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FÖRORD

Detta VTI Meddelande utgör del 2 av den slutdokumen-

tation som tagits fram från VTIs forskardagar

l984-01-lO--ll.

I del I (VTI Meddelande 386) redovisas program,

deltagarförteckning samt de inledningsanföranden

som hölls vid forskardagarna.

Det stora intresse som visats för forskardagarna

har medfört att institutet planerar att hålla

dessa även nästa år, 1985-01-08--O9.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar, held at the Swedish

Road and Traffic Research Institute (VTI), were as

follows:

Slipping accidents and measurement of walking friction

(L Strandberg); The safety of pedestrians in signalized

intersections (P Gårder): Traffic accidents registered

in hospitals (B Romanus, O Bunketorp); Bicycle accidents

in a city (P-O Kroon, O Bunketorp, B Romanus); Personal

injuries in game accidents and in other accidents partly

due to the design of vehicles (J Thorson); Medical ex-

amination of drivers (R Andréasson); Injuries in vehicle-

pedestrian accidents. Aspects of vehicle design (0 Bunke-

torp); Computer aided processing of pictures. An interest-

ing technique for traffic planners and road constructors

(S Lillienberg); Check point parking (J Dyverman); Driver

information (B Nygaard): Registration and acquisition

of traffic information for radio and television broad-

casting (A Lindkvist); The car in the future. Design and

technology (L Sjöstedt); The driving simulator. Research

on vehicle dynamics (S Nordmark): Analysis of a deterior-

ated road. A field study (O Andersson).
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Clñi ?iFä1_P{[3i_*f{Zå({352 ili3fi ?ååá"TiåIIi4§3 såå) iSáä?4i§F7FE]:HÃT'§Ii3ñê

av Lennart Strandberg

m*smsssss*smssssssmxsmsssss*sssxsssssmxxsssxsss*ssswssssssmmsmsssssss
PressnrsTion kl. iâ.üü, iüfi vid UTEs Forskarüagsr iüwii Januari1$mü
*130%*PK3%5äk3'ääiiåülSätiååi>$3§§<1>$i$$§ü§iâ<*EEK*;ikkiåêåiåiamiäåäüäkk31%? 3i?§<>§<*XFKEHKäWÅFääåâiåäüämä<$$$$>§å3§i3åüüäük$ä<$>§<m

SAHHAEFáTTäENG

Hed en ny sskuensisll rsgistrerisgsnsdell visar inFermatianssystsnet om srbstsskadsr (Iââê att
kalkning leder till duabelt så många arbetseiyckar (12583 haåkalycäor i???) ses angavs med den
?idigare yrkessksásstatistiksns enksliypsMGdell (Séüü anser 1975). Dessa nodeålsr För retrsspsktiw
alycksanalys beskrivs ach gänêörs nes Feltrássmodeilen. andar i??? stçgoräe de iESBO halkninçarna
112 av alla arbetsolyckar. Andelenhalkning var dock betydligt större För vissa yrkesgrupçer:
1.91. varubud 382§ städare ESX. '

HäåFtsñ au haikeiyckorna i??? i 18% inträf?ade inønhss. Enligt flera andra undersökningar av
halkoiycksr; så har 'riktionen aftas? varit nedsatt av mega? smärjmedium mellan gångbana och

ska. Under sådana ?örhállandsn bäir Friktionskraftsn starkt beroende såväl av gliühastigh9?2n ses
av norñalkra?tsns stürlek och tillväxthasrighst. Sådana data redøvisas Från 124
laboratsriesxpsrinsnt (varav 3? med detekterad glidning) med fyra ?örsäkspersonerg som gick på en
flácäuis hsi ach rak sans med daTeransåuten mätutrusgnlng.

âsssa biünekanisâa mätäata utnyttjades för at? välja 5? de teoretiskt mest levande apparaferna

ânáa gsaüm liitsrafuren. Eêtsr
Essrigs, Tysälssdg ?inglasad2
såss. Får varje mstüd

smörgmsdia och skssulür, sam

t

hlsnd ss drygt ?8 Dliäa ?ggss av gångåriktiünsnáiare) sas de var ä
brsufárFr5qan accsçtsrads :nnsssusrsa av nia alias açsaraâsr iärén
Frankrike och 5.3,ê.) att salta i en :ntsrlanorafürisli metodgäm?är

inrapparsersdes ?riktiansuärdsna ?är ?rettan konäinatiensr av gala
de%in1srsts üch Gistribvsrats av pragsktgrugçsn 1 Salma. ?angkorrs a

mellan »8.å? och +8,9?, då Frikt:0nssalen enlig? dessa apparstiua se
varandra.

J

1 tionskøs??icienten uarisraüe

.sdsr ställdes aaruis mat

För att ?3 en uppêattning 0a vilka apparater sen var mest valide; besiámdss också gängçriktzensn

?är de ?rsttcn bstingslssrna med hjälp av tclv ?ÖTSÖRSQEPSGRE?3 san gick snsbnast möjligt ?en varv

i triangslfürmaáe hanar med ca tolv meters enkrsts. 8st genansnitâliga Friktiansütnyttjandet sus?
est helt varv seráknsdes sed hjälp av uaPVFiden (TFH)P och uppnåttss över ett sssg per vara sed en

bismekanisk Kraätpiatts (KFS). ?Fü'medeluáräena öser alla färsöksçsrsensr varisrsäs msilan 8.33

får men sales?s ash ê.4i ?år den ulnst nal' 5 trettsn bstzngelssrna. Eet rsâstzua meäelfslstav -5
höll sig inca intervaliet 3-82. Karrslationsäoe??icisntsrna (rangn ash praüuäinoment-l ?år KFS ao?
?FU var +3.?9.

De spparatiua ?riktiünsvárdsnas rançkcrrelation med gängçärsääens ?FU varierade mellan -U.32 ücä
+3.?8. även as san på Gesta sätt kan gallra bart ñê?üü9P, som ger missvissnäe rangardningsr au

skor 0th gångbanor, så snêyäsr gängfársâksns fall?rskwsnser at? man inte kan någe sig med

Frikfisnsneåelváráen -uare sig de näss upp apparatiu? eller med Färsåksperssnsr: de två

Essinçslssr süw hsss mlnst resp stcrsf ?alifrekvsns uppvisade samma TFU iü.13). Beans disärspans

kan äansks ?årälarss ssä en enkel ñsdromsäasisk madeili san visar att t.sx. en dübbisring av

aostaätyâsn (inom slâer msååan sseg? åker sráserzngstidsn fyra gånger. En ska som år styv och
ONêñST?åü k , äärigsnam ge ärastiska üch överrasäands ?riktionssinskningsr pa sn vätskstäckt

çásgüana. E labsratorieexçsrimsnt ses sn ?rsktisnsnátuagn visaüs sig nagellens uaåiäitet vara gas
För låga ?rikticnsvärdsnå då ju.dränerinçs?örmagan har störst bstyáelse. Uid bättvs gregp ?arsa

?riktisnsvårdet vara mer relaterat til: sula*fgangbañematerlalsns gäidhastighstsdämpning Gch
sáhssian.

 

än
!
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?åRDED

Denna uppsats utgör den ?årets ssridtliga översikten pa svenska ever den Fnü mot Fetgángares

haikeiycâer; sne eedrieits Hellen i??8 üch i?83 uid erbetarskyddsstyrelsen (§53). Säter

presentatienes i?84*üi*iü vid Fnrskardegarne on Uägtransperter vid Statens väg" ach traFikinstitut
(UTE) i Linkepinq avser Jag att överarbeta uppsatsen för ntgluning i ñSSs een/eller UTIs
rapportserier. Tills dess ber jag en överseende med vissa Figurer ech tabellerj sen ännu inte har
färdigställts ?de pubåicering na svenske. Under de Första månaderna 1984 Kan alltsa alla

synpunkter så inneeallet 1 denna uppsats kanna till särskild nytta. Vålednmen att kantents sig per
teledon: diâ-iiäêñd eâler 88*738?e83 *siternetivt per pest: ?§1; Sâiüi LINKÖPEES eller §35? i?id4

snLne. väsentliga bidrag kommer givetvis att ennennas 1 kannende Fdrord eller FE?EFEñSliSTü?.

ssa studier nar gensnädrts au eQSs sektian ?är alysksfsllstersknlng tFTU): i steps i i?? *i?8§
ned nedeâ sirekt Fran erbetarskydds ünden (§8F35 och i etapp 3 i?3§-i983 med de eâFunedei sen eSSs

rksledning ?drêngar ever ?år särskilda arbetarskyddsproj'kt. Under budgetåret 1?8358s övertárs
utrestning 0:e netüdsk Fran §53 under sin ledning tiii UTE För praeninq au naikeotstend nas
arbetsssdr sa niika underiag. Denna dressing ?inansleras ev eSF 9th av ?TIS sedel ?är egen Fed.

Eeseltaten ?ren etapp i har tidigare dnbli-erats delvis på svenska den deleis på engelska, nen
saeeanfat ss ansa här i avsnitten 3.1, 3.2, 4.1 ech 4.2. Eftersom ?lera Utländska iasorsterier
deitaçit i etanp E, har dessa resultat Ferst publicerats på engelska. ?öruton interna
"ajektrapportera så är denna reppert den Första, som på svenska sannanfattar etapp 2 (se
esnitten 3.3 * 3.5 och 4.3 * n.s . Jag sill darFör rikta ett varmt tack till alla perenner nch

*Fdretaçå san utan tanke på egen vinning medverkat i detta arbete. Fdruton de, som nämndes såter
iåteandeere, i?38a>, så har töijande institutiüner och persener bidragit i särskiit star

" sning.

v eåägeninçae har levererats den åagts scstnassFritt av FarsdaForshaea se, SüdTâEE; Pa
r Perstare QB etter Färsedling av Rel? Enedeist vid G539 den En Jedier vad

Sd Svenska ae har åenereret Frietienshdjande material. Laboratdrier 1 U.d.e.
kisse och Sverige? har etfârt mätningar med utsända geiv- den suåprouer -se

. i teeeii 4. Sneister Bring vid KTH den Evert ühlssen vid UTE har dessutnn sistatt ned
ene?) erêarenneter den persenküntaster nnder dela tiden sedan i??3. Bertil Ljunggren eid

institetet har ncksa medverkat sedan planeringsstadiet. Stig Hjalners uid ETHs Institution ?år
'k her earat ternedierej handledare dch examinatar ?är ?tera exenenserut en :non heikelyckers

Inne es' nar sens weståin stättat nedersdkninqarne och stäâit gersanelle resurser tiil ?drêeqande
?ren ?iilsynseedeinzngenk där ?rantdr eiit Gunnar Lendnnrg och persnnalen vid sentleeerna ?sälj
?38: TsS den THE sar eideeeit, Elisabeth Lagerlet, Elisabet Brdbere ech Ragnar ensers'ee s
sedeeeeet vid fiera specialettae er 189 (indornatzenssestenet on arbetsskadsrê. ut'
nar enderlättats genes Geniåia earneeck och det Enternatteneiia sekretariatet, där Lena Sterte
earst till särskild njäie vid karrespnndens och persenk ntakter med deltagarna ?nan Frenäriäe.

ears-Erik Besträe den Egárn Einquist vid dtbildningsseåtinnen her edgliggjdrt dnkunentatznn ae

endersaeningerna pa vadeanassett.

E

G

E nrsJeEtgreppen vid ?TS nedeernsde Hakan Lansnannar seden ??8 med särskilt ençattende iesatser
n er

i'
J.

e snrsdene eeneensles? siesekanisk mätteknik sen det erograenering. Hakan var ocksa (sen er
"' .tt na såntat vad ess i janeeri 1933? ansvarig Fd

r ' Le

:gen e+ter a e den utrustning uid Tekniken *
Unessäa Uñl?ê'51?ê?2 see användes i etaep i. Sten sandsträ ner sedan i??8 vara ansvarág ?är een., ..

elesteeezk den deterdtrestning, sen esskaååets sarskiit ?är dessa stadier. Per Staleandsee den
Jesse lehanssan seeeeee Fer ösri lesnreter "' s
e* s 2. Bären ?engstr'nd utvecklade vissa datornragran ?är netndjanFärelserne 1 etapp 5. Gerd

1 in har sedan i??? skett ertaederllg persenele een ekeneniasnanistratinn. Sist nen inte minst
har Anders ngåleerg ?rån sektinnen ?är psykotysioiagi Fungerat san experimentalnsyeeleqisk

nnsslt ?år gang?ürsöken i etapp 2; med huvudansuar ?är de psysatysissa nåtningarse. Ge tillfååie
ses kasse? ánäêiåg Hanen och jag att senare beskriva etapp 2 nere detaljerat 1 en separat rappert.
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1.1

..
.A

T
U

HGTIU ?då HETNENG êv GÅHGFRIäTEQd BCH HåLKñGTSTådä

Dádsarsaksstatistik

Halkninq dch ?all tillhör de allvarligasde säkerhetsprdblenen i Sverige - samtidigt 50m de dära
väcker lêje i situatiünsäüdikens ?arn. det sägs arr ett gat? skratt Förlånger livet. Sá äüñikEFñ
?är gärna ?artsätta att halka, bara vi seriäst griper 855 en de prdbiem sam årligen leder Till ca
i?üü ?alldlycksr med dödlig utgång. Enlig? SUGPIQES üfficiella Statistik (388? i???-i?323 dödas
alltså Flera människor i ?slidlyckür (ca 1?00 åriigenä än i nsädrrdrddnsolyckdr pá dildán väg (ca
1330 árligen?. Se ?lgdr i; tadelå i ash avsnitt 1.4 nêdan.

Ca 3 miljoner sjukdagar pga
yrkesskador i Sverige 1975

övriga \\

arbets- \

och färd-

olycksfall

Ca A 000 dödsolyckor

i Sverêge 1975
  

 

Yrkessjuk-

domar 5 2

       
  

 

övriga
dödsolyckor

  

26 2

 

Figur 1 Prøcentdeila andelar av dödsciyckdr ia) respektive sjukersättningsdagar after

yrkesdkaddr (ä), sam ?årorsakate av ?311, Fdrddn, 27:.

Tid,
Haddaåsåkddêaâaflz 1

Nu är haääning dch ?511 glvetvis inte synonyma begrepp. 2 den tidigare yrkeaakddeåtatistiken åse
?,ex. i??? 1%??? kdnde man dock enbart áåerfinna halknlnd Süñ en andergrdpp ?iii çall på
bdfindlig nivå . Under i??S FäreFåll det dárFär sam üñ haikninq ?draken i endast SE aa detta års
ca 115038 arbetadlçcksrali. Jämför tabell 2: I nuvarande gräddaskadestatistiä äran iSê

(inFsrmatiønesysteaet dm arbersskador) reqisireras Flera händeåder per alycksçdrlddp. hdd den nya
datdäaaen §59 1.9x. å? ä SSE, 1982? kan det dáaåér pávisaa att många hsåäningar leder till I.ex.

"överbelasddidg av kroppsdel , utan 3?? dådet ?313 har intráräa? ?åre gäddan. du de ca 12 Efü
haikningarna (sad diggürde 11% av de ca 113889 arbetsaiyckürna) under i??? åedde Mindre än hái?fed

(422) till 5311 på beåintliç nivå . åámför ?igdr 3 05h avsnitt 3.1.

'dt avsnitt å.i nedan, som dagerars på ett
haläeåycäor átill Pets? i arberet MEü ca 2? d

küdnêr ?lera tusen haikülyckorå sem intrå#fade under dan till 811?? från arbetsdåai

dessa arbetsskador kunde elimineras skulle andar? utbetaâda ajukersáttnidgar (ia 288
gädçdr äådäan et al; i?813 kunna minskas med sa i dilgdd kranar årligen.

389, registrerades ?år i.

den dadit? per ülätkå. där
7

Traåikskadedata

' dc? anderlag Skadar 311135 stars ardetadilgdprddlen. den åVEn i traêikmiåjên år
" av stor bedydeize. åådman et 1 (1?813 säriuer: *åndel d vägtrarikdåyckdr dtgär ifâ

ailen dcä störsäa ddi intrá§$ar dnddr det att den åkadade baäinner
undâr FEâåñi. ... ;den danåig'stê Säåüêêl?bå?iüñ93 ?rankalåas du dflsning add ?diss

Liknande §18T55?59F du sandliga dlyCstaiä i trarákdilgdn redduisas av F iassn å ?hylla
ååhädá: *Go ?i dedraäiar sañtiiga dlyckdfail 1 ?raåiämiigéd ?rañsfar ensiierrid gängarda sam

den ddmiderande ?Fåfikâñf§?ü§§8n. änder de ?yra usckdrda uddådkte ett star? anta e

akd?nortagdingarna ?112 Féljd av Säådüf som erhållita vid förrlçttninq till ?oda .

*Några ?á halädygñ under ñåFSPEFiüéEñ didrdq ?211 att ?en gånger ?lära ?dtgángare EkedadES
jädrör? Nää ükfüüârpeñiüáüñf.

1 r

Gå
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1.4 Hem- och Fritidseåyckor

Fran REK åi?83) Framgår att haikolycksr iskliulgkker på narska) är såra 11? ?ranfräüande bi'nd
hsn- och fritiäsalyckürna: .. alla fallulykker Utgår ca 35 - 482 av a le slags ulykker eg ca åS
- SEZ av 3112 hJEMME* ag Fritidaulykker. âv ?alåuâykkene ser äet ut til at ca SEZ er ?slå på Såüñê
nivå. Een stbrste delen av ?all på samma nlvá er skllulykker. Men det finnes også gälialykker i
andra typer fall? ?.eks. ?all i trapp eller Fra ett nivå til et annet*.

k
1

av ae årliga i?§ä dödsäalien, 59m nämndes även türüe fillhêra n"
aiyckürna, e? Efñüñ över hálçten av áe draäüaüe var äläre än §4 är.

t en Gel aç üöäsfallen 1n1?ieras av halxning. Betrá??ande ä. ä
*Flere vndersökelsar har ?unnef af den subjektiva Emenneskê

ca Eää av tiiåellene, Ges. sykdam, suimaeihetsanäall ü.1. me 5 resten va
3119? têkniske ársaker; slik 50m glatta gulv, lösa tepçer 3.1!.

5 så págeass

'ycäer säriwêrdras

) Öümiñê??ê

b

1

liae

n

s. .

Een här citêraáe studien MER3 1?833 var üock avgränsaä till Fallüiytkor, ach 90m ??amgar av fzgür
8h? så akadss ånga Människor e?ter haläning; utan att nágut ?all har ?ullbordats.

åhakaêeçrevâniicn QEQGM mätning

ä kunna
15k strhet:

ar'iga sker och
Eller

Många 91133 typer av Faktarer i Miljän másxe átgárüas ?år att 3313 Fallolgcäür skal
?åreüyggâs. Haikñzngsrisken dåreñai är direkt relaterad till en enüa mättar ?ysikai

?rikfianen mellan ?st och underlag. i grincip skulle man alltså kunna gallra har? F
gangunderlag genam Friktisnåmátningar, på samma sätt sea ?.ex. häraei*, uibration5*
léaninQSñeäelsakaåer ?årehyggs gemen mätningar av ñatsvarande sterheter i verklig ellêr simulerad
Miljä.

áe? år av största vikt att veta hur haläsåkra ska? ash ge v åkall vara küüâ??üê?âde

HQEYE dåraa haläsáäêrheâssreatanca kunna matas ?är att man inre âäail äêháva háñña UTV° Ä '

5
; lipren av

nya graáukrer. Praeukiäáäarhef bör garanâeraa çênüm krav på preatañüa hellre än på kana?%ukäiu
utäürmning. Se ?.9'. Jakscä E? 31 (1??42 ?är persenäiiarg S? ' eilêr.anüberg (1??8) ?är ?ankFaráan

k { ?är husgeråd. "Problemet är att identi?iera sådana säkerhetsreåaåerade
prestandas?srhetør saa? att gtueckåa regraducerbara och übgêktz a wetoäer ?är att näTa dam
åâüquF at 1

så?? sam ägt indikeradê Ejuätrycket på en piats är starkt baraende av hur man mäter Bcä

har m1k%a?snen är UtFarmad, så g-r frzkfianääätningar olika resuifat meá ülika wêtmetüder och

Fysikern Bridgnan (1?2?) anäär Många exempel på at? en stürhet inte är klart
1 ?årrån man i deiaij angivit hur stürheten aäall mätas å chang1ng the operatiün means

ch aging the cance;t 3. Sam ?ram år i kagitlen nedan gáâler äriägman'a tes (Iiägün ?år ljuddtryck
a

5
95h aäuaâikê vem ?är ?rikfisn*taå och triüüisgz. (Triselagz: ?raktiaüälâra *Fran grekigkans

i; ' ' .3[7
.1

Yi
n
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:2
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u
m ..
.2

'
u
d

:1
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.
C
u

Principzeila likheter ?inné även ?är sambanden mellan ijaátryck ach äörselregpens uid aêkyddat ära
resgeätive nellan ?rikiionstal och halkningsbenägenhet vid nsrmal gang. Likåüñ att våga? ljudkryck
vpplevs aâiäa intensivt vid alika §rekuenser, så ga? ett visst Friktionsfal alika halkmetaténä

ifrihet från âalan5§?é?ningår) vid aliäa gånghasizgheter ash steglångder. Friktlonsbehsvet
varierar scäâá kra??igt ühäê? stegets städfasg viiket länge har varit känt genaü 11?:eratüren em
gáagenå ä'añakanik * ;s 119:. Cunninqham åi?583 eiiêr Harper är så (1?öi3.

'ktlanänätningar Skall vara valide årelâtsraáe Till gänçgåäerheten? çüh reåiaülá (gå
å ?§5ü1?ä?? ñåñfê alltäa ñátningarna:

_b3 genaäFêras meä agparatur ash metaáik, sam §2? dynamisk 11k?0rniçñet med änniskans gäng enligt
senaste ?än :man üismekanik sch triüüiagi.
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KUNSKQ?SBQKSR§ND FÖR BEDäñeINE ev HåLKMÄTHETDDER

Halknatmeteder i litterateren

åitterateren ueeuiear manga meteder ech typer ae apparater ?är mätning av gangtriktian. Strandberg
(i933b) har tabellerat áE elika nätapearater etter deras ?enktioneprancip ech etter vilka

Fysikaliska storheter (kratt, vinkel) energi; statiskt eller dynamiskt Friktienstal), sen de
mäter. Klaseifiteringen baseraees på ?2 litteraturreêereneer, 50e eckea anges i tabell. Seean
denna ävereikt Färdigstalldes (i jeniå 2931) har ytterligare nagot tiotal eätartyper blivit kända.
Eeeeutan finns en rik ?Enea av trieaeetrisk utrustning angiven i litteraturen tee t ex. Hoere,
1??;3 Czieees; i??8; Gelssen; H???3 sen inte erieået är aveedü att mäta gangteiktion.

maste otksa betonas att ett visst antai nataeparater motsvarar ett etäere antal mateeteeerå
ace en eegreseeterae sin egen operatieneâla äefieitiee av ?riktienstalet - ee avsnitt 1.5

.-

eeecieli mätaeparatee åse t.ex. uâñá, 19?8).

Före starten ae een här (i âaeitel 3-e) redovieaee utvärderingen av halkmätnetoder, eaträtfadee i
litteraturen nagea studier, där man ;anfört nåtreeultat får samma kombinaticner av 3313 och golv
?ran eålka aeearater. Se t.ex. Creme & ñaetere (i??4), Braun & Halitschek (1??7): Beungrabee å
Raeer (1???29 Beaegraeer (1???3, Peoley §19?8). Senare har även ChaçFin å eneres âiêââ) aeh Sung å
Riediger {i?82> presenterat liknanee jämförelser.

evêrre easeraeeeeätdata ?Fan dessa apparatgäeFörelsee pa rena gelv eller på apparater/eeteeeej

ñeager att det aula-golv skiljande materialet i smöejeed1et ) hinner tranqae undan ?äre
ning, pa ett sätt see inte netsvarar ?örhallaeeena vid gang. ülyckeeata talar eack fee att

eroeninq måste ske ned emaeda gain ?år att vara relevant. Be asy?taee apparatiea mätningarea uae
t

k
m
!
m m

h.e heller relaterade ?111 gangåereBEEdata.

ttterlieaee F98 kräveee alåteaê ?år att det seeåå. eaea etgåigt att eeka ea vaiiaa isch inte :ara
reiiaelai mätmetoder tre gaegtetktian. En av de apparater 50e angice i de evaneamnea

jämförelsernag har viseerligen ualiderats av aina uephousnae têiåee et al: i?55) men inte emot
gaeefersek etae emet kerFereck med bil och gemen eátningae pa slaeenlpCESplatSer. Ee
endereâEningar sam eeekriee nedan i kapitel 3-4; har darFår sy?tat till att identitiera (eiier
aeçe kriterier för? valide metaeee att mata genetrzktaan ach halkeatstand.

ülyckedata

I nagra etaenareista oiycksstedier ñar tanetaterats att ?l-rtalet halkolycker inträ??ar eär
uneerlaeet ar vatt eller fårorenat. Se t.ez. Trauaii et Eecerite (1?å? & i??2); Safety Sciences

(2???33 ermetreng å Laneing (i??8). I Fri översättning skriver Saâety Sciences: nalkm och
?allseaeee ea terra uaeeeiag var ganska såååeynta vid de stueeraee aeeeteeiateerna. Se että ?år

'ara omkring -2 av alla eaiäningar een tall , ace beträffande eelurelateeae- halkalycxer skriver
freeteong å Lansing: de ?Zesta av gelven i äeeaa elycker år eata ace de ene är torra ar vax"ee
Heller ii??8) anger att :såga eller vata eeeeelag Förekee i 222 av iSO Falleiycaer med geeaeeer
ever §3 är.

I senare nardieka studier ae ?årdolyckstall iåldnan et ai, 1?8å) sea av tratikek
aketeettaeeieç exe ejeäeee teiieeen å ?eu11n, i?83> har man Fennit att små een i

star endel av eeeea olyckar. Se citat i eiutet au avsnitt 1.3"

aaade, see eeeeeet
e meeveekae i en

äêä (1?83? reeeuasae haläcieceernas ?erdeinang på Eñellemizggende eeeeing ?är Ge eeeeieka
länderna) England eeh 5.8.ä. äe ?8? eiçekerp som speciticerate För Sverige ?äreeåaee sag Eñlif?
?elganee: *Snb ie S?ä, ingen i?ä, Vann 133:i Tgnt eeöiag §2) ämnet ?2; Båge iä] Lake ax, êaee 82

?är att ?a en uppfattning om halkelyckernae Fördelning mellan inne ace ute över ett helt år eeh
?år tt eenea basera eletsateerna pa ett större material ggareee nagra Specialuttag ?Fan

a'l-

a

areeteekaeeeataeaeen Iâe meg gata Från ge 1351

eteera

)

ü arbeteolçeeee eeüer i???, sen hade halkning
egi- t : häedeieeâörloeeet. Se aueeitt 3.1 och 4.1 nedan..
a
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3.3 Tribglogi üch bigneäaniä

Heäanismerna bakom bildäcks och vägbangrs äörFriktion är relativt väl utforskade på basis av
magern Fürdensñeäanik 0th trieolegi. Dessvärre Finns i litteraturen många exenpel pá matsatsen För
genglriktignens underliggande mekanismer. Redan under 1950-talet var een inga tribolggin äuerens
GH ast Friktionskraften varierar meü glidhastigheten, att een när maxznum vid en glidhasligñet,
som är större än nell) sen ett speciellt de viskoelastiska materialen (som t.ex. gummi gch ångra

elaster? kräver en viss glidning över eantaäiyten ?år att ge nämnvärda ?riktieeskreçter i
erektieen - se 7 ex Raeieüwicz (1?563.

Det finns heller ingen säker gruná ?är antagandet att klecknedsättnlngen alltid sker helt
vertikalt de en männisäa gar. Teüts gette har Många apparater kanslruerats 'år ett nära
geng?riktign utåeyckt sen en s.k. statisk FriktignskaelFicient eller uilafrikfignskgelêicient.
üffast utger man de 1?rán att maximal ??ikll0ñ5k?å?l har uppnåtts omedelbart innan aperetâren

observerar en glidrörelse 1 kontaütytan intag ett klart ange Minsta beaktnlngsuárda gliGhastigñet

eller hur länge en ebserwerEar gliülårllyttning skall inväntas).

Flera raepcrter en sägana mätare reäererar utan ilrágasáttande till Elkebus å Killey (1?7332 sem
seriver. "Helsing av gen statiska ?riktlønsknelfieienten (se son den erhålls med Jeees Hecñinel år
den enda metod sen kan relateras till ?brhállandena vid verklig äng". Deras analys Förelaller
mera tilleepear på stående än på gång och anknyter inte till då Tillgänglig och relevant*

litteratur :man trieologi och biünekanik.

Blend trieolggee anses alllse F iklionstale? (genna benämning skall ersätta ?riktigeskoe$?iciegt
.enligt reäøneenGasigner ?ren Sl , ??43 vara en funktiøn eu gliáhestigheten üch kanteätyten liksee
av nermafâraften se dess ?iesderiueta. Benämningarna eynahisä Friktignskgeçücientå

' ;? er eynaeisk? ?riätionstel skall alltså betesätae sem synanymer ?år eg

= 7,92. ñeger (19?33) Braun & Egeeer (iålåäg James åiäâäl;.-

gli§§*'?1

Funktige ace

Harriscg . halkan ål 3.3.

Friktiens?ale%s

8)? Harper et al.
Hed undantag ?år glidhassigheten har litteraturen sedan länge redovisat data 0
ebeegeeee variabler får nermal gång ge icke hele year. Se t.ex. Cunningham (1*

(1?313, Lañcreux ii??l§j lrcobs et al. ål??El, Hechge å Hehgn (§988).

e
S

eezmegtella ñäteeta om galkning ash glldning har geek varat svårare att Finna. Heg ca 48

einatigner au ska? üch Fårsüksgerso er? som gick p ett halt underlag registreraüe Peekins

i??E) säorárelsee ñed stroeaskog?0tggeefz iäüuiüü Hz gch gülureakliensEFaFTer hed en
skrivaeansleten piezoeleätrisk nåtplaltfgrm. Bring (i *ål redovisar rörelsedata ?ren
hêghestighetslilmnieg av åtta avsiktliga gch åtta oavsiktliga helkningar. .rings ärelidata

hårstaesae enellertiä Från två andra experiment áá inga rörelseGets registrereäes.

Exp
kam
{

2-3
,3

ä
3

*31

Perkins slutsats ii??El att den slatisäa ?riktionskgellicienten år gen mest relevanta ?år
prguning av halkeatstáed levde ?ärklaras av netgdens alltför eäga deteâtlonströskel får
glieheslzgh; er. (Senare har man ?.üx ändrat åsikt: Perkins & wilson, :§83, sleieer att den
dyganl 1

se
;4

.

l

'elklionen terde vara lika uikäig som den statiska.) Tidsderieering av p951tigesdata
eeá? 3 att eátbruset ?brstárks åLansnaener3 1988). Ge eartuarigs gligninger skall kanna
äeteâteres i get hastighels: ?eruell, gär vanliga sulmeterial levde ha sitt största ?riktigessal
ieellan §.fä gcñ 0.5 mfs enligt Cement å ilska? l9éü eller Ghlssang i???), så krävs alltså

relativt håg ?relsens ?år pgsitiansseeglingen gen sgggreet anpassaee analysmetgeer. n t denna
bakgrund uflgrmeees metggiken eelig? avsnitt 3.2 nedan.

ska

u
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VNORMAL $EUUENCE OF UNINTENTIOHAL EVENTS I ACCIDENT

OCLURRENCE
Contact Injuring

Activity Preccdtng Events Event Event

(see table 3)
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60030 Bridge Only two agencies par PE ore registerad Blank 0-- 3rd code r. .. .. ...I L.. .. .. 1

_._A_ - - _.n. a .1
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nurfnc-

 

Poor / r
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\
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Eggggmg En haikniycäa x?) registwerad med tre modeller. Från Strandberg (1?8331 eFter vänligt medqiuande au TaylcråFrancia Ltd
a) Hed enkaläysamødalåen ?år andas? en av de ?re angivna køüerna (enligt WHO, i?â?) regiatreras som huvudsaklig dödsorsak.
5) Med ISêa sekuensieila mødell regiatreras en avsiktlig aktiuiwef (ActivityJP ?lera oavsiktliga händelser (Event) ach flera yttre

?aktarer iâgency). Se t.ex. Strandberg (içäüb) reap Strandberg ii?833) Får akTiUÅTETS* och hánüelaeliator på svenska reap engelska.

c) Heü Fêlrráâetg augala mødell kan man även registrewa händelser (rektanglar) 05h betingelser äovaierf) Süñ har kunnat medverka (men

sam inte mad säkerhet har medverkat * streckaüe element) till den aktuella Skadanfwopphándelaen.



l
b
!

r) inelanüade cejekt

d? skadetyper

METGDEK

Några nudeller ?år elycksregistrering

I avsnitt 1.2 visades ett exempel pa att registreringsnodellen i tidigare yrkessåanestatistik
kunde leda till 'lluarliqa underskattningar av vissa risktakterer. I likhet med nanga andra
klassiåikationsecheean För 0?Ficiell alycksstatistik klumpar denna s.k. enkeltçpemadell inse alla
händelser och yttre Faktarer Fran varje olycka till en enda areek". üädeersaksstatistiäen i
Sverige baseras eckea pa data, som registrerats med enäeltyesneeellen enligt ICE (QHÖ: l?ö?).

?rate att åtminstene tre ICE-Rader år aepllcerhaea pa alyckan i ?iger Ba sa naete een
registrerande personalen Ceeejeetivt?) välja endast en av eeesa.

