olyckor som funktion av trafikarbete för Reykjavíks 
lokalgatunät. Till vänster finns en punkt för varje område men till höger har materialet 
aggregerats till åtta grupper liksom beskrevs ovan. 

y = 1.8962x
R2 = 0.5588

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30

Trafikarbete [fordon*km*103]

An
ta

l o
ly

ck
or

y = 1.7314x
R2 = 0.8952

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30

Trafikarbete [fordon*km*103]

An
ta

l o
ly

ck
or

Figur 8.6 Olycksmaterial för Reykjavíks lokalgatunät. Till vänster har ingen aggregering utförts, en punkt 
finns för varje område. Till höger har materialet aggregerats till 8 grupper2.

Signifikansnivån på skillnaden på lutningen, k*, för två linjer kontrolleras med formeln: 

2
1

2
2

*
1

*
2

sese

kk
t

−

−
=  (2) 

Där k* är uppskattning av olycksrisken och se standardfelet för k*. Om t är större än 1,64 är 
k1

* signifikant skilt från k2

* på 10 % signifikansnivå (Karin Brundell-Freij 19.6.2003). 
Denna gräns på signifikansnivån används härefter. Tabeller från beräkningen finns i bilaga 
6.

1 I ett fåtal fall när det är väldigt få områden i planeringsparmetersklassen är det inte möjligt att bilda så 
många grupper. 
2 R2 som tar värde mellan 0 och 1 (positivt samband) säger till om hur väl linjen stämmer med punkterna 
(0=stämmer inte alls, 1=stämmer perfekt).  
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Antal olyckor - områdeskaraktär

Figur 8.7 visar klassificeringen 
av Reykjavík som beskrevs i 
kapitel 6. 

Linjen som lutar mest på 
figur 8.8 representerar olyckor i 
industriområden och den som 
lutar minst representerar 
olyckor i trafikdifferentierade 
områden. Det vill säga det 
inträffar flest olyckor i industri-
områden och lägst antal 
olyckor i trafikdifferentierade 
områden, givet samma 
trafikarbete. Däremellan ligger 
öppna områden och äldre 
områden.

Beräkning av signifikansnivån på skillnaden i olycksrisk, k*, visar att trafikdifferentierade 
områden skiljer sig signifikant från alla andra områden. Dessutom skiljer äldre områden sig 
signifikant från industriområden. 
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Figur 8.8 Linjär regression av antal olyckor och trafikarbete (aggregerat material) för olika 
områdeskaraktärer. Trafikdifferentierade områden skiljer sig signifikant från alla andra områden. 

Nackdelen med den områdesindelning som använts är att centrumområdena ingår som en 
del av de äldre områdena. Visserligen tillhör de samma planeringshistoriska period som 

Figur 8.7 Klassificering av Reykjavík (LUKR-data + egen 
indelning och klassificering) 
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andra äldre områden men de har ändå helt andra funktioner. Därför blir bilden av äldre 
områdena lite sned.

För att se vilken påverkan 
centrumområdena har på 
resultaten lades de också i en 
enskild grupp (138 olyckor, 
12 % av lokalgatunätets 
olyckor) (figur 8.9)1.

Linjen för centrumområdena är 
brantast, olycksrisken fyra till 
sex gånger större än för de 
övriga områdena (figur 8.10). 
Annars påverkar inte denna 
omklassificering ordnings-
följden på linjerna. Skillnaden i 
olycksrisk, k*, för trafik-
differentierade områden och 
för äldre områden är dock bara 

signifikant på 12 %. Olycksrisken för centrumområdena skiljer sig däremot signifikant från 
alla andra områden.
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Figur 8.10 Linjär regression av antal olyckor och trafikarbete (aggregerat material) för olika 
områdeskaraktärer. Centrumområdena har separerats. Centrumområdena skiljer sig signifikant 
från alla andra områden.  

1 Alla centrumområdena klassificerades innan som äldre områden utom två som klassificerades som 
industriområden. 

Figur 8.9 Klassificering av Reykjavík. Centrumområdena har 
separerats. (LUKR-data + egen indelning och 
klassificering)  
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Detta tyder på att en stor del av skillnaden mellan äldre områden (centrumområdena 
medräknade) och trafikdifferentierade områden beror på något annat än olika 
planeringsprinciper, det vill säga det beror på centrumverksamhet. 

Men finns det någon skillnad på svårighetsgraden eller olyckskvoten för olika 
områdeskaraktärer? Tabell 8.1 sammanfattar informationen för varje områdeskaraktär på 
översiktlig nivå.

Ungefär lika stor andel av olyckorna sker på industriella områden, äldre områden och 
trafikdifferentierade områden. Lägst antal olyckor inträffar på öppna områden och därefter 
i centrum. Räknat som antal olyckor per trafikarbete (olyckskvot) blir olyckorna dock flest i 
centrum, omkring tre gånger fler än på andra områden. Skillnaden är signifikant (bilaga 3) 

För övrigt är olyckskvoten så gott som konstant. För trafikdifferentierade områden är 
olyckskvoten dock signifikant lägre än för de andra områden även om skillnaden inte är lika 
stor som för centrumområdena (bilaga 3).

Det är inte möjligt att konstatera om det finns någon signifikant skillnad i andelen olyckor 
med svår personskada eller dödlig utgång för olika områden (bilaga 3). Det gäller huruvida 
man skiljer centrumområdena från andra områden eller ej.

Tabell 8.1 Översikt över olyckor på områden med olika områdeskaraktär. Centrumområdena har separerats. 
Totalt 1 110 olyckor. 

 Antal 
olyckor

Andel av 
total antal 

olyckor

Andelen olyckor 
med svår 

personskada eller 
dödlig utgång 

Olyckskvot
Olyckor per 

fordonskm*103

Centrumområdena 138 12 % 16 % 7,2 
Industri, kontor, ... 325 29 % 14 % 2,5 
Öppet 34 3 % 18 % 2,3 
Äldre områden (utan centrum) 296 27 % 17 % 2,2 
Trafikdifferentierade 317 29 % 18 % 1,6 
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Antal olyckor - andel bostäder per byggnadsyta 

Figur 8.11 visar hur stor andel 
av byggnadsytan i Reykjavík 
som är bostäder. Klasserna är 
tre och representerar dels 
industriområden och andra 
områden som har låg andel 
bostäder (andel bostäder 
0-20 %), dels blandad an-
vändning (andel bostäder 
20-60 %) och slutligen ren-
odlade bostadsområden (andel 
bostäder 60-100 %)1.

På figur 8.12 ser man att linjen 
för hög bostadsandel lutar 
minst och linjen för låg 

bostadsandel lutar mest. Det vill säga att givet samma trafikarbete inträffar fler olyckor i 
områden med låg andel bostäder än i områden med hög andel bostäder. Skillnaden i 
olycksrisk mellan områden som har låg andel bostäder och de som har hög andel bostäder 
är signifikant. Det vill säga olycksrisken i renodlade bostadsområden är signifikant lägre än i 
områden som har låg andel bostäder. Detta gäller även om man avskiljer centrumområdena 
från analysen. 
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Figur 8.12 Linjär regression av antal olyckor och trafikarbete (aggregerat material) för andel bostäder per 
byggnadsyta. Hög andel bostäder (60-100 %) skiljer sig signifikant från låg (0-20 %). 

