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1 Inledning 
Strada är det nationella informationssystemet för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. 
Systemet bygger på inrapportering från polis och sjukvård till en gemensam databas. I databasen 
matchas de olyckor som är kända av både polis och sjukvård. Syftet med systemet är att skapa ett bra 
underlag för trafiksäkerhetsarbetet. Med stöd av informationen i Strada kan bland annat landets 
väghållare bedriva trafiksäkerhetsarbete på lokal, regional eller nationell nivå. Statistiken får man fram 
genom det webbaserade verktyget – Strada Uttagswebb. 

2 Generella funktioner 
2.1 Navigera i programmet 
Förutom att flytta markören med hjälp av musen kan man använda sig av tangenterna. 

Page up/Page down Flytta markören mellan sidorna/delarna i rapporten. 

Tab Flytta markören till nästa indatafält/grupp. 

Shift+Tab Flytta markören till föregående indatafält/grupp. 

Pil ned Flytta markören till nästa val inom grupp eller listbox. 

Pil upp Flytta markören till föregående val inom grupp eller listbox. 

Blanksteg Markera val i checkbox. 
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3 Startsidan  
Grundsidan består av flera olika fönster med olika funktioner och information.  

Figur 1 Startsida 

 

 

3.1 Inloggningsinformation  
Här finns inloggningsinformation med ditt användarnamn samt möjlighet att logga ut från 
programmet. 

3.2 Länk till handledningen  
Här kan du läsa handledningen till programmet. 

3.3 Arkiv  
Klicka på GÅ TILL ARKIV för att söka bland arkiverade rapporter. Läs mer under kapitel 6.  

3.4 Driftmeddelanden  
Vid behov kommer Transportstyrelsen här informera om eventuella pågående fel eller tidpunkter då vi 
behöver stänga ner Strada Poliswebb för underhåll. 

3.5 Nyheter  
Här kommer vi att ge information om nyheter i programmet.   

3.6 Pågående rapporter  
Här visas de rapporter som är påbörjade men inte arkiverade.  

Du kan sortera kolumnerna stigande eller fallande genom att klicka på pilarna bredvid rubrikerna.  

Du kan med hjälp av sökrutan uppe till höger söka fram en rapport genom att till exempel skriva in ett 
personnummer eller ett olycksdatum. Sökningen görs i samtliga kolumner. 
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För att öppna en rapport klickar du på SE RAPPORT. Om det finns fler pågående rapporter än vad 
som kan visas i listan, kan du bläddra mellan sidorna genom att klicka på NÄSTA eller 
FÖREGÅENDE under listan. 

För att ta bort en pågående rapport klickar du på papperskorgen. Därefter får du bekräfta ditt val att ta 
bort rapporten 

3.7 Visa alla rapporter  
Det går att sortera rapporterna att på vägtrafikolyckor och terrängolyckor. 

3.8 Skapa ny rapport  
För att påbörja en helt ny rapport trycker du på denna knapp. 

3.9 Rapporter från polisapp  
Rapporter som skapas i polisappen Trafo visas här. Dessa ska kontrolleras innan de arkiveras. Mer 
information om denna kontroll beskrivs i en kommande bilaga. 
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4 Skapa en olycksrapport - vägtrafikolycka 
4.1 Allmänt om utseende för inmatning 
Figur 2 Typ av olycka 

 

När man ska mata in uppgifter om en olycka består programmet av tre fönster med olika funktioner: 

4.1.1 Information om specifik olycksrapport 
I det översta fönstret finns information om olyckans diarienummer när man fyllt i detta, 
rapportnummer, information om vem som har skapat rapporten samt datum när rapporten skapades. 
Även här finns möjligheten att logga ut, samt ta fram programmets handledning 

4.1.2 Statuslistan 
Till vänster finns ett fönster som hjälper dig att se var någonstans i registreringen du befinner dig, 
vilka uppgifter du fyllt i samt vilka du har kvar. När du fyllt i uppgifterna för det avsnitt som visas i 
fönster nummer 3 så markeras det  med en bock vid sidan om rubriken i fönster 2. 

I fönster nummer 2 finns möjligheten högst upp i fönstret att gå tillbaka till startsidan.  

Informationen du har fyllt i fönster nummer 3 sparas automatiskt.  

Längst ner finns två knappar. ARKIVERA RAPPORT väljer du för att arkivera rapporten. Rapporten 
kan endast arkiveras när alla uppgifter i programmet är i fyllda. Knappen är svagt blå och inaktiverad 
så länge du inte har fyllt i alla uppgifter. När alla uppgifter är ifyllda så ändrar knappen färg till 
klarblå. Rapporten går nu att arkivera. 

Den nedre knappen TA BORT RAPPORT använder du om du vill radera rapporten.  

4.1.3 Inmatningsfönster 
I detta fönster matar du in de uppgifter som behövs för att kunna registrera olyckan och sedan arkivera 
olyckan. 
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4.2 Typ av olycka 
I Strada kan du registrera två olika former av olyckor. 

4.2.1 Vägtrafikolycka  
Vägtrafikolycka är förvalt. Alla personskadeolyckor som hänt på det som betecknas som väg ska 
registreras som vägtrafikolycka. 

4.2.2 Terrängolycka  
Personskadeolyckor i terräng där snöskoter eller fyrhjuling har varit inblandad ska registreras som en 
terrängolycka. Läs mer under kapitel 5. 

4.3 Uppgifter insamlade via 
Ange hur polismyndigheten har inhämtat uppgifterna om olyckan. Väljer du annat får du fram ett 
fritextfält där du ska ange hur uppgifterna har insamlats. 