Hed enkeltypsnnaellen kenner han alltsa alltid att nndersäatta antalet olyckor av en viss typ. Ben
näetan gndtyckliga ?ärdelnigen ae en rzskFaetar (t.ex. hala ska?) mellan olika olyckstypen hänger
delvis saeean ned enkeltypeneáellens aternaga att benenála ett alyekefall som en sekeens av

eavsiktliga händelser med Flera riektaktarer inblanáane. Eessutüe är type eller nreaäsqrueeerna
sennenhlandningar ae:

e) aveiktliça aktiviteter (arsaâsgrupp nr 13 i tabell 21%
b? aaueiktlige händelser (nr ü?, 6%, 18, 12) i t ha; 2);a l

inr üü-üå acn nr 14 i tabell 2);
(nr 85, 669 88 i tabell 2).

Få? nen e?Ficiella statistiten över Fard- acn erbetsolyckor ?r.o.n. i???-01-31 utnyttjas en mer
avancerad seäueeeiell r*gieteeringsneäell av inFanmatienssçsteeet en areetsse*drr álââl vid
arbetarskyddsstyrelsen. Se Lagenlä? (1?833, Straneeerg (198824)j Anáerssnn & Lage lä? iiê833 ellee
Steenee-rg ål?87al Ca i % äeekeiptarer per olycketall registreras se 18%, sen eet kronnlagiska

eaenaedet eellan negüelsee een yttre Faktarer stFUEtseerae äe1.a. utitean areetsseaeeelenäettens
eeeeala eee'riunlnäanê enligt ?igen En. Ee ca 58 persenerJ sem keeae arbetsskeeeannálan ?en
Eiämreaastreritg, genearir Ferteáiäning gemensamt eeä geena eellanrae, far att äeena strektererang
eeall tia sa entç*iç ses nájllgt

e a tidigare are a$?1ciella statistik? redovisas
. ken (se t.ex. eu e 53%; 19833 enbart i scnenetiser ' '

t r-r pen alycka har registrerats? sa reeevisar Gen eêê';

*acne ner eneast en 5,2. huvudsaklig háeüeise (HeñåNBl ben enda' .

e t HeñäND aan H-TF nestane detk Med datnrpeegran enligt entydlga

PE'EEF, sen etçar från ett ?lertal av de registreraee deskripterenna.

Därigeeee minskar subjextieiteten i een 0??iciella statistiken, och samtidigt kan man genom
eeeeieluttag *sem 1 avsnitt 4.1 eeeen- ?a ?ram mer pataglag aan Getaljesad inêarmataan en al.a.
nalkalyckar. Eeellertie kan men inte -ens med Gen basta registreringsneeell* eeakte en riseêektar?

een ?aktiskt har ?äreenenzt it.ex. eattenflack på nalelg en een inte antyás pa naget sätt i
arbetsskadeelanketten. Risken ?är aneerekattningar kvarstår alltsa -am än på betydligt djupare
netelgeringsniea.

eensielle endellens krennlogiena sambaed inte ?3Det kansäe här eetones att een s^ r
- * all alltfâr begränsade atgärner. även en ingen

m
..

.3
;3

:- ?äruåxlas ned

s 1savealsaeband. Saüene fårea2l3n1a kan leda t eg :e

talks ;143: Eb sa att dra äazng east Förenyggs meä halåeakra sen?? så peâer äenna
tolkningemejlienet anca pe nenovet av kausala neeeller) sne exemplifieras ned ?eitrådet 1 ?igen

.var

Lu...

Feltrad kan da inte
. nu { -
l tiêrfåi et manønaekin systee är många ersakseleeent aeågliga att förutse.
anuänáas t är att ange olyckssannclikneten 1 absoluta tal. Liksen 1 enkeltypenndeller 05% i
sekveesiella nedeller, eá naste verkligheten också diskretiseeas vid ?eltradsanalysen. Sen exempel
ger ?igen 2: ingen leening betra§Fendez ii) deFinitienen nen teleeaneçraeeee ?år skceeas

nalknetetandå eller å?) vilken glidning sen går ett fall GUüáülkligt. Sadena ?neger kan inte
besvares etan experieeetell analys av gaeçens, haläningens nen ?allets egnansk.
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?'
13

FS? att kunna bêdêns hur halknetstáñü has gaia och skor akall kanna mätas ap_a?atiüt,
' 0 h e

genan%áráes
12% gåñgñåtninçar i labaratariuñ med Fyra silke fårs"55§er5335r tea ävinna ac tr aån nêé
trappsåångäêr ñêålåñ 1.51â ech 1.?im3 ash ?yra a;ika ett üüeâler. ?åre en §51 av ?årsökên Sñêfåês

des kra?tñátanêe plattan i gängäanan med diskmêd-151äsninç i aliäa kancentratian-r. Urvalet av
?êräákåêetingelser audag enêaat att spänna åts? ett brett intervall aa gaägkêraätêtistiäa 05h
halkmctâtáná - 23 att ge regaltatg 55% är re$FESEñtativa §6? narmsipaêulatianen av arbetare? att?
ash çsnçunderlag.

Exçerinênten Ltêerääâ pa en ;Esa gáagüana med ciräa N§?E'§ längd; varav En var mätzsn ?år
PárELSEAartlagçrznç. åraåtpâstäan var znwygga i aitten av mátzsnew Ken éaläes ?öre varge fåraär,
?5: at* FåFSBJSBEPEüñêü :ntê Sâüllê veta 0a kra?t:iat*3n va: torr §31"r Sñüfü Eventaeâla ?alá
üejäaáea av an harlsüntêilt vårtlg 5519 32:53 ech äntra atçaräer vidtaga ?ar att fa nçrm"1 gang

:ch ?är att de lñtfâç:áäê Qiidñlñçå?ñ late säutle dara varüen frawtqzngate eller aterhalåna
Stegêrekuênsen ?3; :§33 iiê eller 13% E?E§ par nine? aagacs meg -r ñêfrüñêñ.

-äger i ñåfiêñêñ ?är tai? aliaa punk 0!- - _ u'-

aEF ?d

rüñøñt
saeøscnen ücä åkarna ?egistreraá

at). Hög sañplingsêrekueas år "
áeteäfiansträskeln ?är g

då ñêä att üptüeåektraüisk? ins -n,

iüüaásta skaål ägnas tidSüeriueraä u

Sen

  

  

Stáäär3?tens starâek? riktning ach angreppsçunkt avtändes kantinuerligt; aa Gen eaa skon haäe
satts naä pa trattplattan, Eüñ är av pÅEEOêlextrisk typ iäiatlerê. SangaüalyssyaiEñet hå?
vrâarsnglägtn :tvstxåats av 5§3?a§55@ü å Lancñanmar (1???3.

x-koordinat

(m)
1.81 1

x Koordinatför kiackens .
bakkant

o Koordinat för stödkraftens g
angreppspunkt

5

3

I

Ls-
!

D

°1
O

0 . x

D
X

0 I '

1 5 $ B » I 5'

TID
1.4 I 7 i

0.0952 0.1904 (sek)
kWW_-_

Både sula Lndast klackens bak-
Hälisättning och klack kant i kontakt med

i kontakt underlaget

med under- (Fotvinkei > 00)
kaget
(Fotvinkel
1:5 OO)

Fiüü? S ?2%5?i<a kåü?diñå?êñ i gangriktniñçen Får kâackens baääaat âüeráänaä?råa
âêisçats ;râiâzansüata* 35% ?är stääära?ten5 angrêägspuaät ibêtáäaad tran -raftgiat*eçat33 E

detta ?årséä användêa tratotfle? mec markerad klacxbaääant. E?Ter drygt ;ti sekund iy tea åüiâü

men ej klacäen Fran snäerla -1 p.g.a. nalkning ncñ ?aå1. 2 Ge 13 sampel äá kra?t- 35h
pcsitiünsäüsräiñaterna berâe sammantåila; var Ekiäânåäens standaräacuiäelåe ämm ash éess

Maxauvikelse ?mn.
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Rádata Från äe detaranslutna nätinetrvnenten bearbetadee senare med epecialprogran För gång* ach
heläningsaneäye, saa bi.e. omvandlede punktiägena till uznkiar 0th hastigäeter. ânalgsreeultaten
gav ücäsá näjiighet att kontrallera om gängen varit normal ech utan tendenser att påverka
haikningerisken.

Pa basis av utförda ?eluppskattningar (Lanshamnar å Strandberg, 1983a) beaktedes glidrörelser bara
om gliähaetigheten översäred 0.05 His. Tröekeluårdet ?är detektion av glidsträcka var ca 4 mm.

.5. sed

5.*i.. 4

weekemetodik och mätnoggranehet redouisas i detalj av Lanehemmar & Strandberg (1988), bl
fiee? 32 een iâluetrerar nüggraenñeten i kcardznetdate. äegra resultat återfinns i avsnitt

Friätioneskattnieq ech Fallrákning vid gång på sluten triangelbana

Gen.?ärsöken enligt áetta eusnit? genomfärees För att bilda §5cit" tiil den interlaboratoriella
utvärderingen av ualiditeten irealisnen, giltigheten) has olika gångfriktionsmätare och
*nätmeteder, see beekeive : nästa avsnitt (3.4). De verkliga gánq?riktionsuárdena får 13 oliäa
beeingelser (d.u.s. kcnbinatianer av ska, gaia och enäråmedel) Faststäildee genom att varje
färsäkseerson álades att gå Fertast möjligt ?en varv rvnt en triange1?ernad bana meü een eäieella
hetingelsen. Se figur 4. Då? visas ackeá glidskenürna För eåkeräeteselen, som skyddaee
?åreêkepersonerne mer eäader uiä eu. Fall.

 

een envänäee ia teiançulära çáegbanarna ach gâidekenernaRyr

n_n ee$inner sig äøer kra?tele.fen, sen är aneluteñ tili eatern i manekaeevagnee
i üilden.

eeapp 3.

Uarutieerea anuånáee deie ?är att raegerdna betingelserna ierdinalekala - den kantinuerliga rengen
ge inäervaiiekalaä 0:e dels ?är att beräkna ett geneeenietligteeäágt avsnitt 3.4 ger seek en 513

a) ?är varje betingelse.?riktianeU?nyttjanáe åkuaeekal
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Detta tidgäaserade ?riktiansutnpttiañde åTFüäj inneháåler aiåtsá inte mer defaljeraö in?arna?ian
än meüeävård-? över 9?? hair varg. Eåb?är -üch e??erson gång?örsöksdata skväle utgöra ?acit för áe
apparativa ? iåtion5ñátningarna- upçnättes acksá de verkliga krafterna mellan ska sch gala som
?ankiian au Tlüêü vaéer ett steg ii ?riengelns rätvinkliga hörn) par UêFU. Dessa mäYQingar
utçärdes ñêd en áataransluten piezseieätrisk kraFäpiatta. äeá áa?erçrü§ram beräknaäes
Frikticnsutnyrtjanüet ?är min av de trettcn beting315êrna. Eftergom det är mycket ?idsädanäe á??

?lytta kra?talattan mellan §9 niika galvên var det inte praktiskt någiigi att samla in

kraçtçla?teäata ?6: *213 äêtingsåser.

äraftplattsn ger 9?? rea? abjaktiu? värde ;á áet verkliga Friktiansutnyttganäe?? ganøm a?? san
i *al ' ver?1äaâkra?târnag Suñ seáan üivid rss nes u.ranärai Sen ger äáräar et?
riktiansmátt än uarutiüsdats. A andra aldan ger kra??plat?an äara inFürmatiün Gm

g gar varv, nedan varvtideñ repreaeñtêrar Eeteeaäet anger ca 2% steg.
4'
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Data ?ren äreftplattan iesaslades nes en ?rekvens av 503 Hz, vilket gav ca EEG vården ?är et?
stegi Utváreeeingen gjeedes se ett medelvärdet au ?riktionsuinyttgaeâet (kusten neläan

harisenâalkra?? och vertisaäkraFt) beräknades för hela städfesen pá kra?telattae. Därvid nedteçs
bara de värden så vertikaikraäten översteg 282 av kroppstyngøee. De vertikaikraffen år eiåt?ör

liten blir nämligen kustbestánningen beeä?ted neü stars Fel. Ett exempel på uepmåtta herisentai*,
uertikalkra?ter och beräknat ?riktlansuwnyTtgande visas i ?igur S. anser detta steg var

eedeluârdet För ?riktáünsutñyttjanüet ü.2?.

3-1?5 äraçteaseeade Friktiansü?teg (KFU) gåeFårdes med varssidseeserade ?riktiensuttag Från
F 'vinesmaéeller nes üâiks kamelexitety varvis den högsta serrelatiensäoefåicienten åö.??3

äs med see enäisste beräkningsseeellen. Se Lanshammar å Strandberg ii?83e) och Stress* rg

1153 har använts ?är de s.k. ?FU-värdena nedan, baseras
ceiereesr se mycket ses den tillgångâiea ?riksieeen medger

.

antaganüet a?? ?örsékseer-
Denne enkla eeräeniegsnsäeii, sas al

' s n n .c
änder ?årets heivan av en re:

a

a s

?rätase så och dåre?ter eramsar med sanna kraft anser resten av

ressteácksn. äsdeilee ger F ljsnse relation Hellas varutiå (T) üch ?rikâiensuttag (TFU):

k
7T1§ w "«w m .§3

2?
T

.53 (med einensionen seeünä i kvadrat) år en konstant som ges av trissgeâsidoreas
:Reser rátvinsiig triengeä med ca 12 meters üskrefs).

§4
(1

?är ert dessa enkla nadelå *Rail vara reaiistlsk; äraus slå
uersligee usnçtsiar ses i: 1 áäiga ?eiktioeen ?111 att s

; e ,

* -osspersenerne hela tiden
u seg . l . . -ke has?1geeten. ñår?ér

insteuersses ?ersäxssersanerna n ggrent seriçtåigt ash muesâigt. âe sick ackse fräsa pe ef
hágêeiätiüessslu :ense ?ersoeen inledâes. ?ears aesta alir ñêTUPllgIvis sedelien ere* 4

den tiligángåiga Feistienen (äráktáenstaletê är extremt håg, säteesem en ?årsåkseersen
arsa? accelerera hur eycset sen heisr ech dels inte kan gå med hur håg hastighet ses hel

Ren när alltså et. fristioestak aven?är vilket ytterligare seeing av friktions?elet endes? ger
nergåneâla änüeiegar 1 uppnåtts eeev?icee. Bette tas är uppenbarligen beroeeee av iediuieens

?yszska eresfeåiünsFáeságe. ?er at? det s.k. ?rzktionstaket infe skulle haena änder ?riktieestalet
i

...4

se. ?lera betingelser sed prektzsä hela? sk ver Försässgersnnerna unga ach ?wisse.

?äesekseersaeer (t.ex. äldre eller réreâsehinärade) skuile GET inte ha varit
«k 1je selåen äe nes? extresa betingelserna elenä de §3 utveläe. §9? seäömües ses

' ? at: en annan geeee av ?ärsäkspeesener skalle rangordns de meeeâhala
.e *f DerFär ansågs set ecssá acceetaeeåt e?? se ense?? eañliqe
syäte att minska antsäe? erêarüerliga skassorleäar.

Frr att geeg?öesêeséete skalle kunna användas -om ?351% vid apparafutuäreerzngee kräväes
L ' a *llneder mellan Flertale? av de 13 äeâiegeåsernas sangçriätionsvärsen. Dáeåör:L

H

27
51

"
5.

.:

e) usides den avennåmeáa esçäo?y-isäa ?reduktionsneføden ace beteenáemátten (KFü och TFQ) pås

-. s1náee seridning än suejektiue eedåsningar enlig?lerienen; vi:
esperiseesalpsy

b? aeuaeües 12 ?sesakseerseeer i s:?te a?? neebeinga seriáeingen ?år besineeiserees
?FU-hes'leárüee Que: fersökspeesenee;

c) valees betingelseees enlig? ?abeâl 3, se att uariationsvidden För ?FU skulie bli sine,
a?? eefineelseene elev nágctsenár ?ördeåeáe över det TFU*in?erue11; som kan täckas av unga ?Fiska
Män; V
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d) permaterades presentatiünsordningen ?är 12 av betingelserna mellan de 12 ?örsökspersonerna, så
ett Grönings-9 inläFRZHQS' och uttröttninqseffeieer skulle jämnss ut i uarje betingelses
TFU-nedelväráe över de 12 ?örsökspeesenern33

3?) så att 31.3. Föesökspersonens dagsfern kunäe kontrolleras. Varia försákspersøn
medverkaee i 3 ses'ioner (separerade i tiden med minst en lunchrests mellanrum) med ä

r e r session - ?bruten een inledaeüe testen på re?erensbetinge1sen.

4 sem beüéedes ha sitt Frikåianstel betydligt över äet s.k. ?rikticnstaketå och ses
*een tziâät högsta gänghastiçhet stan haläningsr. Detta gav upphov till antagandet att några

4senäaraê egenskaper hes Vissa betingelser minskar se? praktiska halkmctstándet sten

s betingelsens çáeg?riktionsmeüelvärde (TFH). Utan ytterâigare kunskap om dessa
".eeläa ve skaper kan inte 011%

av gánq?riktienen. I 0
:

betingeäsers hälküü?5fáüd rangcrcnas enbart uti?rán nätningar

sereringä Gch -

a
arJe test pr tüsollêördes däråör alla haisningar (glidning med syniiq0

så erhetsllean sirácät) av es ebservstör.D
J

;.
.J

F
J

J
u
n
'

,0...

Eesultaten ?ren gångvorsääen redevises i avsnitt 4.3.

Eåe?ére1see av ?riktionsvárden Från olika apparaeer ace nåtnetoáer

vid början av denna studie hade skei?tiiga rapporter blivit kända över ár§gt 76 alika tyger av
apparater ?se sátning av geng?riktzøn ise t.ex. BaneFelá; 1981 ach Strandberg, 1?33b3, äed
utgångseunä: ?rån Förut genamförda studier (se avsnitt 3.2 och avsnitt 4.2 eller Strandberg &
Laeshammar, i?81) tillfrågades innehaverna au Ge ñESY cmskrivna eller teoretiskt hest lovande
?riktiansnääazea ae de ville delta i apparat- ace nesodjánföreâsen. Pasitiva svar eräöils ?är nia
såtsppsrseer.

 

. . 'vn __ .

  
eatingelserna i ?a

a med inlegea? aljeu x ?vån -',0
5 emánstraä Bauiniöesula sen ej anuánâs

av

15

51

S019) ;evexsd piattor iniSan; slät ach homogen
x i ses skrevåig texter p.§.a. inblanäade kusr?skristalåer.
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Be tre mätertyperñe á, C ace G i tabelå e kande lånas in till gänglaboretoriet i Solna (se ?igur
43. Inneeeuerne av de återståenee eex apparaterna i Tabell 4 önskaee själva geeonfere mätnieearnf.

Be fåreáge äär?er med likadaet materiel (gala, suler eller hela ekar och smärjeedel), sen ingick i
qáegféreekene trerten betingelser ise tabell 3 och figur å). Fereeäsprotokell ach äiåalyeaeee
åetaljerade anvisningar sändes ockeá ut till áeltagarna, enn hade sin eeevist i Sverige)
Uäettyskland; Frankrike 0th u.e.e. även åiarerztannien var representera? genom den e.k. Britien
Portable Seidrr-eietanee Tester (en pendele uiekelutelag visar FriktiünsenergiFörlueten - separat
e i ?eeeli 4).

i ?ren qáng$§rsökee afäentiigqgerees innan de eppareteeeczfika Frietiüneváreeea (åFü)
?leeeieeree redeuasers från 3113 nlo mätertyperne. Fran äe 9 nåfeeearaterne erhölls 3%'5 ee i

silke åFv-seri r; eFtereee reeeta eunde utvärderas pá cliee eätt För ?vä av ee s.k.
e eeeihjâ r Taeell 43, och e?tereon olika nåfresultet erhålls medt : *tereree ieppa aterne D och E i
elika seemeeaeer ?år apeereterna 3; C, F, G üch I i tabell å.

Te? 1? E? meteeer med alika uppsättningar Frikeionseárüen ?är de 13 betingeleerna eteá alltsa tiil
agenda ?er jämförelser, en men till ee 24 ñFU-upesäteningarea (metod 4*2? i tabell 4) lägger

geneäêreekeee eee imeiee 33; T?ü åneted i i tabell 4) ace varutieseaserede ?riktionsuânyttgaeeen

eeli ? en eer eonplicerad medelâ (nerod E) än ?ör TFU-beräkningen enligt avsnitt 3.3.

För att ra et? áeersiktlig? ne?? pá övereneetåne'åsen mellan de elixa metederee bereäe'áee 1 eater
iden iiegâra? ereeuâtmoeeetkerrelatieneeoeffieienien tiga), ?är varje metedpars ?riätiensuården (a
ree e) eü hänsyn ?113 eäla (n=133 eller en del av de treteen betingelserea isufrix i):

in Iyi

     

Iáxi ?33 W T

m
RFU w Epm % gg;

E E
5.: *. 2* »x 1 M' 'i :3513. 3

E Zixi 3 m i i Ziyi 3 m 3
u n

öär 2 eeteeäeer eeeeerieg §89? Sü?§i19t i

De aeperetiue metader, sea gav åFU med håg kerrelatiaeekaeräicient i par med ?§5; skulle därigenom
kunna errreäeee see ner veiiee en neteder ñêd signifiäen? lägre korreleticeekee? icient. Se kaiunn
i i ?eE'll ?. kereelatienseeeF?1cieet. En sådan eigniFieans skulle enkelt kunna prävae med et?
eálkeet setrgce får erenGerdeuuikelsen Fer åee. Eñellerfiü ?öruteätter äeete e?? de ?refren'

beringeâee nes ärlktiüeseerden var normalrereeleee. valet av betingelser gjereee dock ñEPS neä
eiete en ,n rektangelerfbrdeinzng -etniesreee ?år ?Färdere.

Huruvida ?en genfeeet T?ü ?är två olika epparatiua neteder ace QFvauepsáttningar var sigei?ikeef
eiiee; epeeäetiaeee üárçár 1 stallet genea en apprexinatiu eeráening av stenäereeeuiäeleen Fer âem

-ueiçree kaadreteumman av äe tillsket? inegatiua och pneitive) 1 Eee? sen erhölls) de varje
eeeineeleee friktzünemeeeâeáreen ie?? resp TFH) ekedee een minskeeee med en etanderdauuieeiee.
ñåtpreteküllen inneheäl ge ?riâtioneuárden ?ren ?lera oeseruetzoner ger betingelee.

äette ?éråerenäe ?ör signerieeneerenin_; een iigger till greeá Fer uneerstrykningerea i Teeeåi ??
nedrär dece ett ee eeree med segra QFU-sprideinger ?'reraller ha en eaeneiiäeereêöreeåneng ?är
eerreieezenseeeWiciemee3 sen är etereçee ikensee eráeemátigtä langt ever eer eereeñeee

âpenuereet ?år meteden i?re§e.

-E§tereen ?riktioneuärdeskarreâetienen iêêul er et? mer? på det Eingára eaeeenáet mellan data ?rea
tva eereeer; neráeneees ecese rengåerrelarienen (Rär) får'elle eeteepar. riktleneeáreene :i een
yi i eeveteee (2) even erearees då med de två netadernas kontinueråige rangtel Fer uarge
betingelse :r En aepereriv meted kan ju.eeses ge eyeâet valiáe reeultet även em eees åFeveereen
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har ett elinjârt samband nes T?U-väräena. Betydiigt viätigare än ett linjärt samband är att
betiüçeisernai ?ångüráñing i âFU är iiäaäan son 1 ?F3. ânnars riskerar nan att de apparatiua
nätresultafen Férürdar haia gaia och skur eller avråder ?rån bra produkter.

Får üissa betingelser ech metoder vår sk*11naüen neilan tvâ ?riätionsvárden aináre än resçektive
standaräauuikelse. Får at? äunna ta hänsyn till .iknande överlappninqar vid rangorañi gen
utvecäåaäês prüCEüüPE? och datarprogran ?är äeráänlng av kontinverliga ranger.

1 .

'
D
:
I

Utiâran añ?agandet att de uppnåtta ?riktiansväräena ?är earje hetingelse (18 värden per b-11ngelse
raçpcrteraües in ?råa då ?155?a nåtmetcáerna UTüñ från gängFörsök 51% in reáauisaáê §2 várüem)

wa? nermal?ördeiaáe, 53 ;eräknadês den äañiinueråiga rañçên på 3 busrlapçnigçen mellan de
ingåenda §M11ü§9359?ñ55 ö?üelningas. Exempel: Sn natuárdes?erüein1nçen För åstiñgeäserna i ' '

' 3 2 ' > ?Füjk
* T

iscü antas vara ärekünmandeê ;ekar på av: sannülixheten är 232 ?är a?? åFU1 sa
*$13Öê185 rar ?3;9? 1 :S 2211 i och 1.'3 1131 3. ñeö diaäret raageräning säüâie inrangen vari? i

San âen?iwu-r1iga "Fu-range: ?är varje betingeåse äES?ánáes acäåi çEñüä att ü'räkna ñeüeäuärdet
(HR) av Ge §2 ?årsäxsgêrSünernas öisäreta ranger. 32555 kantinüerllçå rangfal utnyttjaäes alltså
;3 samma sätt 50m ?rik:?: euärdana) ?Gr att beråäna karre atiünakaeêFi°ienterna fâär) ?är varje

' rngeräñmgarj uiläa kan betragtas sen en säags inTervallskaåer ?är den

T

eiüågars KüüTiñuerzlg

aurvaåüa psçuåationen ingelser.

:
L
U

ESültaten av metadjámfárêlserna redavisa:i avsnitt 4.â.

Validering au hydradynanisâ äråneringsnüceil med hjälp av en friätiünsnåtare

äggvita?en ?Tan çåñgIGPEüKEñ eallçt avanitt 6 3 aekaüe i saana rik?ning san en enäeä hydrünekanáak
ncüeål av ?Uiåñå ägunkfärlrgg genes äen snörganüe vä?5äan I Müüeilen (som häñtats Från ägare,

i???: äETra«*ar *en 8?? guåeiement aan en skiva) vara neäre yta å sjunker inårá?? gen m en
Eå?Såâçi§F; 58m har visäasi:2å-n u. Skivañ ;ressaå nada? av na?malkra?ten ä från ?aten. å??er
:issa §0rênk1ance sn*aga"der äga ñåñ ut1?ráñ Eêçwolüs êkuatzan ange et? üatemazlsat Såñbåñü meåian

akivans haga h áver golvytans medelplan och tzaen ? e?ter det att skivan bärgade agunka genam
astsks?1läan Gm filmens tjocklea anTas vara lika aed skivhágden hü vid tiüen :3012.P ech 0a hö är
açcket s?ørre än 1, så kan ?iintjcckåekens inverkan Försummas. Da erháiles ekva?1an (3)? där K är
§1 ?ornäuáétaut

Eáüe farsaäsreauåtaten üCü moüellen #155? att gångFriktianen minskar ñêd sked uiskasitE? u ash 93
aäante kenåaä?vtå å; åñliçt ñeäelâen cch ekuatisn (3) mcisuaraa östra av at? suisns uertiäaia
avstånü % ?111 goiuäeläçgnlngens medelyta inte hinner §11 tillräckligt litet içá den tid 1, 50a
STdF ?iLi :355 e$ter lacälséttninçen * jámçer ?30911 &) får att sulans draperinç omkring
gala?? *s ?appar skaâå aedge san a höga ?riktisnsu?nyttjande, som med mindre viakesitet eller

keñtaatvfa

Für att ?3 en spçfattning åh valiäit9?2n hos denna madeåi och has ekuarlsn äåêg varieraäes
ulsküsl*et tu?? kontaktarea {å« aan sgunktiü i?! 1 särskiláa experiment ñêd FriätiaPSäatsren G 1

+aü-11 4 aizperinenten utåâräes 412 åraezarsåyáäastçrelaen 59m ett examensaräete av *uá T-knolcgêr

vad g?å Se âinsnait e ?aleag i ê* äenna mätare; Fiäç*g base Gê35§é?iññáñ sig?? sag ;e å??? sin
36? :a: aarreieraäe med ?Fä Se 3255111 4 4 näsan

?ra?iäiast:?utets s.k. hrüñaoagnar

:'uå, ilka är åüçglade 1111 et?
?raafárligçag en ä :vingar näthguler att ?siera ñâd en
?eriäerihait'

1:
lghât (v) 56% är mindrê än reFarenshjuåens. Barigenün ugçåanmer en branskraf? §3

Ficü hsr üTUeC§Ä ts

v?:; i?83 ech G

:E-

VTI MEDDELANDE 387



IL6

nâthjuletk ena är direkt propartienell mot det rådande ?rikainnetalet mellan näthjul och unáeriag.
'Brenskraåten avkanns i kenjan een en tradtöjningsgivare ach indikeras åefter diuieinn ned
nätnjulebelaETningen) som ett ?rikticnstai på ett uiearinearunent.

i nessa ?arena betraLEades et? element pa nåthjulets periferi som en säiua; vare yta å (aa tiäen
1=k/u; där R är en konstant som berör av nathjulets radie) sänks ungefär vertikalt ? 'ran kaniakten

ned den ?nia uátekeytan tills dess elenent är i satt nedereta Kåge på höjden n över 9 lvn;deiytan.
Alla experiment g-nan?ärdes pa Sanna typ av gniuunderiagi ned sanna sulnaterial panäthjulåperiferin Ch enbart eg glyceriñ (av olika uisknsitet, a) som uáaskeekikt. EarFár anaage
att ett viset indiäera? ?riktinnstal (F) svarade ent en ücn endast en sjunknöjd än) ?är
natnjuâsperiFe ine n*dersfa §91-

Genan a?? i exnerinenten variera Fidns ach nätnjulperiferins hastighet iu=kft>, kande sanna
Friäaioastai iacn därigencn sanna sjunkhnjd, h) uppnáe med Flera nlika vännen pa viskositet u nan
sulaeea n=ca (arean antas vara pr nortianell mot bredden b hos den ;latte näthguleperi?erin3.
Jän?êe ?inne ?3.

:är _

'25?le1. .a:0

 
?isen ? Exeerinentell uteäenering av eäuatinnerna (3) - (63 men ?riktinnsnåneagnen Fida

snuten de ?yra nätngelen till höger; enn användes vid netadgän?örelsen enligt avenit? 3.4,
ningeaälldes tva natnjel ned naiva bredden Far nesea experiment.

eläening av ?riktinnstalet ga visarinstrunentet ggürdes da Finne ?laggar paeeeraáe Den
?anslutna fareceââen För santidiq registrering av hastigheten.

apparat ü i tabell å).

i rd
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3.

Ãl7

n;

Betrakta ?ua sáüana ?årssxsserier meä av??ix i respektive 2. Eçxersan Fi=$2 blir i eâvatiün (3)
hi=ñ3 sch:

.u .oc
.

;1- :I:

ä vi i: hl? K U2 ia m2:
www W_WMMWMWMM x WMMMMWWMMWWMMW gå;

å kfui M Hfuâ

Gm ?ormäansYarten :, áentaåtlangden c, narnalkra?ten H och sen njülradierelaterade konstanäen ä
kan anses 1;kacana 1 Sets ?eriak-aerzerna) så kan iåê ?orenkias ?111

3

f..-

ui US (hä)
.u ...a 1.- v." 3 ...0 I... nn mv mm0.00 nu. 00a nu '000

m
5...

U2 vi åbi)

»En endast uiskaaiteten u faen ej breüden b) ändras mellan ;brsákaserierna 3 resp 5 kan sambanüet

Förenklas ?T?EP11§57*:

va 04
nu .000 '0.0 »m :3 .nu .On .00. nu' i: än,

nu

. 0...)

in) '4 U 3:3

ñoäeåi-n äaäan eäuatian (3) kan allfsá anses valid; en hägerleäet är liäa med vån51erleüef 1
'kva71an få) elle* (5), Gå nätaren visar sanna friätiansvárde i äaäa ?årêöksserierna (i weap E

eller 3 res; 42

Eäterasm aan U?nytfgaáe ?riktxanamátsren iFidoä :iáigare hade uppvisa? den äägsza küfrêláfiüüêñ
'Graöken i hastighetsintêruaålet ä.imäs< u (1.8ñf5 áse metoü 23 och 24 i Tabell 3 och

5.
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'564/6(Jl?%)

1.8

RäSUL7AT

I detta k'pitel reöevisas resultaten Från ?en olika studier med sañaa avsnittsindelning 53m i
kapitel 3. äesuitaten i avsni?t 4.X har alltså tagits ?ram med Gen ?örsékåä5?od1ä, som beäkrivs i
avañift 3 X svan.

Yräesqrupper och situationer speciellt utsatta För halkalycxar

Sênem att en seävenszêll noüeil (se figur 2%* 'nçancs seüan i??? vin re.:$tr351ngen au
arbe*5skadar 1 :Så ianarnatianssystemêt en srbetssäadar39 har fåera specialutxag kunnat 9153 a??
haläyzng lec-r ?1:1 atsäillzg? ?lera arbetssaacor, än aaä gen ?idigare enkeå%ygenoüeilen gsu

intryck a; Fzgur Eb lläustrerar gra?iskt bl.a. att 5337 (éää) av 2??? års 13827 registrerade
halkalyckür iedüe *ill ?311 på De{1ntiig nivå.

hindra än hälFten av halkalyckarna skuiie alltså ha redauisata med den tidigare ankeltyçsñodeller
Jáaçár älgar 5a, son visar att antalet halks§adar med ?513 på befintlig nivå var ungefär Getaanma
åäååá) under i??5. ga kunde man emellertid inta -sásan i Figür 35 ?år i???- ;ävisa att halkning
haáe iñiê?? minst en ?gärdeäeå (16835:) av ?aiäen till lägre nivå (áäii5?3. Eaäsâiypsaaäsiien

ååiâäst? av halkoiycknrna äran Fall i??? base râgistrerats
Se ánäersaan & Lagerlc? ii?83> ?år ytterizgare Gaia.

'THCskçlâe inte heller ha meägiuit att åfÃ
sam håläningar.