1 Gruppindelningen 0-30 %, 30-75 % och 75-100 % provades också, men gav mindre tydligt resultat. 

Figur 8.11 Andelen bostäder per byggnadsyta i Reykjavík (LUKR-
data)
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Antal olyckor - invånartäthet 

Klasserna för invånartäthet är 
tre. I klassen för låg 
invånartäthet finns en del av de 
nya bostadsområdena samt 
områden med liten andel 
bostäder. Det är främst äldre 
områden kring centrum som 
har hög invånartäthet (100 – 
220 invånare/ha) dock finns 
vissa undantag (figur 8.13)1.

Det finns en signifikant 
skillnad i olycksrisk, k*, mellan 
de tre klasserna. Mellan-
invånartäta områden är de 
säkraste medan de som är 

mycket invånartäta är de osäkraste. Låg invånartäthet ligger mittemellan (figur 8.14). 
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Figur 8.14 Linjär regression av antal olyckor och trafikarbete (aggregerat material) för olika invånartäta 
områden. Skillnaden mellan alla tre grupperna är signifikant. 

Centrumområdena väger dock tungt i statistiken för områden med hög invånartäthet. Om 
centrumområdena exkluderas från regressionen blir skillnaden mellan hög invånartäthet 

1 Områden är relativt små och siffrorna är därför högre än man är van vid från till exempel jämförelse mellan 
olika städer där men räknar invånartätheten med hänsyn till hela stadens land, bebyggt eller ej. 

Figur 8.13 Invånartäthet i Reykjavík (LUKR-data) 
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och de två andra grupperna inte längre signifikant. Det som kvarstår då är att mellan-
invånartäta områden är säkrare än de som har låg invånartäthet. 

Antal olyckor - exploateringsgrad 

På samma sätt gäller för 
exploateringsgrad och för 
invånartäthet att de tätaste 
områden ligger i de äldre 
delarna av staden (figur 8.15). 

Olycksrisken, k*, är högst när 
exploateringsgraden är hög 
men signifikant lägre för de 
andra två klasserna (figur 8.16). 

Precis som för invånartäthet 
väger centrumområdena tungt i 
statistiken för hög 
exploateringsgrad. Om man 
exkluderar centrumområdena 
faller alla tre linjerna nästan 

samman och skillnaden i olycksrisk är inte längre signifikant.  
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Figur 8.16 Linjär regression av antal olyckor och trafikarbete (aggregerat material) för område med olika 
exploateringsgrad. Hög exploateringsgrad (1,0-2,0) skiljer sig signifikant från de andra två 
klasserna. 

Figur 8.15 Exploateringsgrad i Reykjavík (LUKR-data)  
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Samvariation mellan olika planeringsparametrar 

Kapitlen innan beskriver olycksrisken med avseende på olika planeringsparametrar men 
parametrarna är inte oberoende av varandra. Till exempel är trafikdifferentierade områden 
ofta inte lika invånartäta eller med lika hög exploateringsgrad som äldre områden. 

För att se hur parametrarna påverkar varandra görs regressionen om med hänsyn till 
områdeskaraktär men nu med delat material. Materialet delas i två delar för varje av de tre 
kvarstående planeringsparametrarna. Så blir det sammanlagt sex regressioner, tre 
regressionspar. Även denna metod använde Lars Ekman i sin avhandling (Ekman 1996). 
Tabell 8.2 visar klassindelningen, där klass ett representerar låg andel bostäder, låg 
invånartäthet eller låg exploateringsgrad medan klass två står för parametrarnas högre 
värden. Klassindelningen valdes utifrån den indelning som gjorts innan. De två klasser som 
skilde minst från varandra i olycksrisk, givet att centrumområdena separerats, slogs ihop. 
Tabeller från beräkningen finns i bilaga 3. 

Tabell 8.2 Klassindelningen för regression med delat material. 

X Klass 1 = Låg X Klass 2 = Hög X 

Andel bostäder 0-60 % bostäder 60-100 % bostäder 

Invånartäthet 0-50 invånare/hektar 50-220 invånare/hektar 

Exploateringsgrad 0,0-0,3 0,3-2,0 

Tabell 8.3 visar inbördes rangordning av områdeskaraktärerna med hänsyn till olycksrisk, 
k*, med högst olycksrisk överst och sen steg av steg ner. 

Centrumområdena har högst olycksrisk i alla grupper förutom i gruppen för låg 
exploateringsgrad där det inte fanns några centrumområden. 

Trafikdifferentierade områden har lägst olycksrisk i områden där planeringsparametrarna 
har höga värden, medan skillnaden mellan trafikdifferentierade områden och äldre områden 
inte är signifikant i områden där andel bostäder eller exploateringsgrad är låg. För områden 
med låg invånartäthet har äldre områden däremot den lägsta olycksrisken. Men 
trafikarbetet för äldre områden med låg invånartäthet ligger också på mycket lägre nivå, det 
är högst 5 fordonskm*103 för äldre områden medan motsvarande siffra för 
trafikdifferentierade områden är 13 fordonskm*103.

Tabell 8.3 Områdeskaraktärernas inbördes rangordning med hänsyn till olycksrisk. 

Andel bostad Invånartäthet Exploateringsgrad 
Låg Hög Låg Hög Låg Hög 
C C C C I, Ö C 

T, I, Ö, Ä Ä T, I Ä Ö, T, Ä  I, Ä 
 T I, Ö T  T 

—
O

ly
ck

sr
is

k 

  Ä    
Område med högst olycksrisk kommer överst i tabellen. Där flera områden finns på samma rad har det inte varit signifikant skillnad 
mellan de. Område som inte nämns finns inte för den gruppen. Följande förkortningar används för områdeskaraktärerna: C = centrum, I 
= industri ..., Ö = öppet, Ä = äldre, T = trafikdifferentierade. 
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Det är därför inte möjligt att konstatera att trafikdifferentierade områden alltid är bättre än 
äldre områden. Flera faktorer påverkar olycksrisken. Om man jämför trafikdifferentierade 
områden och äldre områden kan följande sammanfattning göras: 

Trafikdifferentierade områden har: 

o lägre olycksrisk än äldre områden 
där det är hög andel bostäder. 

o lägre olycksrisk än äldre områden 
där det är hög invånartäthet. 

o lägre olycksrisk än äldre områden 
där det är hög exploateringsgrad. 

o lägre olycksrisk där det är hög 
andel bostäder än låg. 

o lägre olycksrisk där det är hög 
invånartäthet än låg. 

o inte signifikant skillnad i 
olycksrisk med hänsyn till 
exploateringsgrad.

Äldre områden har: 

o inte signifikant skild olycksrisk 
från trafikdifferentierade områden 
där det är låg andel bostäder. 

o lägre olycksrisk än 
trafikdifferentierade områden där 
det är låg invånartäthet. 

o inte signifikant skild olycksrisk 
från trafikdifferentierade områden 
där det är låg exploateringsgrad. 

o inte sinifikant skillnad i olycksrisk 
med hänsyn till andel bostäder. 

o lägre olycksrisk där det är låg 
invånartäthet än hög. 

o lägre olycksrisk där det är låg 
exploateringsgrad än hög. 

Sammanfattning av sambandet mellan trafiksäkerhet och planeringsparametrar 

Olycksrisk: Centrumområdena skiljer sig signifikant från alla andra områden med högst 
olycksrisk. I början såg det ut som att centrum var den största faktorn bakom skillnaden 
mellan de olika planeringsparametrarna. Men efter samvariationsanalysen kan man 
konstatera att även om centrumområdena bildar enskild grupp eller är exkluderade från 
analysen så finns det skillnad i olycksrisk för andra områdeskaraktärer också. 