Figur 3 Uppgifter insamlade via 
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4.4 Olyckstillfälle 
Fyll i diarienummer, olycksdatum och olyckstid för olyckan. För olycksdatum kan du ange om 
datumet är osäkert. För olyckstidpunkten kan du ange om tidpunkten är osäker eller okänd. 

Figur 4 Olyckstillfälle 

 

4.5 Olycksbeskrivning 
Beskriv hur olyckan har skett. Skriv vilka trafikelement som är inblandade i olyckan, skriv inte TE1 
kolliderade med TE2 utan till exempel Personbil 1 kolliderade med Personbil 2 i stället.  

Figur 5 Olycksbeskrivning 

 

 

 

 

 

Skriv inte in uppgifter som direkt kan hänföras till enskild person såsom egennamn, 
registreringsnummer eller liknande i olycksbeskrivningen.  
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För att lägga till trafikelement klickar du på LÄGG TILL TRAFIKELEMENT.  

Ett nytt fönster öppnas. Här väljer du typ av trafikelement. Du kan välja från listan eller skriva de 
första bokstäverna. 

Figur 6 Välj trafikelement 

 

När du har valt trafikelement så ska uppgifter om detta registreras tillsammans med uppgifter om 
inblandade personer. Vilka uppgifter som ska registreras för trafikelementet varierar beroende på val 
av trafikelement. 

Figur 7 Uppgifter om trafikelement – personbil 

 

Om du som i exemplet ovan väljer personbil som trafikelement är det tre eller fyra avsnitt som ska 
fyllas i beroende på om ett släp ska registreras.  

Om du väljer moped, motorcykel, motorredskap eller traktor ska du ange om fordonet var en 
fyrhjuling. Denna markering gör det lättare att hitta olyckor med fyrhjulingar inblandade vid uttag ur 
databasen. 
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4.5.1 Fordonsuppgifter 
Se nummer 1 i figur 7 ovan. Programmet är förinställt för att ett vanligt svenskt registreringsnummer 
ska fyllas i. För egenvalda registreringsnummer väljer du Special och fyller i. För okänt 
registreringsnummer så väljer du knappen Okänt/Ej aktuellt.  

När du fyller i ett svenskt registreringsnummer så görs en kontroll mot vägtrafikregistret. Det som 
kontrolleras är registreringsnumret med det angivna trafikelementet. Om det inte stämmer mellan 
registreringsnummer och trafikelement så kontrollera uppgifterna en gång till. Det går att arkivera 
olyckan om uppgiften inte stämmer.  

Figur 8 Kontroll av registreringsnummer 

 

För ett utländskt fordon väljer du först vilket land fordonet är registrerat i. 

Finns det ett registreringsnummer fyller du i det. Saknas registreringsnummer väljer du okänt. 

Om fordonet användes för övningskörning vid olyckstillfället väljer du ja under övningskörning och 
anger om det var privat övningskörning eller med trafikskola. 

4.5.2 Släp 
Se nummer 2 i figur 7. För att lägga till släp till trafikelementet så klickar du på knappen Lägg till släp.  

Fyll sedan i nationalitet samt registreringsnummer på samma sätt som under avsnitt 1 
Fordonsuppgifter. 

Figur 9 Släp 
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4.5.3 Personer 
Se nummer 3 i figur 7. Börja med att ange hur många personer det var totalt i fordonet. Därefter anger 
du om föraren är känd, okänd eller saknas. Ange sen om det finns misstanke om att föraren var 
påverkad av alkohol eller annat ämne.  
 
Om det var minst en person i fordonet klickar du på LÄGG TILL PERSON. 
 
Figur 10 Uppgifter om personer i trafikelementet 

 

 
 
 
 
 
 

 

Efter du har klickat på lägg till person så öppnar sig fönstret nedan. 

Figur 11 Uppgifter om enskild person 

 

Börja med att registrera personens nationalitet. Fyll sedan i personnummer eller samordningsnummer. 
Ålder beräknas utifrån olycksdatum. Uppgift om personens kön hämtas från personnumret. 

För varje trafikelement ska förare och skadade passagerare registreras. Även oskadade 
förare ska registreras. Oskadade passagerare ska inte registreras.  

En rapport kan inte arkiveras om den inte innehåller uppgifter om minst en skadad 
person.  
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Om personnummer saknas markerar du födelsedatum och registrerar detta. Registrera därefter kön på 
personen. Saknas även födelsedatum kan man använda okänt. Vid val okänt kan du ändå ange kön.  

Välj sedan personens placering i fordonet och ange personens skadegrad. Slutligen ska du ange om 
personen har använt bilbälte. 

Det går inte att arkivera rapporter som innehåller personer med skyddad identitet. Rapporter som 
innehåller personer med skyddad identitet kan inte registreras i Strada.  

Personnummer kontrolleras mot Skatteverket (NAVET) för att säkerställa att det inte är skyddade 
personuppgifter. Kontrollen görs i samband med arkivering. Personer med skyddad identitet kommer 
inte att sparas ned i Strada.  
 
Figur 12 Meddelande vid arkivering av rapport med person som har skyddade personuppgifter 

 

4.5.4 Övriga uppgifter 
Se nummer 4 i figur 7. Markera händelser som har med olyckan att göra. Dessa händelser har 
påverkan på vilken olyckstyp olyckan får. Stämmer inga av händelserna in på den aktuella olyckan 
väljer du ingen uppgift att rapportera. Observera att du måste ange ett alternativ för att kunna arkivera 
rapporten. 