4a$8$w _._ b
I \\ \y -..\

)

o)
.I . 'Falls on

the level

IOáGá pose:

   
On the lr:ch On thelevc år

,Shipping-'Y Tripping,

and other

Mázazz)

  

To Lower level_
955.2 (43%)

fällts tt>

lower' [cum

 

FHLLS
(WWW CaScs (WS) SPECIFIED mus

élJlCQSCS
[63!? mSes

?igur 3 Ytáaagrañ äuer reg15?reraáe haåä-å Sñüêäâiñ§5 g ücñ ?alialyckar ?är äen sf?1519125
å?üä?ê§råü§5?åfiåtik6ñ. §9 aliâa Eektararnaa ?tar år praçürtianella mat antaiât agadcr ?är
?êåçêáf 'i '

a; i _; Earê präeaskadestat15?1%ens enkeltypanodell kunde halkning enáast regiätperaa san

unáergrup§ 111 ?311 på beåintlig nivå. Snubbling üch anära håüêêläê? 50m ?öregár faäi §3
Deåzntllg aivá Färäea till dêñ anára vnüergruçgenw

§2 ñed ?Sms seävanszêåia mcäeiä kan halkning; snubälingâ ?alá på äeäzntlig nivå och ?all till
lägre nzvá speciäiceras var ?är sig.
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Äl9

Även naaga överbelastningssaaear arsakasau halkning: Skadehaneelsen äuerbelastnang av arappsee1
hade registrerats i 382 '3?Eâst3 av ae 13563 halkolyckerJ som under i??? äraäbade arbetstagare (ej
egeafäretaçare etc.). Fran aktivitetsdata kan man utläsa att 132 tiöEEst) av dessa 13583
halkciçcacr inträffade under nanueâl tärning elier lyftning och erçgt BZ iöêâst; under städning
ie ler rengöring. Flertalet av äessa halkalyekar inträffade dock vid förfiyttning tili fots.

I nagra specialuttag ae :saae g
manga av eessa farorsakades av ha
a.vks. tax). eedelant'l sgu' s dock betyeligt hägre får äessa
belastningssjaeeaaar iSe,8 s 1 är för halkalyctarna med ryggsäada (22.5
sgusaaearê. ñedianeareena fraagar ej av eessa specialuttag, men san jämförelse kan naanas att

'ateamaraa ifâü hade ;tt meeelvarde pa 43 *jekdagar per skada medan eeáianeärdet lag aa §3
r (as a SCB, ifäêi.

r a*a

r (1913st d.v.s. 12%) sen av belastningssjetaamar tâiêâst
. 9 F

3

5+
5.1.

m *3 :I
.

*1
3 se m m ..

.u
l

Eaiigt ett annat saecialettag om de iiçåi registrerade halkaâycäorna fran ifâü orsakade dessa ca
EEâüêê sguaeaear eläer i genomsnitt 26.? dagar per saaea. Halaeåycaor tycks alltsa medföra snarare
skadar än een genamsnittliga arbetsolycaang san under i?80 resulterade i 29 sjutersáttningseagar.

Biand i??? ars halaelycaor intråffaee angefar lika många inne saa nte. Trappor haae angivits sam

enderlag i 122 aärav och fordan i BZ. Ena eller is föreaan vid 3323 vatten uid 132 ach
*sabrjaedeit vie 32 av de ca ?üüü salaelycaor, där nágan yttre faster registrerats 1 anslutning
till halkaingshänaelsee (gaarar figur 2b).

âagra yrkesgrupper, san unaer i??? var särskllt utsatta för halkalycaor, har angivits i taeell 5.
Sedan kalkning seeeerEaäe tili 112 (13 Qâst) av alla 113292 arbetsolycasfall eetta ar, sa var
raieaaeelen 382 för varaaud ach 232 far stadpersanal. Qárenot hade såakteri- ace

charaateriareetare en minere andel ealaalecaar (623 en genanseittet får alla yrken. Bette kan
kanske taåkas sa att eaåariskee ar satsaiit stor eara an halkan egetraeer platsligt ach

averrassaeee. Emellertia blir halaaneeien ca itä, en man bortser fran Get stora översaattet av
slintnangsalycker för siakteri- och charkuteriareetare, d.v.s. aaz jaafört med 5.52 i genonsnitt
får alla yrken. eu hygienisaa ska; måste ge liesmedelsarbetare utebli fran areetet även vid

lindriga searstadar.'

Krafter ach räreiser via piötslig halkning

I flertaiet av de 124 registrerade gangexperimenten enligt avsnitt 3.2 gled klacken pa
iraftplattan i anslutning till kistanedsattnangen. Se tabell 7 Gliürárelserna var ofta helt
amärkliga för försaaseersanen ach inträffaáe även vid torr kraftplatta. Resultaten står i samklang
eeü tribalegies ace vägtrafikfarstniagens erfarenheter av uiskaelastisaa naterial teuani ø.üyi.?.

Jämför avsnitt 2.3 aven. Inga patagliqa och väldefinierade friktianskrafter anses kunna ueptraaa

aea dessa nateraaå utan gliärárelse i aantaatetañ iglaahastighetea kan Gate vara så liten] att een

är svar att påvisa via kertuariga kraftfarlopp).

?esultaten staejer alltsa apefattningea att frittiensegeeskaperna vie gladning ar aegárande får
att halkning ach fall saail sanna unäuikas. Den statiska s.k. vilofrtattanseaefficienten torde
spela en anderereaae relä -speciellt 0a Gen ears app ned snärjaeeel efter mer än nagra hundraeels

sekunders äantakttid. Gala* ace suiyteraas texter ach dräneringsfarnaga far aa mindre eetydelse en
vid uerälig gang,

H

I es har reaaaisaee farsaaen resalteraae Eiarareiseraa i stard gangeaåans och fait? endast en de
var fraeatriatate aea førsten anäer stegets uppbranseinçsskeae emeeelbart efter

<1acanedsattningea. Saeana gåiaaingar påvisades 1 3? tassar? uarau 23 ledde till fall; san

eeteades av selen. 1 fyra av de avriea 16 farsakeñ ateruanns balansen aee agalp "e eareraade arn-

ace benrer-åser, men i flertaiet av dessa färblee baiansee astbre. Janfar tabeil á. Föåjaad;
resultatexenpel harrer fran de aaanea 3? fársåaen med franatriktad glidning. Se acasa fiqar ?.
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a GRIP SKID: sug-stick c SKID: faH d.
Sliding ve ocity
peak: 0.28 m/s

D 2 A] B 2 A1 B 2 EVENtâ

 

A m 0

  

1 Skid start
3 _ - 3 2 Record end

HEEL 2 - /_\øfz 2 A Studied foot's hee1 strike
FORNARD B Other foot's toe-off
VELOCITY 1 b // 1 C Other foot's hee1 strike

- ' ' - f0 __ V \/M N __ O 0 Stud1ed foot s toe of

GAIT PHASES

M

N N A-D: Studied foot's stance phase
B-C Other foot's swing phase
A-B and C-D: Doub1e stance phase

100 - - 100 A-C represents one step

FORWARD.
Computer drawings

:ORCE 4x. with recorded
rom så.. . .

. u _.__. _____ . poswt10n data
studwed 0 N N 0 from GRIP experiment
foot

400? - -100 ' -

Force measuring

{\/g

 

   

   
platform

 

N

900 s ' 900

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

        

Body 180m- -800
we'ght ...- .... _... __b __ p _ .. _
ståtic J 700' 1 -700
force 600 _ f m 600

DONNWARD 590._ 1500
FORCE

from_ 400 - FA 400

:ååg1Ed 300 - d 300

200 - 4 200

100- '-1100

FRICTION 0.2 b 0.2
USE 1 O 1
1.e. 0. M '
at' r.

getlgen 0'0 r ""' //Fñ.\\_\\ *-' 0.0

forward _0 1 _. d -0.1
and '

gownward -0'2 - \J/ ' »0.2
torces .0 v _ q_O.3

'J I I I I i I i I r ' r

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 0 .1 .2 .3 0 .1 .2 .3 s
TIME after hee] strike

?133% G äxenpeâ på giiärärelser och stüdkra?ter (a-c) under alike gençtaser äs) ned sanna

?äreákrperean (ai. i taüeil 6 05h ?aeeâl 7:23 som 91.2%: normalt rakt ?rara Men .att veta em
krettpåettan var share eiåer ej. Fran Strandberg e Lanshañear \i?3i? efter üåñligf aeägaeance av
Eisevier Scientific ?ublishing Ennpany.

a? seipnzng Ingen glidhastighet detekterades buer nätutrustningene äánsligñetstrcskel (ca
3.§5ñi53 Torr äraftpiarta; estárd gang.

§3 §Ãid §tü§p. Franátriktad glidningk san avstannade innan Försäkepersonen ?ärlarat üalansen.
Snerá kreftplatte
c) F'll Framafraätad glidnzn_, san ieüde 1121 ?511. 3HGPG krattpietta.
d) äeeüelser äEUEfT'E och gångêaser iGåET FHQSEâÅ; eiäåas tidsláge maräerats i deitzgprerhe aAa.

i) Skene vinäei mer underlaget var i genansni?? ca 5 grader de glidningen började. Detta pekar på
att klackens hekean? år den såsdeä; 56% har store? hetyaelse ?är halkaatstänäet vid narnal gång.
Om kåacken ;årâüññååj kan en Förbättring au aulan t.ü.m. leda tiil ökade risker pa gruná av att
?ärvernanöe -men ?enligen starligs "tren5§3etsgildhingar Utepilr.

3) Gäidningarna etartade 1 gemensnitt :3 5 hundradeås seküná e§ter äiacenedeáttninqen. üette

illestrerar hur eiätiçt 69% är att nänstret aan texturen hes ääatä ace g*ngvnäerleg sheep? ?armar
tränga igenen eventueåla snärjahäe skikt.

3) UertikaåkraFten på klackens bakâant var i geneasnitt ca 50 procent av kroppstyngáen då

glieningen bärgaüe. Detta respitat pekar på att ?årlappet år slät annat än STaTlSäT §63 pracen? av
krappstyngden uppnås på ca 5 händeaeels seäünüerä.

VTI MEDDELANDE 387



ä.3

21.

43 âe ?örsääj sen nästan ledde tili ?aláP uppviåade gliásträckar av sterlekaaräningen ida. Bm
?riktzonshájanüe remsor §1.dy1. ?iilçripasj där narnal gång Fürskoaner, så? all?sá

eventüellt hala neilanrun inte uara stárre än några ?á cm i 5113 tänkbara gängriärninqar.

53 I ?1 räalet av de föraük; som Inte Ieüde Tlil ?321, överskreá glianastigheten aädrig 3.3mf5.
Teoretiskt kan visserligen den HåXiüålT tillåtna gliühastighefen öka med öåande ganghastighet och
ninskande stegåángá ása Sfrandsergp :§33c3) men som gravt riktvärde kan ändå sägas at? de äåsta
?riåtionaegensäagerna äär aterêinnas Får giidhaatigneter, sam Eigger klar? under 152 heter per

:.4
Sår; 4.573521' .

å) Friätisasutnytiganée*, d.v s kçsten ñeääan áea ?ranáTriktade sch üen nedåtriktade kraäten ;á
unüerlaget, äülä sig ünxrlng ä 1 a 0.? andar gliüningar, sun inte leüüe till ?all
Påzd?riktianstaiê* 3.2 wa* allfsá tiliráikiigt för at? anduzäa Fall : deasa ?ärsäk. åuea dêtfa
gransváráe är düik Bergenáe av gänghagtiçhef m.m.

Sángfriätion acä ?aålbenágenher ?år alika üeåingelser

I ?igur iü uiaaa :så nät? på gäng?rzätiünen ?är de tretton elaka ba?1ngeiserna §13 kanbinatinñer
eg 4 gülçbeläggningar; å äketyper 05h ê anürjnedel -Sst aa tcrrt gelu inäluderasä, san anges i
Tabeål 3. Saa ?raggar i avsnitt 3.3 55 ?aststáiäaes äe?1ngelsernas gängêriktinn utlêran áe 12
?ärsákapêresnernas varvtiäer på ca Trianguiära äanarna.

  

  

 

 

  

 

 

Fäfäfüñ ävotsa*äan på øröinatan äêd de? tiésaaäerade ?riktiansutnçttjanået (?FU eniga? au5n1?t
3.3)i så visar Figur 1? även meäeårangen (ha enligt slutet av avsnitt 3.4) san aa slagg
inferual skala pa 'bakissan Sgridningånaraeringarna iålusfrerar att Hä ger en måga? klarare

atskxlinaä mellan äetingeiserna än vad TFü-nedeiváráena går. ?Fä áterêinns acksá i taäeil 8.

50m OCH KLACK EEWNGELSE NR
. _ 87%ályccnøl 54%6Iy4. .574804 Vax-d ?Torr- 21'

Hata-nal Yta Hanstcr PVC Egoxl PVC PVC LindeuurKNuker '

0.4. Asim Mjuk RÅ Dobbary /1 - 7 g - - 1+ -

o u u n Kappdobbar _ __ 8 _ ... _-

a u H I! 6 "" _ 2

+ Bovi Hård Glatt 515: <7 - 5 3 /3 I
mik _ .I

3
T
F
U

11

+
*
O

   

I 2. 3 *I 6 6 'i 8 9 [0 I! :2 NR

?§13F iâ äsüeåuéräen av varvtiäsöaaerat ?riâtiansutnyttgande iTFü? sin redelranger ah??

äuer :alu ?ärsäåsçersaner SgrldningsnaPkering.rna avser medeiväwdets stanüardavvläeise.
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De två saieateriaien Boei ash Astral skiijer sig knappast er med signifikans pa det tarra
keraaisaa gaiaet (estingeise i resp 2). Dareeet uppvisar estral klart hégre gangrrikiian an saui
pa det giycerinrackra ?UC-gaivet -öade med Séä giycerol (betingelse å resp 53 och med 372 giyceral
(beiingelse iü resa 93.

Seimaieriaiet åstrai Föreecn (pa PUB-galuet med sax resp 8?2 gåçcerel) med tre olika mönster: Slät
-d.v.s. emánstrad* åbeiingeise å resp 183; Dash -d v.s. cirkularcylinäriska upphájniagar med

mindre diameter an nellanrun- (hetingelse ? resp 113% äape *d.v.s. cirruia.cy1indriska
sapeagniagar sierre an Babbcylindrarna 0:a Hêdiêñ kaeiret; sugkapplsnörgkaes , pa varge

cylineergaeel- åbetingeise o).

01 ach viskositet ca Eüü centipais) uppvisar
er så start sen för den ;lata suian med TFU=Ö.GS en igr
tiskt betyeligi mera utsiagsgiuande än skillnaden på det

På det trögrlçiande giycerinet {572 glyce
r. -

ositet ca iUcP)9 dar ?FU ákaee ?ren 0.23 med 81a? tili

r

Baeenansrrei ett ?FâL.§=$.1*'-ls;r saa ar "e gang
tabelâ B. äeita år hade naneriskt och pra
etspaeda glycerinei (562 giycerai och vis
3.25 med äabbhaastrei.

ha
.:

i:
:5.

*J

Keppeönsirets TFe=â.Eê var inte sigairikant lägre än Deebnanstrets TFü=B.Eá, men endasr en av :01e
fársésspersaner hade längre äeüeluarutid mee Babe än med äopp. Eftersam mönstrers
' a iagsfáreaea har siårre betydeise se mer uiskesa snarjnedelå sa tarde ñaabnbnstret ha visat
sig kiart auerlagsei Kappaansirei) om aven Keep hade testars med Sök glycerel.

BM aan undaniar linoieenÄ så hade Förrarsaâen inre visat nagra signirikanta skillnader mellan
geiveaierialen i :arr: skick. Dareñat torde gairñOnsiret ha ha?? eycket stor betydelse, aa gaiuei

var täckt med trögçiytande glgcerin. Detta ?ranger en man jamrör betingeiserna iâ (siat Pet med
TFU=§.SS§ nte 13 isaravåig epoxz med ??U=§.153, son aeea avser sanna sacsultçp iSiat estraiä.

å» en iillraili hei hajeas gangfriatisaeñ sa det iragflyiande giyceriner (iran TFU=0.G§ med siat:
gaia ace 'i sele "EEYIRQEÄSE 133 lisa hycaet nes mansrringen ?ar aaae saosula iiFüsü.

slet? eaâe ash nensirad seia -betingelse ii) ace gaie (TFU=ê.iS med sarauiigt golv ach siat sula
-eetiegeise 12). Dessa Friktiünsskillnader sedfaree nacke? paiagliga ?drånáringar i gangbeieeadet.
Hed ett narnalt sieg 9* en liknande averraskanae ?lack torde en haikning vara heit aundaiklig, sa
inte seåan eller geiee? har sa: draneranüe sanster.

Se man darenat (see 1 dessa raraaa3 ar nedeeten en att det ar hair, så är medeivardet pa
gaegêriktianen (TFüä inger iampiigt natt på haläüotstandet. Failsiatistiäen i tabell 8 antyüer att
hela* och ?allrisken as kan variera kra'tigt mellan üiika eetingeiserJ trais att deras TFU-varden
" ?etingelserna *5j ii och 12 har visserligen samma TFU=J.iS. Emellertie har beringelse

' a sen ace beriñgelse ii den minsta san registrerades ?är alla de trettan
siadjer hypaiesen ?ram avsnirt 3.3 en air magen eller nagra ?arradisxa

nas vissa setingelser, utan att aterseeglas i TFU.

i ?aiisiaiistiäen ?är de avriga aedeiheia och uátsäesmerda betingelserna nr 3-8 finns iiiksan
mellan nr 5 ach 12) en ryeåig avvikelse eelian een glatta; stela Beuisulan §5 Fall pa
traleattentacst ?US-geia i beiingelse 33 och en rea; Dagliga åstralsuian (i ?alá pa samma
seeerlag i betiaqeise 43. Serra seulle kunna arklaras med att den erfektiua kantaktytan mellan
gale ash suis kan variera (inom och neilan elaka siegå sera får betingelserna eee riest rak"

äantakiytaes stora aetyüeise ?ar äraneringsiörnagan Framgår av den hydranekaaiska endeilee
avsairt Bas.

d
4.*

i.

i

årereesstäeeelse i ?rietiansvardea neiian slita earnetader

Beraseinges av kantineerliga ranger åseriix kr) beserevs i avsnitt 3.4. ñotsvaranee
karrelatianskaeFiicienrer, Här (under diagonalen i taeeil 9), varierar kraftigt. Laga
karrelatianer åaren aycaet negativa? Fareeammer t.o.n. nelåan aetoder, som utnytijai saema

aeearater ace ráüata men alisa uiearaeringsprinciper.

VTI MEDDELANDE 387



223
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91011362 met apparatâpecifika ?riktionaväräên Fe? de tre s.k. stegsfnsi 4,

s

0

1 a

52. Iärçssan ñåFkEFåP varje betingelses meüeiaárde +5* en stañøaräevviâêi e ?sen av
regreasionsåinjens lutning anges på rad nri i tabell ?. äorrelatianskce?+ c enten för1 1
Friktiansuaräena eniigt diagrammen är: 8.92 ia; netüd 53; 6.38 in, netad inå 8.33 {C358?6§ i33§
ach ?är matavarande kantánaerliga ranger (se ksiünn i 1 faäell ?3: 3.98 ia, aeted 5); §.å8 ih,
meted 123§ 6.38 åc, neiad §3).
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Som exempel kan nämnas er= -B.å7 mellan metaderna 15 ash lå; där Friktiansuardena hämtats ?ran
tva eliäa extrenvarüen ?år en ach saema nátsrorhet, een uppnåtts i saeea steg med en apparat av

typen stegsinulatar -se E i tabell 4' Denna apparats inetad och rad nr 13*iâ i ?aeell ?) laga
karrelatien med gaaqfársaken (metaü och kolumn i) står i skarp kantrast till en annan
stegeinulatars (B i tabell 4) resultat, son ger een högsta ualiditeten (angivet san er genteaet
gangâårsökeas TFH -ealuen i i tabell ?3 ?är alla apparativa aetoder i ?aaell 9. Samlar a een c 1
Figar il.

-uaráea san TFU vid alla veta betingelser, gemen ålT operatören anpassade
aaastigheten till iee ?ar hanen da kända) lFU-vardena. I vanliga Fall har man givetvis

ingen sfdan ?acia, varför bramsuaçnens karrelaeianskceFFicienter beräknats utilran mätningar meá
' handsaeataeda r llningeaasti heter, som var lika stora ?är alla betingelser. även har (rad

1 ' ?E uarlerar er eraftigt (fran U.&2 uid innfs till 3.?6 vid ianäs
:I vilket illuslrerar att Friktianen är e?? 1 högsta grad netadberaenee
agreee.

.ta korrelatianekae??icienteraa med TFU (i kalven i av tabell ?) uppeisas av de netaaer, san
' t are (apparatseecifzkt ?riatleasvareeä aea onarebar eller nycket langean rarelse mellan

ga u. ñetoderaa ?, ?, 10 resp i?, 23 baserae pa ?ua elaka sådana apparater, see alltsa
anses mata vilalriäticnsaaelficlenten. eid ae lagsta glidhastigheterna (ca 6.15nnfs Fer metoä 21
cch ca 2.5nefe Far aetad 22) är aven apparat G saligt korrelerae med ganglärsakenj eedan een ?ar
gliÖEaetigheterna iSnefe och iSBanis (ca) ger de näst högsta TFU-korrelaticnerna (0.?á resp ü.?5)
?är alla aeparater.

I enlighe? eee ae apaquter, sen jag ?ick vid ett besök vid det praeande laöarateriet i ?raga, sa
haee aven etegsinelatarn E 1 ?aeell a ieeaed 13-18 i tabell ?3 npeaet liten relaraurarelee mellan
aaseinâa? ace anderliggaede galvseiva. Dees are lag alla inan ett mycket liset
?riaeiee ?aleinreruallå varlar jag ?areslag att relativrarelsea skulle aaas i Fraealea ?esferå aa
at? apparaten nea säkerhet epenar det ?riktiansarnettjaeee3 san represenaerar den êure gränsen ?är

vad betingelsen kan preetera; d.u.s. friataaneealet. E§rersam den mest sejeuueka aelan (ä u.s. den

ned Dsaenbaster) ?lek lägst åFU, trüts att een hade högst TFü av alla salar pa de underlag där den
§{reaae, aan aan anta at? äraftgavaren (som utgjarde ?andament ?er qaluseivanl eafárdes bara en
d e een ?riktisnskrart aan hetingelsen var kapabel till. Den laga relatiahastigheten tee s

Fa

a k

:tea ha eedlera att apparat t matte sulans skguvetyvhet i stället ?är betingelsens ganglrlksioe.

IMUÃBTBPB iapearat D ech neted lleiâl tarde ualiditeten kunna ?erbattras
frantviagas. Denna apparat ash eetüd nr §2 representerar nu en Svensk

, l?823 Far målning och klassning au galufriktien. Dessvärre anger inee
ell relatluhastighet see skall ?örekomaa vie preuaingen.

s bli starkt bernende au aeparatutfürening och aperatürseeteeade)

eaaaearáee baseras på in tallea apparatkrafter snar re en på gliararelserg vilka? illastreras aa
?arauleringarna: *äar kraften barjar eerka sätts praofateas älack i enderlaqet* och :lill att
bärga mee ?ar krafaerna e*r1era ?rätt men 8,38 +- Qiüê s e?ter det att klacken satte i g

1 84 s däreft-r (innan hela ?aren satts ner) seall ü eara 558 +- 5% § och ;se =
1

i.

standarden vilken rang

Frceninesre altaten fire.
C

1
I

atteingen? men nagan rekaneend'tian beträ?fande anleransinteruallet För qliáhaaeigheten eid
l"

;ver 3.4 1.?e behäeer anges enligt ?arsa
. , -a kanee aetad §2 inre skllga mellan de b . .

sam alla saa- e?Ulü.â enligt appara? D. âe Figur 11a. Flera av dessa sig ee.1nge

T ' '" " l 1
T

De? aaximala ?eikriansutnyttjanee, som uppnadáee av Föreåespersanerna på varje betingelseå tycks

alfa svara mer ett högre eFU. Se regreesianskae?Ficienterna beer diagonalea i tabell ?. äan naste
dårFar vara eaesazlt aeservant pa aee apparativa neteaens egenheter) en man vill ange gränsuareee
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För gängFriktian uti?rán apparatiu provning. I dagsläget lämpar sig de mest valida apparativa
netoderna bäst ?är jämtörande provning av skar eller gala -t ex. i produütutuecklin ssy?te.

Den dåliga äverensstännelsen mellan Fa11?rekuenser och gångtriktionamedeivärden iTFU) enligt
tabel 8 ack reaonenanget i slutet av 'USDÅYT 4.3 pekar också på att de mest iovande princigerna

för apparativ prüvning naste vidareutvecälas innan man helt kan avvara gångtester med
?årsákspersaner. I väntan på detta har QS? (arbetargkyddsfanden) beviljat naäel till VTI åätatens
såg- och trafiklnstitutå För att testa'halkñütstándet hos arbet55ksr med metcdiä ech utrvstning
?tån §58 täthet rskyáásstçrelsen) aniigt açsnitt 3.3 avan, Prajêktet har gabérgats änder

budgetåret içâåfâå.

.

av

Q

Sanäand wellan kantaätytaz uiskesitet,'dränerings?êrmága och friktiansuárden

ñeá den aetodik sea besärivs 1 avsnitt 3.5 underséätes bl. 3. har väl likheterna §5) ach tå) tar
Uppfylléa? då experimenteila data sattes in. Det Framgår av de två aista kalunnerna i tabeâl 13
92h tabell 1%? att likheten är mest påtaglig ?år de iágsta ?riktianstaäen, åaages i ?årsta

kalamnen).

.

*aåiditeten ?är äsare's äi??3) medeâå *enåigt ekvatiün §33- av ?rlât ensnåtñjaåets!

áneringsçárnäqa är alltså som üást 1 det hastighetsintervalli d* den här utnyttjade
taüeii å) uppvisade üata med héga karrelatiensäae??icienter gentemat

nat ñetad i i tabeli 9.

+
1
5
3

1
.

iktianenátaren (apparat G i
ánçfårsáken. Se netaü 33-24

:1
::

Det ?öretaller naturligt att ekuatian (33 ach dess sparatisnella äeâinitigner i avsnitt 3.5 år
valiáa (d.v.s. de utgör en e?%ektiu ?aktateøri enligt Hgainars) i??83 endast an dráRE?iñg§Féraáçan
år åk avgåraüde betydeâse ?är Friktåanskraftens vçpküñat. I enlighet mad detta visar

experimenttesaitaten att ägdellens vällditet minskar; då friâtzanstalet åker mot de väráen san

:games aa ingen uátsäa aåâs ?ärekamner på gaivet. Friktianstalet türüe då vara mer DEFQEñdê av
bl.a. çâiahastzgñetêñ : kant"ktytam än av hjulets ruälningshastighet ecn dess motgçarzghet fâr en
åke QHÖEP gång. (§35 att rullningshastighet 0th gånghaitigñet intê motsvarar varanára. Jänçsr
ekuatian '13 i Strandüerg? i?83c.3

Tsçts långtgående ?brenkâingar har dock GESEa experimant genan ekvåtzon (33 kvnnat iålustrera att
an den eâfeätiva âantaätytan på en aula ätas it.ex. 15 gånger genan att aánstrat slits bart), 23
?är detta Sanna ecfekt sea en kuaürátisk ökning av väteäeçiskositêten iiGQ gånger enligt
-ezesçiet§. En man trampar pa en uattenFláck ned en ünánstrad aula, kan nan alâtsá lépa stärre ?23k
att halka än ned ett bra ménster på en oijeFläcä.

ExpEtimentreauåtaten pekar stiga på att çángäriktianen får trág?äytanáe vátâkcr stuile kvanå anges
gensr mätaing på vatten genün vaå au länglig hastighet üch näthgulsgeri?eri. ?etta ?érutsätter
äack att aan gttE?ligare stâsrsäar Brañsuagnsprincipen och 6955 néjligäeter ?är üätning av

gang?riktisn.

VTI MEDDELANDE 387



2(5

REFEEENSER

AFHUR (1???): Chaussures de sécurité. Eésistance au glisaenentj L'Rsscciaticn Francaise de
ämmNormalisaticn (äFäüüäå Narna Expérimentale 3 ?ä-iüê. 1 âFHüR, Teur Eurape, Cedex ?å ?Lang ?aris

*1a Dé?anse.

ASTH ii??4): Stanäard test methed ?er Meaauring pavement sur?ace ?rictianal praperties using the
Britiah Partaüla Tester. åS?ñ SEGE-74. American Seciety Fer ?eating and ñaterials.

QU å SCB ii?82§= âruetsskadar i???. Sveriges oâFiciella stataatiä. áabetarskydässerket å
Statistiska centralbyrån; åtackhüiñ.

äldñan Bé Forsström å å Samuelssan G (1981): å?b9?5?ê§ü? ach fåráolycks?ail. Slutraapsrt.
âhaåmers Tekniaäa Hêçskoiag Enstitutiønen ?är Trafiksäkerhet, Götebarg.

Almshult B & Dalén E (198%): Experiñenteila studier av sjunkfärlspp i tunna uátskeskik? ?är
?illánpnlng inga halkalycks?alis?arskning. Examensarbete utfört vid Sektionen ?är
alycksçallsfarskning ?är civilingenjörsexamen. Institutianen ?är Mekanik, KTH. TEITñ-MEK-84-R
Kungliga ?ekniska Högakülan, Stackhoim.

änderS 'aan ä & Lagerlä? E äi? âcciüant data in the new åuedish infarmation sya?e& en
accapatz E

47:):

anal injuries. âgräü EES, val.2é, n0.1, ppSB-ää.

ärmstrang F L & Lansing 5 G (1?78): Slip resiaâance testing: Deriving guidance ?ren the Natianal
Elaztronic Ingury Surveiiiance System. In: C ñnüersan & 3 Sanna (ens.) MåLKäåY âUäFñCES:
HEÅSUREñEHT BF SLIP RESISTQESE, ppE-iü. âSTñ STP 64?? ånsrican Seciaty For Tesaing and Hateriala,
Pa. 1?183, U.3.ä.

Banefeld X (1?313: Dia 8-5?immung des åaitvarhaltena van Schahsaäåen an? Badenbaläçen.
Porschungaberich? nr.äb§2 Eunüesanafalt für arbeitsachuaz and UñåaâlForschung, Bartmuná.

Eraun R å halizschak B (19??): äelbungsküe??izienten von wachshaltigan Fusebadenpflegemittain.
FETTE, SEIFEN, RHS?RICHHITTEL, 991.??? pp3?3"39?.

Braun R & Re-mer D (i??4)= InFEuence 0? waxas en atatic and d§namic Frictiün.

SBâ?!CüSñE?ICSXEHEñICåL SPECIâLTIES, üec, p.å0 FF.

Eridgüan P H (§927): The åagic GF madern physics. hacñillan, Eau Yürk.

Bring C (1?båê: Friaxian ash haikning. Rappar? 12; Syggførskninqen (Marianal Sweüaañ Saancii ?är
Building Research) ? Stscähaim.

Bring C (19?8): Pravning au halksakerhet. Meddelande nr.iiS, Institutionen ?är Byggnadsteänik?
Kanaliga Teäniska Hágskolan, Stockhalm.

Bring C ii983): Teating a? slipperinass. Decamant BS:1?85. Byggfürskningsraáet (Swedish Cüuncii
?er Buzlálng Research), Stackhaim.

Brungraber ä 3 & Raper T 3 ii???§: Campariaon a? tue ta-aters in evaluatinq ?ha alipuresistance 9?
barhtub and shower base aua?aces. Hatiünai Eureau a? Standar aa. washingtan D.C.

Brungraber R J ii???): å new partabla tester Fer the aualua icn 3? the slip*rssisiance 0? walkway

aurFacas. RES Technlcai Hate n0.?532 National Bureau e? Stancaraaê Hashingtün.

CSñâ (1978): Tentatiue method ?nr comparative daiermination of slip resistance a? Finer Qalishes.

CSHâ Bulletin) n0.245*?3. ChEHIEêl Specialties ñanufacturers' Association.

VTI MEDDELANDE 387



Carlséä 3 & ñapr J (1987): Die Bestimnung des Gleitens und der Gleitrisikcs hein nernalen Gang.
Fåiesen-Bératunçssteile E.U.; Gressäurgweüel, Germany.

Chaffin B B & ändras R 0 (i?82)= Evaluation of three surface ?Picticn measurement devices ?er

Field use. The UDÅUEFSÅTy 0? Michigan, ânn årbor; U.S.ê.

Coenen m (1982): Gleiâsicherheit. PrüFung und Beurteilung von årbeitaschunwerk. Regnr? no.if82,
Berufsgenesaenscha?tiiches Insiitut ?är ñrbeiâssicherheit iBIâä. Eå, Sankt ångastin,

Uästtysklanü.

Conant F 53 Lisxa I u (1?å032 Friction studies on rubberlike materials. REBEER EHEñISTRY &
TECHQGLüGY; ual.33) ppiäiä-iâåü.

Cramp D P & äasters L m (2974): Preliminary study 0? the siipperiness of ?iaaring. äTIS no.
8ñ ?5*1üü5?. Eatiünai Bureau of Stanáards, Dept. GF CGMñEFCE; WeahiDQTGn 9.8.

Ennaingham D H (1?58): Campünents n? ?Zaar reacticns during walking. Enstltute af Engineering
Qâsearchê ünávereitç 0? Califürnla; Berkelêy.

Czichüs H ii??8): Tribology. Eisevier; åñsterdan.

Duga?? H, Segel L 5 Ervln E 3 (1??iêz measurement a? vehicle responae in severe Dråking and
sTeeriñg maneuvera. SAE gapar ;18ü80.

Eäkeäusê E F & äiåle§ H (19?3): Heassrenent 0? saFe walkway sur?aces. Süê9, CBSHETECS, CHEDIEåL
S?5{Iâä?2259 Feb, p948*â§.