Renodlade bostadsområden har lägre olycksrisk än områden med låg andel bostäder. Detta 
gäller huruvida man exkluderar centrumområdena från analysen eller ej.

Mellaninvånartäta områden har lägre olycksrisk än områden med låg invånartäthet oavsett 
om centrum är med eller ej. 

Andel bostäder, invånartäthet och exploateringsgrad påverkar trafikdifferentierade områden 
och äldre områden på olika sätt. 

o Trafikdifferentierade områden har lägre olycksrisk än äldre områden där det är hög 
andel bostäder, hög invånartäthet eller hög exploateringsgrad.

o Äldre områden har lägre olycksrisk än trafikdifferentierade områden där det är låg 
invånartäthet. 

o Olycksrisken i trafikdifferentierade områden påverkas inte signifikant av 
exploateringsgraden men det gör olycksrisken i äldre områden. Där är den 
signifikant lägre där exploateringsgraden är låg än där den är hög. 

o Olycksrisken i äldre områden påverkas inte signifikant av andel bostäder men det 
gör olycksrisken i trafikdifferentierade områden. Den är signifikant lägre där 
andelen bostäder är låg än där den är hög. 
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o Det är inte signifikant skillnad i olycksrisk mellan äldre områden och 
trafikdifferentierade områden där det är låg andel bostäder eller låg 
exploateringsgrad.

Olyckskvot: Centrum områden har högre olyckskvot än andra områden och 
trafikdifferentierade områden har lägre olyckskvot än andra områden. Annars är 
olyckskvoterna inte signifikant avskilda. 

Andelen olyckor med svår personskada eller dödlig utgång: Det är ingen signifikant skillnad 
i andelen olyckor med svår personskada eller dödlig utgång för olika områdeskaraktärer 
oavsett om centrumområdena finns med eller ej. 
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9 Hypoteskontroll 
Hypoteserna ställdes i kapitel 5. Kontroll av hypoteserna sammanfattas i tabell 9.1. 

Tabell 9.1 Hypoteskontroll.  

Hypotes Styrker 
analysen

hypotesen?*

Anmärkning

1 Olyckor i äldre 
bostadsområden är 
allvarligare än i 
trafikdifferentierade. 

Nej Analysen har inte kunnat styrka någon skillnad i 
andelen olyckor med svår personskada eller dödlig 
utgång för olika områden. Detta gäller oavsett om 
centrumområdena finns med i analysen eller ej. 

2 Olycksrisken i äldre 
bostadsområden är högre än 
i trafikdifferentierade. 

Ja (Nej) Det gäller för områden där andelen bostäder är 
högre än 60 %, invånartätheten är högre än 50 
inv/ha eller exploateringsgraden är högre än 0,3. 

Där invånartätheten är lägre än 50 inv/ha är 
olycksrisken lägre för äldre områden. 

3 Olycksrisken i områden 
med blandat innehåll är 
högre än i dem som har en 
mer renodlad användning. 

Nej Analysen har inte kunnat styrka denna hypotes. 
Däremot har renodlade bostadsområden signifikant 
lägre olycksrisk än de med liten andel bostäder som 
industriområden. 

4 Olycksrisken i invånartäta 
områden är högre än i 
områden med en lägre 
invånartäthet.

Ja (Nej) Om alla områden finns med i analysen kan denna 
hypotes styrkas. Områden med högst invånartäthet 
har den högsta olycksrisken medan 
mellaninvånartäta områden har den lägsta. 

Om centrumområdena däremot uteslutas går bara 
att konstatera att mellaninvånartäta områden har 
lägre olycksrisk än områden med låg invånartäthet. 

5 Olycksrisken i områden 
med hög exploateringsgrad 
är högre än i mer 
glesbebyggda områden. 

Ja (Nej) Det gäller så länge alla områden analyseras men 
inte om man utesluter centrumområdena går det 
inte att styrka hypotesen. 

6 Stor andel av olyckorna på 
det lokala gatunätet sker på 
gator som är hårt 
trafikerade 

Ja (Nej) 29 % av olyckorna på det lokala trafiknätet 
1993-2000 inträffar på hårt trafikerade gator 
medan dessa gator bara står för 6 % av 
lokalgatunätets längd. Däremot står de för 34 % av 
lokalgatunätets trafikarbete. 

7 Olycksrisken i 
industriområden är högre 
än i bostadsområden. 

Ja (Nej) Olycksrisken för industriområden är signifikant 
högre än för både äldre områden och 
trafikdifferentierade områden. 

Men om man skiljer på områden med hög och låg 
andel bostäder, invånartäthet eller 
exploateringsgrad är det bara för låg 
exploateringsgrad som olycksrisken för 
industriområdena är signifikant högre än för både 
äldre områden och trafikdifferentierade områden.  

*
Svaret Ja (Nej) betyder att hypotesen kan styrkas med analysen men vidare analys har visat att det inte gäller vid alla förhållanden.
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10 Slutsatser och diskussion 
Efter analysen är det möjligt att konstatera att planeringsparametrarna i analysen1 påverkar 
trafiksäkerheten även om det är lite olika hur stort och tydligt sambandet är. I början såg 
det dock ut som att centrum var den största faktorn bakom skillnaden mellan de olika 
planeringsparametrarna, men med ytterligare studier blev det möjligt att dra fram 
sambanden igen. 

Ett av de samband som hittades är att trafikdifferentierade områden har lägre olycksrisk än 
äldre områden när de andra planeringsparametrarna har höga värden2. Ännu intressantare 
är att det inte finns någon signifikant skillnad i olycksrisk för trafikdifferentierade områden 
och för äldre områden (eller även öppna områden) för lägre värden hos 
planeringsparametrarna, med undantag för låg invånartäthet där olycksrisken är lägst för 
äldre områden.

Låg invånartätet kan emellertid bero på olika faktorer. Till exempel kan invånartätheten 
vara låg på grund av att området är glesbyggt men det kan också bero på att det är blandad 
bebyggelse, där bostäder blandas med andra verksamheter. Om skillnaden i olycksrisk för 
olika områden beror på en sådan skillnad eller på något annat är inte möjligt att fastställa 
utan att utföra analysen med hänsyn till fler än två planeringsparametrar åt gången. Risken 
med det är dock att olycksmaterialet inte är tillräckligt stort för att få fram någon 
signifikant skillnad vid en så detaljerad analys. 

Till skillnad från trafikdifferentierade områden påverkas inte olycksrisken i äldre områden 
signifikant av andelen bostäder. Flera faktorer kan ligga bakom detta. Det är möjligt att det 
inte är andel bostäder som är den viktiga faktorn utan vilken annan användning som finns 
inom området men det är också möjligt att själva planeringen ligger bakom denna skillnad 
mellan trafikdifferentierade områden och äldre områden. 

Centrumområdena visade den högsta olycksrisken, hur man än ser på olycksmaterialet, 
med drygt 12 % av lokalgatunätets olyckor. Kanske hade man kunnat gissa på detta i 
förväg, men troligen inte att skillnaden var så stor som den är (fyra till sex gånger högre 
olycksrisk i centrum än i andra områden). 

Andelen olyckor med svår personskada eller dödlig utgång, som är signifikant högre på det 
lokala gatunätet än på huvudgatunätet, skiljer sig däremot inte åt mellan olika områden. 
Även om centrumområdena sannolikt alltid kommer att vara skilda från andra områden 
med hänsyn till olycksrisk, är centrum ett bra tillfälle för att förbättra trafiksäkerheten i 
staden. Än närmare studie av centrumområdena krävs för att se vad som orsakar olyckorna 
och hur det är möjligt att minska dem.  