Figur 13 Övriga uppgifter 
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I figur 14 nedan visas hur fönstret för det rapporterade trafikelementet ser ut om du fyllt i alla delarna. 
Nu kan du stänga fönstret och lägga till eventuellt ytterligare trafikelement. 

Figur 14 Trafikelement med fullständiga uppgifter 

 

4.5.5 Val av primärelement 
Alla olyckor tilldelas en olyckstyp. Olyckstyperna används bland annat för att underlätta 
åtgärdsplanering.  

För att rätt olyckstyp ska genereras i en olycka med fler än två trafikelement måste två av dessa väljas 
som primära trafikelement.  

Figur 15 Olycka med tre trafikelement 

 

Vid detta val ska hänsyn tas till vilken kollision som sannolikt har gett de svåraste 
skadekonsekvenserna.  

Anta att personbil 1 kör på personbil 2 som kör på personbil 3.  
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Anta vidare att förare av personbil 1 skadas svårt, att förare av personbil 2 skadas lindrigt och att 
förare av personbil 3 omkommer.  

Olyckan är en dödsolycka. Olyckstypen ska spegla vilken kollision som orsakade de dödliga skadorna 
och därför ska personbil 2 och personbil 3 anges som primära trafikelement.  

Detta finns mer beskrivet i bilaga 3.  

4.6 Platsangivelse 
Här beskriver du så noga som möjligt var olyckan har inträffat. Exempelvis E4, norrgående körfält 1,5 
km norr om trafikplats 25. En positionering i kartan görs i nästa programdel men det är viktigt att 
platsangivelsen även beskrivs utförligt i text. 

Figur 16 Platsangivelse 
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4.7 Positionering, kartfunktioner 
På den här sidan söker du fram och anger på kartan var olyckan har inträffat.  
 
Figur 17 Positionering av olycksplatsen 

 
 
Här följer en beskrivning av funktioner i kartan.  

4.7.1 Markera olycksposition 
För att markera på kartan var olyckan har inträffat måste du först zooma in till en skala om högst 
1:787 meter.  

 

4.7.2 Zooma till olycksposition 
När du har satt en olycksposition kan du zooma till skala 1:300 och centrera med hjälp av denna 
funktion.  

 

4.7.3 Koppla olycksposition till referensnät 
Denna funktion använder du om du behöver koppla olyckspositionen till referensnätet manuellt. Gatu- 
och vägnätet kallas för referensnät och består av länkar (sträckor) och noder (korsningar). 

 

4.7.4 Mät 
Med hjälp av detta verktyg mäter du avstånd på kartan. Du startar mätningen genom att klicka med 
vänster musknapp vid din startpunkt. När du klickar på nästa mätpunkt visas sträckan mellan 
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punkterna och dess längd. Därefter kan du fortsätta att klicka tills du avslutar mätningen genom att 
dubbelklicka.  

Därefter positionerar du olyckan.  

För att ta bort mätningen i kartan klickar du på mätverktyget igen.  

 

4.7.5 Zooma in  
Du kan zooma in på kartan på tre sätt:  

• Du kan skrolla uppåt eller nedåt med mushjulet för att zooma in eller ut.  

• Håller du in Shift+vänster musknapp och markerar ett område på kartan så zoomar du in till 
detta område när du släpper musknappen.  

• Slutligen kan du använda verktyget Zooma in på kartan. Skalan halveras med varje tryck på 
verktyget.  

  

4.7.6 Zooma ut  
Du kan zooma ut på kartan på två sätt:  

• Du kan skrolla neråt med mushjulet.  

• Du kan även trycka på verktyget Zooma ut på kartan för att dubblera skalan.  

 

4.7.7 Visa och dölj gång- och cykelvägnätet 
Denna funktion tänder eller släcker det lager på kartan som visar gång- och cykelvägnätet. Du behöver 
vara inzoomad på skala 1:17861 för att lagret ska synas på kartan.  

Detta kartlager fungerar inte som lagret för vägnätet. Du kan inte koppla olyckor till det utan det visar 
bara gång- och cykelvägarna.  
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4.7.8 Växla kartvy 
Med dessa funktioner växlar du mellan två topografiska kartvyer eller en ortografisk kartvy.  

 

4.8 Positionering, hitta olycksplatsen på kartan 
För att hitta rätt plats för olyckans position kan du söka på olika sätt: 

• Hitta en plats på kartan (fritextsökning eller Län/Kommun/Vägnummer/Gatunamn). 
• Sök/positionera med koordinater (Sweref eller Latitud/Longitud). 
• Zooma till olycksplatsen (skrolla med mushjulet eller +/- eller Shift + dra en ruta med vänster 

musknapp). 

4.8.1 Fritextsökning 
Med hjälp av denna funktion kan du söka på platser i landet. Observera att den plats som du anger inte 
är ett urvalsvillkor utan funktionen är till hjälp för att orientera sig. Du kan söka på ortsnamn, adresser, 
butiksnamn och vattendrag med mera. 

Figur 18 Sök plats i kartan 
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4.8.2 Sök på län, kommun och vägnummer eller gatunamn 
Välj län och kommun som sökningen ska göras inom, i respektive lista. Skriv in vägnummer eller 
gatunamn i fältet (Vägnummer/gatunamn A) eller välj i listan över valbara vägar och gator som 
öppnas när du börjar skriva.  

Om du ska söka fram en korsning, anger du vägnummer eller gatunamn även i fält B. Klicka på 
knappen VISA PÅ KARTAN för att starta sökningen. Den sökta gatan, vägen eller korsningen zoomas 
in och markeras på kartan.  

För att kunna positionera måste kartan vara inzoomad till en viss skala. Zooma minst in till en skala på 
1:500 innan du positionerar olyckan.  

