
Sammanställningar och analyser 
med hjälp av GIS. 

  
Eller hur visualisera punktdata. 

 

Christer Justusson, Uppsala kommun 
GIS-ingenjör som inte någonting om 

trafikplanering 



Bakgrund 

• Kan ansöka om pengar från Vägverket för 
ombyggnad som ökar trafiksäkerheten. Går då 
att lägga ner mer tid på att göra kartor. 

• Måste kunna visa antal och typ av trafikolyckor 
10år före samt följa upp med situationen 10 år 
efter ombyggnad 

• Ska snabbt ge en överblick 

• Kan användas t ex till brottsstatistik 



Agenda 

• Polisrapporterade olyckor (får man hålla i 
minnet 

• Lite återblick nu och för 15 år sedan. 
Utvecklingen gått och går fort 

• Samma metod idag även om fler 
valmöjligheter nu. 

• Sammanställning till dom som gör trafikanalys. 

• Kartografin som sådan. 

 

 

 



Rapport från Strada 
Polisrapporterade olyckor 



Svårt att få en snabb överblick 

Grötar ihop sig i 
korsningarna. 
Svårt se antalet 



Samma data som visas på annat sätt 

Kombinerat med 
Trafikflöde 
Ger ett lugnt 
intryck. 
Ger en snabb 
överblick 

Samtliga 
kategorier 
(bil, cykel, 
fotgängare 
m fl) 



Tillvägagångssättet 

Cirklar har 
placerats ut. 
Cirklarna har 
uppdaterats 
med antal 
punkter av 
olika kategori – 
bil, cykel, 
fotgängare och 
samtliga. 
Alla punkter 
utanför cirklar 
med värdet 2 
eller högre har 
fått värdet 1 

Cirklar med 
värde 2 eller 
högre och 
punkter med 
värdet 1 har 
tematiserats – 
dvs fått storlek 
beroende på 
antal. 



Ingen bra översikt 

Stort antal 
klassningar 



Samma data som visas på annat sätt 

Kombinerat med 
Trafikflöde 
Ger ett lugnt 
intryck. 
Ger en snabb 
överblick 

Samtliga 
kategorier 
(bil, cykel, 
fotgängare 
m fl) 



Kombinerat med antal olyckor med 
minst en skadad 

En olycka kan 
ha flera 
skadade 
personer 

Blir för rörigt. 
Skiftar fokus hos 
läsaren. 
Sämre översikt 
Alternativet valdes 
bort 

Men visar en sak. 
En korsning kan 
ha många 
olyckor men ha 
få personskador 
och tvärtom 
Hög andel med 
personskador är 
viktigt att 
identifiera 



Hotspot fungerar bra på höjddata men 
sämre för typen trafikolyckor 



Var tvungen att visa i 3D 

V
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r 

d
et
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gs

t?
 

Var tvungen pigga upp 
mig lite. Man blir lite 
nere av ämnet 



Separerades i olika grupper 

• Samtliga 

• Bil huvudsakligen 

• Cyklist 

• Gående   

Data före 2000 fanns på 
papper. Det var uppdelat i få 
klasser. Strada har många fler 
klasser. 



Huvudsakligen Bil 

Råbyvägen – 
Tycho Heden 
var en 
överraskning. 
Tidigare hade 
Vaksalagatan – 
Tycho Heden 
flest 



Cykel 

Cykel mot 
cykel 
Bil mot cykel 

Intressanta 
ställen får 
man titta 
närmare på. 
Tidpunkt på 
året, i 
veckan, på 
dygnet. 

Islandsbron 
(10.000 cyklar 
per dag). 
Fortfarande lågt 
Domkyrkan 
Carolinabacken 
– Nedre 
Slottsgatan 



Fotgängare 

Koncentrerat till 
där flest 
fotgängare. 
Oftast med 
personskada, 
därmed 
allvarligare 



Tillvägagångssättet 

Cirklar har 
placerats ut. 
Cirklarna har 
uppdaterats 
med antal 
punkter av 
olika kategori – 
bil, cykel, 
fotgängare och 
samtliga. 
Alla punkter 
utanför cirklar 
med värdet 2 
eller högre har 
fått värdet 1 

Cirklar med 
värde 2 eller 
högre och 
punkter med 
värdet 1 har 
tematiserats – 
dvs fått storlek 
beroende på 
antal. 