Múlar/Skeifan, där 9 % av olyckorna på det lokala gatunätet sker, har liksom centrum-
områdena ett trafiksäkerhetsproblem som motiverar att en enskild analys utförs. Förutom 
att vara ett stort serviceområde som attraherar trafik på grund av det, så kopplar också 
gatorna ihop större gator i huvudgatunätet som leder till ännu mer trafik på grund av dem 
som genar området.  

1 Områdeskaraktär, andel bostäder, invånartäthet och exploateringsgrad. 
2 Det vill säga andel bostäder > 60 % eller exploateringsgraden > 0,3 eller 
invånartätheten > 50 invånare per hektar  
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När centrumområdena separerats påverkar de inte direkt olycksrisken för de andra 
områdena. Ändå påverkas områden som ligger intill centrum indirekt. Centrum drar till sig 
människor hela dygnet som leder trafik genom intilliggande områden samt att det leder till 
ökad parkering. 

Ett av problemen vid analysen har varit att bestämma klassindelningen för 
planeringsparametrarna. Även om flera indelningar provades är det möjligt att andra 
indelningar hade kunnat ge tydligare resultat.  

Vid analysen av samvariationen är klasserna bara två. Områdenas egenskaper kan därför 
variera en del inom samma klass och bidra till skillnad mellan olika områden som inte 
skulle ha funnits om klasserna hade varit fler. Det vill säga att hög invånartäthet för äldre 
områden inte behöver vara jämförbar med hög invånartäthet för trafikdifferentierade 
områden. Men som ovan sagt är det otroligt att olycksmaterialet skulle ha räckt till att ge 
några signifikanta resultat för en så detaljerad analys.

I analysen har ett linjärt samband antagits mellan exponering (trafikarbete) och antal 
olyckor. Det vill säga att olycksrisken är konstant oavsett exponeringen. Detta är troligen 
inte rätt men ger ändå en bra indikation när olika områden jämförs. 

Hastighet, som är en viktig faktor i samband med trafiksäkerhet, har inte funnits med i 
analysen. Det är väl möjligt att hastigheten, som både påverkar olycksrisken och 
skaderisken, är olika i olika områden såsom på olika gator. Andelen olyckor med svår 
personskada eller dödlig utgång skiljer sig dock inte signifikant mellan olika områden. 
Detta pekar antingen på att genomsnittshastigheten inte skiljer sig så mycket åt eller på att 
det är något annat som väger upp den skillnad som hastigheten utgör. Analyser av 
hastighetsprofiler är kanske mer relevanta när enstaka gator eller mindre områden skall 
undersökas.

En annan utebliven faktor i analysen, som är väldigt viktig, är hur de olika områdena 
påverkar trafiksäkerheten på huvudgatunätet. Det är till liten nytta att olyckorna är färre på 
ett ställe om det bara orsakar fler på något annat ställe.

Fotgängarnas utsatthet uppmärksammades. En fjärdedel av trafikolyckor på det lokala 
gatunätet och 43 % av alla dödsolyckor i Reykjavik är fotgängarolyckor. Även om detta inte 
direkt tillhör till analysens slutsatser om sambandet mellan trafiksäkerhet och 
tätortsplanering, måste det faktum att fotgängare skadas och dödas i trafiken ha något med 
planeringen att göra. 

Den slutsats och lärdom som kan dras av analysen är att det inte är så enkelt att 
trafikdifferentierade områden alltid är bättre än de äldre eller tvärt om. Trots att 
olyckskvoten för trafikdifferentierade områden är lägre än för de andra områden och att 
olycksrisken i flesta fall är lägst för trafikdifferentierade områden, gäller det inte vid alla 
förhållanden och dessutom kan vi inte bara bygga trafikdifferentierade bostadsområden. Vi 
behöver och vill också ha, centrum, öppna områden och service. Därför måste vi även se till 
att minska antalet olyckor genom att hålla olycksrisken så låg som möjligt och/eller genom 
att minska trafikarbetet. 
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Bilaga 1: Ordförklaring 

Buffertzon Buffertzon används i GIS-program som ArcView för att 
skapa ny polygon med en viss radie kring linje eller punkt. 
Med buffertzonen kan man fånga upp andra element som 
finns inom buffertzonen. 

Byggnadsyta Sammanlagd yta på alla våningar i en byggnad kallas för 
byggnadsyta. 

Element i GIS Element i GIS kan vara en punkt, linje eller polygon (volym 
finns också men är ovanligt). Till varje element går det att 
koppla information, så kallade attribut. Det kan t.ex. vara 
information om antal invånare i ett vist hus eller trafikflöden 
på en viss gatulänk. 

Exploateringsgrad Exploateringsgrad är byggnadsyta som andel av area land. Det 
är främst tre faktorer som påverkar antalet skadade i trafiken. 
Det är exponeringen, olycksrisken och skaderisken.

Gatutyp Reykjavíks gatunät delas i: 
Genomfart/infart (isländska: stofnbraut) 
Huvudgata (isländska: tengibraut) 
Uppsamlingsgata (isländska: safngata) 
Lokalgata (isländska: húsagata).
Genomfart/infart och huvudgata tillhör huvudgatunätet och 
uppsamlingsgata och lokalgata tillhör det lokala gatunätet. 

GIS GIS är förkortning av geografiskt information system. Ett
datoriserat informationssystem för hantering och analys av 
geografiska data (Eklundh 2001) 

Huvudgatunätet Genomfarter/infarter (isländska: stofnbraut) och huvudgator 
(isländska: tengibraut) bildar huvudgatunätet. 

Linje Se Element i GIS 

Lokalgatunät Uppsamlingsgator (isländska: safngata) och lokalgator 
(isländska: húsagata) bildar lokalgatunätet. 

Olycka Om inte annat anges, refererar ordet olycka till 
polisrapporterade trafikolyckor med personskada. 

Olyckskvot Antal olyckor per exponering, t.ex. olyckor per miljon 
fordonskilometer.

Olycksrisk Sannolikheten att bli inblandad i en olycka. Är bland annat 
beroende på färdmedel, vägutformning, miljöförhållanden 
och trafikanten (därmed beteende). Det är främst tre faktorer 
som påverkar antalet skadade i trafiken. Det är exponeringen,
olycksrisken och skaderisken.

Oskyddade trafikanter Fotgängare och cyklister är oskyddade trafikanter. 
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Polisrapporterad olycka En olycka registrerad av polisen. Olyckor kan också 
registreras hos, till exempel sjukhus och försäkringsbolag.

Polygon Se Element i GIS

Punkt Se Element i GIS

SCAFT Planeringsriktlinjer från 1968, nämnda efter arbetsgruppen 
som arbetade fram dem (Stadsbyggnad, Chalmers, 
Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksäkerhet). 
Huvudprinciperna är lokalisering, trafikseparering, 
trafikdifferentiering och standardisering. 

Skaderisk Sannolikheten att skadas givet att man är inblandat i en 
olycka. Är bland annat beroende på fordonets tyngd och 
säkerhetsutrustning. Det är främst tre faktorer som påverkar 
antalet skadade i trafiken. Det är exponeringen, olycksrisken
och skaderisken.

Svårighetsgrad Olyckors svårighetsgrader är fyra och värderas av polisen 
1- Olyckor utan personskada, endast egendomsskadegörelse 
2- Lindrig personskada
3- Svår personskada
4- Dödsolycka: Trafikolyckan leder till att någon dör inom 
30 dagar. 