4.8.3 Sök och positionera med koordinater 
Du kan söka en plats på kartan genom att ange N- och E-koordinater eller latitud och longitud. Klicka 
på knappen PLACERA för att starta sökningen och få en position på kartan.  

Figur 19 Positionera med koordinater 

 

4.8.4 Osäker position 
En osäker position innebär att man är osäker på om olycksplatsen har markerats på exakt rätt position 
på kartan. Ange detta genom att markera olyckspositionen med osäker position. Begreppet säker eller 
osäker position har olika innebörd beroende på var en olycka har inträffat.  

Osäker position ska markeras om 
• olycksplatsen inte kan anges med något hundratal meters noggrannhet inom en tätort eller 
• olycksplatsen inte kan anges med någon kilometers noggrannhet utanför tätort. 

4.8.5 Koordinater från polisrapport 
Om positioneringen av olyckan har skett med hjälp av angivna koordinater i polisrapporten så 
markerar du detta.   
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4.9 Positionera olyckan 
Gatu- och vägnätet kallas för referensnät och består av länkar (sträckor) och noder (korsningar). 
Genom att koppla olyckspositionen till referensnätet kan olyckan knytas till en gata eller väg. Det blir 
då möjligt att söka fram olyckan med hjälp av gatu- eller vägnamn i uttagswebben.  
Alla olyckor ska dock inte kopplas till referensnätet (referensnätet syns som den tunna linjen i vägens 
mitt).  

Några exempel på sådana:  
• olyckor som har hänt utanför gatu- eller vägområdet, till exempel på en friliggande cykelväg  
• olyckor som har hänt på en friliggande parkeringsplats 
• olyckor som har hänt på en gata eller väg som inte finns med på kartan. 

När du markerar positionen för olycksplatsen på kartan får du stöd i programmet med att välja rätt 
alternativ för koppling till referensnätet. 

4.9.1 Olycksposition med direkt koppling till referensnätet 
Olyckspositionen har markerats på en länk eller mitt i en korsning. Koppling till referensnätet görs 
automatiskt. Se informationsrutan uppe till vänster på kartan.  

Figur 20 Olycksposition med direkt koppling till referensnätet 

 

4.9.2 Olycksposition inom 15 meter från referensnätet 
Olyckspositionen har markerats bredvid men inom 15 meter från länk eller länkar. Du får upp en 
dialogruta med olika alternativ att välja mellan, se figur 23 nedan. 

Figur 21 Olycksposition utan koppling till referensnätet 
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Verifiera gärna olycksplatsen genom att växla till ortofoto. 

Figur 22 Olycksposition med ortofoto 

 
 
Om olyckspositionen inte ska kopplas till referensnätet (se exempel i punktlista ovan), väljer du 
alternativet Olyckspositionen ska inte kopplas till referensnätet.  
 

 
Om olyckspositionen ska kopplas till referensnätet men inget av de föreslagna alternativen stämmer, 
markerar du alternativet Olyckspositionen ska kopplas till referensnätet, men inget av ovanstående 
alternativ stämmer. Därefter får du möjlighet att markera rätt länk på kartan.   

Figur 23 Koppla olycksposition till referensnät 
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När du har positionerat olyckan får du en bekräftelse. 

Figur 24 Bekräftelse på olycksposition 

 

För att få tillbaka de alternativ till referensnätskoppling som visas i bild under punkt 2 ovan kan du 
klicka på pennan i informationsrutan uppe till vänster. 

4.9.3 Olycksposition längre än 15 meter från referensnätet 
Olyckspositionen har markerats mer än 15 meter från länk eller länkar. Du får upp en dialogruta med 
två alternativ att välja mellan. 

Figur 25 Olycksposition med avstånd från referensnätet 

 

För att kunna ändra olyckspositionen behöver du göra om positioneringen. 
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4.10 Skiss 
När du har angett olyckspositionen skapar du en skiss över olycksförloppet. Förutom att skissen ger en 
överblickbar bild över olyckan så genererar den även olyckstypen. .  

Skissen består av ett antal delar som beskrivs nedan. 

Figur 26 Skissens olika delar 

 

4.10.1 Kartfunktioner i skissen 
Dessa funktioner hjälper dig att skapa en skiss. 

 

Zooma till skissens utbredning 
Skissen utbredning påverkas av vilken inzoomning du hade när du satte positionen. Du kan zooma in 
och ut i skissen men för att gå tillbaka till den ursprungliga skalan använder du detta hjälpmedel. 

Visa etiketter 
Funktionen används för att sätta etiketter på trafikelementen i skissen. Du kan även ta bort etiketterna 
med samma funktion. 

Visa Vägar 
Funktionen används för att släcka eller visa vägarna i skissen.  

Mätverktyg 
Funktionen används för att mäta avstånd i skissen. Klicka på en startpunkt för mätningen. Klicka 
sedan vidare så mäts avståndet efter varje klick. När du är nöjd med mätningen så dubbelklickar du.  

För att ta bort mätningen från skissen klickar du på mätverktyget igen eller på någon av de andra 
funktionerna i skissen.  

Zooma ut 
Med denna funktion zoomar du ut i skissen. 

 

2

4

3
1

5

6
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Zooma in 
Med denna funktion zoomar du in i skissen. 

Växla bakgrundskarta 
Du kan välja vilken karta du vill använda i skissen. Den topografiska kartan är förvald. Du kan välja 
att växla till ortofoto istället. 

Det finns även ett läge då enbart vägarna syns i den topografiska kartan.  

4.10.2 Olycksbeskrivning 

 

Du kan läsa olycksbeskrivningen genom att peka med musen över pratbubblan.   