5293? H åi??2): üer Ein?lass QEOHEY?iEEF Rezb?1ächen « Rauhiçkeitsêarmen av? das trackene und

552 dezüuârhaââan Uüñ Summi. åüTüñüBIL-IäDüSTåiE; ne.2; pg 41-43 anä nç.4, pp Eäwåö.

. 3 §-V51üpñêñ? and perfarmance af ?ae partabie 5215
rea: ?anta teater. RUBBER CHEHESTRY å TECHNFLQGY? val.383 ppBåü-âéâ.

G?iê§ê E m & Gêar E 3 (iâåö): The rei5110D5n1Ds Detueen length GF striüe, step ?requencyi time s?
swing and sçeed c? waäkzng ?or children ana ådülTS. EREQäQñEES; 991.5) ppä??*399.

Suata?asa Ln Lanshamnar H ii?77): änoch - än infegrated Syåfêñ Far Meaaurement and analyäis a?
human gait. "

)

Ph D. Gfssertaäian, UåTEC T? 23 E, IñSTiTUTE 0? ?echnaloqy; Uppsala Univeraiiy.

Harçer F E? Mariam m I å EiâFkê D L (1?åi): The Ferces ägg i l*ü? Dy ?ne ?Det in

walking. Matianåå Euiiüing Sfuüies äesearch Paper 32, Her De
0

.?2ünerv ü??ice, Lüñdüñ.

n

Hgaiüa?§ o (i??f): Uetenskapena vägar till kunskap en Fakta. Enstitutinnen ?är mekanik, KTH;
Siüâkhüiñ.

agan. Engengörs:W..
.i

;i

3:
'

"
3

..
..

.I

a
l

0.
17

3
*T

1
..

.4
.

:D
'

*3
:*

Q.
..[
A
o
-
n
d
.

Höj?cr$ R & Palmgren H (1?82): Pelymerêeknik _ materisllåre. 2:a agg
Steakñsiñ.

laceäs ä ä, Säarecxi i; Cäarnleç J ii??2)= ânalysza 5 the verficaâ csmgenent a? ?arta :n ñ@?ñåå
åñd pafhüåüqitål gaiä. Jâüâäâi DF HäüäECEäNIçJ; ?61.33 ?§11w34.

.'..' i" 'v' '5- -6-Jdäzch r é; bübfdrsbcn

Draáuction åUTüMCÖliESi crash

Day, i??4; ?53:5.

7
"
!

g
n
-

u
n

6".
:

i
.
.
.
)

m
U "
U

..
.i

lC
21 1
..

.F

m.
:

.
3

m II
!

.7
3

1.
..

..
.

m
.

.
.
.
u
l
l

»n 'N
J

.
D
u

M
K

'C
l'

i
c
a
-
:
z

47
..

CD
' '5 sa?ê?y syatem intêgraiiün :D

'D iä?h En1ernatiana1 çüñçfêñåg :Bmix

I ii?83)= Rübäers snö Dias?ics in shøes and ?locringz the importance 0? kineti: ?rictien
Eäüüäüñâüåg v01.252 aa.i) ppêâ-?Qi

VTI MEDDELANDE 387



223

Jung K & Riediger G (1?82): Havre Entuicklünqen zur ?rüang der'Rutschh9hmung ven Bodenbelägen.
Bie BerqugenassenschaFT, He?? 6f82. Eiich Sñhiä? Verlag, Biele?eid, Uåsttyskland.

Lagerlö? E (i 88)= Bpportunities prevideü by the new acciüent statistics. ?H, 139;
Arbetarakyädsstyreäsenp galna.

Lamareux L M Ci??i)= Kinematic neaaurementa in the study 0? human walking. BüLLETIH B?
PEUS?HETICS RESEQEEH? SFR, iêniä.

Lansñañnar H å 3??áñäüê?ç L (19835): HüFiZQRTåå ?lcør ?eatiion ?arces and hêei maaenån?5 Guring
the Iñifiål stante phaae. En: H. äa?sui & K äaüayaahi iEds). Eiüñåüäéäåüå vill, ünivergity Pa?k
Presa, Baltinüreå HB? U.5.å.

Lanâhammar H å Strandberg L (1?33ääz Assessment GF Fric?iün by SQEêá Hêååä?êñEñT åøring waiäinç
in a claseä path. Presenteä in the ?Th âangress n? ?he Internatienal 83:19?? Gå BianecthÅC§,
äuqast 1983, Waterlae; Untaria, Canada.

5... .

Lanahammar H (1?83): ?racisiün åimits en äerivatives obtained Fram meanurement data. in: rlüaåius

K & ñürecki é (E35) BZññECHáHECS V12; ?alish Publishers* Hause aná University Park Press;
Baâtimsreg U.S.â.

le uniâs. ñaäern Shaemaking. Shea å Gålied ?raáea âesearch

Lind S (1781): Plast & Gummiáexikon. EEFrint §3, Gåteharq

ñagchefczya R ii??8§: á äi??ê?ênt äppreazh ?ü ñeasurizg aeäesfrian Frictiân: Thê CE??? skiäne:er.

5 ' En I "'i 'E "
? n : . _ , ä 3 V éñw.u %,n,.n u. n, , q - 3._ .D - r .
in: L AngerSün å I Sunne Lea .2 QåLÅWåY bdurâuiâ: ätââüä ñENT UF SL , Rts SYÅNEEê Jan-? âäTñ
ä?? §4?? åmanczn E551??? +4r ?a5?1üç snö hateriaås; ?3. i?i932 ü.3 å.

Henning Q 9 ii?833: Déaths and :njuries caused by ålipping; Tripping anü ?alling. ERGUNEäLCS;
uei.2å3 no.á; B53*?.

Hochen S å Hcñshan T å (1?S§)= Baäiistic waikinr. JüüâäåL ?? EIâñECHåHECSÃ 1201.13P $§4?-S?.

hosta E F ii??2): ?HE FEECTEGH âñü LüEElCáTEGN ü? ELAS7DSELS. ?erçaman Fress.

NER (1?833: Fali
f

'ycker på samme nivå i hjem ag fritid 1 Nüräên. äåä raggar? 1983:4. Horäiää
ämb9?5mannskañi. {

U1

é or KBDSUñEHTS§§?SHåÃ.
a

s.

Natianaâ ieaearch Ceuncii äi?6i): Causes anü ñeasürement 0? waläway åliggeri

Eenstwuctioü Caanciåä ?ecññical Eepsrt nü.43. ?ualizatioñ 8??, ñaäiønal åcaä
Hashingtan.

mess. rêdar'l

. A ?i n i '- n- :UH:

Eñ? v7 aczençê: *Haag

äiisäün G 5 Tåalin ä (1?83): Tra?ikelycäer och traåikskadaäe i ös?ergätland ünáer tvâ veckar i
rs aan Två vecäar i aktüäer i?83. ñeáéeâande nr.348; Statens uåg- 0th tra?1kiasfi%ut;

_.
'7%'. n ? §1???3: ?riktisniñá?ning på rullbanar ash uága?. Rap§0rt nr.i;;; Stateng uág- ccä

ühlasen E å1?83): Füaktzünåbeskrivninç ach kalibreringsanulsning ?är partaäeå ?Fik?lünåüå?afê
1de . ?ä 1?W3_0â-1?3 Trafikant* ach Foräansaudelnlngen, åtaYens väg* ücb t?afikinstitut)

Lingêpinç

Perkins P 5 & Hilson ü P (1?833: 3119 resistance testing e? ahaes * new deuelepmenta. ERSBHQHECS;
vol.25,pç?3*8L.
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?erkina ? J (19?8): Heasnrements 0? Slip between the shoe aná ground during walking. in: C
ânáerian å J Sanne (ace.) wêLäüá? SUEFêCES: HEQSUREHERT UF SLIP EESESTQREEå pp?i*87. åSTä S??
§4?? âmerican Saciety ?or Teatinq and Na?eriaâs, Pa. i?103, U.S.â.

?erkins3 F ö Balsam ü ii?813: Current wark an 5019 Slip resistance. SåTâê BELLETIQ, v01.i9,
na.1?; pp193ná?á. Shüe å âllied Trades Research âssaciation, Ketterinqi England.

GF ?üatwear sale aná heei Materials. En:

5 åndersan & J Eenne ieás.) wêLKwêY SURFÅQES: äEâSUREHEHT 7? SLI? REâISTêäCE, pçii-EO. åSTñ ST?

§4?? âmerican 83:12:? 'or Têsting ans ñaterials) Pa. iêiä3, U.E.ñ.

?FU (1?7?): Yrâessäadcr i??5. Sueriges o??iciella staåistik. Riks?årsäkrinqsverket, Stackholü.

Rabinowicz E ii?5ö): S?1ck and 5119. SCIENTE EC gnagzcgmk :94 S; ;på??*118.

Reeá H E (i.?53: Stanäardlzatian 0? Friitian testing of industrial werkinu sur?ac25.U.S.
Eepartment 0? Health, Eäucatian, and Mel?are. Pübåica?ien H0. ?á-iäå äIGSHR Ghia.

SEB (i???-i?83)= Eädscrsaker 19?5"i?88. årlig publikatiün ?är Sveriges B?Fiçieååa statistik.
S?5Tiâti§ka centraläyrän, âtückhaln.

513 ibüiüü (i??4)z Plast, Plasttekniåk ürülis?a. Sveriges Standarüiseringskgnmissian3 Stocähoih.

man

55 ?2 35 12 (içää): Gslvnateriai - Bestämning av ?riktianstal vid haiäning. Saensk St"nfard
sfarbatad av BR?) Eyggstanüardiseringen. SIS, Stanáardiseringsksmnigsionen i Sverire. SIS
tryckerig Statänalñ.

r. 5 -4;

båt??? Sgåen { . . -

?av Rafisnaå ånêtitu%ê ?0

Eiegs; Eali sänia ?§12å, U. .â.

i!
i-

Strandberg L å Lanshammar H (1?813: The dynamics of åligping acciáents. JüüääâL G? GESUPQTITHAL
E' ??S; u11.3, pç$;3«iöê.

Strandberg L å Lånshaññar H i19835): än The üiamechanica af slipping accidents. En: H Hatsai å
Kebayaåhi <5653; BIBHECHåñZCS UIEZ) UñlUEPSITç ?axx ?ress, Baltiñare, ü.8.å.

Strandberg L & Langhamnar H (i?83b)z walking Slipperiness compared 10 data ?rem ?rictien meters.
Fragenäad in the ?th Cangress a? ?na internatxonal Saciety GF Biüñechanics, august 1?83,

wateråca; Enfariü, Canada

"i?y ü? rüad tanker§ âegürt 30.138å? Natlcnaå Ewediah Eaaü amü
, åweüen.

Strandü9?ç L (1?3832 Glycksfailautreäniüg ?är säkrare proäuät .
ar59?59åyzkür meå Fürüan. Unüersékningsrappsrt :§3823á; ârüêtarskéaäastyre sen) Salma.

Stranüêerg L (27333): The ñechanics ü? sligçing accidenia P?eaented a? ine Iaterna%1ünal
årgünsüic: åsaüiiatiøn cançârence; åsgusfi üâåt, ñerway üüáê?5åkñlñ§§?âçp0f% i?33:;?äê

ärbe*ar5äyüä5$7yrelasn) Soåna,

.- ' 4 , r. ' n a r' aan- 11-047. .nya . n. 4. . .a- l a. nu v o: u_ v - n :- 3 1=, u"k?:u'n^.' :1 '3 'ML:erg L (ifuudÅZ un aagiuent awalgSIa ana :11p*r5a1:tance MadåüPEmtnT. tâüüäümiua; ?Gi.åu,

n9.i: p§'

åtranáberg L (i?83ê) Er_an mics apçlzêü ta såiçglng accidents. En: Kválaeth ?.8. iåá??
ERGBNQñEQS GF üüRåETå?15§ QESITQ. Sutâârwarthsg Lünáon.
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Strassberg L (1?83c): The e??sct 0? cosditians underFaet en Falåing and ovsrexertian acciäsnts.
Paper presentes an.June 8 in session 1% en Ergonomi: Factsrs. 8.5.0. Seminar en PQEQEETIQN BF LUM

Sååå FâIR, 6-? Jüns i?33, Luxemaavrg. Directorats Health and Sa?ety; Cannissisn 6? the Eurüpsan
üomnunities.

?RâüáIL ET SåCURETá (1?69): Les acciâents de pisin-çied dans lss pr0?sssions de liindustrie
:himiqus. Hag; iêáü.

?Råüå ' E? 3 iüâäTs (1??2)= Les acciásnts se plain-pied dans les ssines de ?abricstisn du paçisr.

Tisssrana ñ f:? 2 Etuöe ses :uaiztss ä adhérence des chasssures mantantss de sésurité. TQQUQIL

ET Såäüâl?å, sov, i???

Tisserand ä åi9?7êz sshérsncss ses ssmsllss des chaussurss Giatslier. ?RåvâIL ET äåfüâl
i.

?sstsr. Breschyr meü engsåsk text. STassns uåg- 0th ?ra?iäisstitut3
'Hsa§1n§.

HAD (å?å?)= ñ'ssai ü? the intesnationaå Statistical Slassiäicatian 0? 31593595; Engsries, and
i uses 0? Dsaxü (EEE). dcrld Health ürganizatiün; gensva.

35:15? J 3 iå9?8>: Faåls sm'ng the elssrly - human and snuirennsnwaâ ?actcrs. åSFIEENT âäåLTSIS å
FQEsEETEQä) val :33 ?921-33.

iâson E R & äirs ä 8 å198332 Ergünsmics and pressat iáaüiiitys QPPLZEB Eâäfwiñlsså val :i:
ssiäåsiêå.
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Bilaga å- Tabeller

TABELL i Handeln' g au dädsarsakan
" "5 r 4

iall gemen olyckshändelse ech jániärelse
?er enligt SCB ( 1977).

 

Antal dödade i åldersklass Totalt

65 år och alla

 

 

 

        

Dödsorsak O-lh år 15-6h år uppåt åldrar

Fall i eller från trappa,
trappsteg 0 37 56 93

Fall i eller från stege,
byggnadsställning 0 16 11 27

Fall från eller ut ur

byggnad 3 28 7 38

Fall i hål eller annan grep
i marken 0 3 l ä

Andra fall från en nivå '
till en annan 7 23 37 67

Fall i samma plan vid halk-

ning, snubbling 0 78 237 315

Fall i samma plan vid kolli-
sion med annan person 0 l 3 h

Fallolycka, annan och utan

närmare specifikation 0 36 1097 1133

Summa Fall genom olycks-

händelse" 10 222 ikh9 1681

M0torford0nsolyckor 108 781 3h7 1236

Samtliga olyckshändelser 209 1695 2025 3929

Totalt alla dödsorsaker 1422 18726 6805A 88202

 

TâBELL 25 andelar yrüesskadsr som orsakats av fall på beiintlig nivå enligt
data från âiksiênsäkringsverkets ärliga pvblixatiün Yrkessäadsr.

  

 

Andel p 9 a fall på befintlig nivå 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Av antalet arbetsolycksfall 10,ÄZ 9.82 9.72 9.82 9.12 8.6i

Av antalet färdolycksfall 39,5% 36.62 3h.1z 35.6% 29.0% 29.7%

 

Av antalet olycksfall

(arbets- o färdolycksfall tillsamnans) 12.9% 12.0% 11.72 12.12 11./2 10.6%

 

Av sjukersättningsdagarna

 

pga arbetsolycksfall _33.02 12.12 12.52 13.1% 11.6% 11.8%

Av sjukersättningsdagarna r

pga färdolycksfall 37.8% 33.9% 32.1% 35.02 27.32 29.hé

 

Av sjukersättningsdagarna pga

såväl arbets- som färdolycksfall 16.9% 15.§2 15132 16.5% IA.0% 1h.52
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TQEELL Eb Yrkesakadaarsaäer enligt RFU 1192?).

 

 
       

 

      

   

    

  

    

 

      

 

   

 

 

1 ,
Huvgdsakli?_olyçksfallsorsak Antal 1 Därav §Medel- :Antal 0:0
enl'Qt PUb 'katlonen olycks- - iinva-åinvali- sjuker-per o-
Yrkesskador fall :döds-;lid° iditet sättn. lyçks-

ifall fall s 2 dagar fall

00 Motor,generat0r,transmission 313 i 1 13 118,5 8912 28.5

OJ Arbetsmaskin samt splitter I i i 2
e d därifrån 16797 * 10 i 486 15.7 '398516 23.7

02 H1ss,kran annan lyftanord- I
ning samt transportör #700 22 122 16.0 140235 29.8

03 Fordon, fartyg! flygglan 8996 69 186 18.0 277137 30.8

04 Handverktyg,redskap samt ; 1
splitter e d därifrån 21333 1 8 152 16.4 310580 1h.6

05 Hett och kallt ämne 765 i 0 1 20.0 9837 12.9

06 Elektrisk ström 363 i 10 16 20.3 13109 :36.1

_. 07 Explosion, sönderspräng- ä
2 ning, eld e d 650 12 12 14.6 15608 1214.]

E 08 Giftigt eller frätande ämne 1088 g 8 12 13.5 10991 ;10.1

U 09 Fall :111 lägre nivå 9552 3 31 275 19.0 306785 136.3

g 10 Fall på befintlig nivå 9902 2 139 15.7 290476 29.7

3 Därav Halkning 5606 2 82 17.2 177195 31.0

2 Summa fall(09+10) 19558 33 014 18.2 691261 33.0
11 Fallande föremål, som den

skadade ej hanterat, ras #520 8 93' 22.] 126851 28.]

12 Trampning på, stöt av eller
mot föremål,som den skadade

ej hanterat J1657 1 30 10.0 157565 13.5

13 Lyftning.bärning el liknande
hantering utförd av den ; ;

skadade 19508 i 0 84 10.2 300452 15.0

10 Djur 539 l 5 15.0 11040 21.2

15 Annan olycksfallsorsak 4336 7 21 22.3 73666 17.0

Samtliga arbetsolycksfall 115h23 I 190 16118E 17.1 2500198u_2j.7

03 Fordon,fartyg,flygglan \ 6022 * 8h Zhh 21.1 271938 2.3

'g 09 Fall till lägre nivå 889 3 0 10; 11.0 21801 29.5

2 10 Fall g; befintlig nivå 3631 ' 1 i 78? 15.1 131259 36.1

i 12 Trampning på,stöt av el mot i i :
3 föremål som den skadade ej i i

n hanterat 929 i 0 i 3: 13.3 12856 J3.8
k 1 r i

13 övriga orsaker 358 g 541 7% 9.3 9076 25.0
5 Samtliga färdoljcksfa1l 12229 1 90 i 352* 19.1 006931 36.5

Arbetsolycksfall a färdolycksfall 127652 1 280 319901 17.9 2907129 23.1

10 Därav Fall på bef. nivå * 13533 1 3 T 217 15.5 025735 131.5

0:0

Anta| Därav Medel- Antal per

yrkes- inva- inval i- sjtiker' yrkeS
skade-' döds- lid- ditet sättnl skede*
fall- fall fall 2 dagar fa1lA

Registrerade yrkessjukdomar 2865 3 1106 16.2 155h19 54.2

Totalt alla yrkesskador
(olycksfall 8 yrkessjukdomar) 130517 293 3136 17.0 3102548 23.8_
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TaBâLL 3 Nyckel till de 13 hetingelsenunren i tabell 8 och i figur 16-11.U

Gelv- ett sånaaterielen är avbildade i figur 5.

  

 

 

Beting- Snürgaedeletyp och
else ånlveeteri*l Skeeula 8th klack -äencentratien i vatten;
nr uiskaeitet (centineisê

i älinker (slät) enânetrad Bevinide Tarrt
E ünånetred astral
3 PQC äslåt? eateetrad Savinide 9.5ä Berel (tvål), li?
4 Dohhmênstred esteal

S amtnetrad Bevinide E62 glycerol, ce iGcP
å " aaönstrad åstral
? " debhnänstrad a tral
8 Kappsänetrad asteal
? " entnetrad Envinide 8?2 glycerül; ca.2üücP

idiål üaánstrad astral

iiäB) Dobhaänetrad astral
iäâtl E3021 (strauligä aeöhstead åstrel "
iBEE) Linoleua (vaxedl tmênetrad Bøvinide endast säjeuaxeülish

leêELL 4

Methods and apparatus compared for assessment of

the validity of various Slip-resistance testare.

') Tests at Solna Type of data and tester. Apparatus

identification and reference only

Method Apparatus if permitted by participånt.

1 * - TFU: Time based Friction Utilization.

Average over lapa 2-5 and over 12
subjects.

4 ' A "BPSTZ, portable pendulum testar. Ame-
rican Society for Testing and Materi-

als, ASTM E303-74.
5,6 B "SPT', stationary step simulator with

forced sliding (method 5:0.7 m/s, 6:0.8
m/s). No upper AFV-limit. Bonefeld
(1981).

7.9.10 ' C "CHF", portable inclined strut, static
mode. standard load (three different
Operators). Carlsöö and Hayr (1968).

8 * C Same apparatus as above but manual
attempt to operate dynamically and with

' short contact time, heavy load.
11-12 , D "88 923515", stationary step simulator

designed for operation below AFV=O.4
(method 12: seven AFVs above 0.4 were
set equal to 0.4). Bring (1982).

13-18 E Stationary step simulator. Probably

Operating with too small sliding
motions below the friction force peak.
(Method 13-18: same measurement_iata
evaluated in different ways).

19-20 ' F Portable tester, articulsted strat,

static COF but with short contact time

(method 19-20: small differences in
operation for 4 conditions).

21-24 * G "Portable Friction Tester". wheel brak-
ing force meter. Test wheel: 15 % slip;
150 N normal force; 240 mm diameter.
(Pushing speed in method 21: 1 mm/s,
22: 10 mm/s, 23:0.1 m/s, 24:1 m/s).
Condition 13 excluded. VTI (1983).

25 H INRS stationary shoe tester. oscillao
ting floor, dynamic COF recorded at 0.2

m/s about 10 8 efter sample contact.
French Standard AFNOR S 73 - 102

0970.
26-27 I CEBTP portable Skidmeter. motor pulled

sole specimen (horizontal in method 26.
30% inclined in 27) slidinå at 0.83
m/s, load 20 kg. Majcherczyk (1978).
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?åBELâ S äntal och §FüCEñ?UElla andelar arbetsolyckür totalt ach med
haåäning i hänäelse?ärlappet ?är några yrkeskatêgarier i Saeriga i???. ñata
?rån sçeciaiuttaq ur ISQ) in§ürmat10nssyst9ñet om arbetsskaácr.

 

?rkesaed århetseinHGP (ao) Därav med halkning

enligt Yrkeabenénnzng totalt
äNI äntal åndel av åntal Andel av

ger yrke 113 2?2 per yrke yrke?s se

 

  

3:1: Teäniaxt 0th naturveten* 9 853 8.3 K i 133 12 2 X
skapligt arbete

Qåxx ä därav Hälsa* üch á 751 4.2 2 353 11.? X
Sjukvårdsarüete

1:23 Exx ñäñinistra?ivt; Kameralt 4 586 4.3 K 829 18.4 3
å SEX E?C. å Haameräieilt arü.
Ex: 1 Därav kameralt ach i 434 1.3 2 311 Eå.? Z

kantorstekñiskt aräeta

333 3 därav é??á?5bit?äden 2 166 1 ? X 335 :S 5 X
m.få.

Sax: Gray* üch stenbrgtninga- i i?å 1.8 K §51 12 8 K
arbete

åxxx Transport* ech 8 432 7.4 2 1 395 i? 3 2
Eüñmunlkatiünsarüete

öüzx x Därav SjébefáisaEDETE; ?52 9.? L 148 19 ? K
å öixx Eáüâê" ach maskinmanskap

53:: # däraü Lük?êra?e m.$1. ö i?8 5.5 3 i iåS 33.? ä
53%? uäg??5§ik&ñb§?â

áâå ä därav Garubud H.?1. EEE G 3 2 åür 37 8 2

DEE E därav ñüTüFFGFäüñS 4 §4? 4.4 x §29 8,7 i
?årare

áåi å därav Pestiijüner 532 b " K 13? Ef i 2

?61 Enstalåa?ion5- üch 2 ?§9 2 E 2 E?§ G 4 2
maskinE19E1r1ker m.?1.

7?i Byggnadsäráaräetarê 4 ?86 4.3 2 åêâ ?.8 2

?93 Bååünqarbetare, 3 128 2 8 E 36? 11 7 i
äyggarüetare

835 Slak?9?i- GCñ CÖBFÃU?EP1 2 4ê§ 3 1 2 1:8 5 8 2
araetare

8a Grov*üch diversearöetare E 338 5 1 X 373 18 5 K

87 §rif7*vervaküing och 2 ?D? E 4 2 418 15 ü E
Maåklñêká?åel

?3:å?2: Huahallsaräete M m sam* S 163 4.á 2 ?11 17 a ?
H8UH"S?&FE) servltarer

?EXEQÅE Fastighe755k§tsel, SYäüñlñQ 4 §21 3 D 2 855 21 3 3
äåñ? Durigt serviceerbete

?32 3 därav Fastigäetsarbetare i 11? 1.8 L EDB 18 å ä
nhfi.

?32 X därav Etááare 3 2?3 2.8 3 Såå 28.8 2

?atali ?är alla yrken 113 292 196.8 2 12 SSB 11.6 å
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TäEELL 5

:35

Data en 3? gång?örsök med plötslig glidning. Från Strandberg (19833) eFter
vänligt aedgivande aa ?sylar å FFSRClS Ltd.

Skidding time. sliding Velocity and distance. and absolute value of friction use' (ratio between forward and downward shoe forces). Mean value

:Standard deviation for different Skid types. Skid start is defined by the first minimum in 'neel forward Velocity if sliding continues after heel strike.

 

Slip-sticks Falls with different subjects

   

Skid type
All

Measured quantity Mini (4) Midi (9) Maxi 13) Total ('16) AL (5) BÖ ('10) HLIS) Tomi (_23) 39 skids

Skid start time after heel strike (ms) 48:39 55: 15 44:13 51:22 61 :25 45: 18 37:14 46:20 48:21
Skidding time :u peak velocity lms 33 : :7 52 :20 52 : 34 47 : 2: Record ended mostly before peak
Peak Velocity of forward Slip (mm/sl 330 : 40 490 : :30 560 : 500 440: :80 Above walking speed (1-: ms)
Forward sliding distance (mm) 12 :4 51 :47 ('86 : 37)' (48 :45) " Record ended before Skid stop

Friction use absolute value at Skid start 0-12 : 0-07 0-10 :0-07 0-04 : 0- 3 0-09 : 0-07 0-04:0-02 0- 13 :0-05 0-04 : 0-04 0-08 : 0-06 0-09 :006
Friction use absolute value 50 ms

after Skid start 0-15 :0-02 0- 14 :0-04 0-06 +0 07 0- 13 :0-05 0-02 :0-02 0-12 : 0-06 0-04:0-02 0-07 :0-06 0-09 :0-06
Friction use absolute value 100 ms

after Skid start 0-13 :0-03 01:' :0-06 0-08 : 004 0-1?- :0-05 0-02 :001 0-1 1 :0-05 0-03 :002 O-06:0-05 0-09 :0-06

 

? BELL ?
(19835) é??

Bats en 124 gängêärsäk ch

er vänligt medgivande av ?aylar & Francis Ltd.
med 0 utan detekterad glidning. Från Strandaerg

Force and motion data from heel str-;ke and. Skid Star! in grips and skids. Mean value : Standard deviation Skid start is del'med by the first minimum
in heel forward velociry if sliding continues after heel strike.

Hoel edge forward velocin (mm/s)

     

Foot angle -- - - ---»---» _
Vertical force (degrees) Subjecz AL Subject BÖ Subject HL Subject :(0

(°., body weight)
Event 39 skids 35 grips 39 skids 14 grips 9 skids 19 grips l3. skids 47 grips 15 skids 5 grips 2 skids

Heel Strike 0 by definition 330 :.:5-3 :1-3 :55 2502:430 gel-0:640 l5200:520 1680:1090 1413:270 601-220 190: 170 1001:30
start '54:16 55:59 ?0:20 3201-290 1130:40 30:20

TQBELL B ?riktisnsutayttjanden (iFU) ?är 12 fårsäkspersener ash

;tester per Getingelse i triangelbanür enligt Figur 4.

  

Seriagelse nr 1 2 3 4 5 a ? 8

Smärgaedelse

eisäsaitetic? tsrr ?arr 1 i 10 :0 10 11 Esü 200 20% 350 (var)

?FU rör 12 ?3 0.3?1 0.413 8.3åö 0.334 0.145 0.1?? 0.2ö3 0.241 0.832
Fallantal i 13
S-çarus tester
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TQEEL Under diagünalen: Rsrrelationäküefficienter Ek? ?är üe kontinuerliga rangürüninqarna av de 13 äetingelsernas

friktinngvárden enligt metoderna i tabell 4.Understrukna ükr maräe9ar att moisvaranda netoderg ?kr gantenot qángfârsöken (metod 1),

d 9.5. 9a11á11919n3 :nte á? âigniflkant oiika. T-ex. är gkillnaden ej algnifikant mellan netüd 4 (Rk91=0.83) ech netüd 12

(erizü.$8).

över diaçünalen: RQQ9eagian§küeFFicienter (3) om kelunnnetoüernas ?riktionsuárden (93 är relaterade till radmetudernas (x) enligt

9 = A + Ex.

HET". Y 1 4 S A 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 37 i

D
-

O
J

d:
0
c1 1.53 2.2

1 0

  
  6

M

D
u
o
.
:

m
e

1
i

    
    

N
u
n
n

i
c
e

N
c
c

_
_
Q
'
m
c
h
m
b
c.4-1

0-'
h

L
n

F
'
D

1
x

F
)

0
*
M.
i

m
e
' e
n
-
:

m
m

m
m

m
m

1
.
*

*
m
b
*

e

i

Q
'|

f
r
)

0.1

'T'P)Q
-

'PNNG
'

m
O
J
ç
v
q
Ö
m
m

D
J

    

i
C
a
l
-
v

c
c
:

'
n
o
-
l

1
'
o
n
-

"
t
o

1

mm
ä

.
'

.

5
:
:

?
m

I
.

O
m

c
:
9

.
1

:
D
mc
:

I

5 1.25 1.40 1.09 1.09 1.04 1.04 .03 .09 .21 -.13 .07 -.20 1:74 1.74 .33 1.39 2.13 1.74
4 7 .57 .51 .42 .43 .29. .30 .02 _10 .02 .09 .00 .09 .37 .35 .39 .60 .99 .95
5
a .?6 .77 . _ .61 .59 .50 .50 .36 .35 .01 .09 .05 .03 .02 .00 :se .57 .33 .se .94 .79
7 .67 .43 .70 .73 \\\\\_.93 .39 .91 .37 .35 -.00 .06 .09 *.02 .05 -.07 .71 .73 .40 .9
a .94 .
9 .67 .42 .64 .64 ;§2 .95 1.02 .39 .37 -.01 .03 .09 -.05 .04 -.09 .91 .93 .35

. ___ .37 .34 -.01 .02 .01 .04 .05 -.09 .79
11 .72 .55 .74 .74 .40 .63 .se . 1
12 .BB _32 .90 -.98 .53 ;gg .53 .57 .93 .02 .04 .19 -.15 -.05 -.20 1
13 39 .72 .33 .37 .05 .13 .01 -.04 .29 .31 4

19 .59 .31 .59 .53 .49 .54 .39 .39 .53 .59 .15
16 -.28 .01 -.23 *.22 -.13 -.23 -.33 .21 -.36 -.32 .25

19 ».32 .09 .31 ».31 ».25 -.31 -.34 ».30 -.38 -.35 .36 . ;__ . > ,33 153 19
19 .57 .31 .se .52 .46 .56 .62 .52 .61 .63 -.25 -.15 .20 -.33 -.51 -.43 ,66 .14 19

21 .02 .09 .10 .15 .39 .33 .19 .34 .02 .06 .01 .54 «.07 .41 -.06 .35 .10 .11 \\\\j _90 _95 _61 _97 ;_51 _56 31
22 .59 .30 .68 .70 .79 .77 .64 .74 .50 .59 -.02 .51 .50 -.05 -.58 -.23 .66 .57 .bd \\\\ 1_20 _31 ,_59 1_54 _57 22

24 95 . 2 .93 ;2; .79 .91 .82 .95 .64 .39 .13 .50 -.37 .06 ».40 .60 .59 .09 .59 _25 j 1.55 1.95 .70
.29 *.37 .70 .77 .09 .69 .92. .es*\\\\ _94 _3

_99
75

I
i

:98 .79 .94 .52 .56 .43 .42 .39 *.39 .01 .06 .05. .01* .02 -.01 ;59 .59 .27 .54 .92 .79

4
.34 .63 .88 .97 .92 95 .sa .56 .00 .07 .13 -.07 .06 -.13 .96 .98 .32 .97

10 65 .40 .65 .68 ;gg .91 .88
___ ___ .94 .02 .04 .17 -.13 .05 -_19

14 .25 .33 .33 .37 .13 .31 .13 .16 .07 .18 .39

17 -.10 .39 «.19 -.19 -.27 .20 -.12 -.21 «.07 -.09 .se

20 .55 .19 .se .50 .45 .55 63 .60 .59 .61 -.25 -.15 .20 -.31 -.52 -.43 1. . ' 107 _49 _65 :39' _99 ,61 _13 20

23 .96 .79 .96 .94 .83 .93 .90 .85 .66 .26 .26 .61 -.28 .21 -.36 .70 .59 .21 .72 _75 1,35 1,35 _51 23

L; :91 .66 .94 .99 .se .79 .67 .63 .73 .87 .13 .17 .45 ».29 2
.10 ».19 .60 .57 *.04 .51 .85 .93 .1826 .96 183 .95 ;gg 152 .72 .53 .52 .71 .BB .37 .27 .41 -.14 ___

27 .81 ;§2 .83 .86 .59 ;22 .44 .Si .65 .75 .72 .51 .43 .07 .15 .03 .19 .16 .19 .SE .80 .65 .78 27

HETHDD 1 1 5 b 7 9_ 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18* 19 20 21 22 23 24 25 26 27

.36



J37

TåBELL iü Erçcrderliga hastigheter (9) För att uppnå ett givet Friäticnstal i?)
med ?riktionanätuagnen Pisa på ett slätt PUC-galv, som §ar ?äckt med glycerin
(visküsitet vi. ?iäas nätñjul var Fársett med det emänstrade SülñåTETIâIET
ästraå enligt tabell 32 figur å ach Figur ?5. Enllgt ekuatiøn (8) skall de två
sista kaiunnernas kuafer vara åika 3t0?a då sulüredáen (b) har ändvats ?rån
b=å?.5nn i ?övaöksaerie i till b=36mm i ?ársöksserie 2 (53??ix i resp 2 aid u & v).
Data ?rån âänsäült & Eaiên (1?84).