Trafikarbete Sammanlagd reslängd för alla fordon på en viss sträcka, mäts 
som fordonskilometer per tidsenhet. 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik. Trafikflöden per dygn för en tänkt 
genomsnittsdag på året. Mäts i fordon per dygn. 

Överlagring Grafisk överlagring används i GIS-program som ArcView för 
att ge ett element attribut (se Element i GIS) från ett annat 
element som det grafiskt tillhör, till exempel en punkt som 
befinner sig inom en polygon.
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Bilaga 2: Material 
Tabellen ger översikt över GIS-materialet som har använts vid analysen och dess 
begränsningar.

GIS-material som har används vid analysen. 

Beskrivning Begränsningar Ursprung 
GIS-material 

30 km/h zoner  Polygoner med 
information om 
etableringsår samt 
planerade zoner 

 LUKR 

Hus Polygoner med 
information om 
tomtnummer 

En del hus saknar information om 
tomtnummer. En del hus har 
också samma tomtnummer även 
om de ligger långt ifrån varandra. 
Dessa hus hamnar i var sitt 
området när Reykjavík indelas 
och informationen knutten till 
respektive tomtnummer förloras. 

LUKR

Mittlinjer för gator Polylinjer med 
information om 
gatutyp

 LUKR 

Postnummerzoner Polygoner som visar 
Reykjavíks
postnummer indelning 

 LUKR 

Trafik 1997 Information om 
uppskattade
trafikflöden 1997.  

 Avdelningen för 
trafik,
Reykjavíks
kommun 
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Databaser som har används vid analysen. 

Beskrivning Begränsningar Ursprung 
Databaser

Bilinnehav Tabell med information 
om bilinnehav för alla 
postnummer, indelat i 
bland annat, 
personbilar, olika 
vagnar, moped och 
motorcykel för år 1996 
och 2000 

Indelning på postnummernivå är 
grov jämfört med områden som 
Reykjavík har indelats i. Därför 
kan informationen endast 
användas som indikation. 

Íslands fordons-
registerbyrå 

Demografi-
databas

För varje fastighets-
enhet finns det 
information om antal 
invånare i olika 
åldersgrupper1 + 
information om 
tomtnummer för 
1994-2000 

 LUKR 

Markanvändnings-
databas

För varje fastighets-
enhet finns det 
information om bland 
annat yta för småhus, 
flerbostadshus, butik, 
industri samt antal 
våningar och 
byggnadsår 
+ information om 
tomtnummer för 2002 

Det finns flera fastighetsenheter 
för varje tomtnummer. Fastighets-
enheterna måste därför slås ihop 
innan man kan koppla 
informationen till GIS-materialet. 
Detta leder till att noggrannhet i 
antal våningar och byggnadsår 
tappas när man arbetar i GIS men 
kan återhämtas när man arbetar i 
databasmiljö.

LUKR

Olycksdatabas Polisrapporterade 
olyckor i Reykjavík 
1993-2000. 
Information om 
koordinat, datum, tid, 
olyckstyp, antal 
inblandade fordon, 
antal skadade och deras 
ålder med mera. 

Information saknas om olyckor 
som inte registreras av polisen 
som till exempel en del olyckor 
där bilar inte är inblandade. 
Koordinat saknas också för några 
olyckor men det påverkar 
analysen litet därför att de är flesta 
är utan personskada och inträffar 
dessutom på huvudgatunätet 
(Bilaga 7). 

Avdelningen för 
trafik,
Reykjavíks
kommun 

1 Åldersgrupperna är: 0-5 år, 6-12 år, 13-16 år,17-24 år, 25-34 år, 35-66 år och 67 år och äldre. 
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Bilaga 3: Statistiska test 

Andelen olyckor med svår personskada eller dödlig utgång 

χ2-test (chi-square) används för att kontrollera om två fördelningar avviker signifikant. 
Testen har utförts i SPSS. Kolumnen [Asymp.Sig.(2-sided)] säger till om signifikansen på 
att det rör sig om samma fördelning. Om den är mindre än 0,05-0,10 kan man anta att 
fördelningarna avviker signifikant. 

Lokalgatunätet kontra huvudgatunätet 

Signifikant! 

Gatunät * Typ skada Crosstabulation

929 181 1110
958.0 152.0 1110.0
2425 351 2776

2396.0 380.0 2776.0
3354 532 3886

3354.0 532.0 3886.0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Lokala gatunätet

Huvudgatunätet

Områdes
karaktär

Total

Lindrig skada

Svår skada
och döds
olyckor

Typ skada

Total

Chi-Square Tests

9.000b 1 .003
8.693 1 .003
8.744 1 .003

.003 .002

8.998 1 .003

3886

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
151.96.

b.
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Hårt trafikerade gator kontra övriga lokalgatunätet 

Inte signifikant! 

Områdes karaktär * Typ skada Crosstabulation

656 137 793
663,7 129,3 793,0

273 44 317
265,3 51,7 317,0

929 181 1110
929,0 181,0 1110,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Lokala gatunätet förutom
hårt trafikerade gator

Hårt trafikerade gator

Områdes
karaktär

Total

Lindrig skada

Svår skada
och döds
olyckor

Typ skada

Total

Chi-Square Tests

1,914b 1 ,167
1,673 1 ,196
1,965 1 ,161

,178 ,097

1,912 1 ,167

1110

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
51,69.

b.

Äldre områden kontra trafikdifferentierade  

Inte signifikant! 
Områdes karaktär * Typ skada Crosstabulation

315 60 375
311.1 63.9 375.0

259 58 317
262.9 54.1 317.0

574 118 692
574.0 118.0 692.0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Äldre område

Trafikseparerad

Områdes
karaktär

Total

Lindrig skada

Svår skada
och döds
olyckor

Typ skada

Total

Trafikseparerad = trafikdifferentierad 

Chi-Square Tests

.641b 1 .424

.488 1 .485

.639 1 .424
.478 .242

.640 1 .424

692

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
54.05.

b.
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Äldre områden kontra trafikdifferentierade. Centrumområdena separata 

Inte signifikant! 

Områdes karaktär * Typ skada Crosstabulation

246 50 296
243.8 52.2 296.0

259 58 317
261.2 55.8 317.0

505 108 613
505.0 108.0 613.0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Äldre område

trafikdifferentierad

Områdes
karaktär

Total

Lindrig skada

Svår skada
och döds
olyckor

Typ skada

Total

Chi-Square Tests

.208b 1 .648

.123 1 .726

.208 1 .648
.672 .363

.208 1 .649

613

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
52.15.

b.

Industri kontra trafikdifferentierade 

Inte signifikant! 

Områdes karaktär * Typ skada Crosstabulation

280 45 325
272.9 52.1 325.0

259 58 317
266.1 50.9 317.0

539 103 642
539.0 103.0 642.0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Industri, företag och
speciell användning

trafikdifferentierad

Områdes
karaktär

Total

Lindrig skada

Svår skada
och döds
olyckor

Typ skada

Total

Chi-Square Tests

2.360b 1 .125
2.041 1 .153
2.364 1 .124

.133 .076

2.356 1 .125

642

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea.

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
50.86.

b.
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Olyckskvot 
När signifikansen på skillnaden mellan två olyckskvoter beräknas görs två antagande: 

o Antal olyckor för de två områden är oberoende av varandra 

o Exponeringen (trafikarbete) är känd, utan osäkerhet. 