4.10.3 Originalskiss  
Här anger du om det finns en originalskiss i underlaget.  

4.10.4 Trafikelement 
Här finns alla trafikelement som du har registrerat under olycksbeskrivning. Är det fler än två 
trafikelement så ska du ange vilka två som är primärelement. Se bilaga 3 för riktlinjer. 

4.10.5 Kollisionspunkt 
En kollisionspunkt skapas där du har satt positionen. Kollisionspunkten går att flytta på genom  att 
klicka på den, hålla inne vänster musknapp och sedan dra den till valt ställe. 

4.10.6 Olyckstyp 
När skissen är klar kommer olyckstypen att genereras. Kontrollera att olyckstypen blir rätt. Alla 
olyckstyper finns angivna i bilaga 1. 

4.10.7 Skapa skiss 
Verktygen för att skapa skissen ligger längst ned på sidan. Kollisionspunkten är redan markerad i 
kartan. Den går att flytta på.  

Du börjar med att välja trafikelement längst till vänster. 

Figur 27 Verktyg för att skapa skiss 
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Därefter väljer du något av de inblandade trafikelementen.  

Figur 28 Placera ut trafikelement 

 

Placera ut det i skissen med knapparna kom ifrån, skulle till och var trafikelementet kolliderade. Du 
behöver inte göra det i någon speciell ordning. 

Figur 29 Exempel på ett trafikelement i skiss 

 

Genom att markera ett objekt i skissen kan du rotera det med den gröna pilen. Du kan även flytta på 
objekten i kartan.  

För att placera ut nästa trafikelement klickar du på pilen längst till vänster, se röd markering längst ner 
till vänster i figur 29 ovan.  

För att förtydliga skissen finns det symboler att lägga till. Du finner dessa under trafikreglering och 
övrigt.  
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För att förtydliga vilka trafikregleringar som finns på olycksplatsen så kan du lägga till vägskyltar och 
vägmarkeringar. 

Figur 30 Trafikreglering 

 

Under övrigt kan du välja symboler för sådant som har påverkat olyckan. Det kan vara träd och buskar 
som antingen försvårat sikten eller som man kolliderat med. Det finns även fordon och djur som inte 
är egna trafikelement men som har påverkat olyckan. 

Figur 31 Övrigt 

 

 

4.11 Platstyp 
Välj lämplig platstyp i rullistan. Längst ner i listan finns alternativet övrig platstyp i trafik. Väljer du 
denna så specificerar du platstypen i fritext.  

Har olyckan inträffat i terräng ska den registreras som en sådan olycka och inte som en 
vägtrafikolycka, se kapitel 5. 

Figur 32 Platstyp och platsattribut 

 

Under listan med platstyper finns platsattribut. Var noga med att markera dem om de är aktuella för 
olyckan. 

Kontrollera att olyckan har fått rätt olyckstyp efter att skissen är klar. Se olyckstyper i bilaga 1.  
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4.12 Trafik 
Här fyller du i information om väg/gata där olyckan har inträffat. De gator eller vägar som visas är de 
som har kopplats till referensnät vid olyckspositioneringen. Det ser du i rutan som har rubriken 
referensnät. Se markering i figur 33. 
  
Figur 33 Trafik 

 

Kontrollera att de gator/vägar som visas under trafik är de som beskrivs i underlaget. Om det saknas 
en gata eller väg så lägger du till den. Det kan vara utfarter, gång- och cykelbanor, parkeringar med 
mera som har betydelse för olyckan men som inte har kopplats till olyckspositionen. 

Det går att ta bort en gata eller vägar som inte finns med i underlaget. 

Det går att byta plats på väg A och väg B för att få din registrering att överensstämma med underlaget.  

Registrera först ljusförhållanden och sedan uppgifter väg för väg.  
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4.12 Omgivning 
Här anger du uppgifter om väglag, väderlek och bebyggelsetyp. 

Figur 34 Omgivning 

 

4.13 Överblick 
Under Överblick ser du om alla uppgifter har fyllts i. Det markeras i så fall med en bock för varje del. 
Finns det ingen bock vid en av rubrikerna kan du öppna den med hjälp av pilen bredvid för att se 
vilket avsnitt som inte är ifyllt. 

När alla uppgifter är ifyllda kan du arkivera olyckan. 

Figur 35 Överblick 
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5. Skapa en olycksrapport – terrängolycka 
Med terrängolycka avses en olycka med personskador med snöskoter eller så kallad fyrhjuling där 
olyckan inte har skett på väg. Se trafikförordningen för definition av väg. 

När du väljer TERRÄNGOLYCKA ändras innehållet i rapporten. Rapportdelen Väg och Trafik ersätts 
av rapportdelen Terräng som innehåller platstyp och omgivning 

Figur 36 Terrängolycka 

 

Registreringen av en terrängolycka följer i princip stegen för att registrera en vägtrafikolycka.  

Olyckan ska positioneras men kommer inte att kopplas till referensnätet.  

Eftersom det är svårare att positionera olyckor i terrängen så finns alternativet obestämbar position.  

Obestämbar position används om olycksplatsen är okänd eller så bristfälligt angiven att den inte går att 
markera på kartan (till exempel endast namnet på ett fjäll). Ange län och kommun. Kan du inte ange 
kommun så ange län och okänd kommun.  
 
Figur 37 Obestämbar position 
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Under platstyp är Natur-/terräng förvalt och går inte att ändra. Attributen är anpassade efter terräng.  

Figur 38 Platstyp och attribut för terrängolyckor 
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6. Arkiv 

 

Under arkiv kan du söka fram de arkiverade olyckorna som är kopplade till de lokalpolisområdena 
som du registrerar för.  

