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STRADA dokumentation 

 

STRADA – informationssystem för olyckor och 
skador i trafiken 

STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom 

hela vägtransportsystemet.  Namnet är en förkortning av Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition. 

STRADA bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen 

registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande 

i STRADA sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus 

registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till 

informationssystemet. 

STRADA är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög 

utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid 

registrering som vid analys av skade- och olycksdata. 

Med stöd av informationen i STRADA kan bland annat landets väghållare 

bedriva trafiksäkerhetsarbete på de platser där STRADA registrering sker.  

Datamaterialet ni fått innehåller bara information från polisrapporterade 

olyckor. 

Information om data 

År och månad 

Sedan 2003 registrerar polisen rikstäckande i STRADA. År och månad 

beskriver datum för när olyckan har skett. 

Län och kommun 

Län och kommun beskriver var i landet olyckan har skett. 

Olycksväg 

Den väg/-gata som markeras på kartan vid inregistreringstillfället. 
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Platstyp 

Gatu-vägsträcka 

Gatu-vägkorsning 

Cirkulationsplats 

Gång- och cykel-bana/väg 

Gångbana/trottoar 

Annan 

Ej i trafik  

Med platstyp ”ej i trafik”avser platser som inte används för allmän trafik tex 

privat område, naturområde, skolgård. 

Olyckstyp 

Kod Olyckstyp 

S Singelolycka 

M Mötesolycka 

O Omkörningsolycka 

U Upphinnandeolycka 

A Avsvängningsolycka 

K Korsandeolycka 

C Cykel/Moped i koll m motorfordon 

F 
Fotgängarolycka i koll m 
motorfordon 

V Övrigt/Okänt 

W Viltolycka 

 

Svårhetsgrad 

Dödsolycka 

Svår olycka 

Lindrig olycka 

Uppgift saknas 

Det är polisen som på plats anger olyckans svårhetsgrad. 

Väglag 

Lös snö/snömodd 

Tjock is/ packad snö 

Tunn is / vägbanan synlig 

Vägbanan torr/fuktig 
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Vägbanan torr 

Okänt 

Väderleksförhållande 

Dis/dimma 

Regn 

Snöblandat regn 

Snöfall 

Uppehållsväder 

Okänt 

Ljusförhållande 

Dagsljus 

Gryning/skymning 

Mörker 

Okänt 

Koordinater 

X- och Y-koordinaterna beskriver positionen där olyckan har inträffat med 

koordinatsystemet RT90. 

X- och Y-sweref beskriver positionen där olyckan har inträffat med 

koordinatsystemet sweref99. 

Trafikelement 

Vilken eller vilka trafikelement (fordon) som varit inblandad i olyckan 

Här finns mer information om STRADA: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-

olyckor-skador/Rapporter-och-publikationer/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-

olyckor-skador/Exempel-pa-uttag/ 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Vagtrafikskador/ 

 

 