Frågan är om: 

2

2

1

1

E
O

E
O

−  är signifikant skild från noll 

Där O1 och O2 är olyckor för områdeskaraktär 1 och 2 och E1 och E2 är exponeringen för 
respektive områdeskaraktär. 

Då gäller att om t > 1.64 då är skillnaden mellan olyckskvoterna på 10 % signifikansnivå 
skilda från noll.
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(Karin Brundell-Freij 15.8.2003) 

1 Var = variation och Std = standardavvikelse 
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Äldre områden kontra trafikdifferentierade. Centrumområdena separata 

O1 = 296 E1 = 133,6 fordonskm*103

O2 = 317 E2 = 201,1 fordonskm*103

t = 4,09   => signifikant! 

Centrum områden kontra industriområde 

O1 = 138 E1 = 19,2 fordonskm*103

O2 = 325 E2 = 128,9 fordonskm*103

t = 7,42   => signifikant! 

Äldre områden kontra industriområde 

O1 = 296 E1 = 133,6 fordonskm*103

O2 = 325 E2 = 128,9 fordonskm*103

t = 1,61   => inte signifikant! 
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Bilaga 4: Reykjavík – Göteborg 
Information om polisrapporterade trafikolyckor i Göteborg kommer från trafikkontoret för 
Göteborgs stad (Willy Nykvist 11.9.2003). Annan information om Göteborg är hämtad 
från internetet (Göteborg 10.9.2003). 

Trafikolyckor, antal invånare, trafikarbete och gatunätslängd för Reykjavik och Göteborg 

Göteborg  Reykjavík 
     
Olyckor per år i genomsnitt 1204  499 Göteborg 1995-1999, 

Reykjavik 1993-2000. 
Antal invånare [1000 invånare] 467  107 Göteborg 2000, Reykjavik 

1997 
Trafikarbete  [x103 fordonskm] 7800  5658 Göteborg 2000, Reykjavik 

1997 
Nätlängd [km] 1686  514  
     
Olyckor per 1000 invånare 2,6  4,7  
Olyckor per trafikarbete (olyckskvot) 0,15  0,09  
Olyckor per km gata 0,71  0,97  
     
Fordonskm x103 per 1000 invånare 16,7  53,1  

81% fler olyckor per invånare i Reykjavík 

43% lägre olyckskvot för Reykjavík än Göteborg 

36% fler olyckor per km gata i Reykjavík 
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Bilaga 5: Hårt trafikerade gator 
Antal olyckor, trafikarbete och  gatunätslängd för olika delar av gatunätet. 

 Antal 
olyckor

Trafikarbete
[fordonskm*103]

Längd
[km]

Olyckskvot
Olyckor per 

fordonskm*103

Olyckor
per km 

Hela trafiknätet 3 886 5 658 081 514 0,0007 8 
Lokalgatunätet 1 110 498 312 2,2 4 
Hårt trafikerade gator 317 168 18 1,9 18 
      
Huvudgatunätet 2 776 5 657 583 203 0,0005 14 
Lokalgatunätet med 
undantag av hårt 
trafikerade gator 

793 330 294 2,4 3 

Olyckskvot: Hårt trafikerade gator kontra övriga lokalgatunätet 

O1 = 317 E1 = 167,9 fordonskm*103

O2 = 793 E2 = 329,6 fordonskm*103

t = 3,81   => signifikant! 

Olyckor per gatunätslängd: Hårt trafikerade gator kontra övriga lokalgatunätet 

Olyckor per gatunätslängd kontrolleras på samma sätt och för olyckskvot (bilaga 3) där 
man antar att gatunätslängden är känd utan osäkerhet. 

O1 = 317 L1 = 18  km 

O2 = 793 L2 = 294 km 

t = 15,01   => signifikant! 
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Bilaga 6: Regressionsanalys - tabeller 

Områdeskaraktär
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). 

 k* se n 
Industri, kontor 2,25 0,29 8 
Öppet 1,83 0,32 4 
Äldre område 1,70 0,14 8 
Trafikdifferentierad 1,24 0,12 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Industri Öppet Äldre Diff

Industri, kontor 
Öppet 0,98 

Äldre område 1,69 0,36  sign.  
Trafikdifferentierad 3,24 1,74 2,48  sign. sign. sign. 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats.

 k* se n 
Industri, kontor 2,17 0,24 8 
Öppet 1,83 0,32 4 
Äldre område 1,47 0,08 8 
Trafikdifferentierad 1,24 0,12 8 
Centrum 7,78 0,65 6 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats.

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet 0,87 

Äldre område 2,77 1,09  sign.  
Trafikdifferentierad 3,51 1,74 1,60  sign. sign. * 

Centrum 8,05 8,18 9,56 9,84  sign. sign. sign. sign. 

* Skillnaden är signifikant på 12 % nivå. 
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Andel bostäder per byggnadsyta 
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n).  

 k* se n 
0-20% bostäder 2,55 0,24 8 
20-60% bostäder 2,25 0,71 7 
60-100% bostäder 1,33 0,08 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå.  

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

0-20% 
bostäder 

20-60% 
bostäder 

60-100% 
bostäder 

0-20% 
bostäder 

20-60% 
bostäder 

60-100% 
bostäder 

0-20% bostäder 
20-60% bostäder 0,41 
60-100% bostäder 4,79 1,28  sign.  

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena uteslutna.

 k* se n 
0-20% bostäder 2,08 0,18 8 
20-60% bostäder 1,69 0,40 7 
60-100% bostäder 1,37 0,12 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena uteslutna.

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

0-20% 
bostäder 

20-60% 
bostäder 

60-100% 
bostäder 

0-20% 
bostäder 

20-60% 
bostäder 

60-100% 
bostäder 

0-20% bostäder 
20-60% bostäder 0,89 
60-100% bostäder 3,23 0,77  sign.  
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Invånartäthet
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n).  

 k* se n 
0-50 inv/ha 1,95 0,10 8 
50-100 inv/ha 1,33 0,15 8 
100-220 inv/ha 3,24 0,50 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

0-50 
inv/ha

50-100 
inv/ha

100-220 
inv/ha

0-50 
inv/ha

50-100 
inv/ha

100-220 
inv/ha

0-50 inv/ha 
50-100 inv/ha 3,50  sign. 
100-220 inv/ha 2,54 3,67  sign. sign. 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena uteslutna.

 k* se n 
0-50 inv/ha 1,89 0,07 8 
50-100 inv/ha 1,34 0,14 8 
100-220 inv/ha 1,60 0,21 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå.
Centrumområdena uteslutna

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

0-50 
inv/ha

50-100 
inv/ha

100-220 
inv/ha

0-50 
inv/ha

50-100 
inv/ha

100-220 
inv/ha

0-50 inv/ha 
50-100 inv/ha 3,55  sign. 
100-220 inv/ha 1,28 1,03    
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Exploateringsgrad  
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n).  

 k* se n 
0,0-0,3 1,78 0,12 8 
0,3-1,0 1,85 0,18 8 
1,0-2,0 7,53 0,67 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 

t: if t>1.645 then 
significant

0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 

0,0-0,3 
0,3-1,0 0,32 
1,0-2,0 8,50 8,24  sign. sign. 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena uteslutna.

 k* se n 

0,0-0,3 1,78 0,12 8 
0,3-1,0 1,85 0,18 8 
1,0-2,0 3,22 1,24 8 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå.
Centrumområdena uteslutna.

t: if t>1.645 then 
significant

0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 

0,0-0,3 
0,3-1,0 0,32 
1,0-2,0 1,16 1,10    
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Samvariation: Områdeskaraktär och andel bostäder 
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Låg andel bostäder 
(0-60 %).

 k* se n 

Industri, kontor 2,17 0,24 8 
Öppet 1,83 0,32 4 
Äldre område 1,47 0,61 7 
Trafikdifferentierad 2,26 0,17 4 
Centrum 7,83 0,71 5 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Hög andel bostäder 
(60-100 %).

 k* se n 

Industri, kontor - - 1 
Öppet - - 1 
Äldre område 2,00 0,20 8 
Trafikdifferentierad 1,27 0,12 8 
Centrum 5,47 2,01 3 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Låg andel bostäder (0-60 %).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet 0,86 

Äldre område 1,07 0,52    
Trafikdifferentierad 0,31 1,21 1,26     

Centrum 7,57 7,73 6,81 7,65  sign. sign. sign. sign. 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Hög andel bostäder (60-100 %).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet - -

Äldre område - - - - 
Trafikdifferentierad - - 3,24 - - sign. 