Du kan söka genom att ange ett datumintervall och/eller söka i fritextrutan. I fritextrutan kan du tex 
söka efter ett diarienummer eller ett personnummer. 

När du hittat rapporten kan du öppna den genom att trycka på den raden som olycksrapporten står på. 

För att kunna ändra i olycksrapporten så måste du först låsa upp den 

 

När du har låst upp olycksrapporten kan du ändra uppgifter i den. Glöm inte att arkivera om 
olycksrapporten igen när du är klar med den. 
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Bilaga 1 – Olyckstyper 
A Avsvängandeolycka 
A1 Avsvängandeolycka. Kollision där ett motorfordon har blivit påkört 

bakifrån och där något fordon svänger 
A2 Avsvängandeolycka. Kollision där ett motorfordon har blivit påkört 

framifrån och där något fordon svänger 
Cc Cykel i kollision med motorfordon 
Cm Moped i kollision med motorfordon 
F Fotgängare i kollision med motorfordon 
F0 Fotgängare i kollision med motorfordon (okänd riktning) 
F1 Fotgängare i kollision med motorfordon från sidan 
F2 Fotgängare i kollision med motorfordon fram- eller bakifrån 
G0 Fotgängare, singelolycka 
G1 Cykel, singelolycka 
G2 Moped, singelolycka 
G3 Cykel i kollision med fotgängare 
G4 Cykel i kollision med cykel 
G5 Cykel i kollision med moped 
G6 Moped i kollision med fotgängare 
G7 Moped i kollision med moped 
G8 Fotgängare i kollision med fotgängare 
J0 Spårfordon i kollision med övrigt 
J1 Spårvagn, singelolycka 
J2 Spårvagn i kollision med spårvagn 
J3 Spårvagn i kollision med fotgängare 
J4 Spårvagn i kollision med cykel eller moped 
J5 Spårvagn i kollision med motorfordon 
J6 Tåg i kollision med fotgängare 
J7 Tåg i kollision med cykel eller moped 
J8 Tåg i kollision med motorfordon 
K Korsandeolycka. Kollision mellan två motorfordon i korsande kurs 
M Mötesolycka. Kollision mellan mötande motorfordon 
M0 Mötesolycka, specialfall 
M1 Mötesolycka. Kollision mellan mötande motorfordon 
M2 Mötesolycka. Kollision mellan mötande där något motorfordon 

körde av vägen eller körde på fast föremål 
O Omkörningsolycka. Kollision mellan omkörande motorfordon 
O1 Omkörningsolycka. Kollision mellan omkörande motorfordon 
O2 Omkörningsolycka. Kollision mellan omkörande där något 

motorfordon körde av vägen eller körde på fast föremål 
S Singelolycka, motorfordon (ej traktor, motorredskap, terränghjuling, 

snöskoter, fotgängare, cykel, moped, tåg, spårvagn) 
U Upphinnandeolycka. Kollision mellan två motorfordon som avser att 

köra rakt fram 
V0 Övriga olyckor som inte kan hänföras till någon annan olyckstyp 
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V1 Djur, ej klövvilt-annat vilt, i kollision med motordrivna fordon, exkl 
moped 

V3 Traktor/motorredskap/terränghjuling/snöskoter singel eller i 
kollision med motordrivet fordon, exklusive moped 

V5 Parkerat/uppställt motorfordon i kollision med motorfordon 
V6 Backning, vändning av motorfordon i kollision med motorfordon 
W1 Rådjur, dov- & kronhjort i kollision med motorfordon 
W2 Älg i kollision med motordrivet fordon 
W3 Ren i kollision med motordrivet fordon 
W4 Annat vilt i kollision med motordrivet fordon 
W5 Vildsvin i kollision med motordrivet fordon 
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Bilaga 2 – Trafikelement  
 
Symbol Typ Undertyp Har 

reg 
nr 

Har förare 
och 
passagerare
? 

 

Motorfordon Personbil Ja Ja 

 

Motorfordon Lastbil (lätt) Ja Ja 

  Lastbil (tung) Ja Ja 

  Lastbil (okänd) Ja Ja 

 

Motorfordon Motorcykel (lätt) Ja Ja 

  Motorcykel 
(tung) 

Ja Ja 

  Motorcykel 
(okänd) 

Ja Ja 

 

Motorfordon Buss Ja Ja 

 

Motorfordon Traktor Ja Ja 

 

Motorfordon Terränghjuling Ja Ja 

 
Motorfordon Snöskoter Ja Ja 

 
Motorfordon Motorredskap Ja Ja 

 

Motorfordon Släp Ja Nej 

 

Motorfordon Övrigt fordon Nej Ja 

 

Motorfordon Okänt fordon Nej Ja 

 

Oskyddade 
Trafikanter 

Moped (klass 1) Ja Ja 

  Moped (klass 2) Ja Ja 

  Moped (klass 
okänd) 

Ja Ja 
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Oskyddade 
Trafikanter 

Cykel Nej Ja 

 

Oskyddade 
Trafikanter 

Elcykel Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Eldriven rullstol Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Eldrivet 
enpersonsfordon 

Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Cykel - Annan Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Fotgängare Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Fotgängare - 
Annan 

Nej Ja 

 
Oskyddade 
Trafikanter 

Ryttare Nej Ja 

 

Spårfordon Spårvagn Nej Ja 

 
Spårfordon Tåg Nej Ja 

 
Djur Rådjur/Hjort Nej Nej 

 

Djur Älg Nej Nej 

 Djur 
 

Ren Nej Nej 

 
Djur Vildsvin Nej Nej 

 
Djur Övrigt Vilt Nej Nej 

 Djur Häst 
 

Nej Nej 

 
Djur Nötkreatur Nej Nej 

 
Djur Övrigt tamdjur Nej Nej 

 
Djur Okänt djur Nej Nej 
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Bilaga 3 – Registreringsexempel  
Olyckstyper vid bilderna gäller för de exempel som visas. 
 