  

Frik?iüñ5 Viskügitet it?) Easfiçhet (Häsê avatar eniigt (53
C.

   

?al (F) uándter- häger-
vi 0'3 vi v2 1852? åeáet

0.16 13.3 12 ? 1.3? 5.383 3.5 4.1

ü.i5 13,5 12.? §.828 3 238 3.á 4.1

B.Eü 13.8 12.? 8.423 9 i?3 2.4 4.1

0.25 13.8 12.? 3.386 6.135 2.2 å.:

6.3G 13.3 12.7 §.1?§ 6.185 i.? 4.1

8.16 28.2 22.? u.é38 3.38ü 2.1 1.9

3.13 EE.E 12.? 8.3?3 3.223 1.? 1.9

8.28 28.2 12.7 8.24ü 8.175 1.4 1.9

G.35 22 3 iå.? 8.158 8.135 1.2 1.?

 

TQBELL ii Eråeräerliça hastigheter (vi ?är att uppnå ett givet Frikäianstal (§3
med ?riktiansaåtvagnen ?ida på 5?? alätt PVC-golvå sam var täckt meä gåycarin
(uisåsslte? u). Flags msrhjüi var färsett med det emönstrade sulnaierialat
åsirai enligt tabell 3å Figsr 5 och ?lgür 73. Enligt ekvation (ö) Skall de två
siafs kålüñüêrñââ HüüTEF vara lika stara då suåbredüen (b) varlt kansfant i de

äáda Färaêksaeriêrna åsu??ix 3 reap 4 viá ü å ä). Data ?rån álñahuåt å Dalén (1?8å).

 

Friktiens- üiåkositet ia?) Hastighe? imfs) ävater enligt §53
-.

   

?al å?) väneier* bågar*
U3 u4 v3 u4 lädet ledet

-----------------*" Salaredá b=i?.5mm --nø--m-** *---*-**----

8.15 28.2 13.ü ü.375 á.8i' 8.46 6.4á

5.29 28.2 §3.0 8.348 8 âåä .52 D åå

8.25 28.2 23.8 §.1é0 ü Züü 3.33 8.4ö

8 36 2 2 13.5 8.130 5 :§5 ü.5i ñ.4&

-------------------- SULD'EGG b=3amn --uw--"*-*-*"**b--**---w
8 82% 28.3 §2.? 6.295 8.528 U *8 3 45
f 8? 33 12.? 3 328 BVJEê §8 s 45
G 10 28.8 12.7 8 145 8.338 ? 48 F 45
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GAENDES SÄKERHET I TRAFIKSIGNALER

Per Gårdar, KTH, Institutionen för trafikplanering

SAMMANFATTNING

Inledning

Trafiksäkerheten har under senare år förbättrats i Vårt land. Fortfarande

skadas emellertid ca 50 000 personer årligen och nästan 1 000 dödas. En

stor del av olyckorna drabbar gående. Av gåendeolyckorna sker huvudde-

len (ca 75%) inom tätbebyggt område och av dessa inträffar ca 80% i

gatukorsningar.

Ett sätt att öka gåendes säkerhet i gatukorsningarna är att signalreglera

dem. Det har emellertid visat sig att det även 'efter en signalreglering

inträffar ett stort antal olyckor med gående. Genomgångna litteraturstu-

dier visar på en stor spridning av Signalens effekt på gåendes säkerhet.

Att det i signalreglerade korsningar fortfarande sker olyckor kan förklaras

av tre anledningar:

a) gående är ej separerade från svängande trafik (i en konventionell
signalreglering)

b) rödgående

c) rödkörande fordon

En genomgång som jag gjort av polisrapporterade gåendeolyckor från 34

signalreglerade korsningar i Stockholm och Malmö visar att anledning a)

svarade för 37 respektive 47% av olyckorna, anledning b) för 50 respektive

41% och anledning 0) för resten, dvs för 13 respektive 12% av dem i

respektive stad.

Anledning a) och b) tycks alltså vara de dominerande orsakerna. Signalens

effekt bör således i huvudsak vara beroende av hur de s k sekundärkonflik-

terna mellan svängande fordon och gående löses, samt av rödgåendets

omfattning.
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Denna avhandling syftar till att öka kunskapen om olika åtgärders effekt

på gåendes trafiksäkerhet i tätortskorsningar. Arbetet, som genomfördes i

tre etapper, har fokuserats på signalreglerade korsningar.

Signalregleringens effekt bör variera med korsningens geometriska ut-

formning, i första hand p 9 a anledning 8) men även p 9 a anledning b) och

c). I avhandlingens första etapp har därför detaljutformningens inverkan

på säkerheten studerats för såväl signalreglerade som övriga typer av

tätortskorsningar. Dessutom har här jämförelser gjorts mellan signalregle-

rade och -i övrigt identiska - ej signalreglerade korsningar. Denna etapp

presenteras nedan under rubriken "Samband mellan olycksrisk och kors-

ningsutformning".

En radikal lösning på problemet med olyckor förorsakade av anledning 3)

ovan är att separera de gående helt från fordonstrafiken. En sådan

signalstrategi är allgåfas. Här ges gående grönt samtidigt på alla fyra

övergångsställena då, och enbart då, samtliga fordon har rött. I avhand-

lingens andra etapp behandlar jag konsekvenserna av allgåfas ur såväl

säkerhets- som fördröjningssynpunkt. Detta beskrivs nedan under rubriken

"Allgåfas i signalreglerade korsningar".

Antalet olyckor med rödgående (anledning b) ovan), bör till stor del bero

av antalet rödgående. I avhandlingens tredje etapp behandlas orsaker till

rödgåendet samt åtgärder för att minska det. Denna etapp redovisas

nedan under rubriken "Olika faktorers inverkan på rödgåendet".

Problem 0), med rödkörande fordon, undersöktes ej i detta avhandlingsar-

bete.

Samband mellan olycksrisk och korsningsutformning

 

Syftet med denna etapp har varit att göra en inledande studie över

samband mellan gåendes risk och trafikmiljöns utformning. Syftet har

också varit att utnyttja en alternativ riskberäkningsmetod, som inte

grundas på direkt användning av olycksdata utan på konfliktdata, och som

tack vare detta bör ge ökade möjligheter att studera sambanden vid
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välbestämda värden på olika bakgrundsvariabler.

Projektet grundas på riskstudier som utförts under sommarhalvâret i 115

korsningar i Stockholm och Malmö. Riskstudierna har utförts direkt i

trafiken med hjälp av den vid institutionen utvecklade konflikttekniken.

Korsningsurvalet framtogs primärt för att beräkna omräkningsfaktorer

mellan konflikter och olyckor. Därför har ingen hänsyn tagits till önske-

målet i detta projekt att få en så god täckning som möjligt av olika

utformningsalternativ. Samtidigt med riskstudierna utfördes strömräk-

ningar av alla trafikantkategorier så att trafikbelastningen just vid

tillfället för riskbestämningen skulle kunna beräknas.

Principen för val av utformningsvariabler har varit att beakta alla

variabler som erfarenhetsmässigt kan tänkas påverka oiycksrisken för de

gående.

Korsningarna har primärt delats upp i signa'l- respektive ej signalreglerade

korsningar. De sistnämnda har dessutom delats upp efter hastighetstyp

som definierats med hjälp av den aktuella körhastigheten genom korsning-

en. Det förhållandevis begränsade materialet medför att enbart tvâ

hastighetstyper har valts. De tre korsningstyperna definieras enligt följan-

de:

- Signalreglerad korsning Korsning reglerad med konventionell

tvâfassignal.

- Låghastighetskorsning Ej signalreglerad korsning med en medi-

anhastighet för passerande motorfordon

som understiger 30 km/h i samtliga till-

farter.

- Höghastighetskorsning Ej signalreglerad korsning där median-

hastigheten överstiger 30 km/h för någon

tillfart.

Indelning har därefter skett efter geometrisk utformning. Här har följande

variabler medtagits:
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- Passagesträcka (övergångsställets längd minus bredd av eventuell
refug)

- Övergångsställets avstånd från korsningen

- Förekomst av mittrefug

Sambanden mellan olycksfrekvens och exponering för de olika utform-

ningsalternativen (totalt 54 stycken) har beräknats genom linjär reg-

ression. För att kontrollera skillnader mellan dem har t-test gjorts.

Olycksfrekvensen har beräknats som antalet allvarliga konflikter per

minut multiplicerat med en omräkningsfaktor för sambandet mellan

antalet allvarliga konflikter och polisrapporterade personskadeolyckor.

Som exponeringsmâtt har valts roten ur produkten av antalet gående per

timme på ett övergångsställe och antalet motorfordon per timme som kan

komma i konflikt med de gående. Som riskmått har använts kvoten mellan

olycksfrekvens och exponering. Denna kvot kallas risktal.

Eftersom korsningsurvalet ej gjordes primärt för detta projekt, utan

slumpmässigt med avseende på utformningen, har mindre vanligt före-

kommande utformningsalternativ också här blivit representerade med ett

mindre antal. Detta har medfört att risktal för vissa utformningar ej

kunnat bestämmas signifikant.

En utformningsvariabels inverkan varierar troligen med värdet på övriga

variabler och eventuellt dessutom med variabler som här ej medtagits.

Det är därför omöjligt att ge något exakt värde på de olika variablernas

inverkan. Nedan görs dock ett försök att ange ungefärliga värden påde

 

olika variablernas isolerade inverkan på gåendes säkerhet. Värdena inom

parentes anger effekten vid jämförelse mellan signifikant bestämda

risktal för olika kombinationer av övriga _utformningsvariabler.

- Laghastighetskorsningar är hälften (ILS-0,7) så farliga som höghastig-

hetskorsningar.

- Att signalreglera en höghastighetskorsning reducerar olycksrisken till

mindre än hälften (O,l-D,5).

- Att signalreglera enlâghastighetskorsning reducerar olycksrisken, så-

vida inte huvuddelen av trafiken är svängande (OJ-1,1).
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- Minska gatubredd till under 10 meter reducerar olycksrisken (0,2-0,9).

- Installerande av refug minskar olycksrisken till ca två tredjedelar av

den ursprungliga (0,3-l,1).

- Om övergångsstället flyttas från zonen 2-10 meter från korsningen

(trottoarkantens tänkta förlängningslinje) till antingen mindre än 2

meter eller mer än 10 meter från korsningen så reduceras risken till

ungefär hälften (OA-0,6 respektive (LI-0,6).

Allgâfas i signalreglerade korsningar

 

Syftet med denna etapp har varit att så allsidigt som möjligt belysa

allgåfasens konsekvenser. Effektstudier utfördes före och efter införande

av allgâfas i tre tidigare konventionellt signalreglerade korsningar (tvâ i

Stockholm och en i Eslöv). I varje studie gjordes såväl riskmätningar som

fördröjningsmätningar för gående och motorfordon. Riskstudierna genom-

fördes som konfliktstudier.

Den ena Stockholmskorsningen (nedan betecknad Stockholm II) utformades

ej för ren allgâfas. Detta berodde på att den ena sekundärgatan var

enkelriktad mot korsningen. Övergångsstället här kunde alltsa konflikt-

fritt ges grönt samtidigt med medlöpande fordonstrafik. För att öka

korsningens framkomlighet och överskädlighet för gående gavs då grönt

även på övergångsstället tvärs den andra sekundärgatan. Här förekom

alltså konflikterande svängande fordonsströmmar.

Riskstudierna visar, att antalet allvarliga konflikter (och därmed olycks-

frekvensen) ej förändrades för bilister och cyklister, medan antalet

allvarliga konflikter med gående för likvärdiga tidsperioder minskade

enligt följande.
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Plats Antalet allvarliga konflikertmed gående

före efter reduktion sign 1)

Stockholm I 27 17 10 xx

Eslöv 27 3 24 xxx

Stockholm II 18 15 3 nej

 

1) Med xx menas att reduktionen är säkerställd med 1% risk
Med xxx menas att reduktionen är säkerställd med 0,1% risk

De stora skillnaderna i effekt kan till viss del förklaras med att Stockholm

II ej blev en ren allgåfaskorsning. Fem av konflikterna var här mellan

svängande fordon och gröngående. Den huvudsakliga orsaken är emellertid

skillnader i antalet rödgåendekonflikter. Dessa utgjorde i efterfallet för

Stockholmskorsningarna 16 respektive 10 stycken, medan de i Eslöv inte

var någon. Detta torde förklaras av skillnader i rödgåendefrekvens. I Eslöv

var andelen mindre än 1% medan den i Stockholm varierade mellan 10 och

50% för olika övergångsställen.

Studierna av motorfordonens passagetider och de gåendes medelväntetider

gav följande resultat:

 

Plats Ökning av medelpassage- Ökning av medelväntetiden
tiden för motorfordon för gående

Antal sek % Antal sek %

Stockholm I +5,3 +22 +4,1 +93

Eslöv +16 , 2 +73 +6,0 +74

Stockholm II +7,7 +39 +0,3 +4

 

Ökningen av passagetiderna och väntetiderna blev således i allmänhet

stora.

Sammanfattningsvis kan sägas, att en mycket god olycksreduktion uppnås

för gående vid införande av allgåfas om rödgåendet är lågt. Samtidigt

ökar emellertid såväl fordonstrafikens som gångtrafikens passagetider

genom korsningen. Om den sammanlagde effekten är positiv eller ej beror

av hur man värderar de bådakomponenterna.
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Förutom effektstudierna genomfördes en mindre intervjustudie med gåen-

de vid en allgåfaskorsning i Trelleborg. Här har allgåfas förekommit i

flera år. Dessutom finns i tätorten signaler med konventionell signalväx-

ling, vilket ger möjlighet till jämförelse. Av de intervjuade ansåg 76% att

det var bra med allgåfas i korsningen. Av dessa tyckte 89% att allgåfas

borde införas i flertalet signalreglerade korsningar.

Olika faktorers inverkan på rödgåendet

Denna undersökning genomfördes med två typer av metoder. Dels fast-

ställdes "korsningsrelaterade" faktorernas inverkan genom beteendestu-

.dier och dels fastställdes "personrelaterade" faktorers inverkan genom

intervjustudier. Vid intervjustudierna undersöktes även rödgåendes attityd

till olika åtgärder för att minska deras eget rödgående. Nedan beskrivs

undersökningarna var för sig.

För att fastställa de korsningsrelaterade faktorernas inverkan, genomför-

des frekvensmätningar av rödgåendet i 38 korsningar i 15 olika tätorter.

Varje övergångsställe studerades för sig, under fem observationspass

spridda över dagen. Samtidigt med frekvensmätningarna genomfördes

trafikräkningar. Uppgifter insamlades även om korsningens geometriska

utformning, signalbild och väderlek vid studien.

Multipel regression utfördes på den insamlade datan. Härur erhölls en

modell med vilken man dels kan prediktera rödgåendeandelen i en

signalreglerad korsning och dels analysera de olika variablernas genom-

snittliga inverkan. Det kan finnas andra korsningsrelaterade faktorer som

inverkar, vilka ej testats. Dessutom bör personrelaterade och psykologiska

faktorer, som kan variera mellan olika korsningar, ha stor betydelse för

rödgåendet. Trots detta gav de medtagna faktorerna en bra förklarings-

grad vid regressionen. Den multipla korrelationskoefficienten blev 0,83.

Modellen fick följande utseende:

R=9,8T-0,79B+5,4Ö-9,3G+8,2F

A-3,9

G - 4,8 FR + 0,017 v +4,0 5 + 8,8

VTI MEDDELANDE 3 8 7



där

45

rödgâendeandelen i procent av desom anländer till över-

gångsstället vid rött ljus

tätortsstorleken

T = 1 för orter med indre än 30 000 inv

T = 2 för orter med mellan 30 000 inv och 200 000 inv

T = ;för Malmö
T = 4 för Göteborg

T = 5 för Stockholm

gatubredd i meter

refugklass

Ö = 0 refug saknas

Ö = 1 refug finns

fotgängarflöde i tusental per timme på aktuellt övergångs-

ställe

fordonsflöde i tusental per gröntimme hos gångsignalen

fordonsflöde i tusental per rödtimme hos gångsignalen

rödtid för gångsignalen (sek)

signalstyrning för fordon

5 = 1 tidsstyrd signal

S = 2 fordonsstyrd signal

signalstyrning för gående

A = 0 anmälan krävs ej

A = 1 anmälan krävs

Ytterligare nägra faktorer testades. Dessa var väderlek, om korsningen

var centralt eller halvcentralt belägen samt om den hade allgâfas eller ej.

Dessa faktorer visade sig dock ej inverka på rödgâendet.
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Av modellen framgår att tätortsstorleken har störst inverkan. Det är

alltså inte korsningens detaljutformning som i första hand avgör hur stort

rödgåendet är, utan i vilken ortsstorlek korsningen är belägen. Ju större

tätorten är, desto fler rödgående har man i allmänhet. Det kan bero på att

ju större en tätort är, desto tätare är förekomsten av trafiksignaler, som

fördröjer den gåendes förflyttning. Det kan också bero på att man känner

sig mer anonym eller på att mentaliteten i allmänhet skiljer sig åt hos

människor i de olika tätortsstorleksgrupperna.

Den geometriska utformningen har emellertid även den stor inverkan på

rödgåendet. Smala gator har högre rödgående än breda (ca 0,8 procenten-

heter per breddmeter) och förekomst av mittrefug höjer rödgåendet med

ca 5 procentenheter. (Att slopa refugen kan dock vara tveksamt av andra

skäl.) Den svängande fordonstrafiken under den period då gångsignalen

visar grönt påverkar också andelen rödgående väsentligt. Vid mycket

svängande trafik kan införande avallgåfas därför reducera rödgåendet.

Då tryckknappsanmälan krävs ökar rödgåendet. Om alla som går mot rött

ljus, oberoende av om medlöpande trafik har rött eller ej räknas som

rödgående, så ökar anmälningskravet rödgåendet med ca 9 procentenhe-

ter.

Väntetiden till grönt visade sig i regressionsmodellen anmärkningsvärt nog

ha väldigt liten inverkan på rödgåendet.

Intervjustudier genomfördes i Stockholm, Malmö och Lund. Totalt inter-

vjuades ca 450 personer. Härur framkom att den person som syndar oftast

vid en gångsignal och går mot rött ljus, är en ung man. Han går 3 gånger

oftare mot rött än genomsnittspersonen. Genomsnittligt går männen ca

40% mer mot rött ljus än kvinnorna. Att en person har bråttom påverkar

givetvis hans/hennes beteende. I medeltal går de personer som anser sig

ha bråttom ca 60% mer mot rött än gruppen som inte har det. Män

påverkas här mer än kvinnor.

Hur ofta man passerar en korsning eller hur bra man känner till den,

påverkar ej rödgåendet. Man hade kanske kunnat vänta sig att den som var

mer familjär med miljön också tog större chanser, men sä tycks alltså inte

VTI MEDDELANDE 387



47

vara fallet. Det finns ej heller någon skillnad i beteende mellan den som

har och den som inte har körkort.

Av den grupp människor som mer eller mindre regelbundet går mot rött,

upplever endast hälften någon nackdel med sitt beteende. Nackdelen

anges då främst vara "dåligt föredöme" och "ökad olycksrisk". Att man

överträder lagen eller att det finns risk för upptäckt av polis med

påföljande böter, nämner endast 6% som en nackdel.

Drygt hälften av gruppen som mer eller mindre regelbundet går mot rött

kan spontant ange någon åtgärd som skulle minska deras rödgående. De

dominerande åtgärderna är "ökad polisövervakning/böter" och "bättre

signaler". Ökad kännedom om olycksrisken skulle påverka en mindre del.

När gruppen fick ta ställning till konkreta åtgärder för att minska

rödgåendet, framkom även här att "ökad polisövervakning/böter" samt

"kortare väntetid till grönt ljus" upplevs som de effektivaste åtgärderna.

Slutsatsen av denna tredje etapp blir att rödgåendet knappast kan minskas

i någon väsentlig omfattning av ändringar i korsningens geometriska

utformning. De åtgärder som minskar rödgåendet, är ofta negativa av

andra säkerhetsskäl. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas ökad

gatubredd eller slopande av refug. Rödgåendet verkar kunna minskas

väsentligt enbart genom ändrad attityd till problemet. Detta kan troligen

åstadkommas bäst genom att dels göra signalerna "så bra som möjligt"

(bl a kort väntetid) för gående och dels övervaka rödgåendet.
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SJUKHUSBASERAD TRAFIKSKADEREGISTRERING

 

Av Bertil Romanus och Olle Bunketorp, Göteborgs Universitet,
ortopedisk-kirurgiska kliniken, Östra sjukhuset, 416 85
Göteborg.

Presentation:

Denna artikel är en redogörelse för den hittillsvarande verk-
samheten vid det s k Trafikskaderegistret i Göteborg. I arti-
keln redovisas de idéer som gav upphov till registret och de
metoder som utarbetats för registrering av personskador i
samband med trafikolyckor. Verksamheten, som sedan 1983 har
stöd av sjukvårdsförvaltningen, bedrivs i samarbete med Tra-
fikplaneavdelningen vid Göteborgs kommuns stadsbyggnadskontor.

I vårt land, liksom i de flesta andra länder, har det sedan
flera år funnits ett uttalat behov av en mer tillförlitlig
och detaljerad trafikolycksstatistik. Under 1970-talet har
två statliga utredningar (1, 2) poängterat detta och princip-
förslag har framförts hur denna brist skall kunna avhjälpas,
men förslagen har ännu ej kunnat realiseras. I Sverige har
väsentliga kunskaper om trafikolyckors epidemiologi och
följder framkommit av enstaka vetenskapliga studier under
begränsade tidsperioder och inom begränsade områden (3-5).
Det kännetecknande för dessa är att de har genomförts av
personer med så gott som daglig erfarenhet av trafikskadade
i sitt arbete. Det är otvetydigt att sjukvården har de bästa
kunskaperna om trafikolyckornas konsekvenser men det är an-
märkningsvärt att denna kunskap hittills inte har kunnat
utnyttjas på ett effektivare sätt. Det förefaller som om
förslagsställare och utredare för förbättrad trafikskade-
statistik har befunnit sig på för stort avstånd från den
vardagliga sjukvården. Trafikolyckor tycks allt för lätt
reduceras till slumpmässiga fenomen som regelbundet kan re-
dovisas i statistiska termer och som den enskilde, icke tra-
fikolycksdrabbade, godtager som vardagsföreteelser. Det är
först genom den nya hälso- och sjukvårdslagen (6) som sjuk-
vårdshuvudmännen från 830101 har ålagts ett ansvar för före-
byggande hälsovård och olycksprevention. Landstingens roll
skall sålunda enligt SPRI vara att samla in och föra ut
den kunskap som finns i sjukvården om orsaker till och konsek-
venser av trafikolyckor (7).

Trafikplaneavdelningen vid stadsbyggnadskontoret har sedan
1969 fortlöpande analyserat trafikolyckor inom Göteborgs
kommun med utgångspunkt från Polismyndighetens uppgifter.
Sedan 1971 sker detta med ett datorbaserat analyssystem (8).
Denna analys har legat till grund för omfattande trafik-
säkerhetsåtgärder inom kommunen vilka lett till en, i rela-
tion till trafikutvecklingen, cza 50-procentig minskning av
antalet trafikolyckor under 1970-talet. Osäkerheten i kost-
nads - nyttakalkylen" för dessa investeringar är dock bety-
dande (91. Detta beror huvudsakligen på att förlust av liv
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1iksom 1idande och handikapp efter trafikoiyckor svåriigen
iåter sig uttryckas i ekonomiska termer. Men osäkerheten
beror också på att a11a trafikolyckor ej kommer ti11 poii-
sens kännedom och att personskadeföijden såsom den anges i
poiisrapporterna är missvisande i ett icke försumbart antai
fa11.

Hösten 1978 startades ett trafikskaderegister vid akutsjuk-
husen i Göteborg. Detta ti11kom som entnyidgningav en studie
av påkörda gångtrafikanter. Trafikskaderegistret som fram ti11
1983 tiii stor de] drivits på idee11 basis har sedan ett
ha1vt år erhåiiit kommunait och statiigt stöd.

Sedan 1979 har Trafikskaderegistret registrerat a11a trafik-
skadade som omhändertagits vid akutsjukhusens tre o1ycksfa115-
mottagningar (Sahigrenska sjukhuset samt Östra sjukhusets
centraikiinik och barnkiinik). Från samma år har en rappor-
tering av trafikoiycksfaii skett från Trafikskaderegistret
ti11 Trafikpianeavdeiningen.

MÅLSÄTTNING

1. Metodutveckiing för förbättrad trafikskadestatistik

 

Den övergripande måisättningen är att utarbeta en metod för
insamiing och redovisning av skador, vårdkonsumtion och fram-
tida bestående men efter trafiko1yckor. Som ett 1ed i detta
ingår att beräkna ett jämföreisetai som ett mått på o1ycks-
fö1jden för varje enskiid person som skadats. Vidare att
utarbeta ett program för statistisk redovisning av dessa
data som möjiiggör en anaiys av oiycks- och skadeorsaker med
utgångspunkt från det datorprogram som används på Trafikpiane-
avdeiningen för poiisrapporterade trafikoiyckor.

2. Oiycks- och skadeprevention

 

Med en ti11för1it1ig metod för ana1ys av sambanden me11an
oiyckstyp, oiycksföriopp, fordonsegenskaper och skadetyp en-
1igt punkten 1 skuiie a11var1iga och/e11er vaniiga oiycksför-
iopp och skademekanismer kunna identifieras och försiag ti11
oiycksförebyggande och skadereducerande åtgärder kunna utar-
betas för oiika riskgrupper. Detta har hittiiis varit möjiigt
för påkörda fotgängare (10).

3. Förbättrad sjukvård

 

En förståeise för skademekanismer, d v 5 på vi1ket sätt en
skada uppstår, är nödvändig för exakt diagnostik och därmed
också för adekvat behandiing. Några minuters tankemöda för
att försöka förstå skademekanismerna i en oiycka kan rädda
den skadades 1iv . (Efter Kennedy 1958.) (11)

Genom systematiska och upprepade kiiniska undersökningar kan
behandiingskrävande skador upptäckas tidigt. Vid muitipia
skador är det särskiid stor risk att vissa ej 1ivshotande
skador förbises. Tidig kunskap om dessa är nödvändig för
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pianering och prioritering av diagnostiska och terapeutiska
åtgärder. I dag omhändertas i optimaia faii muititraumapa-
tienter av ett team oiika speciaiister, viiket bi a har iett
tiii Större chans för överievnad och snabbare läkning av ska-
dor med mindre kvarstående handikapp.

Genom en tidig och enhetlig bedömning av den skadade underiät-
tas dessutom vårdpianering och en säkrare prognos för bedöm-
ning av siutresuitat kan därför också ges tidigare. Detta
minskar osäkerheten både för den skadade, anhöriga och för
ansvarig vårdpersonal.

METOD

Trafikskadejournaien

 

På akutmottagningarna förs iiggare över aiia som söker vård.
I dessa markeras aiia som skadats i trafikoiyckor. Ett sär-
skiit formuiär ifyiies dessutom för varje trafikoiycksfaii.
På detta formuiär anges bi a oiyckstyp och oiyckspiats och i
en figur markeras skadade kroppsdeiar och skadetyp. Formu-
1ären arkiveras och kompietteras efterhand med uppgifter om
behandiingen.

Rapportering tiii och från Trafikpianeavdeiningen

 

Med utgångspunkt från patientiiggare och kontroiierade tra-
fikskadejournaier meddeias Trafikpianeavdeiningen regelbun-
det viika oiycksfaii som registrerats, var dessa har in-
träffat och skadeföijden. Hittiiis har vi endast haft resurser
att rapportera om oiyckan förorsakat dödsfaii, behandiing
i siuten vård (inlagd på sjukhus) eiier behandiing i öppen
vård (ej iniagd). Trafikpianeavdeiningen meddeiar tiiibaka
viika poiisrapporterade oiyckor som ej registrerats på sjuk-
husen.

Jämföreise av rapportering från poiis och sjukhus - korrektions-
faktorer

På Trafikpianeavdeiningen sker en identifiering av de trafik-
oiyckor med personskada som rapporterats från poiis och sjuk-
hus (gemensam mängd). Härtii] kommer en deimängd som rappor-
terats från sjukhus men ej från poiis. Dessa oiycksfaii ut-
gör ett tiiiskott tiii den offentliga statistiken över tra-
fikskadade. Dessa mängder bestämmerkorrektionsfaktorer för
skattning av deis totaiantaiet skadade med utgångspunkt från
poiisrapporterade oiyckor, deis antaiet trafikoiycksfaii som
erhåiiit behandiingskrävande skador. De icke gemensamma dei-
mängderna har undersökts närmare för att kunna beräkna dessa
korrektionsfaktorer för oiika typer av trafikolyckor.

Kompietterande undersökning - enkäter och intervjuer

Omständigheterna vid trafikoiyckan undersöks med enkäter och
intervjuer i de fail som rapporterats från sjukhus men ej
från poiis. Syftet har varit att utöka Trafikpianeavdeiningens
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underIag för oncksanaIyser. Även de oncksfaII som rappor-
terats från poIis men ej från sjukhus undersökes för att
kartIägga skadorna hos de som ej sökt vård vid sjukhusens
akutmottagningar. Härigenom kan detaner i oncksförIoppet
fås fram som har haft betydeIse för skadefödeen.

Kodning

FöIjande oncksdata kodas sedan 830101:

1. Persondata
Dessa omfattar bI a åIder, kön, handikapp och påverkan.

2. Begränsade oncksdata
Ochkstypen anges med en fyrsiffrig kod, det s k T-numret,
som bättre än WHO:s s k E-kod specificerar onckan, d v 5
trafikantkategorin och onckstypen. En betydqut mer om-

fattande kodning av oncksdata genomförs på Trafikaane-
avdeIningen med poIisens statistikuppgifter som underIag.
Bearbetningen sker där med det s k TRAFO-programmet (8).

3. Skadedata
Skadornas IokaIisation, typ och svårighetsgrad anges med
WHOzs ICD-kod som dock modifierats så att skadestäIIet kan
anges mer noggrant. Kodning sker även enIigt internatio-
neIIt använda skadekIassifikationssystem (AIS, ISS, CIS)
som utarbetats specieIIt för anaiys av trafikoncksfaII
(12-14).

4. Vårddata
Vårdtyp och vårdtid är grundIäggande variabIer för bestäm-
ning av oncksfödeen. Vårdkostnaden kan också uppskattas
med utgångspunkt från de budgeterade dygnskostnaderna för
oIika vårdavdeIningar och behandIingssättet.

5. Försäkringsdata
Försäkringskassans uppgifter om antaI sjukdagar och ersätt-
ning är ytterIigare variabIer för att ange oncksfödeen.

Inmatning

Kodade uppgifter från varje trafikoncksfaII har hittiIIs in-
matats från terminaI tiII kommunens ADB-kontor. Detta har skett
med utnyttjande av samma program som används för den ordi-
narie siutna sjukvården (statistikjournai A).

AnaIys

Ett standardiserat anaIysprogram för redovisning av aIIa oncks-,
skade- och vårdvariabIer för den enskiIde och för oIika grupper
av skadade har använts hittiIIs. Programmet möinggör en diang-
vis bearbetning med 3 huvudsteg:

A UrvaIskriterier
B AnaIyseringssätt
C VariaberaI
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RESULTAT

Jämföre1se av rapportering av trafikskadade från po1is och sjuk-
hus 1979 - 1982

 

Under de 4 första åren av registreringen har anta1et trafik-
skadade en1igt den officie11a statistiken varit tåm1igen kons-
tant, c a 1 100 per år (tabe11 1).

Tabe11 1. Anta] trafikskadade personer 1979 - 1982 i Göteborg
en1igt po1is och sjukhus

 

1979 1980 1981 1982

Enbart poiis 713 765 533 624
Poiis + sjukhus gemensamt 437 378 564 558
Tota1t i officie11 statistik 1 150 1 143 1 097 1 182
Enbart sjukhus 407 397 672 1 014
Ti11skott från sjukhus i % 35 35 61 85
Tota1anta1 1 557 1 540 1 769 2 196
Ande1 enbart från sjukhus i % 26 26 38 46

Tiiiskottet av sjukhusrapporterade trafikskadade var under de
första två åren 35% men har under det senaste året uppgått
ti11 85%. Detta kan förk1aras av att registreringsrutinen
efterhand har biivit mer ti11för1it1ig men en väsentiig de] av
ti1iskottet under 1982 beror på skadade cykiister vars o1yckor
ej kommer ti11 poiisens kännedom (tabe11 2).