Centrum - - 1,72 2,09 - - sign. sign. 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Jämförelse mellan låg och hög andel bostäder.

 Hög andel bostäder (60-100 %) 
t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor - - 0,56 3,42 1,63 - - sign.

Öppet - - 0,46 1,66 1,79 - - sign. sign.

Äldre område - - 0,83 0,33 1,91 - - sign.

Trafikdifferentierad - - 1,04 4,93 1,59 - - sign.
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Centrum - - 7,94 9,15 1,11 - - sign. sign.
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Samvariation: Områdeskaraktär och invånartäthet 
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Låg invånartäthet (0-50 
inv/ha).

 k* se n 

Industri, kontor 2,17 0,24 8 
Öppet 1,83 0,32 4 
Äldre område 1,12 0,19 8 
Trafikdifferentierad 2,65 0,17 8 
Centrum 8,27 0,85 4 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Hög invånartäthet (50-220 
inv/ha).

 k* se n 

Industri, kontor - - 2 
Öppet - - 0 
Äldre område 1,94 0,25 8 
Trafikdifferentierad 1,26 0,21 8 
Centrum 6,30 1,01 6 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Låg invånartäthet (0-50 inv/ha).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet 0,87 

Äldre område 3,43 1,91  sign. sign. 
Trafikdifferentierad 1,61 2,27 5,94   sign. sign. 

Centrum 6,92 7,11 8,22 6,50  sign. sign. sign. sign. 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Hög invånartäthet (50-220 inv/ha).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet -  - 

Äldre område - -  - - 
Trafikdifferentierad - - 2,10  - - sign. 

Centrum - - 4,19 4,89  - - sign. sign. 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Jämförelse mellan låg och hög invånartäthet.

 Hög invånartäthet (50-220 inv/ha) 
t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor - - 0,67 2,88 3,98 - - sign. sign.

Öppet - - 0,28 1,50 4,23 - - sign.

Äldre område - - 2,61 0,49 5,04 - - sign. sign.

Trafikdifferentierad - - 2,33 5,16 3,57 - - sign. sign. sign.
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Centrum - - 7,16 8,03 1,50 - - sign. sign.
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Samvariation: Områdeskaraktär och exploateringsgrad 
Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Låg exploateringsgrad 
(0-0,3).

 k* se n 

Industri, kontor 2,04 0,19 6 
Öppet 1,88 0,47 4 
Äldre område 1,08 0,24 7 
Trafikdifferentierad 1,25 0,09 8 
Centrum - - 0 

Uppskattning av olycksrisken k* med linjär regression, standardfelet (se) för uppskattningen och antalet 
punkter som ligger bakom uppskattningen (n). Centrumområdena har separerats. Hög exploateringsgrad 
(0,3-2,0).

 k* se n 

Industri, kontor 2,32 0,36 6 
Öppet - - 1 
Äldre område 2,06 0,16 8 
Trafikdifferentierad 1,37 0,37 8 
Centrum 7,78 0,65 6 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Låg exploateringsgrad (0-0,3).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet 0,32 

Äldre område 3,17 1,52 sign.
Trafikdifferentierad 3,74 1,30 0,68 sign.   

Centrum         

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Hög exploateringsgrad (0,3-2,0).

t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 
Öppet - -

Äldre område 0,65 -  - 
Trafikdifferentierad 1,84 - 1,72 sign. - sign. 

Centrum 7,30 - 8,47 8,52 sign. - sign. sign. 

Beräkning av t. Om t > 1,645 är skillnaden mellan koefficienterna signifikant på 10 % signifikansnivå. 
Centrumområdena har separerats. Jämförelse mellan låg och hög exploateringsgrad.

 Hög exploateringsgrad (0,3-2,0) 
t: if t>1.645 then 
significant 10% 

Industri Öppet Äldre Diff Centrum Industri Öppet Äldre Diff Centrum

Industri, kontor 0,69 - 0,10 1,61 8,43 - sign.

Öppet 0,74 - 0,37 0,85 7,31 - sign.

Äldre område 2,87 - 3,41 0,65 9,62 sign. - sign. sign.

Trafikdifferentierad 2,85 - 4,30 0,30 9,87 sign. - sign. sign.
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Centrum - - - - - - - - - -
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Bilaga 7: Olycksdatabasen – Anteckningar 

Dubbelregistrering
En liten del olyckor är dubbelregistrerade i listan över olyckornas koordinat (0,2 % av 
lokaliserade olyckor). Ibland är de registrerade en gång med ingen koordinat eller koordinat 
(0,0) och en gång med riktigt koordinat och ibland med två koordinater som skiljer sig litet 
eller inget alls åt, kanske ett par meter. Innan analysen utfördes blev ena av alla dessa 
dubbel registrerade olyckor raderad. Tabellen nedan visar vilka olyckor det handlar om och 
hur det blev behandlad.

Olyckor som är dubbelregistrerade i listan över olyckornas koordinat (30 st.) 

Datum Olycksnummer Antal Anteckning 

24/04/1994 10489 2 Två olika koordinater. En har raderats. 

08/12/1995 26008 2 Två olika koordinater. En har raderats. 

12/03/1996 4372 2 Samma koordinat. Även samma som nästa olycka. En har 
raderats.

20/03/1996 4372 2 Samma koordinat. Även samma som olyckan ovan. Fel 
placerad. Båda har raderats 

26/04/1996 6799 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

03/06/1996 9837 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

12/07/1996 12517 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

22/07/1996 13052 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

26/07/1996 13126 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

31/07/1996 13565 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

23/08/1996 14896 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

06/09/1996 15890 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

23/10/1996 11150 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

14/11/1996 19868 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

26/11/1996 20405 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

20/12/1996 6523 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

23/01/1997 2288 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

11/04/1997 11285 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

14/06/1997 9774 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

20/06/1997 18331 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

06/07/1997 11424 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

23/07/1997 12927 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

29/08/1997 15037 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

05/09/1997 15381 2 Båda utan koordinat. En har raderats. 

02/11/1997 19467 2 En utan koordinat. Den har raderats. 

03/03/1998 4955 2 Samma koordinat. En har raderats. 

14/03/1998 5940 2 Samma koordinat. En har raderats. 

12/04/1998 1223 2 Samma koordinat. En har raderats. 

10/07/1998 20061 2 Samma koordinat. En har raderats. 