Registrering av släp 
Ett lossnat släp i kollision Ett släp som har lossnat från dragfordonet och därmed kolliderat med ett 
annat trafikelement registreras som ett eget trafikelement – släp. 

Figur 39 Olyckstyp - V0, övrigt 

 
 
Ett stillastående/parkerat släp i kollision Ett parkerat eller stillastående släp som blir påkört av ett 
annat trafikelement registreras med en symbol. 

Figur 40 Olyckstyp – Singelolycka (motorfordon) 
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Registrering av parkerat fordon  
Det finns två sätt att registrera ett parkerat fordon beroende på om någon person har skadats i det 
parkerade fordonet. 
 
1. När en person har suttit i/varit på väg in eller ut ur det parkerade fordonet och skadats vid olyckan 
ska det parkerade fordonet registreras som ett eget trafikelement. Ett parkerat fordon anges då genom 
att markera både ”kom ifrån” och ”skulle till” nära olyckspositionen, samt som avslutning visa var 
fordonet hamnade. Dessutom måste rutan ”Parkerat” vara i bockad i fliken Övriga uppgifter för 
trafikelementet under rapportdelen Olycksbeskrivning. 

Figur 41 Olyckstyp - V5, parkerat fordon 

 
  
2. När ingen person har skadats i det parkerade fordonet ska det registreras med en symbol i 
skissen. Ett vanligt exempel är olyckor som uppkommer när en bildörr öppnas framför en 
cyklist som inte hinner väja och skadas vid kollisionen. 

Figur 42 Olyckstyp – G1, cykel singel 
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Ett annat exempel när det är lämpligt att registrera parkerade fordon som symbol i skissen är 
när ett parkerat fordon orsakar en väjning som i sin tur leder till en olycka. 

Figur 43 Olyckstyp – Mötesolycka (motorfordon) 

 
 
Ytterligare ett exempel är en fotgängare som är skymd av ett parkerat fordon och blir påkörd 
när han/hon går ut i gatan. 

Figur 44 Olyckstyp – Fotgängarolycka (motorfordon) 
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Registrering av olycka i korsning eller på sträcka 
Olycka i en korsning Referensnätet har markerats i länkarnas skärningspunkt för att uppgifter om båda 
vägarna ska kunna registreras. 

Figur 45 Olyckstyp  - Korsande kurs (motorfordon) 

 

Olycka på sträcka men i närheten av en korsning  
Fordon 1 har just genomfört en högersväng och blir påkörd bakifrån.  
Olyckspositionen har markerats en bit ifrån länkarnas skärningspunkt och endast en länk har 
aktiverats. 

För att visa att det ena trafikelementet kom från den anslutande vägen läggs pilen kom från på den 
vägen samt att det anges i olycksbeskrivningen. 

Figur 46 Olyckstyp – Upphinnandeolycka (motorfordon) 
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Registrering av olycka i cirkulationsplats  
En skiss över en cirkulationsplats behöver inte omfatta hela cirkulationsplatsen utan koncentreras på 
den aktuella delen av cirkulationsplatsen där olyckan inträffade.  

Figur 47 Olyckstyp – Korsande kurs (motorfordon) 

 
 
Registrering av ”kom ifrån” och ”skulle till” när planerad färdväg är okänd  
I en del fall vet man inte vart fordonet var på väg, t ex vid påkörning bakifrån i korsning. Skulle 
fordonet köra till vänster, höger eller rakt fram? I dessa fall markeras ”skulle till” strax bortom 
kollisionspunkten. 

Figur 48 Olyckstyp – Upphinnandeolycka (motorfordon) 
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Registrering av mötesolycka på väg/gata med separerade vägbanor  
Vissa vägar har två länkar som motsvarar separerade vägbanor. Till exempel motorvägar eller 
esplanader. Vid positionering av olyckan aktiveras endast en av länkarna. Därefter markerar man på 
vanligt sätt varifrån fordonen kom och vart de var på väg. 

Figur 49 Olyckstyp – Mötesolycka (motorfordon) 
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Val av trafikelement i en olycka med fler än två inblandade  
För att rätt olyckstyp ska genereras i en olycka med flera trafikelement ska två av dessa väljas. Vid 
detta val ska hänsyn tas till vilken kollision som sannolikt har gett de svåraste skadekonsekvenserna. 
Det innebär att man fokuserar på olyckans så kallade kraschfas snarare än de händelser och manövrar 
som ledde fram till kraschen och att man beaktar vilken kollision som har framkallat personskada.  

Har ett fordon varit inblandat i flera kollisioner med flera olika fordon måste man bedöma vilken av 
dessa kollisioner som kan ha varit kraftigast. Olyckstypen för exempelvis en dödsolycka ska så långt 
det är möjligt återspegla vilken typ av kollision som gav de dödliga skadorna. 
 
Vid val av trafikelement ska följande två frågor ställas. 
1. För vilket eller vilka trafikelement blev skadekonsekvenserna svårast.  
2. Vilka två trafikelement var inblandade i den kollision som gav dessa skadekonsekvenser. 

Exempel med två fotgängare som blir påkörda av en personbil varvid båda fotgängarna skadas. 