Tabe11 2. Anta1 trafikskadade personer av o1ika trafikantkate-
gorier 1982 i Göteborg eniigt poiis och sjukhus

Fotgän- Cyk1is- Mopedis- MC-förare Biifö- Bii- Övri-
gare ter ister + pass rare pass ga

Enbart po1is 82 104 30 48 258 87 15
Po1is + sjukhus geTensant 126 91 22 57 156 90 16
T0ta1t i Officie11 statistik 208 195 52 105 414 177 31
Enbart sjukhus 108 478 79 72 142 86 49
Ti11skott från sjukhus i % 52 245 152 69 34 49 158
T0ta1anta1 316 673 131 177 556 263 80
Andel enbart från sjukhus i % 34 .71 60 46 21 33 61

En särskild undersökning har genomförts av icke gemensamma
rapporterade de1mängder av trafikskadade en1igt poiis och
sjukhus från perioden ju1i ti11 december 1981. Resuitaten
från denna studie har möj1iggjort beräkning av s k uppräk-
ningsfaktorer för skattning av totalanta1et trafikskadade
med utgångspunkt ifrån po1israpporterade. Uppräkningsfak-
torerna varierade med oiyckstypen och var såiunda högst för
skadade cyk1ister i singe1o1yckor med faktorn 8,3 och iågst
för bi1förare i ko11isionso1yckor med faktorn 1,3. Den ge-
nomsnitt1iga uppräkningsfaktorn var 1,6 (9).
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En beräkning av motsvarande korrektionsfaktorer för skattning
av antaiet trafikskadade med behandlingskrävande skador har
gjorts på grundvai av resuhaten från en enkät och intervju-
undersökning av trafikskadade under oktober - december 1981
(tabe11 3 och 4).

Tabeii 3. Poiis- men ej sjukhusrapporterade trafikskadade personer
oktober - december 1981 i Göteborg. (Resuitat av enkät tiii 127 av
499 varav 336 i officieii statistik.)

anent
Anta] av 336

Ej sökt sjukvård eiier avvikit. Troiigen ej skadade 55 16
Ej svarat (18) eiier ej fått enkät (12) 30 9
Sökt sjukvård i berört utan Göteborg 17 5
Sökt annan läkare e11er tandiäkare i Göteborg 11 3
Missade i registreringen på sjukhus (5) e11er i rutinerna (9)14 4
Totait 127 37

Tabeii 4. Sjukhus- men ej poiisrapporterade trafikskadade personer
oktober - december 1981 i Göteborg. (Resuitat av enkät ti11 163 som
ej ingick i den officieiia statistiken, 336 stycken)

Procent
Antai av 336

Raniat i spårvagn, ej i trafiko1ycka 2 1
Ej svarat (19) e11er ofuiiständiga (2) 21 6
Eniigt definition ej vägtrafikoiytka under
aktueii tid i Göteborg 11 3
Adekvat svar 129 38
Totait 163 48

Totaiantaiet skadade (336 stycken) i den officieiia statistiken
för Göteborg skaii eniigt denna beräkning reduceras med minst
16% för att ge antaiet skadade med behandiingskrävande skador.

Det faktiska bortfaiiet i sjukhusregistreringen var såiunda
iika med 12% viika erhåiiit vård i eiier utom Göteborg (tabeii
3). Vid anaiys av de 163 sjukhusregistrerade men ej av poii-
sen kända under samma tid kunde antaiet sâiunda ökas med 38%
(tabeii 4). Det reiativt stora antaiet ej besvarade enkäter
beror sanno1ikt på det faktum att första enkäten utsändes c:a
1 år efter oiyckan.

Dessa uppräkningsfaktorer och reduktionsfaktorer kompenserar
såiunda deivis varandra när det gä11er totaiantaiet skadade
trafikanter. Dock är skadeföijden för motsvarande deimängder
sannoiikt oiika eftersom de består av oiika trafikantkatego-
rier.

Korrektionsfaktorerna var ej heiier' konstanta över de tre
månaderna. Variationen är sannoiikt stor även över en iängre

VTI MEDDELANDE 387



54

tidsperiod och kan förmodas variera inte bara med skadans '
svårighetsgrad utan även med avseende på olyckstyp och trafi-
kantkategori liksom med årstid och trafikmiljö (stads- eller
landsvägstrafik). Dessutom föreligger troligen stora varia-
tioner inom olika polis- och sjukvårdsdistrikt inom landet.
Värdet av generella korrektionsfaktorer får därför anses
vara mycket begränsat.

Kostnader för olika trafikantkategorier

Kostnad för sjukvård och sjukförsäkring har beräknats för ska-
dade av olika trafikantkategorier för månaderna mars, oktober
och november 1979. Under dessa perioder registrerades 354 tra-
fikskadade. Trettiofem procent av dessa behandlades i sluten
vård.

Den relativa kostnaden för varje kategori är proportionell mot
relativa olycksfallsfrekvensen och den s k standardiserade
olycksföljdsfaktorn (9). Den standardiserade olycksföljds-
faktorn är ett procental som anger den genomsnittliga kost-
naden för en individ av en viss trafikantkategori i rela-
tion till summan av de genomsnittliga kostnaderna för alla
kategorier. Resultatet från en medianvärdesanalys av dessa
faktorer visade att bilförare och bilpassagerare utgjorde
nästan hälften av antalet skadade men de konsumerade êndast

15% av de sammanlagda resureserna för trafikskadade. Motor-
cyklisterna som i genomsnitt kostade sjukvård och försäk-

ringskassan c:a 10 gånger så mycket som en skadad bilist
konsumerade c:a 8% av de samlade resurserna. Påkörda gång-
trafikanter utgjorde en dominerande grupp i denna analys.
Över hälften av resurserna togs i anspråk för denna kate-
gori.

En beräkning utfördes av sjukhusvårdskostnaden för dessa 354
trafikskadade med utgångspunkt från olika vårdavdelningars
budgeterade dygnskostnad. Totala sjukvårdskostnaderna var
3,3 Mkr. Av denna kostnad togs 80% i anspråk för påkörda
gångtrafikanter.

Datorbearbetning

 

Hittills har alla trafikolycksfall som registrerats vid sjuk-
husen under första halvåret 1983 (794 st) kodats, inmatats
och överförts till analysformat. Utförligare resultat från
l983-års registrering kommer att redovisas först 1984. Nedan
ges bara några exempel på vad som kan erhållas från registret.

En fördelning av olika trafikantkategorier över de första
sex månaderna (tabell 5) visar bl a att cyklister f n utgör
den efter bilförare och bilpassagerare sammantagna största
gruppen och en pilotstudie av cykelolyckor har därför genom-
förts (15).
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Tabell 5. Trafikskadade och-dödade personer enligt sjukhus januari -
juni 1983 i Göteborg

 

Trafikant- Varav
kategori dödade Jan Feb Mars April Maj Juni Totalt Procent

Fotgängare 5 20 15 22 14 26 36 133 16,8
Cyklist eller pass 1 10 2 11 33 51 104 211 26,6
Mopedist eller pass 9 3 3 6 15 17 53 6,7
Motorcyklist eller pass 1 1 6 15 17 33 73 9,2
Bilförare eller pass 9 50 69 51 31 43 47 291 36,6
Busspassagerare 3 0 0 1 0 9 13 1,6
Lastbil o dyl, förare eller pass 3 0 1 0 0 1 5 0,6
Spårvagnspassagerare 1 1 0 3 3 0 3 10 1,3
Övriga 1 2 0 0 0 2 5 0,6
Totalt 16 98 92 97 103 152 252 794 100

Av tabell 5 framgår också att den ökning som ses under vår
och försommar huvudsakligen utgörs av skadade vid olyckor
med cykel, moped och MC. Dessa samt fotgängare skadas också
i högre grad allvarligare än övriga trafikantkategorier
(tabell 6)

Tabell 6. Olycksföljden för samtliga trafikskadade och-dödade personer
i Göteborg januari - juni 1983

 

Lindrigt Svårt
Trafikantkategori skadade skadade Dödade Samtliga

Tot % Tot % Tot % Tot %

Fotgängare 71 53,4 57 42,8 5 3,8 133 16,8
Cyklist eller pass 134 63,5 76 36,0 1 0,5 211 26,6
Mopedist eller pass 37 69,8 16 30,2 53 6,7
Motorcyklist eller pass 51 69,9 22 30,1 73 9,2
Bilförare eller pass 213 73,2 69 23,7 9 3,1 291 36,6
Busspassagerare 12 92,3 1 7,7 13 1,6
Lastbil o dyl, förare ell pass 3 60,0 2 40,0 5 0,6
Spårvagnspassagerare 7 70,0 2 20,0 1 10,0 10 1,3
Övriga 4 80,0 1 20,0 6 0,6
Totalt 532 67,0 246 31,0 16 2,0 794 100,0

En analys av olyckstypen visar att cza 2/3 av tvâhjulings-
olyckorna är singelolyckor mot c:a 40% för personbilsolyckor-
na. Vidare visar det sig att cza 1/4 var passagerare och så-
lunda tredje part i olyckan.

En analys av skadornas fördelning över olika kroppsdelar (ta-
bell 7) visar att huvud samt extremitetsskador dominerar.
Typiska skadepanorama kan identifieras för olika trafikant-
kategorier.
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Tabe11 7. Totaia antaiet skador hos trafikskadade och -dödade per-
soner januari - juni 1983 i Göteborg. Fördeining efter trafikant-
kategori och kroppsregion

 

Ha1s + Bröstkorg+ Buk + Övre extr Nedre extr
Trafikantkategori Huvud haisrygg bröstrygg iändrygg +sku1dra +bäcken

Fotgängare 75 2 19 6 43 80
Cykiist e11er pass 138 1 11 7 96 59
Mopedist eiier pass 20 0 2 5 19 39
Motorcykiist e11er pass 17 1 9 8 28 45
Biiförare eiier pass 134 70 78 23 74 76
Busspassagerare 6 0 1 0 5 7
Lastbii o dy] förare ei pass 5 0 1 1 2 0
Spårvagnspassagerare 2 2 0 0 4 4
Öwñga 3 0 O 0 0 2
Totait 400 76 121 50 271 312
Procent 32,5 6,2 9,8 4,1 22,0 25,4

Sâiunda utgör ovan nämnda skadeiokaiisationer drygt 90% av
de oskyddade trafikanternas skador medan motsvarande siffra
för skyddade trafikanter är c:a 60%. Av totaiantaiet nack-
skador drabbar c:a 90% biiförare e11er biipassagerare. Även
bröst- och bukskador förefaiier vara ovaniiga hos andra tra-
fikantkategorier.

PLANERAD FORTSÄTTNING

Fortsatt metodutveck1ing

Under 1984 och 1985 kommer inmatningsprogrammet att förbättras

och ett program för samordnad anaiys av oiycks- och skadedata

kommer att utarbetas gemensamt med Trafikpianeavdeiningen.

Beräkning av korrektionsfaktorer

Korrektionsfaktorer för uppskattning av verkiiga_anta1et tra-

fikskadade och antaiet skadade med behandiingskrävande skador

kommer att beräknas från heia 1983-års oiycksmateriai för

oiika typer av trafikoiyckor och trafikantkategorier.

Regionai registrering

 

En regionai registrering kommer att provas. För detta ändamâi

har kontakt tagits med Poiismyndigheten i Göteborg som kommer

att ansvara för 1änsrapporteringen av poiisutredda trafikoiyc-

kor. Det har tidigare påpekats att en noggrann beskrivning

av oiycksförioppet i poiisrapporten kan vara avgörande för

förstâeisen av vissa skademekanismer. Det finns skäi att

poängtera detta ytterligare då en ny statistikbiankett för

poiisens redovisning av trafikoiyckor kommer att införas 1984.
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Trafikskademottagning

 

När resurserna tillåter kommer en s k trafikskademottagning
att inrättas. Syftet har redovisats tidigare. En dylik
kontrollstation kan underlätta diagnostiken och möjliggöra

en enhetlig värdering av skadornas svårighetsgrad samt prog-
nos. Detta kan även innebära snabbare försäkringsmässig
skadereglering. Till denna mottagning kommer också att
knytas kurator och psykolog. Deras huvudsakliga uppgifter
blir att upptäcka och hjälpa problemfall och "olycksfåglar"
med syfte att minska risken för framtida olyckor.

SLUTSATSER

En trafikskaderegistrering som är initierad från sjukvården
ger en mer tillförlitlig olycksstatistik vad beträffar olyc-
kor med personskador. Dessutom kan denna leda till förbätt-
rad sjukvård. Noggrannheten i diagnostiken och därmed behand-
lingen kan förbättras om skademekanismerna vid olyckan blir
bättre kartlagda. Här spelar polisens redogörelse för olycks-
förloppet en stor roll.

Flera graderingssystem har utarbetats för värdering av ska-
dornas svårighetsgrad. Dessa har hittills lagt vikten vid
graden av livshot. Skadornas effekt på lång sikt är emeller-
tid av lika stor betydelse och här finns ett viktig område
för ytterligare forskning.

Det är svårt att ange absoluta mått på en olyckas följder.
Därför låter sig totala investeringsvärdet för olycksföre-
byggande åtgärder ej lätt bedömas. Ett relativt mått på
olika trafikolyckors konsekvenser för samhället och den enskilde
borde dock vara möjligt att beräkna. Med en sjukhusbaserad
trafikskaderegistrering enligt den modell som nu utvecklas i
Göteborg skulle jämförelsetal för olycksföliden kunna beräknas
och därmed borde speciella riskplatser och riskgrupper kunna
identifieras och säkrare prioriteringar kunna göras för tra-
fiksäkerhetsinvesteringar.

En sjukhusbaserad trafikskaderegistrering borde med en rela-
tivt begränsad ökning av fr f a personella resurser kunna in-
föras och integreras i sjukvården även vid andra akutsjukhus.
Kontroll av primärregistrering samt uppföljning med uppgifter
rörande vårdkonsumtion etc kräver större personella resurser.
För en rationell bearbetning av data fordras även tillgång
till ADB-utrustning och -kunnande. Vår metod är beträffande
uppföljning, bearbetning och analys ännu ej färdigutvecklad.
Vår förhoppning är dock att senare kunna presentera en
färdig registrerings-, uppföljnings- och analysmetod, som
har förutsättningar att införas i andra regioner, samt att
ange resursbehov för de olika delarna.
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Föredrag till VTI:s informationsdagar 840110-840111

Av p-o Kroon,Olle Bunketorp, Bertil Romanus

Bråsentatign: Denna artikel avser att illustrera en del av resultaten från

den sjukhusbaserade trafikskaderegistreringen i Göteborg. Organisationen

och registreringsrutinen beskrivs i artikeln "Sjukhusbaserad trafikskade-

registrering" (6). Cykelolyckor har valts som exempel eftersom denna

trafikantkategori kommer att specialstuderas de närmaste åren. Det Ira-

terial som för närvarande finns bearbetningsbart rred ADB omfattar första

halvåret 1983. Son inledning och bakgrund lämnas en redogörelse för ut-

vecklingstendenser beträffande cykeltrafikens omfattning och cykelolycks-

fallen i Göteborg sedan 1970..

CYMDLYCFDR I S'IORSI'AD

Cykeltrafikens utv'edtling i Göteborg

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg genomförde åren 1981-82_ en omfattande

kartläggning av Cykeltrafiken i Göteborgs innerstad (3). Tidigare utfördes

under 1970-talet enstaka studier under kortare tidsperioder. Dessa under-

sökningar ger tillsamans en bild av cykeltrafikens utveckling under

1970-talet med reservation för vissa brister i underliggande fakta. Figur

1.

VTI MEDDELANDE 3 87



60

  

Antal
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Fig 1. Antal cyklister en medelvardag,
sommarhalvåret, kl 06-09 samt
15-18 på Göta Älvbrons västra
cykelbana

Resultaten av de ner omfattande ooh noggranna trafikräkningar san gjordes

1980-81 framgår av bild 1 (sid 2). Dessa räkningar omfattar cykel- och

mopedtrafiken en medelvardag sommarhalvåret l981'klOCkan»06-09 samt 15-18.

På huvudstråken passerade under dessa tidsintervaller Hellan 1000 och 2000

cyklister. På ett dygn beräknades trafiken till det dubbla d v 3 ca 3000.

I bilden ingår Hopedtrafk men denna är nándre än 5%. Jämfört med biltra-

fiken är detta små trafikmängder. På ett av huvudstråken, Dag Harman-

skjöldsled, var biltrafiken 60 0000 per dygn jämfört :med cykeltrafiken

3000 per dygn under sommarhalvåret.

Cykeltrafiken är koncentrerad till sommarhalvåret ooh drygt 80% av tran*

sporterna sker under perioden april tom september. GYKeltrafiken är tama

ligen konstant under nåndag-fredag och halveras ungefär under lördagusön-

dag. Under dygnet noteras i regel 2 toppar, en norgon- och en efter-

middagstopp. Dessa varierar dock både i storlek ooh tid . Vädret påverkar

cykeltrafiken i relativt hög grad (30% variation).
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Sanmnfattnirlgsvis inträffade under slutet av 1970-talet oda början av

1980-talet en markant ökning av cykeltrafiken och denna har inte visat

några tendenser att avtaga. Ett flertal faktorer ligger säkert bakom denna

ökning. Lokalt i Göteborg har angetts spårvagnsstrejken våren 1980, då

många började cykla som sedan fortsatt. Andra faktorer är: höjda bensin-

priser, mer utbyggt cykelvägnät,.moderna cyklar och.ökat.notionsintresse.

Cykling har också blivit en nodefluga för vissa grupper.

Cykelolyckor i Göteborg 1970-1982

Den officiella statistiken av cykelolyckorna under 1970-talet och början

av 1980-talet illustrerar under 70-talets mitt en viss nedgångstendens i

likhet med övriga trafikolyckor. Detta har av ansvariga myndigheter an-

setts bero på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som tex utbyggnad av

cykelbanor. Minskningen kan lika gärna vara orsakad av .en minskning av

cykeltrafiken. Ökningen from -80 stämmer väl överens med ökningen av

cykeltrafiken . Figur 2 .

            

 

 

Antal

200 - ...m __

_qi-.q _-i

100 '- www

4 1 4 i

71 7? 30 År

Fig 2. Antal skadade cyklister per
Officiell statistik
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Sedan den sjukhusbaserade trafikskaderegistreringen i Göteborg påbörjades

-78'har en avsevärd ökning Skett av antalet rapporterade cykelolydkor till

Stadsbyggnadskontorets Trafikplaneavdelning. Figur 3.

  

1
300 500 Antal

 

Fig 3. Antal skadade cyklister 81 och 82
Officiell statistik - fylld stapel
Tillskott via sjukhusregistrering -

ofylld stapel

Figur 3 illustrerar att den officiella statistiken redovisar mindre än

hälften av cykelolydkorna under 1982. Antalet skadade cyklister uppgiCR

detta år till 673, ooh utgjorde den största andelen av trafikskadade, hela

31% jämfört ned skadade bilförare som utgjorde 25%.

Uppräkningsfaktorer för uppSkattning av det verkliga antalet skadade ned

utgångspunkt från de polisrapporterade olkaorna har beräknats från

trafikskaderegistrets material från delar av 81- ooh hela 82-års material

(906 cykelolydkor). Tabell 1.
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Tabell 1 Uppräkningsfaktorer för cykelolyckor i Göteborg med

officiella uppr'aknings faktorer

Uppräknings faktorer

 

Kategori Göteborg Officiellt

Cyklister skadade 1 10,3 20 (svårt skad.) 30 (lindrigt skad.)

singelolkaor

Cyklister skadade i 1,6 l,7(svårt skad.) 2,0(lindrigt skad.)

koll. med bil

Cyklister totalt 3 , 3

 

Singelolyckor och framförallt med lindrigt skadade kommer sällan till

polisens Uppräümingsfaktorerna i vårt material är mindre än de

officiella. an detta beror på att de officiella uppräkningsfaktorema är

felaktiga eller att Göteborgspolisen rapporterar stor del av olyckorna går

inte att avgöra. Det är dock värt att notera att de material (5,10), vilka

i huvudsak legat till grund för beräkningarna endast omfattar ca 200

cykelolyckor vardera.

Med utgångspunkt från l982-års olycksfallsmaterial kan olycksfallsrisken

för cyklister kontra bilförare uppskattas. San tidigare nämnts utgjorde

cykeltrafiken på huvudstråken 3000/60 000 av biltrafiken. Med hänsyn till

cykeltrafikens årstidsvariation och att cyklisterna troligen tillrygga-

lägger kortare sträckor än bilisterna, torde qzklisternas avverkade väg-

sträcka vara högst en tjugondel av bilisternas. Trots detta har 673 cyk-

lister skadats -82 jämfört med 556 personbilsförare. Risken att skadas som

cyklist kan grovt uppskattas till minst 20 gånger större än risken att

skadas som bilförare i Göteborg. Detta överensstämner något så när med
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risktalen angivna av Trafiksäkerhetsutredningen -80 (4). För cyklister 34

oCh för bilförare 2,6

1983éksxqñmdohnisñüd.iCätebmxy(inmani-jxüj

Det databaserade trafikolycksfallsmaterialet för denna studie cmfattar

olyckor som inträffat jan - juni -83. Totalantalet skadade är 796 varav

cyklister utgör 209. Presentation. av detta begränsade material avser

främst att illustrera vilka statistiska data som kan erhållas direkt ur

datorn utan några.ner'cmfattande arbetsinsatser.

Fördelningen på trafikantkategorier framgår av Figur 4.

 

  

  

  

 

  

C P M MC BF BP

Fig 4. Antal skadade i resp. trafikant-
grupp i % av totala antalet skadade
(n=795) _
Beteckningar kael Eotgängare gopedist

gotorgyklist åilåorare âilgassagerare

CYklisterna utgjorde den största enSkilda trafikantkategorin 26%, jämfört

med tilförarna 20%. Av 209 cyklister var 128 (61%) män och 81 (39%) var

kvinnor.
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De flesta skadade cyklister återfinns incm återsintervallet 10-39 år.

Denna ñördelning' Skiljer sig från ?ianssonr odh 'Dalagens material där

gruppen under 20 år dcminerar. Åldersfördelningen illustrerar det ökade

cykelintresset hos vuxna i ålderSklassen 20-40 år. Denna åldersfördelning

fanns även -82 odh borde därför inte vara en tillfällighet. Figur 5.

Antal

50 - 1."

    

 

 

 

 

 

 

(10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >59 År

Fig 5. Antalet skadade cyklister i resp.
åldersgrupp (n=209)

Nio procent av CYKlisterna var alkOholpåverkade. Denna siffra är sannolikt

lägre än den serkliga. Hjälm.användes av 6 av 209 cyklister. Detta lilla

antal tillåter naturligtvis ingen analys av GYkelhjälmens Skyddseffekter.
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Ohnksqur:Fign'6.

Huvudparten av olyckorna var singelolyckor 67%. Kollision med personbil

utgjorde 22%.

d
e

   

  

1 4

1 1 i i I 3

3 KB KC ö

 

  

Fig 6. Olyckstyper i % av totala antalet
cykelolyckor (n=209)
Beteckningar gingelolycka
åollision med åil

Kollision med gykel
gvrigt

Singelolyckorna sker ofta oberoende av 'annan trafik men dessa olyckor

inkluderar sannolth en del väjningsolyckor. Kollision mped och fot-

gängare kan naturligtvis ske på cykelbana. Ovanstående cüyckstyper utgör

75% ooh det är troligt att huvudparten av dessa Skulle inträffa även cm

biltrafiken vore helt avskiljd från cykeltrafiken. Kvinnor Skadades oftare

än män i kollisionsolyckor.

Skadeföljden kan beskrivas på olika sätt. Ett enkelt sätt är att ange an-

delen av de skadade av en viss trafikantkategorei och olyckstyp som får

kvarstanna på sjukhus respektive behandlas i öppen vård. Detta.notsvarar i
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stort: inläggning = allvarligt Skadad, behandlad i öppen vård = lindrigt

skadad. Andelen slutenvårdade hos Skadade cYklister i olika olyckstyper i

jämförelse med bilförare framgår av Figur 7.

o
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Cyklister Bilförare
50 ' -

1-. T"

.-n

1 .

C 8 KB BF

Fig 7. Andelen sjukhusvårdade i % av totala
antalet skadade i resp. gr
Beteckningar gyklister tot
åingelolyckor cyklar
äollision cykel-Bil

åilåörare *

Således vårdas drygt 1/3 av de skadade cYklisterna i sluten vård. Ce$sa

:motsvarar' de sent i. den. officiella statistiken. är allvarligt Skadade.

Singelolydkorna orsakar i lika hög utsträckning som kollisionsolkaor med

bil allvarliga Skador. Detsamma gäller även 82-års cYkelolkasfalls-

material. Bilförare vårdas mindre ofta än cyklister i sluten vård.

En något mer förfinad bild av Skadans svårighetsgrad får man om vårdtidens

längd bestämts-s. I Figur 8 visas cyklisters vårdtider jämfört med bil-

förares. CYklisters vårdtider är längre än bilförares. Vårdtiden är chså

ett gott mått på en skadas sjukvårdskostnad (7). CYklisternas sammanlagda

vårdtid är 435 dagar mot bilförarnas 208.
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Antall 1

50 ' Cyklister Bilförare'

nn _01.,
1 2-7 8-30 ?O 1 2-7 8-30 30 Antal

vårddagar

Fig 8. Antal skadade cyklister (n=209)

och bilförare (n=161) fördelat
på vårdtidsklasser

Vårdtiden i relation till de skadade cyklisternas ålder framgår av Tabell

2.

Antal vårddagar

Åldersklass 0 1 2-7 8-30 >30 totalt

10 _ 18 4 7 0 1 30

10-19 34 9 7 2 0 52

20-29 32 13 2 0 1 48

30-39 25 8 2 0 0 35

40-49 6 6 2 0 0 14

50-59 10 3 1 2 0 16

59 7 1 3 2 1 14

totalt 132 44 24 6 3 209

Denna tabell ger en antydan om att cyklister över 50 år skadas mer

allvarligt.
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smrbtnx

Upp till 10 olika diagnoser per individ har kodats. Målsättningen är att

beskriva skadorna noggrannt för att möjliggöra en analys av skademeka-

nismerna. Detta innebär att även.tagatellartade skador får diagnos. Kod-

ningen har gjorts av en enda person ooh är sådunda enhetlig. Rå de 209

skadade cyklisterna har satts 355 diagnoser.

Tabell 3. Antal diagnoser per skadad cyklist.

Antal skador

l 2 3 4 5 >5

Antal cyklister 121 48 31 5 2 2

När det gäller cyklister dominerar skadorna huvud och extraniteter.

Figur Sä'visar varje regions procentuella andel av totala antalet satta

diagnoser (n = 355).
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Fig 9. Procentuell fördelning av de cykel-
skadades diagnoser pá kroppsdelar
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Skadornas svårighetsgrad har odkså angets ned hjälp av Skadeskalorna "The

.Abbreviated Injury Scale" A18 (7), "The Injury Sevrity Score" ISS (l, 8)

samt "The Ccmprehensive Injury Scale" CIS (2). Dessa skadeskalor kan

användas tidigt i förloppet odh utnyttjas vid prognosticeringen av

skadorna.

AIS-koden är ett uttryck för graden av livshot för varje Skada cCh är ett

heltal från 1.-- 6. varje diagnos får en AIS-kod. De 209 cyklisterna år

sattes 355 AIS-koder enligt nedan.

AISékod l 2 3 4 5 6

Antal cyklister 234 93 22 3 0 l

EHuvudparten har alltså lindriga Skadorrmed avseende på livshot. En cyklist

har AIS-kod 6 och denne cyklist har avlidit.

ISS-koden anses svara väl mot vårdtidens längd och svårighetsgraden av

framtida men. ISS-koden är mer differentierad ooh varierar mellan 1 - 75.

Definitionsmässigt får varje skadad individ en ISS-kod. Dessa fördelar sig

Öhos de 209 skadade cyklisterna enligt följande.

ISS-kod l 2 3 4 5 6-10 11-20 >20

Antal cyklister 87 24 0 48 20 21 7 2

Således huvudsakligen låga ISS-koder.

CIS-koden består av flera delar. Vi har använt den del san uttrycker riSk

fdör bestående besvär. Även denna skala är ett heltal från 1 - 6 ooh finns

hitills enbart utarbetad för ortopediska skador. Cyklisternas fördeling:
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CIS-kod 123456

Antal cyklister 149 11 7 3 0 0

Även här harcyklisterna låga siffror och alltså lindriga skador med hän-

syn till risken för bestående besvär.

För att belysa de olika skalornas betydelse kan en jämförelse göras av en

bilist som ådrager sig mjältruptur med stor blödning oda en cyklist som

vid kollision med bil ådrager sig luxation i höftleden. Bilistens skada är

livshotande och får AIS-kod 4. Däremot får bilisten, om han överlever

knappast några bestående men. Cyklistens skada är inte livshotande och

åsätts AIS-kod 2. Sannolikheten för cyklisten att få livslånga besvär från

sin höftled är emellertid stor och CIS-koden för denna skada är 4.

SaIm'anfattning

Cyklandet har ökat markant de sista åren i Göteborg och framför allt i

åldersgruppen-1a 20 - 40 år. 1982 var antalet cykelolyckor 673 och cyk-

listerna utgjorde den största enskilda kategorin av trafikskadade. Risken

att skadas som cyklist med bilist uppskattas till minst 20 gånger

större per avverkad km. Skadeföljden är allvarligare och sjukvårdskost-

naderna högre för cyklister jämfört med bilförare.

I framtiden hoppas vi att den fortlöpande dataregistreringen av alla

trafikolycksfall i Göteborg samt utvidgade studier av bland annat cyk-

lister skall ktmna ge värdefull information som leder till bättre trafik-

miljö och större säkerhet för cYklisterna.
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Personskador vid viitoiyckor och några andra

skadehändeisetyper med avseende på fordon

Jan Thorson, med dr., docent, företags-

överiäkare vid Statshäisan i Umeå.

Umeå 1983

Sammanfattning av föredrag vid VTI:s forskardagar

840110-11 i Linköping.
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Risk för svår personskada och outnyttjade möjligheter till säker-

hetsåtgärder, speciellt "passiva", är omständigheter som gör det

lockande att ge sig i kast med ett visst skadeproblem. Kanske man

kan finna en gemensam nämnare i detta för de risktyper som berörs

nedan.

Viltolyckor

 

Personskador i trafiken, tillkomna genom s k viltolyckor, har ökat

kraftigt i Sverige under senare år. Viltolycka betecknar såväl

sammanstötning mellan djur och fordon på väg som kollision mellan

fordon och annat föremål efter väjning för djur. År 1966 rappor-

terades drygt 100 djurolyckor med personskador i den officiella

statistiken. År 1979 och 1981 var antalen 448 respektive 491.

Av 882 viltolyckor med personskada 1978 och 1979 var älgar in-

blandade i 750, rådjur i 50, hundar och kattor i knappt 40 och

harar och rävar i knappt 20. För övrigt förekom fasan, grävling,

ren, häst och kanin i enstaka olyckor. I knappt 20 olyckor var

djurslaget obekant.

I tabell I beskrivs dödsfall, som tillkommit genom "viltolyckor".

Tabell I. "Viltolyckor", som följts av dödliga personskador åren

1978 och 1979.

 

Slag av sammanstötning

   

Med älg enbart Övr kollisioner
Fordonsslag 1978 1979 1978 1979 Summa

Personbil 10 4 4 5 1 20

Motorcykel 1 2 - 1 4

Summa 11 6 5 2 24

 

Med älg enbart avser sammanstötningar, där själva djurkollisio-
nen var helt dominerande skadehändelse. "Ovr kollisioner gäller
bl a sammanstötningar efter väjning för djur.
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Av de 24 dödsfallen hade 17 tillkommit genom sammanstötningar mellan

motorfordon och älgar. I övriga fall, 1/3 av materialet, var andra

våld än kollision med älg, t ex med annat fordon efter väjning för

djur, delvis eller helt och hållet orsak till dödsfallen. Drygt 4/5

hade åkt personbil, övriga 4, alltså knappt 1/5 var motorcyklister.

Kao eezsenâkêder_9§n9m_ xiltelxC50: _undxiEa§?_

Ökad avskjutning är en metod som tillämpats sedan några år. Meto-

den är viktig därför att den ställer frågan om vilket problem, som

ska åtgärdas, på sin spets. Hittills praktiserade försök - även

angående beteendeändringar hos människor, som här förbigås - har

i övrigt underställts följande villkor: både människor och djur ska

skonas från alla skador, d v 5 sammanstötningarna ska förebyggas.

Detta villkor är emellertid inte nödvändigt, den primära uppgiften

är inte att skona djuren. Kan villkoret uppfyllas, så är det bästa

tänkbara lösning, men kanske det begränsar möjligheten att minska

personskadorna.

202 the Essaee_oi ligezs_.; _

För säkerhets skull bör alla tänkbara förebyggande eller skadebe-

gränsande åtgärder prövas, om det gäller en fara för skador av

betydelse; prövningen av tänkbara åtgärdsförslag kan åtminstone

göras teoretiskt. Ett tillvägagångssätt, som anvisats av Haddon*,

kan vara praktiskt för detta ändamål.

ên§1x8_ax några älgkglliâiener

Refererat av polisens och i vissa fall andra rapporter över inträf-

fade kollisioner presenteras här nedan:

 

*Haddon, w., Jr.: On the Escape of Tigers; An Ecologic Note. Tech-
nology Review. Vol. 72.7. May 1970 and: American Journal of Public
Health, December 1970. '
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Fall 1 Två män, ca 20 år gamla, färdades en dag under vintern

1980 i en Saab 99 av 1973 års modell. Hastigheten var

ca 70 km/tim (20 m/s). Från vänster kom plötsligt en

älg upp på vägen, bilen körde på djuret och stannade

efter ca 30 meter. Föraren skadades ej, men passage-

raren som satt i den andra framstolen ådrog sig kot-

frakturer högt upp i halsryggen, och ryggmärgen ska-

dades: Han kan andas utan respirator några timmar per

dygn, är helt förlamad i praktiskt taget hela kroppen.

Djuret blev sönderslitet och dödades.

Fall 2 Tre personer åkte en kväll på hösten 1980 i en Saab 900

Turbo av 1980 års modell. Hastigheten var ca 70 km/tim

när bilen kolliderade med en älgtjur på 3-4 år. Djuret

hade plötsligt kommit ut på vägen från vänster, och

chauffören hade ingen möjlighet att undvika kollision -

enligt vittne i bakomvarande bil. En passagerare, som

åkte till höger i bilen i framsätet bredvid föraren,

omkom. Föraren och baksätespassageraren undkom med

lindriga skador. Bromssträckan var ca 40 meter. Älgen

dog i anslutning till kollisionen.

