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17 personer omkom i apriltrafiken på väg
Under april 2020 omkom 17 personer och 953 personer skadades (108 svårt
skadade och 845 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära
uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 maj 2020. Det är 1
mer omkommen jämfört med april månad 2019.
6 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 6 på motorcykel, 2 på
cykel och 3 med övriga fordon. 4 bilister och 3 motorcyklister omkom i
singelolyckor, 1 bilist och 2 cyklister omkom i mötesolyckor. Nästan alla
omkomna var män och 5 av dem var över 65 år.
– April månad började med fint väder vilket gjorde att motorcykelsäsongen
drog igång tidigare. Detta ser vi i vår statistik där tyvärr sex motorcyklister
omkom och så många omkomna har vi inte haft sedan 2009, säger Khabat
Amin, statistiker på Transportstyrelsen.
Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren 20152019, är 17 personer.
Under de senaste 12 månaderna (maj 2019-april 2020) har 209 personer
omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (maj
2018-april 2019) omkom 326 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde
för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat
med 24 procent.
Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna
statistik för vägtrafikolyckor
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Om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet,
säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av
våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den
största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
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