Figur 50 Olyckstyp – Fotgängarolycka (fotgängare – motorfordon) 

 
 
De valda trafikelementen blir en av fotgängarna och personbilen, vilket ger olyckstypen F. 
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Exempel med två cyklister som hakar i varandra och faller varefter en cyklist blir påkörd av en 
personbil. De valda primära trafikelementen blir den påkörda cyklisten och personbilen, vilket ger 
olyckstypen Cc. 

Figur 51 Olyckstyp – Cc (cykel – motorfordon) 

 
 
 
Exempel med en seriekrock med fyra inblandade personbilar 
Det finns två olika sätt att registrera en seriekrock beroende på om man betraktar händelseförloppet 
som en och samma följd av händelser utan uppehåll (som en kedjereaktion) eller två eller flera 
separata följder av händelser. 

Figur 52 Olyckstyp – Upphinnande (motorfordon) 

 
 
 1. En seriekrock där trafikelement ett (Pb 1) blir påkört av Pb 2 som i sin tur blir påkört av  Pb 3 som i 
sin tur blir påkört av Pb 4 osv… Detta registreras som en olycka. 
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 2. Trafikelement ett (Pb 1) blir påkört av Pb 2 som i sin tur inte blir påkört. Pb 3 hinner  bromsa, men 
blir påkört av Pb 4. Händelsen kan ha rapporterats som en olycka men ska registreras som två separata 
olyckor. Samma diarienummer registreras avsiktligt två  gånger. Detta anges i olycksbeskrivningen. 
 
En följd av olyckor som har rapporterats i samma polisrapport kan se ut på en mängd olika sätt men 
ska registreras enligt exempel nedan. 
Tre trafikelement kör oberoende av varandra av vägbanan på ungefär samma plats vid ungefär samma 
tidpunkt (blixthalka). De tre trafikelementen kan rapporteras i en och samma rapport men ska 
registreras som tre singelolyckor. Samma diarienummer registreras avsiktligt tre gånger. Observera att 
ett trafikelement endast kan registreras i en olycka vid samma tidpunkt. 
 
Väjningsolyckor  
 
Väjningsolycka med vilt  
Ett trafikelement ska bara rapporteras som ett eget trafikelement om det har varit inblandat i en 
kollision. En olycka i vilken en förare har väjt för ett djur och kört av vägen ska registreras som en 
singelolycka. Om ett djur har varit inblandat ska det framgå av olycksbeskrivningen. Man kan även 
lägga in ett djur som symbol i skissen. 
 
Väjningsolyckor för annat  
Om ett trafikelement väjer för en fotgängare, personbil eller annat ska olyckan registreras som en 
singelolycka enligt ovan. 
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Registrering av U-svängsolycka  
Ett fordon som har gjort en u-sväng registreras i skissen med riktningen ”kom ifrån” och ”skulle till” 
åt samma håll. Dessutom måste rutan ”U-sväng” vara markerad i fliken övriga uppgifter under 
rapportdelen olycksbeskrivning och trafikelement. 

Figur 53 Olyckstyp V6 - backning/vändning av motorfordon i kollision med motorfordon 

 
 
Registrering av fall ombord eller från fordon  
Om en person t.ex. har fallit ombord på bussen vid kraftig inbromsning eller acceleration eller om 
någon har fallit från ett lastbilsflak ska rutan ”Fall ombord eller från fordon” markeras i fliken Övriga 
uppgifter under rapportdelen Olycksbeskrivning och Trafikelement. Olyckstypen påverkas inte av 
denna markering. Observera att man inte ska ange ”Fall ombord eller från fordon” då t.ex. en 
motorcyklist ramlar till marken i samband med en olycka. 
 
Registrering av förare som saknas eller är okända  
Om föraren saknas eller är okänd ska det markeras under Olycksbeskrivning - Trafikelement – 
Personer. 

Figur 54 Registrering av förare 

 

”Saknas” ska väljas då man vet att ingen person varit förare t.ex. då en parkerad bil kommit i rullning. 
Det är då möjligt att registrera ett fordon utan förare, se exempel 1-2 nedan.  

”Okänd” ska väljas då man vet att förare har funnits men inte vet vem det var. Vid markering i 
”Okänd” ändras den första personraden till att innehålla okända personuppgifter men med val att 
person har suttit på förarplatsen (se exempel 3-5). 
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Exempel 1 – Inga personer i ett rullande fordon 
Antal personer i fordonet sätts till 0. Förare saknas. 

Figur 55 Förare saknas 

 
 
Exempel 2 – En skadad person på passagerarplats i ett rullande/parkerat fordon utan förare 
Ange antalet personer i fordonet. Markera att förare saknas. Registrera sedan alla skadade personer i 
fordonet.  

Samma sak gäller om det sitter ett barn i förarsätet. Det går inte att specificera närmare att det är en 
passagerare fram. Närmare information får lämnas i händelseförloppet. 
 
Figur 56 Förarlöst fordon 
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Exempel 3 – Smitningsolycka 
Markera förare okänd. Lägg sedan till nationalitet eller uppgift saknas. Om det finns uppgift om kön så 
går det att lägga till. 
 
Figur 57 Smitningsolycka 

 
 
Exempel 4 – Flera personer i fordonet men okänt vem som var förare 
Markera förare som okänd. Varje person får sedan placering övrig/okänd plats 
 
Figur 58 Trafikelement med okänd förare, placering i fordonet 
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Exempel 5 – Förare med okänd identitet 
Markera först förare okänd. Fyll i uppgifter för nationalitet, kön och skadegrad. Om personens 
identitet blir känd så lägger du till personuppgifterna i efterhand. 
 
Figur 59 Förare med okänd identitet 
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