Fall 3 Tre personer skadades sommaren 1975 vid en kollision

mellan en älg och en Mercedes 220 D av 1972 års modell.

Bilen, en taxi, hade bårutrustning, och kollisionen

inträffade under en patienttransport. Patienten omkom,

taxichauffören och en baksätespassagerare skadades men

ej livsfarligt. HaStigheten vid sammanstötningen är

obekant. Bromssträckan var omkring 40 meter.

Fall 4 Två personer, som satt.i framstolarna i en Ford Fiesta av

1980 år modell, kolliderade sommaren 1980 med en ettårig

älgkalv. Djuret kom ut på vägen från höger, det hade ej

observerats dessförinnan. Kollisionshansigheten har upp-

skattats till 120 km/tim. Bilföraren och älgen dog direkt,

passageraren skadades lindrigt. Bilen blev totalt för-

störd.
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Karl Rezsgnsåagornâ begränsas?

De refererade fallen inger på grund av tre förhållanden viss

optimism om möjligheten att begränsa personskadorna vid kollisio-

ner med älgar i framtiden:

Bromssträckorna var i regel långa och bilarnas fronter var prak-

tiskt taget oskadda eller ytligt skadade. En eller två av de

åkande, när det fanns flera i bilarna, undslapp ofta allvarliga

skador även om andra skadades omkom.

532 :Oldânâsåagofnê Qegränâaâ?

Med tanke på fordonsskadornas omfattning i personskadekollisio-

nerna enligt ovanstående exempel bör de strukturer på bilarna,

som är av störst betydelse, också granskas.

Mjukbehandling av bilarnas inre och förstärkning av bilarna vore

särskilt intressanta att pröva, om målet begränsas till att redu-

cera skadorna på bilisterna. Mjukbehandlingen skulle omfatta för-

ändring av detaljer i bilarnas utrustning, t ex den inre backspe-

geln, vilken kan bli skadlig under samtidig inpressning av taket.

Förstärkning skulle gälla takets frambalk, vindrutan och dess

sidostolpar.

Personskador vid tågurspårningar

 

Under perioden 1961-1980 omkom årligen i medeltal 10 resande, 6

järnvägsmän och 45 "främmande" personer genom olyckshändelser

med rälsgående fördon i rörelse". Ytterligare 35 resande, 89

järnvägsmän och 36 främmande personer skadades allvarligt men

överlevde. Resande skadades genom urspårningar, järnvägsmännen i

allmänhet under arbete utanför tågen och de främmande perso-

nerna genom kollisioner i plankorsningar.
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Ett material om 23 urspårningar 1964-1982 med, i de flesta fall,

många och svåra personskador studerades närmare. Fyrtio personer,

som rest med tåg som spårade ur, intervjuades om händelseförlopp

och skador per telefon.

Allvarliga personskador uppkom genom ett par skilda typer av

skadehändelser: En var att vagnskorgar knäcktes, en annan fall

genom fönsteröppningar när vagnar välte.

Yagnâkgrgaf

En liggvagn demolerades i Upplands-Väsby 1980 genom tyngden av en

annan vagn som gled upp ovanpå den välta liggvagnen. Vid Hinsnoret

knäcktes 1980 två sittvagnar, som fanns omedelbart bakom respek-

tive lokomotiv i två tåg som frontalkrockade. En av de knäckta

vagnarna föll på sidan och blev också pressad av tyngden från den

vagn, som funnits närmast bakom i samma tåg.

Personskaderisken skulle kunna minskas väsentligt om det kunde

förhindras att vagnar staplas på varandra. Förstärkning av be-

fintliga eller nya starkare koppel är exempel på tillämpliga

åtgärder. Det s k centralkopplet som medför möjlighet till auto-

matisk koppling är starkare än de nu allmänna kopplen. Dessutom

kunde det mycket farliga växlingsarbetet rationaliseras vid

användade av centralkoppel.

Vidare borde vagnarna har deformationszoner: vestibuler, toalet-

ter, bagage- och garderobsutrymmen är lämpligare än salonger och

kupéer, d v 5 utrymmen, där många resenärer finns under längre

tider.

En andra viktig' orsak till allvarliga skador var fall genom

fönsteröppningar, när vagnar välte. Om fönstren krossas eller

faller ur en nedåtriktad vagnssida kan ombordvarande falla eller

slungas ut och eventuellt krossas under den vältande, framåtgli-
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dande vagnen. En urspårning i Linköping 1980 aktualiserade denna

risk, men även andra urspårningar med mycket allvarliga konsekven-

ser ger tyngd åt denna uppfattning: Vid Alby 1964, Mjölby 1975, i

Norrköping 1975, Upplands-Väsby 1980 och vid Trönö 1982 välte re-

sandevagnar och dödsfall inträffade p g a fall ur vagnarna och

även klämskador i vissa fall.

Skaderisken bestäms i viss mån också av fönsterglasets kvalitet.

Maskinglas , lämnar vassa skärvor då det brister, och är därför

betydligt sämre än t ex laminerat fönsterglas. Detta utnyttjas i

personbilar och kan rimligen framställas till en produkt som vore

lämplig i resandevagnar.

lnge_säkgrhet

Bagage och inredningsdetaljer förorsakade skador, i allmänhet

lindriga. lfhj urspårningarna. i Mjölby och Norrköping år 1975

lösgjordes fåtöljer, och vagnarnas inre blev betydligt skadligare

än normalt när vassa och spetsiga strukturer uppkom genom fåtöl-

jer som välte.

Resväskor, radioapparater, vattenflaskor, speglar, papperskorgar,

bagageräck, elektriska kablar, stödstolpar av hårdplast är exem-

;xäl på andra detaljer, som förmedlat våldsverkningar när tåg-

eller vagnar bromsats upp eller deformerats. Alla kan konstrueras

mer med tanke på skademinimering under häftig uppbromsning och

deformation.

1050:9091

Genom en plankorsningskollision vid Lekarekulle 1981 omkom två av

tre personer i förarhytten på ett modernt lok. Detta kolliderade

i över 100 km/h med en stor lastbil vars chaufför också omkom.

Skadorna på dem, som fanns i loket uppkom genom deformationen av

förarutrymmet, ej p g a själva uppbromsningen, ty lokets broms-

sträcka var betydande. Påfallande är, att lokfronten har betyd-

ligt större hållfasthet strax under det parti, som loket kolli-

derade med. Hade fronten konstruerats med hänsyn till naturliga
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och viktiga kollisionsrisker, t ex större lastbilar, och alltså

förstärkts också högre upp, så skulle tvåav de tre dödsoffren i

denna kollision sannolikt ej behövt inträffa. Förutom här nämnda

risk för lokförarna bör dock även risken för skador på vägtrafi-

kanterna beaktas innan man förändrar i lokfrontens konstruktion.

Rekommendationer

Normer behövs för hållfasthet och utrustning hos järnvägsfordon

för att nya fordon för personbefordran ska bli väl konstruerade

och inredda. Fönsters storlek och styrka, vagnskorgs- och koppel-

styrka, lokets frontalkonstruktion och motorvagnarnas deforma-

tionsegenskaper är mest aktuella för sådana överenskommelser.

Förefintliga normer från "Union Internationale des Chemins de Fer"

(UIC) är föga tillämpliga ifråga om personskadeskyddet i högre

hastighet.

Skaderisker i vägtrafik har minskat under åren, delvis tack vare

successivt förbättrad design av inre och yttre fordonsdetaljer.

Normer, grundade på analyser av personskador i trafiken, har

varit bidragande orsaker till denna gynnsamma utveckling. Detta

motiverar också krav på konstruktion och inredning ifråga om

järnvägsfordon.

Explosionsrisker med stora hjul

 

Pumpning av stora däck är riskabel på grund av risken för explo-

sion: dels kan defekta däck brista, och gummibitar eller andra

föremål slungas iväg, dels kan - ifråga om hjul med flerdelsfäl-

gar - fälgdelar lösgöras och slungas iväg med kolossal kraft.

Fall 5 Vid en byggarbetsplats stod under en period av hösten

1980 en s k sputnik uppställd, d v 5 en lastbil med

påmonterad byggkran. Olycksdagen upptäcktes att denna

fått punktering på ett framdäck. En person åkte då till
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en verkstad och hämtade ett begagnat däck. Man uppmätte

där lufttrycket till 7 kg. Däcket lastades på en Volks-

wagen "Pick-up och kördes till arbetsplatsen. Vid

framkomsten skulle mannen ta ned däcket från lastbils-

flaket. Innan däcket hann ta mark lossnade låsringarna

och träffade mannen över mellangärdet och benen med

stor kraft. Det högra benetmottog den största kraften,

och båda benpiporna slogs av 15 cm under knäet. Efter

sjukhusvistelse i 32 dagar bedömdes han förbli sjuk-

skriven i ytterligare 6 månader. Däcket hade dimensio-

nen 20 tum, var begagnat, men hade inga synliga defek-

ter.

Fall 6 Sommaren 1980 dödades en Värnpliktig militär på en

flygflottilj genom våldsverkan från den ena halvan av

en delbar fälg. En annan värnpliktig skulle lossa

bultar som höll hjulet vid en arbetsställning (jigg)

men skruvade av misstag i stället av några muttrar, som

höll ihop de två fälghalvorna. Däcket hade högt tryck,

och den frigjorda fälghalvan sköts iväg med stor kraft.

Fall 7 I Lit exploderade 1973 en innerslang, sedan den kru-

pit" av fälgen på grund av brott i däcket. Hjulet var

fastklämt mot marken av en kran. Luften rusade ut ur

slangen nedåt marken och for uppåt genom hjulaxelhålet

i fälgens mitt. Arbetaren skadades, då den utrusande

luften sköt upp ett föremål mot hans huvud. Han har

sviter av skadan, främst en kraftig synnedsättning på

ett öga.

åtgärd

En skyddsbur, utvecklad för att användas vid arbete med enstaka

hjul 'i verkstäder, har prövats genom provocerade explosioner.

Buren motstod påfrestningarna väl; kraften var 45 ton, yttrycket

227 N/mm2 (28,2 kp/mmz).
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Nu gä11ande motorbranschanvisningar bör komp1etteras med krav på

att skyddsbur ska användas vid arbete med stora däck och upp1ys-

ning om vi1ka krav, som ska stä11as på burarnas hå11fasthet.

Lastbilar och traktorer

 

Lastbilsförare*

I tabe11 II nedan beskrivs 1astbi15chaufförer, skadade i arbets-

o]yckor år 1981.

Tabe11 II 01ycksfa11 med fordon under färd med 1astbi1ar,
förare, efter skadad kroppsde] och huvudsak1ig
hände1se, 1981.
Antal skadade och mede1anta1 sjukdagar per skada.

 

Körning mot Annan
Kropps- fast föremå] trafik-
de1 Ko11ision dikeskörning Vältning o1ycka Summa

Huvud 17 13 8 2 40
utom
ansikte 69,0 60,1 7,9 69,0 53,9

Ansikte, 5 7 1 2 15
ej ögon 29,8 26,1 6,0 0,5 23,4

Ha1s, 8 4 5 1 18
nacke 28,1 15,5 107,6 1,0 45,9

Rygg utom 3 15 5 4 27
nacke 21,0 57,9 10,8 25,5 40,3

Bröst 9 5 - - 14
29,8 23,4 - - 27,5

Buken, 2 2 - - 4
bäcken 100,0 2,0 - - 51,0

He1a kroppen 7 7 2 3 19
e11er större
delar därav 74,1 29,6 12,5 235,0 76,7

Övriga
Kroppsde1ar

Total ' 85 91 31 21 228
50,4 36,3 30,3 51,8 42,2

 

*Car1sson, J. och J. Thorson: Arbetsskador i trafiken. Rapport ti11
statshä1san, December 1983.
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Trafikolyckor med lastbilar resulterar i dubbelt så långa sjuk-

skrivningstider, som andra arbetsolycksfall, i genomsnitt 42 mot

20 dagar. Det är framför allt huvudskadorna som svarar för en

stor del av totala sjukskrivningstiden 2.156 dagar (22%) av

totalt 9.622 dagar. Kollisionerna orsakar den längsta sjukskriv-

ningstiden av de angivna händelsetyperna 4.284 dagar (46%).

En orienterande analys visade att samtliga skador på förare av

tunga fordon, d v 5 också skador i samband med lastning och

lossning, uppgick till 348 st. I åtminstone 31 fall har skador

orsakats av manöverorgan i bilar. Bland dessa återfinns skador

orsakade av ratt. Angiven skadevållande utrustning är ofta ej

angiven på de blanketter, som sänds till Försäkringskassan från

arbetsgivarna med anmälan om inträffad arbetsskada. Dessa blan-

ketter utgör hittills utnyttjat material för dessa skadestudier.

Skador på bröst, buk, hela eller större delar av kroppen förekom

i åtminstone 54 fall. I 7 av dessa hade angivits att föraren

skadats av reglagen. Dessa skador finns mest på armar och ben, 19

fall. Ökad inre säkerhet, och användning av säkerhetsbälte,

skulle radikalt minska chaufförernas arbetsskador.

I samband med två arbeten*) gällande dödliga yrkesskador erhölls

vissa hittills opublicerade erfarenheter, som har betydelse i

detta sammanhang. De gäller risker för chaufförer av fordon utan

frontal deformationszon i form av motor och kylare .

Fall 8 En lastbilschaufför omkom då han efter att först ha

touchat en mötande bil frontalkrockade med en långtra-

dare. Förarhytten på den frambyggda lastbilen blev

svårt demOlerad och föraren ådrog sig omedelbart dö-

dande skallskador.

 

*)Grundström, R., Jarl, T. and J. Thorson: Serious Occupational
Accidents - An Investigation of Causes. J. Occup. Acc. 2. 283-289.
1980.
Jarl, T.: Fatal Occupational Accidents in Sweden. Personal Safety
Equipment and Rescuing. Acc. Anal. and Prev. 12. 185-188. 1980.
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Föraren till ett lastbilschassi körde in i flaket på en

framförvarande grusbil. Den frambyggda hytten fick

kraftiga skador. Bälte användes ej. Senare samma dag

avled föraren av sina svåra skallskador.

Vi en kollision mellan tre lastbilar omkom en av fö-

rarna. Hans frambyggda lastbil frontalkrockade med en

släpvagn som fått sladd och hytten demolerades full-

ständigt.

En långtradare kolliderade med ett mötande långtradar-

släp, som kommit över på fel sida p 9 a det hala väg-

laget. Hytten demolerades 'fullständigt (uni föraren

ljöt en ögonblicklig död.

Hela förarhytten på en lastbild skalades då den krockade

med en släpvagn, som slängde över på fel sida. Chauffören

omkom momentant.

Vid en trafikolycka, där fyra fordon var inblandade,

körde lastbilschauffören in i baklämmen på en framför-

varande grusbil. Hytten demolerades helt och föraren

klövs i två delar.

En lokalbuss kolliderade med en lastbil. Bussföraren

kastades ut genom vindrutan och klömdes till döds mel-

lan fordonen.

Fordon där förare har sin plats längst framär riskabla: Förarens

möjligheter att undgå skada vid en frontalkollision är beroende av

hyttens hållbarhet och förarens rörelse inuti hytten, d v 5 om han

är fastspänd eller ej.

Lokförarens situation är likartad, men av två skäl är den väsent-

ligt förmånligare: Dels är loket mycket tungt. Även stora last-

bilar, som loket kan kollidera med i plankorsningar är jämförel-

sevis lätta. Dels kan lokförare retirera från förarplatsen, d v 3
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deformationszonen, om de upptäcker att en koiiision kommer att

inträffa.

Lastbilschaufförer är däremot instängda i hytter, vars håiifast-

het ej synes vara anpassad till den använda konstruktionen, d v 5

att chaufförens piats är iängst fram. Vore hytterna starka och

chaufförerna fixerade med trepunktsbäiten vore personskaderisken

vid frontaikoiiision väsentiigt mindre.

IrêkEOIeE

Två traktorer utnyttjades av en viss chaufför. Denne drabbades

av svår huvudvärk när han körde den ena på vintern och av värk i

vänster skuidra under och efter körning av den andra.

Huvudvärken berodde på koiosförgiftning: Avgaserna från ett

värmeaggregat i traktorhytten siäpptes ut under hyttens bakruta,

och de trängde in i hytten genom otätheter. En effektiv åtgärd

var att föriänga avgasröret uppåt så att avgaserna siäpptes ut

ovanför traktorhytten.

Besvären 'i den vänstra skuidran, som medförde sjukskrivning,

kunde återföras på en oiämpiig röreise med växelspaken då traktorn

skuiie backas. Arbetsmomentet innebar en ansträngande bakåtiyft-

ning och vridning av armen. Denna röreise upprepades ett stort

anta] gånger under arbetsdagarna. Efter samråd med tiiiverkaren

kunde växeispaken ändras så att arbetsstäiiningen biev normal.

Chaufförens besvär är nu i stort sett borta.

_Tillverkarna av värmeaggregatet och den traktor, som orsakade

skuidervärk har uppmärksammats på probiemen. Riskerna ifråga är

också viktiga att känna tiil för uppköpare, skyddsombud och per-

sonai i företagshäisovård.
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Koeplingâr*

Utveck1ing av en passiv åtgärd t111 underlättande av sammankopp-

1ing av verktyg och hå11are - dragare, t ex en traktor, har ägt

rum. Halkningar, hudf1ängning genom eu] öppen roterande aXe1,

några dödsfal] och drygt 30 aktue11a, mindre a11varliga skadefa11

utgör en grundva] för åtgärder.

 

*Lidberg, A., Ha11mans, G., AhIQren, Ä och J Thorson: Skador genom
k0pp1ingar för kraftöverföring. Lantbruks-, Bygg- och Statshäisan i
Umeå, 1983.

VT I MEDDELANDE 3 8 7



89

HÄLSOKONTROLLEN AV FORDONSFÖRARNA

AV RUNE ANDREASSON *

EN ÅTERBLICK .....

Redan i 1916 års förordning om automobiltrafik intogs all-

mänt hållna bestämmelser om medicinska krav för bilförare

i yrkesmässig trafik. I 1923 års motorfordonsförordning in-

fördes för alla bilförarkategorier samma generella medicin-

ska krav med preciserade krav på syn- och hörselförmågan.

Det ankom på den enskilde läkaren att bedöma den körkorts-

sökandes medicinska lämplighet som fordonsförare.

Under 1930-talet angavs närmare de sjukdomstillstånd som

kunde minska kördugligheten. Krav uppställdes också på att

körkortssökande skulle lämna såväl en hälsodeklaration som

läkarintyg.

Medicinalstyrelsen utfärdade föreskrifter om sådana sjuk-

domstillstånd som utgjorde hinder för körkort. Till grund

för övervågandena om sjukdomars trafikfarlighet låg en be-

dömning av den inverkan på olika funktioner hos människan

som en sjukdom i allmänhet kunde ha. Några vetenskapliga

undersökningar om eventuellt samband mellan sjukdomar och

trafikolyckor fanns inte. Studier avsedda att utröna om ett

sådant samband förelåg gjordes inte förrän in på 1960-talet.

SJUKDOMAR OCH OLYCKSRISKER

Till ledning för bedömningen av trafikriskerna vid vissa

sjukdomstillstånd intogs i 1965 års cirkulär om medicinska

körkortskrav (MF 1965:31) en förteckning över nästan tjugo

_---c--_----_--_-----__

-ä- ' .. . . . . .
B:5c., Med. dr h.c., foredragande 1 trafikmediCin l

soc1alstyrelsen; ledamot av soc1alstyrelsens rättsliga rad
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sjukdomar och tillstånd som ansågs trafikfarliga. Denna

exemplifiering togs bort 1972 (MF 1972:77). Orsaken var

att det alltmer blev uppenbart att det är ytterst svårt

att generellt ange sjukdomstillstånd som kan innebära för-

höjd olycksrisk i trafiken och att närmare precisera den

"tröskel" inom ett sjukdomstillstånd där olycksrisken be-

döms bli så hög att den ur trafiksäkerhetssynpunkt inte

längre kan tolereras.

Även friska och av alkohol och droger opåverkade förare

orsakar olyckor i trafiken. Den risk att förorsaka trafik-

olyckor som alla förare har kan därför kallas normalrisk.

Vissa sjukdomar och defekttillstånd samt påverkan av alko-

hol, mediciner eller andra droger utgör en överrisk. Den

fråga som vid den medicinska lämplighetsbedömningen skall

besvaras är således om den som lider av sjukdom alls har

någon förhöjd olycksrisk eller om prognosen för sjukdomens

utveckling är sådan att den bör föranleda omedelbar kör-

kortsåterkallelse eller om förarbehörigheten bör göras be-

roende av läkarkontroll med vissa intervall (villkorsbe-

lagt körkort). Längden av dessa intervall blir beroende av

den tid under vilken man kan förutse att den sjukes olycks-

risk i trafiken ligger inom gränsen för vad som från tra-

fiksäkerhetssynpunkt kan tolereras.

Somatiska och psykiska sjukdomar och rörelsehinder samt

alkohol- och annat drogmissbruk bedöms enbart från trafik-

säkerhetssynpunkt; d.v.s. en medicinsk bedömning görs av

vederbörandes risk att bli involverad i en trafikolycka.

Hälsokontrollens syfte är således att skydda såväl den

sjuke och missbrukaren som medtrafikanterna från trafik-

olyckor.

SJUKDOMAR, DEFEKTTILLSTÅND OCH DROGSMISSBRUK SOM ORSAK

TILL TRAFIKOLYCKOR

Såväl inhemska som utländska epidemiologiska studier visar

att en till två promille av trafikolyckorna kan antagas ha
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samband med sjukdom eller något defekttillstånd; alkohol-

och annat drogmissbruk dock undantagna. I Sverige studerade

Herner, Smedby och Ysander (1966) under Srårsperioden 1959-

1963 akut insjuknande vid ratten. Bland 44.585 fall av

polisanmälda olyckor fann de 41 fall där sjukdom spelat en

roll. De 41 fallen fördelar sig på följande sjukdomsorsaker:

Epileptiskt anfall - 10 fall; hjärntumör med epileptiskt an-

fall som debutsymtom - 2 fall; blödning i hjärnhinnorna - 2

fall; hjärnblödning - 1 fall; hjärtinfarkt - 7 fall; andra

hjärtsjukdomar med övergående hjärtstillestånd - 3 fall;

diabetes med hypoglykemianfall - 3 fall; akut bronkit med

hostattack - 1 fall; akut psykos - 1 fall; omtöckning utan

medvetandeförlust, illamående - 6 fall; och kortvarig med-

vetandeförlust av oklar anledning - 5 fall.

I dessa 41 trafikolycksfall, som hade samband med sjukdom,

uppstod inga dödliga personskador. Föraren själv ådrog sig

svåra skador i sju fall och lätta skador i ytterligare sju

fall. Medtrafikanter fick svåra skador i tre fall och lätta

skador i fyra fall. Materialskador uppstod i 30 fall, varav

12 rapporteras som svåra. De tre forskarna ansåg att före-

byggande åtgärder varit möjliga i 12 fall, tänkbara i sju

fall och ej tänkbara i 22 fall.

Liknande erfarenheter har gjorts av Baker och Spitz (1969)

som studerade bl.a. förekomsten av hjärtsjukdom hos trafik-

döda (300 fall). Deras slutsats är att åtgärder att hindra

hjärtsjuka från att köra bil skulle drabbamånga förare

över 50 års ålder utan att åtgärden nödvändigtvis skulle

påverka dödsfallsfrekvensen i trafiken.

Den mest omfattande undersökningen om sjukdom som olycks-

orsak har gjorts bland bussförare vid London Transport.

Dessa förare utgör dock en selekterad grupp som hälsokon-

trolleras regelbundet och kan därför inte helt jämföras

med bilister i allmänhet. Å andra sidan är det inte orimligt

att jämföra denna grupp med den svenska bilförarpopulationen

som har tillgång till en väl utbyggd hälso- och sjukvård.

För de svenska yrkesförarna är det särskilt väl sörjt i

detta hänseende genom tillkomsten av Transporthälsan.
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Under åren 1949-1959 inträffade bland 20.000 bussförare i

London (cirka 200.000 förarår) endast 46 fall av medvetan-

deförlust under körning. I 26 fall inträffade en olycka,

men det var ovanligt att någon annan trafikant kom till

skada (Norman, 1958 och 1960). Denna studie har följts upp

och Eaffle (1979) har redovisat utfallet under ytterligare

15 är, d.v.s. undersökningen omfattar en 25-årsperiod

(cirka 406.000 förarär; 11.856.640.000 körda km). Under

perioden (1953-1977) inträffade bland bussförarna vid Lon-

don Transport 127 fall av akut insjuknande under färd, var-

av 59 ledde till olycka.

Bland de sjukdomar som i denna undersökning antages ha

samband med olyckor märks förmodad epilepsi (24 incidenter;

17 olycksfall), svimning (21 incidenter; 12 olycksfall),

medvetandeförlust av oviss anledning (14 incidenter; 10

olycksfall) samt hypotoni och hypoglykemi (5 incidenter;

2 olycksfall). Transitorisk ischemisk attack (TIA), d.v.s.

tillfällig blodbrist i del av hjärnan, ledde till sex in-

cidenter och två olycksfall; hjärnblödning och blodpropp

i hjärnan (stroke) till fyra incidenter och ett olycksfall.

Sjukdomar som medför plötslig medvetandeförlust eller med-

vetanderubbning (vanligtvis epilepsi) är särskilt trafik-

riskabla. Vid akut insjuknande under färd som fordonsförare

på grund av annan sjukdom, synes föraren kunna vidtaga

undanmanöver och stanna fordonet för att hindra att en

olycka inträffar. Myerburg (1964) redovisar 1.348 fall av

plötslig död till följd av hjärtsjukdom. I 52 av dessa

fall dog personen under körning, men i inget fall uppstod

skada på annan trafikant eller på egendom.

Waller (1973) visar i en studie avseende bilförare i

Kalifornien, U.S.A., högre olycksfrekvens än förväntat

bland epileptiker (16,0 per 1.600.000 km mot förväntat 8,2),

bland hjärtsjuka (14,6 mot 9,0), bland diabetiker (15,3 mot

7,1). Olyckorna registrerades oftast som singel-olyckor

eller som kollisioner med parkerade fordon.
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Resultaten av Wallers studie stöds inte av svenska erfaren-

heter. Bland 115 kroniskt sjuka fordonsförare fann Ysander

(1970) att olycksfrekvensen var 14,8 mot 13,0 i en kon-

trollgrupp. I en annan grupp, som omfattade 612 förare,

var de kroniskt sjukas olycksfrekvens 12,1 mot 14,8 i kon-

trollgruppen. Ysander drog slutsatsen att kroniskt sjuka

förare - liksom extremitetsinvalida förare - inte utgör

någon ökad risk i trafiken.

Såväl de svenska som de utländska undersökningarna visar

att sjukdom som orsak till trafikolycka är ovanlig.

Detta gäller dock inte förare som är missbrukare av alkohol

och/eller andra droger. De har i förhållande till nyktra

förare mycket stor risk att råka ut för olyckor i trafiken.

Olyckans svårighetsgrad ökar i förhållande till alkohol-

eller drogmängden i organismen.

TRAFIKRISKABLA SJUKDOMAR OCH TILLSTÅND

PSYKISKA SJUKDOMÅR

Manodepressiv sjukdom och schizofreni utgjorde enligt 1930

års bestämmelser absolut hinder för körkort. Sedan 1950-

talet har successivt synen på dessa sjukdomars inverkan

på körförmågan liberaliserats. Detta har kunnat ske tack

vare förbättrade behandlingsmetoder och effektivare läke-

medel (psykofarmaka). Numera gäller att körkort i regel

inte beviljas fall av manodepressiv sjukdom eller schizo-

freni där bestående förändringar föreligger eller flera

återfall i sjukdomen har förekommit. Vid tillfrisknande

utan bestående men efter enstaka sjukdomstillfällen som

uppträtt med långa mellanrum, kan dock körkort beviljas.

Genomgången eller pågående psykisk sjukdom av organisk

natur som står i samband med kronisk alkoholism eller nar-

komani, svår skallskada, svåra cerebrala infektionssjuk-

domar etc. utgör i regel hinder för körkort.

Körkortshavare med psykisk ohälsa skall med intervall som

bestäms i varje enskilt fall, inkomma med intyg utfärdat
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av läkare med spec1alistkompetens i psykiatri. Härigenom

kan körkortsinnehavet stå under fortlöpande kontroll och

återkallas om sjukdomsprognosen blir ogynnsam.

Den behandlande läkarens medverkan vid bedömningen av en

psykiskt sjuk persons lämplighet att inneha körkort är

nödvändig. Detta gäller inte minst personer som uppträder

okontrollerat på grund av psykiska abnormiteter eller

andra personlighetsdefekter, som är utpräglat aggressiva

och hänsynslösa. Dessa kan med skäl antagas medverka till

uppkomsten av trafikolyckor och bör av hänsyn till trafik-

säkerheten inte betros med körkort.

Riskerna för suicidalhandlingar under bilkörning är ett

område som är föga beaktat. Antalet personer, som ut-

nyttjar sitt fordon eller en trafiksituation för att begå

självmord, är utan tvekan större än man vanligvis för-

modar (Händel, 1967; Ds K 1980:12).

Cerebrala skador som sviter efter trafikolycksfall ägnas

alltför sällan uppmärksamhet från trafiksäkerhetssynpunkt.

Fritzson, Karlson och Lund (1982) har bearbetat ett

trafikskadematerial och funnit att resttillstånd efter

skallskada är relativt vanligt med långvarig arbetsoför-

måga som följd.

De cerebrala skadorna kan yttra sig på olika sätt, t.ex.

i omdömeslöshet och synfältsbortfall.

Över huvud taget är det önskvärt att den som fått skador

vid trafikolycka får genomgå läkarundersökning för kontroll

av att inga medicinska hinder föreligger för fortsatt kör-

kortsinnehav.

Bland 215 återkallade körkort på grund av sjukdom under

åren 1978 och 1979 och som utfärdats före 1975, fanns 51

fall (24%) av psykisk sjukdom (Andréasson, 1980). Av dessa

befanns 20 (39%) vara personer med alkoholproblem. Om de

var psykiskt sjuka på grund av sitt alkoholmissbruk eller

om detta var orsak till den psykiska sjukdomen kunde inte

utredas. Det är dock ställt utom tvivel att bakom diagnosen
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psykisk sjukdom döljer sig ett inte ringa antal fall med

missbruksproblem; en erfarenhet som också gjorts i social-

styrelsens rättsliga råd som prövar medicinska körkorts-

ärenden.

Tidigare gällde att förståndshandikappade inte kunde få

körkort. Detta uttrycks i 1952 års författning genom krav

på lägsta IK- och IQ-värden. Först l 72 har-denna be-

stämmelse utgått.

Numera gäller att före prövning av körkortsfrågan skall,

om psykisk sjukdom föreligger eller förelegat,dennas natur

utrönas. Uppmärksamheten bör då riktas på psykiska sjuk-

domar som medför att en person av relativt små yttre an-

ledningar reagerar med psykiska undantagstillstånd. Sådana

sjukdomar och patologiska företeelser som anfallsvis eller

mera ihållande nedsätter en persons vaksamhet och iakt-

tagelseförmåga eller inskränker hans psykomotoriska re-

aktionsberedskap, exempelvis psykiska abnormtillstånd samt

vissa begåvningsdefekter, bör uppmärksammas vid bedömning-

en av en persons psykiska lämplighet att betros med kör-

kort. Vidare bör uppmärksamheten riktas på symtom som är

betecknande för missbruk av alkohol och/eller andra medel

som verkar på det centrala nervsystemet. Det bör vid kör-

kortsprövningen alltid beaktas om en person behandlas med

läkemedel som kan påverka kördugligheten. För att ingen

skall vara okunnig om läkemedelseffekterna är läkare skyl-

dig att informera patienterna härom. Som en extra på-

minnelse är de förpackningar som innehåller läkemedel som

kan vara trafikriskabla märkta med en röd triangel.

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

Som framgått av det föregående år sjukdom en ovanlig or-

sak till trafikolyckor. Detta beror sannolikt på att hälso-

kontrollen i dess olika former effektivt bidrar till att

fordonsförare med trafikriskabla sjukdomar och defekttill-

stånd av trafiksäkerhetsskäl avstår från körning eller får

villkor knutna till sina körkort eller får förarbehörig-

heten återkallad.
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Den största olycksrisken i trafiken utgör de alkoholpå-

verkade fordonsförarna. Även om Ökad alkoholmängd i or-

ganismen ökar olycksrisken och uppkomna olyckors svårig-

hetsgrad, bör erinras om att även de minsta mängder alko-

hol kan påverka körfunktionerna. Med känsliga metoder kan

funktionsnedsättningar registreras så snart det finns en

mätbar mängd alkohol i kroppen (Drew, 1959).

Orsaken till körkortsåterkallelse är alkoholproblem i minst

60% av fallen. Emellertid är den faktiska andelen ännu

högre. Bakom vissa sjukdomsdiagnoser döljer sig inte sällan

alkoholproblem. I en studie redovisas att bland återkallade

körkort 1978 och 1979 var 25% av epileptikerna och 39% av

de psykiskt sjuka alkoholproblematiker (Andréasson, 1980).

Alkoholpåverkade förare förekommer i trafikdödsfallen i

upp till 35%; vid singelolyckor med motorcykel har i en

undersökning minst 48% av förarna varit påverkade (Ds Ju

1983:6). Vid trafiknykterhetsbrott är oftast alkoholhalten

så hög att misstanke om avancerade alkoholvanor är befogad.

Alkoholism och narkomani utgör hinder för körkort. Emeller-

tid finns vare sig effektivitet i uppspårandet av körkorts-

havare med alkoholproblem eller verksamma metoder för re-

habilitering av alkoholister. Anmälan till länstyrelse av

alkoholproblematiker för omprövning av körkortsinnehavet

'sker sällan; i t.ex. Stockholms län förekommer tre till fem

sådana anmälningar per år{

Körkortsmedicinska utredningen (Ds K 1980:12) föreslog att

läkare skulle vara skyldig att göra anmälan till körkorts-

myndighet när sjukdoms- eller defekttillstånd hos en

patient har sin grund i beroende av alkohol eller annan

drog. Detta förslag avvisades av regering och riksdag.