21/12/1998 35189 2 Samma koordinat. En har raderats. 
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Koordinat saknas 
En del olyckor saknar koordinat. Det finns två varianter på detta problem. Ibland är det 
olyckor som helt och hållet saknas i koordinatlistan, 5008 olyckor. Ibland är det olyckor 
som finns med i koordinatlistan men saknar ändå koordinat, 310 olyckor. Nedan finns en 
översikt över dessa olyckor.

Olyckor som saknas i koordinatlistan 

Av de 5008 olyckorna som inte finns med i koordinatlistan är 5001 olyckor med enbart 
materialskador och 7 olyckor där någon skadas. Av dessa 7 olyckor där någon skadas är det 
ingen som inträffar på det lokala gatunätet. Olyckorna är flesta från 2000, 3821 olyckor. 

Antalet olyckor som inte finns med i koordinatlistan för respektive år och svårighetsgrad 

År Svårighetsgrad Antal 
1993 1 133 
1994 1 206 
1994 2 1 
1995 1 179 
1996 1 9 
1997 1 631 
1998 1 14 
1998 2 2 
1999 1 8 
2000 1 3821 
2000 2 4 

Olyckor i koordinatlistan som saknar koordinat 

Efter att koordinatlistan har blivit rättad på grund av dubbelregistrering, finns det 
310 olyckor i den som saknar koordinater. Av dessa är det 106 olyckor som har 
personskada som följd (därav 68 % på parkeringarplatser) och av de är det 9 olyckor som 
inträffar på det lokala gatunätet.

Antalet olyckor med personskada som saknar koordinat och deras svårighetsgrad. 

År Svårighetsgrad Antal 
1993 2 9 
1994 2 13 
1995 2 18 
1995 3 1 
1996 2 13 
1996 3 1 
1997 2 3 
1997 3 2 
1998 2 3 
1999 2 4 
1999 3 1 
2000 2 33 
2000 3 4 
2000 4 1 
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Olyckor som saknas i olycksdatabasen 
Fem olyckor finns i med i koordinatlistan men inte i den ursprungliga olycksdatabasen, 
varav en är utan koordinat. För dessa finns därför ingen information förutom 
lokaliseringen. Genom att söka upp olyckorna i ArcView blev det möjligt att se att två av 
dessa fem olyckor inträffade på det lokala gatunätet. Tabellen nedan visar dessa olyckor 
samt lokaliseringen. 

Olyckor som finns i koordinatlistan men inte i olycksdatabasen. 

Datum Olcyksnummer År X-koordinat Y-koordinat Lokalisering 

30/10/199
4

28376 1994 360778.22560 405727.44410 Rauðagerði (lokalnät) 

21/06/199
6

 1996 361275.92761 407340.97412 Holtavegur/Sæbraut (korsning med 
huvudnät)

06/02/199
7

2159 1997 0 0  

05/08/199
8

11737 1998 362876.35667 403408.11448 Háberg (lokalnät) 

02/11/199
8

5091 1998 361462.71395 404235.14465 Reykjanesbraut/Stekkjarbakki 
(huvudnät) 

Sammanfattning 
Tabellen nedan sammanfattar analysen som har gjordes av olycksdatabasen. Slutsatsen är att 
analys av olyckor med personskada, i ArcView, innefattar 97 % av de polisrapporterade 
olyckorna. Att 3 % saknas är försumbart jämfört med att, uppskattningsvis, knappt mera än 
50 % av trafikolyckor med personskada registreras av polisen (Tøi 5.5.2003, Baldvin 
Baldvinsson 2002-2003). 

Sammanfattning av analysen av olycksdatabasen. 

 Total Med personskada 

Olyckor, 1993-2000 24 073 3 999 

Olyckor utan koordinat 5 008+310 =5318 7+106=113 

Olyckor med koordinat som inte finns i databasen 5 okänt 

Dubbelregistrerade, åtgärdad före användning 30 11 

   
=> Olyckor som kan användas i ArcView 18 755 3 886 

Andel av det hela 78 % 97 % 

På det lokala gatunätet 1 110 
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Bilaga 8: Befolkningsutveckling - Anteckningar 
Demografidatabasen innehåller information om antal invånare i varje åldersgrupp1 för varje 
tomtnummer. Informationen finns för 1994-2001. Information för 1993 (åldersfördelning 
för hela Reykjavík) hämtas från hemsidan för Íslands statistik (Íslands statistik 29.5.2003).

Analysperioden är 1993-2000. För att bestämma vilket eller vilka år skall användas som 
referensår för befolkningen gjordes följande studie av antalet invånare och 
åldersfördelningen i hela Reykjavík. Slutsatsen blev att använda 1997. 

Reykjavíks befolkning har vuxit jämnt med ungefär 1 % per år från 1993 (102 000) till 
2000 (111 000). Detta är ungefär 9 % ökning på dessa 7 år. Genomsnittlig folkmängd 
1993-2000 (106 343) svarar ungefär mot befolkningen 1997 (106 615). 
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Reykjavíks befolkning 1993-2000 (LUKR-data + Íslands statistik 29.5.2003) 

Åldersfördelningen i Reykjavík är så gott som konstant över perioden, med 10 % i 
åldersgrupperna 0-5 år och 6-12 år, 5 % 13-16 år, 12 % 17-24 år, 16 % 25-34 år, 35 % 
35-66 år och 12 % 67 år och äldre. 
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Olika åldersgruppers andel av Reykjavíks befolkning 1993-2000 (LUKR-data + Íslands statistik 29.5.2003) 

1 Åldersgrupperna är: 0-5 år, 6-12 år, 13-16 år,17-24 år, 25-34 år, 35-66 år och 67 år och äldre. 
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Även om åldersfördelningen är nästan konstant över dessa 7 år för hela Reykjavík kan 
åldersfördelningen ha ändrats inom olika områden. En liten studie av hur 
åldersfördelningen ändras (Reykjavík delad i 48 områden) mellan 1994 och 1996 och 
mellan 1996 och 2000, visar att där andelen i någon åldersgrupp ändrats mer än 5 % beror 
det oftast på att området har liten befolkning och små ändringar i antal därför bidrar till 
stora ändringar i andel. Tabellen nedan visar de områden som hade mer än 5 % förändring 
i någon åldersgrupp för en eller båda perioderna och beskrivning av området och möjliga 
orsaker till förändringen. Slutsatsen är att förändringen inom enstaka områden är 
försumbar.

Område med mer än 5 % förändring i någon åldersgrupp mellan 1994 och 1996 eller 1996 och 2000. 

Område Beskrivning  
2 Universitetsområde Nya studentbostäder 
7 Öskjuhlíð Få invånare (<5) 
9 Hamnen Antal boende minskar mellan 1996 och 2000 med 255, 

från knappt 300 invånare till knappt 20 invånare 
11 Centrum Ökning av äldre än 24 år men minskning av 17-24 år. 
24 Skeifan/Mörkin Få invånare (<30) 
27 Laugarnestangi Få invånare (<10) 
28 Sundahöfn Få invånare (<5) 
31 � rtúnshöfði Få invånare. Ökning från 2 till 93 invånare. 
33 Gufunes Få invånare (<20) 
34 Grafarvogur (-flatir/-rimar) Nya bostäder 
36 Grafarvogur (-borgir/-vík/-engi) Nya bostäder 
39 � rbær (-hálsar) Få invånare (<10) 
48 Austurbær (-hlíðar) Ökning av äldre än 35 år men minskning av 17-24 år. 
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Bilaga 9: Reykjavík i bild 

Centrum

Äldre områden 
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Trafikdifferentierade områden 

Industriområden
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Öppna områden 
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