Hälsokontrollen av personer med återkallade körkort på

grund av onykterhet försvåras av att enl KKL 16 § 5 mom.

återlämnas körkortet efter viss spärrtid (KKP 41 §). Här-

igenom undgår den som är opålitlig i ny terhetshänseende -
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pålitlighet i ngktçrhetshänseende krävs för körkort - attilali Lander-

kastad medicinsk kontroll. Andra onykterhetsfall kan komma

att bedömas som sjuka enligt KKL 16 § 7 mom., varvid i

regel ställs krav på läkarintyg utfärdatav psykiater innan

frågan om äterfående av körkort kan prövas. Bedömningen av

vilket moment i KKL 16 § som skall tillämpas varierar vid

de olika länsstyrelserna och länsrätterna. Av trafiksäker-

hetsskäl bör åtgärder vidtagas så att alla som är att anse

som opälitliga i nykterhetshänseende får graden av sin 0-

pälitlighet medicinskt prövad innan frågan om deras kör-

kortsinnehav anörs.

DIABETES MELLITUS

Insulinbehandlad diabetes var fram till 1940-talet ett

absolut hinder för körkort. Då inträdde en liberalisering

genom att Kungl. Majzt beviljade dispens i ett flertal

fall.

År 1951 öppnades möjligheter för insulinbehandlade diabe-

tiker att betros med körkort under förutsättning av

periodiska läkarkontroller.

Nu gäller att vid diabetes som är under godtagbar kontroll -

särskilt med avseende på riskerna förfnqmglykemi - kan som

regel körkort av högst klass BE beviljas. Den som har en

välbalanserad diabetes som inte kräver behandling med in-

sulin och inga påtagliga trafiksäkerhetsrisker bedöms före-

ligga, kan betros med körkort av behörigheterna A, BE, C

och CE.

Innehavare av körkortsbehörigheterna för buss och taxi

som drabbas av särskilt godartad diabetes som kan balan-

seras utan behandling med insulin, d.v.s. med tabletter

eller enbart diet, kan beviljas fortsatt körkortsinnehav om

inga påtagliga trafiksäkerhetsrisker bedöms föreligga.

Således skiljer man på personer som söker körkort för

första gången och personer som har viss körkortsbehörig-

het men drabbas av diabetes. En annan skiljelinje går

mellan insulinbehandlad diabetes och diabetes som kan
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Jalanseras med tabletter och/eller diet. Huvudorsaken till

att de förare Som svarar för personbefordran med buss och

taxi bedöms strängare är att de har körplikt och måste

följa tidtabeller och kan dessutom inte avstå från körning

om de inte känner sig i form. Motiven framstår klarare när

man betänker betydelsen av att diabetiker medicinerar och

äter på regelbundna tider.

Körkortshavare med diabetes måste stå under fortlöpande

läkarkontroll och omprövning av körkortsinnehavet skall

ske minst vart femte år. Vid diabetes som varat tio år

krävs utlåtande av ögonspecialist.

Föreligger ögonbottenförändringar, mediegrumlingar eller

tryckstegring skall omprövning av körkortsinnehavet ske

med intervall som bedöms lämpligt i det enskilda fallet.

Vid prövning av sådana fall i socialstyrelsens rättsliga

råd tillämpas i regel principen att körkortsinnehav be-

viljas diabetiker så länge det från trafiksäkerhetssyn-

punkt är försvarbart. Därför är det inte ovanligt att som

villkor för det fortsatta körkortsinnehavet föreskrivs

omprövning av körkortsinnehavet halvårsvis.

Diabetiker som inte följer läkares föreskrifter rörande

behandlingen eller som missbrukar alkohol och i övrigt ä-

sidosätter de regler som gäller en diabetikers livsföring,

bedöms i regel strängt, vilket är viktigt från trafiksäk-

erhetssynpunkt av hänsyn till riskerna för hypoglykemi.

HJÄRT-, KÄRL- OCH NJURSJUKDOMAR

Kranskärlsjukdom, oregelbunden hjärtrytm och hjärtklaffel

utgör i regel hinder för beviljande av högre körkortsbe-

hörighet än B, möjligen BE. Trots erfarenheten av att

bilförare som under färd drabbas av en infarkt oftast

hinner föra fordonet åt sidan och stanna det innan eventuell

medvetslöshet inträder, bör personer med hjärtsjukdomar be-

dömas som trafikriskabla och försiktighet iakttagas röran-

de körning av motorfordon. Några generella regler för kör-

kortsbedömningen kan knappast uppställas utan varje fall

måste prövas för sig.
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Efter utredning och bedömning av trafiksäkerhetsriskerna

av den bakomliggande hjärtsjukdomen, kan den som behandlas

med pacemaker beviljas körkort. För de högre körkortsbe«

hörigheterna gäller att endast den som redan har sådan be-

hörighet och drabbas av hjärtåkomma som kräver behandling

med pacemaker kan få behålla behörigheten om inga påtagliga

trafiksäkerhetsrisker bedöms föreligga.

Blodtryckssjukdomar och allvarliga njursjukdomar behöver

inte utgöra hinder för körkort. Blodtrycksförhöjning

är i sig inte av avgörande betydelse vid bedömningen av

den medicinska lämpligheten att föra motorfordon. Framtida

komplikationer från hjärta, hjärna, ögon och njurar måste

dock alltid beaktas liksom att högt blodtryck inte sällan

behandlas med mediciner som kan nedsätta kördugligheten.

I vissa fall kan blodtryckskomplikationerna bedömas vara

så trafikriskabla att krav ställs på omprövning av kör-

kortsinnehavet med lämpliga intervall. I sådana fall före-

ligger hinder för högre behörighet än B, möjligen BE.

Lågt blodtryck - 100 mg Hg systoliskt eller lägre - utgör

sällan hinder för körkort.

Vad som anförts om blodtryckskomplikationer gäller också

nedsatt njurfunktion. Dialysbehandling och njurtransplanta-

tioner utgör sällan hinder för körkort, dock kan omprövning

med lämpligt intervall föreskrivas som villkor för körkorts-

innehavet.

EPILEPSI

Fram till 1952 utgjorde epilepsi ett absolut hinder för

körkort. Då inträdde en mer liberal bedömning av epilep-

tikernas körkortsinnehav. Till en början krävdes fem års

anfallsfrihet, varav två år utan medicin. Numera gäller

_att vid kliniskt manifest epilepsi kan körkort visserligen

inte beviljas, men den som med eller utan mediciner inte

längre har anfall och minst två år förflutit sedan senaste

anfallet, kan få körkort av högst klass B, ev. BE. För

högre behörigheter krävs minst fem års anfallsfrihet.
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Vid gynnsam prognos kan den anfallsfria perioden om minst

två år avkortas. Med de nya läkemedlen kan risken för

attacker ofta minskas eller helt elimineras. Därvid kan

körkort beviljas om observationstiden bedöms tillräckligt

lång och prognosen är god. Ett enstaka anfall som utlösts

på grund av kända omständigheter och som den sjuke inte

själv är skuld till, t.ex. minskning av läkemedelsdosen

under läkarkontroll eller försök: med nya läkemedelellerepi-

leptogen aktivitet i EEG-kurvan ellerânfall som en följd

av anfallsprovocerande åtgärder vidtagna av läkare, behöver

inte påverka det fortsatta körkortsinnehavet. Det är dock

viktigt att de anfallsutlösande faktorerna kartläggs och

att läkaren ger patienten noggrann information härom.

Beror däremot ett anfall på att patienten slarvat med

medicineringen eller sin livsföring och inte följer läkar-

ens råd, bedöms även ett enstaka anfall strängt och kör-

kortsåterkallelse kan bli aktuell.

Som epilepsi diagnostiseras ofta abstinentutlösta anfall

med kramper och medvetandestörningar, som uppstår om en

person plötsligt slutar att använda ett invant gift, t.ex.

alkohol eller andra droger. Man talar då om alkohol- eller

abstinensepilepsi, som uppträder efter långvarigt missbruk.

Epilepsi är i dessa fall inte en grundsjukdom. Därför måste

sådana fall främst bedömas ur psykiatrisk synvinkel, ofta

i samråd med neurolog. Man skall dock inte bortse från att

vid alkoholism kan en reel epilepsi föreligga. Abstinent-

utlösta krampanfall(alkoholepilepsi) utgör oftast hinder

för fortsatt körkortsinnehav.

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR (ANDRA ÄN EPILEPSI)

Yrsel beroende på arterioscleros (eller hypertoni) kan

utgöra hinder för körkort. Vid misstanke om labyrintärt

utlöst yrsel krävs intyg av läkare med specialistkompetens

i öron-, näs- och halssjukdomar för att körkortsfrågan

skall kunna prövas.
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RÖRELSEORGANEN

Sjukdomar i rörelseorganen och handikapp av olika slag

bedöms med avseende på om de påverkar körförmågan. Ofta

kan grava rörelsehinder eller avsaknaden av en eller flera

extremiteter kompenseras genom tekniska anordningar i

fordonet. Det är oftare bilinspektör än läkare som i dessa

fall slutligt bedömer kördugligheten.

Då en rörelsehindrad förare (eller passagerare) har svårig-

heter att fastsätta och lösgöra bilbälte kan läkare befria

personen i fråga från den obligatoriska skyldigheten att

under färd använda bälte. Sådan befrielse är dock ovanlig.

Målet är att alla skall använda bilbälte. En läkare drar

sig sannolikt i det längsta för att utfärda intyg som be-

friar från bilbältesplikten, helt enkelt därför att man

inte utom i särfallen vill medverka till att någon berövas

det skydd mot trafikskada som bilbältet utgör.

SYNPUNKTIONERNA

Redan i 1916 års förordning om automobiltrafik föreskrevs

att yrkesförare skulle ha normal synförmåga. I 1923 års

motorfordonsförordning preciserades synkraven till att syn-

skärpan skulle vara minst 0,7 på det ena ögat och minst 0,3

på det andra. År 1936 öppnades en möjlighet för personer som

hade syn endast på ett öga att få körkort; synskärpan på det

seende ögat skulle med eller utan korrektion uppgå till

minst 0,8. För bussförare skärptes bestämmelserna 1951 och

samtidigt fastställdes synskärpekravet för traktorförare

«till minst 0,5 med eller utan korrektion på det bästa ögat.

År 1972 infördes begreppet tillfredsstäZZande trafiksyn

(KKL 7 §), som avser synorganens funktion i sådana av-

seenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt,

såsom synskärpa och refraktion, synfält, frånvaron av

dubbelseende, nattblindhet m.m.

Numera godtages en binokulär synskärpa på 0,5 för de

lägre körkortsbehörigheterna och 0,8 för de högre. För
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behörigheterna A, B, BE och traktorkort krävs att det bin-

okulära synfältet skall minst motsvara ett normalt ögas

synfält. Personer som är opererade för grå starr skall

om avsaknaden av lins korrigeras enbart med glasögon ha

syn på båda ögonen. För högre behörighet krävs bl.a. syn

på båda ögonen och normala synfält på vardera ögat.

HÖRSEL

Krav på normal hörselförmåga krävdes under lång tid; för

yrkesförare från 1916.

Hörselkravet för innehav av körkort har minskat i betydel-

se. Bullret i trafiken och ljudet inne i bilen - pratande

passagerare, bilradio, musik från kasettbandspelare, motor-

ljudet, skrammel i karossen - bidrar till att en förare med

normal hörsel under körning ofta är jämställd med en förare

med nedsatt hörselförmåga. Därför kan numera en döv person

beviljas körkort om specialistbehörig läkare intygar att

balansrubbningar och episoder av trafikfarlig yrsel ej

föreligger.

Krav på att förare av buss och taxi med eller utan hör-

apparat skall uppfatta vanlig samtalsstämma på fyra meters

avstånd kvarstår dock. Detta motiveras av att förarna skall

kunna samtala med passagerare och kunna kommunicera över

kommunikationsradion i händelse av att trafiksäkerheten

skulle kräva det.

HÄLSOKONTROLL AV KÖRKORTSSUKANDE

Tidigare skulle alla körkortssökande avge hälsodeklaration

och läkarintyg. Från 1982 gäller detta krav endast sökande

av högre behörigheter, inklusive taxi.

Sökande av behörigheterna A, B, BE och traktorkort behöver

bara inkomma med hälsodeklaration , undertecknad av sökan-

den på heder och samvete, och intyg om synprövning. Sådan

prövning utförs som s.k. screening av personal vid trafik-

skola eller av legitimerad optiker. De skall ha särskild I

utbildning för prövningen och skall använda för ändamålet

lämplig apparatur som godkänts av socialstyrelsen.
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Till grund för denna reform ligger en offentlig utredning

Körkortsmedicin - enklare rutiner (Ds K 1980:12). Enmans-

utredaren redovisar i betänkandet sina undersökningar rör-

ande bl.a. hälsokontrollen av körkortssökande och körkorts-

innehavare (Andréasson, 1976-1980).

I en undersökning omfattande 2.000 hälsodeklarationer och

läkarintyg avseende körkortssökande uppgavs sju fall av

epilepsi, sex fall av diabetes mellitus, 32 fall av "svag

syn", fyra fall av psykisk sjukdom. I inget fall hade läkare

funnit annan sjukdom eller defekttillstånd än vad som upp-

gavs i hälsodeklarationen. I samtliga fall utom ett (svag

syn) tillstyrkte läkaren körkort utan villkor; i ett fall

(epilepsi) kunde han ej taga ställning.

En annan del av undersökningen utgjordes av en enkät om-

fattande 3.694 elever vid trafikskolor. Det framkom att

vid läkarundersökningen prövades synskärpan i 94% av

fallen och synfältet.i 75%, vilket innebär att det året

fick 10.000 personer körkort utan att synskärpan prövades

och 40.000 utan att synfältet kontrollerats. I 19% av

fallen fick eleverna inte lämna urinprov vid undersöknings-

tillfället.

I allmänhet genomfördes dock läkarundersökningen enligt

föreskrifterna, men i ett inte obetydligt antal fall be-

aktades inte alla undersökningsmomenten. Det bör noteras

att vid rutinundersökning av en för.läkaren tidigare okänd

person är det svårt och i vissa fall omöjligt att finna

tecken på vissa sjukdomar, t.ex. epilepsi, psykisk ohälsa

och alkoholmissbruk. I det gamla systemet fanns dessutom

svagheten att en körkortssökande som inte var nöjd med

läkarintyget kunde vända sig till annan läkare. Genom att

undgå misstagen vid det första läkarbesöket var det då

lättare att få ett positivt läkarutlåtande.

Den ordning som gäller från 1982 synes ha utfallit väl.

En pilotstudie (Andréasson, Grahn och Hedin, 1983) visar

att reformen att slopa läkarintyget inte har haft någon
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negativ inverkan på möjligheten att bedöma en körkorts-

sökandes medicinska lämplighet. Studien tyder på att efter

reformens införande blir flera fall än tidigare föremål för

medicinsk bedömning. Den medicinska prövningen av körkorts-

sökande förefaller således ha vunnit i effektivitet.

SJUKDOM SOM ORSAK TILL KÖRKORTSÅTERKALLELSE

Jml KKL 17 § 7 mom. kan körkort återkallas på grund av

sjukdom som anses vara trafikriskabel. Sådan sjukdom kan

naturligtvis debutera långt efter att körkort utfärdats.

Problem uppstår då för såväl körkortshavaren som behand-

lande läkare när sjukdomstillståndet är sådant att kör-

kortsmyndigheten bör underrättas. Tidigare gällde att

läkare borde anmäla sjukdomar och defekttillstånd som

kunde höja olycksrisken i trafiken. Sådan anmälan gjordes

då till länsläkaren; dock var det sällsynt att sådan an-

mälan gjordes. En undersökning rörande fall av somatisk

och psykiatrisk sjukdom som av läkare bedömts medföra för-

höjd olycksrisk i trafiken gjordes för 10-årsperioden

1965-1975 (Andréasson, 1980). Undersökningen visar att

antalet anmälningar var ytterst få; under 1976 var det

sammanlagda antalet anmälda sjukdomsdiagnoser endast 340

(hela landet). I Stockholms län anmäldes under åren 1977,

1978 och 1979 21 respektive 7 och 24 fall av trafikriskabel

sjukdom.

Länsläkarorganisationen, som var en värdefull tillgång

vid den regionala prövningen av medicinska körkortsärenden,

upphörde genom ett riksdagsbeslut 1980. Den ersattes av

konsultläkare på deltid. Det finns således inte längre

någon myndighetsutövande medicinsk instans på det regionala

planet som har beslutanderätt i medicinska körkortsfrågor.

Konsultläkarna ger råd till länsstyrelser och länsrätter i

sådana frågor. De gör härigenom viktiga insatser för kör-

kortshavarnas hälsokontroll. Emellertid har det visat sig

att länsstyrelserna inte alltid remitterar medicinska kör-

kortsärenden till konsultläkarna. Då läkarintyg avseende

periodisk prövning av det fortsatta körkortsinnehavet in-
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kommer till körkortsmyndighet, händer det att intyget utan

medicinsk prövning insorteras i akten. Skulle så vara fallet

i större omfattning sätts den medicinska återkommande kon-

trollen av körkortshavare som lider av vissa sjukdomar ur

spel och denna av trafiksäkerhetsskäl motiverade procedur

blir utan mening.

Eftersom konsultläkarnas huvudsysselsättning är en annan

än att biträda länsstyrelserna i körkortsärenden, är de

i regel inte tillgängliga för allmänheten eller kolleger

för diskussion och rådgivning, vilket var en viktig och

trafiksäkerhetsfrämjande uppgift för länsläkarna. Vidare

anordnades för länsläkarna konferenser två gånger om året

för fortbildning. Härigenom främjades en enhetlig bedömning

av medicinska körkortsärenden i de olika länsstyrelserna.

LÄKAREN OCH PATIENTEN

Den enskilde läkaren har ett betydande ansvar för sina

patienters säkerhet i trafiken. Eftersom trafikmedicin

knappast förekommer i den grundläggande läkarutbildningen

och i ringa omfattning i läkarnas fortbildning, är läkar-

na hänvisade till att på egen hand skaffa sig kunskaper om

de olycksrisker i trafiken som sjukdomar och olika defekt-

tillstånd kan ge upphov till.

Enligt medicinalförfattningarna är läkare skyldig att in-

formera patienter om eventuella risker på grund av läke-

medel som kan inverka menligt på en fordonsförare. Sådan

information skall självklart också avse den förstärkning

av ett läkemedels verkan som kan bli följden av samtidig

förtäring av läkemedel. och alkohol, samt om de ökade

och inte sällan oförutsedda effekter som de aktiva sub-

stanserna i samtidigt intagna läkemedel kan ge (inter-

aktion). Sjukvårdspersonalens utbildning på detta område

behöver förstärkas så att patienten alltid kan få adekvat

information om läkemedelseffekters inverkan på körduglig-

heten.
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Hälsokontrollen av fordonsförarna är i hög grad en gemen-

sam uppgift för patienter och läkare som kräver samarbete

och förtroende.

Detta gäller inte enbart direkta sjukdomar utan också

t.ex. funktionsnedsättningar som drabbar äldre omärkligt

och smygande.

SOCIALSTYRELSENS BEPATTNING MED KÖRKORTSFRÃGOR

Socialstyrelsen har enligt KKF 95 § bemyndigande att ut-

färda föreskrifter om medicinska krav för innehav av kör-

kort eller traktorkort. Dessa bestämmelser ligger till grund

för den medicinska körkortsprövningen i de olika instanser-

na men tjänar också som vägledning för den behandlande

läkarens bedömning av sjuka patienters körkortsinnehav.

Eftersom socialstyrelsen utfärdar bestämmelserna är det

endast styrelsen som kan ge dispens från kraven.>

Prövning av dispensärenden sker i socialstyrelsens råd

för rättsliga och sociala frågor (rättsliga rådet). Där

handläggs också medicinska körkortsärenden som hänskjuts

till socialstyrelsen av länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt,

regeringsrätt eller regeringen. Däremot prövas inte

ärenden som kommer från enskild person eller läkare;

Den allsidiga prövningen leder inte sällan till att fort-

satt körkortsinnehav kan medges, eventuellt med villkor

om återkommande läkarkontroller. Underlaget för prövningen

utgörs av läkarintyg, sjukjournaler, utdrag ur körkorts-

registret, eventuell socialutredning m.m. beroende av

ärendets art. Vid tveksamhet rörande bedömningen kan leda-

mot av socialstyrelsens vetenskapliga råd konsulteras i

visst ärende.

MYNDIGHETERNAS PRÖVNING AV MEDICINSKA KÖRKORTSÄRENDEN

När länsstyrelse finner att på läkarintyg eller hälso-

deklaration angetts sjukdom eller defekttillstånd som kan
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innebära trafikrisk, bedöms ärendet av konsultläkaren, som

avger ett utlåtande. Detta ligger sedan till grund för läns-

styrelsens eller länsrättens prövning av ärendet.

Till länsstyrelsen finns knutet ett allmänt ombud som kan

ingripa i ett körkortsärende (KKL 47 §).

Är konsultläkaren tveksam vid bedömningen av visst ärende

kan länsstyrelsen - oftast på inrådan av konsultläkaren -

remittera ärendet till socialstyrelsen för utlåtande.

AVSLUTNING

Myndigheternas handläggning av ett medicinskt körkortsärende

kräver alltid en individuell bedömning. Till grund för pröv-

ningen ligger medicinalförfattningarna avseende medicinska

krav för innehav av körkort. Om prövningen ger anledning

till tveksamhet eller motiverar att praxis eventuellt bör

frångås, blir ärendet bedömt av specialister på det

aktuella medicinska området. Proceduren garanterar att det

enskilda ärendet alltid blir objektivt och sakligt bedömt.

Emellertid gäller de medicinska kraven såväl sökande som

innehavare av körkort. Hälsokontrollen sker dock bara en

gång, nämligen vid ansökan om körkort. Vid det tioåriga

bytet av körkort förekommer vare sig hälso- eller synkon-

troll. Inte heller har bestämts att det fortsatta körkorts-

innehavet skall prövas från medicinsk synpunkt vid uppnådd

viss ålder.

Därför har såväl körkortshavaren själv som läkarkåren ansvar

för att personer som har eller drabbas av trafikriskabel

sjukdom eller defekttillstånd blir prövade med hänsyn till

deras medicinska lämplighet som körkortshavare.

Det är därför viktigtatt körkortshavarna själva blir in-

formerade om hur sjukdomar, olika tillstånd och läkemedel

kan nedsätta kördugligheten och att läkarna och annan sjuk-

vårdspersonal får utbildning på dessa områden så att de

alltid äger kännedom om de senaste rönen rörande sjukdomars

och defekttillstånds inverkan på kördugligheten och läke-
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medels inverkan på körfunktionerna. Vidare är det viktigt

att fall av trafikriskabel sjukdom kommer till körkorts-

myndighetens kännedom då patient ej följer läkares re-

kommendation rörande trafikdeltagandet eller då alkohol-

och annat drogmissbruk kan äventyra trafiksäkerheten.

Adress till författaren:

Box 10 043, 100 55 Stockholm 10
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Föredrag till VTI:s informationsdagar 840110-840111

Av Olle Bud<etorp

gresentatign: Artikeln är en sammanfattning av en akademisk avhaniling som

försvarades den 20 maj 1983. Avhandlingen som har titeln "Pedestrian Leg

Protection in Car Accidents. An Experimental and Clinical Study". utgick

från Ortopedisk-kirurgiska institutionen II, Göteborgs Universitet samt

Institutionen för Trafüçsakerhet, Chalmers Tekniska Högskola.

WR HOS PÅKÖRDA FO'IGÄNEARE - EWNSTHJK'I'IONEWS BETYIESE

Fotgängare i trafikolycka:-

Det är viktigt att identifiera faktorer som ökar risken för trafikolyckor

och att eliminera dessa eller åtminstone reducera deras inverkan. Man

torde aldrig kunna bortse från den "mänskliga faktorn" men det finns vissa

egenskaper hos trafjkmil jö och fordon som kan påverka antalet skadade i

trafikolyckor och skadornas svårighetsgrad .

Bil - fotgängarolyckor inträffar i regel i tätortstrafik. Tre utsatta

trafikantkategorier kan identifieras: barn, berusade vuxna och gamla.
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Ingen av dessa kan uppträda tillförlitligt i trafik och olycksstatistjken

motiverar ökade ansträngningar för att förhindra dessa olyckor .

Totalantalet trafikolyckor i Göteborg minskade ned ungefär 30% under

perioden 1971 till 1980, huvudsakligen som ett resultat av förbättrade

vägar och trafikregleringar (5) . Trots detta har det årliga antalet

skadade fotgängare varit ganska konstant under de sista tio åren. Antalet

svårt skadade fotgängare i Göteborg under 70-talet var större än antalet

lindrigt skadade. Äldre fotgängare löpte större risk att bli dödade el ler

svårt skadade än yngre. Vårdtiden på sjukhus var längre för fotgängare än

för någon annan trafikantkategori med undantag för notorcyklister. Åt-

gärder för förbättrad fotgängarsäkerhet (t . ex signalreglerade övergångs-

ställen, refuger etc) tycks sålunda ej haft tillräcklig effekt. Liknande

iakttagelser har också rapporterats från annat håll (16).

I Göteborg har under de sista åren antalet skadade fotgängare i Göteborg

utgjort ungefär 20% av totalantalet skadade trafikanter (6). Nästan

hälften av de trafikdödade under 70-talet var fotgängare. Kostnaden för_

skadade fotgängare utgjorde 80% av totala sjukvårdskostnaden för samtliga

trafikskadade enligt en studie av vägtrafjkolyckor under två perioder

1979. Mer än 60% av dessa fotgängare skadades i kollision med bilar (6).

Extrapolering från den offentliga statistiken (14, 15) ned oförändrad

olycksutveckling Visar att antalet dödade och svårt skadade i bil - fot-

gängarolyckor i Göteborg kommer att uppgå till ungefär 1 200 under den

närmaste 10-årsperioden. Under samma period kommer antalet dödade och

svårt skadade fotgängare i Sverige att uppgå till ungefär 10 000.
.V
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Dessa siffror motiverar fortsatta ansträngningar att minska risken för bil

- fotgängarolyckor . Detta olycksförebyggande arbete bör kombineras med

andra medel för ökad säkerhet för denna trafikantkategori . Ett av målen.

för den intensifierade forskningen om förbättrad säkerhet för fotgängare

under de sista 10 åren har varit att minska bilfrontens aggressivitet.

Data från verkliga trafikolyckor är viktiga i trafikolycksforskning

eftersom de visar resultatet av olyckorna. Emellertid är skademekanismerna

ej alltid uppenbara. Retrospektiva studier är av begränsat värde. I

sjukhusjournaler finns sällan uppgifter cm lindriga skador som inte

behöver särskild behandling.Dessa 1 skador kan emellertid förklara

skademekanismerna. En kombinerad analys av olycksdata och experimentella

data kan ge ytterligare kunskaper on skadornas orsaker och den mänskliga

kroppens toleransförmåga. Teoretiska analyser av kollisions förloppet kan

illustrera hur vissa typer av skador kan reduceras. Med detta som bakgrund

föreföll det vid denna studies början nödvändigt att kombinera olika

metoder för att analysera skadeorsakerna i bil - fotgängarolyckor.

Studiens syfte

Det primära målet för denna studie var att undersöka hur typen och

svårighetsgraden hos benskadorna hos en påkörd fotgängare berodde på

formen och de mekaniska egenskaperna hos fordonsfronten i verkliga och

simulerande fotgängarkollisioner. Verkliga olyckor skulle utvisa de

vanligast förekommande skadorna och en experimentell studie skulle förfina

analysen av vissa sådana skador.

Det sekundära målet var att föreslå åtgärder på fordonet som minskar

risken för allvarliga skador i dessa olyckor.
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Kollisimsskador

Trafikolycksstudier innehåller i allmänhet en beskrivning av skadorna od'l

skademekanismerna. En förståelse för skademekanismerna är också avgörande

för behandlingen av skadorna "A few minutes spent in trying to learn the

mecanism of an accident may save the patient's life" (Kennedy 1958) (8).

I medicinskt sammanhang beskrivs skador i allmänhet av ett diagnosnummer i

mms klassifikationssystem. Detta räcker inte till i olycksforsking

eftersom skadans svårighetsgrad inte är tillräckligt specificerad . I USA

har man utarbetat det s k AIS-systemet för klassifikation av skadors

svårighetsgrad (Tabell 1.) (2).

Tabell 1. Skadeklassifikation enligt AIS-systemet, l980-års upplaga.

 

AIS-kod Skadans svårighetsgrad

l Lindrig

2 Måttlig

3 Allvarlig (ej livshotande)

4 Svår (livshotande men med trolig överlevnad)

5 Kritisk (osäker överlevnad)

6 Maximal (går ej att överleva)

Ett slag not kroppen kan åstadkomma skador vid träffpunkten ("lokala"

skador) likaväl som skador på ett visst avstånd från träffpunkten ("av-

lägsna" skador). Hur allvarliga skadorna är beror på kroppsvävnadens de-

formation (töjning) i det belastade cmrådet. Töjningen hos vävnaden beror

på spänningen d v 5 kraften per ytenhet. Om allt annat är lika kommer en
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större träffyta att minska spänningen och därmed töjningen hos vävnaden.

Risken för skador minskar om träffytan på det föremål som skadar kroppen

ökas. Likaså beror vävnadsskadan på kollisionszonens eftergivlighet.

En koncentrerad stöt som överför engiven energi över en liten kontaktzon

under en kort: period kan orsaka större skada än en utspridd stöt som över-

för samma energi under en längre period. Vissa frakturtyper, sk högenergi-

frakturer, är resultatet av en sådan energiöverföring. En bättre beteck-

ning skulle kunna vara höghastighetsfrakturer eller högeffektsfrakturer

eftersom skadans svårighetsgrad inte bara beror på den överförda energin

utan även på den hastighet med vilken energin överföres .

De "avlägsna" skadorna uppkommer på ett visst avstånd från stötstället.

De är mkså beroende av kollisionskraftens storlek men dessutom ' av kon-

taktkrafterna från omgivningen och deras hävarmar liksom av tröghets-

momenten för kroppens olika delar. m eftergivlig kolli ionszon kan redu-

cera risken både för "lokala" skador och "avlägsna" skador. Men allvarliga

"avlägsna" skadorkan uppstå även vid måttliga stötkrafter om moment-

armarna för krafterna från omgivning är långa och om tröghetsmomenten för

de olika accelererade kroppsdelarna är stora. Detta kan förklara före-

komsten av skador som lätt kan förbises efter en kollision t.ex ledbands-

skador i knäleden och skador i halskotpelaren.

En teoretisk analys har genomförts av -de krafter som belastar underbenet

och knäleden hos en gångtrafikant Som blir träffad av en bils stötfångare

(1). Vid denna beräknades stötfångarens kollisionskraft och reaktions-

krafterna i knäleden som funktion avstötfångarens höjd över marken. Ana-

lysen visar att stötfångarkraften under vissa betingelser har maximum då

stötfångaren träffar mitt på underbenet och minimum då den träffar i knä-

höjd. Däremot har ledkrafterna maximum då stötfångaren träffar i knähöjd

VTI MEDDELANDE 387>



115

och minimum då den träffar mitt på underbenet.. En mekanisk benmodell

konstruerades som verifierade dessa analysresultat (l) . Med denna var det

också möjligt att visa att en eftergivlig stötfångare kunde minska stöt-

krafterna vid träffpunkten betydligt men reaktionskrafterna i knäleden.

kunde inte reduceras i tillräcklig grad.

Resultat av tidigare studier

Vid denna studies början kände man till principerna för hur skador i bil-

fotgängarkollisioner skulle kunna reduceras men den optimala fordonsut-

formningen i olika typer av kollisioner kunde inte anges . Vissa skador hos

en påkörd gångtrafikant är korrelerade med frontens form. En förändring av

frontens utformning i syfte att skydda bäckenet och benen not skador kan

påverka kroppens kaströrelse under kollisionen och därmed risken för

Skallskador till följd av islag mot fordonet och/eller Vägen. Den optimala

formen bör sålunda definieras med hänsyn till skador på alla kroppsdelar.

Skallskador och skador på nedre extremiteterna dominerar i denna typ av

olyckor . Skal lskadorna kan vara kritiska och de utgör det största hotet

mot överlevnad. Skadorna på nedre extremiteterna är nästan aldrig livs-

hotande men de kan leda till lång sjukhusvård och kan orsaka nedsatt gång-

fömåga i framtiden .

Tidigare studier av bil-fotgängarkollisioner har visat att en lägre stöt-

fångarnivå än nutidens standard (45 cm över marken) och en låg frontkontur

(60-65 cm över marken) skulle kunna rekommenderas för att minska risken

för allvarliga skador på nedre extremiteten och bäckenet (3, 4, 12). En

låg kontur anses också minska risken för skador i bröst-och bukorgan hos

barn. En sänkning av frontkonturen har anellertid ansetts kunna medföra en
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ökad risk för skallskador (7, 9) och andra lösningar har eftersträvats som

är förenliga med den standardiserade stötfångarhöjden. Des sa lösningar

inkluderar förändringar i både formen och styvheten .hos fordons fronten.

Fortsatta studier rekommenderades 1977 för att;

Jämföra agressiviteten hos olika frontkonturer i verkliga olyckor.

Analysera aggressiviteten hos stötfångare på olika höjder.

Analysera stötfångarhöjden och frontlutningens inverkan på kast-

rörelsen vid kollisionen.

Fasställa s k skadekriteria för dockor avsedda för 'kollisions försök

Studera huvudets islag not fordonet och marken för olika front- kon-

turer och styvhet hos fordonsfronten.

hperinentell studie

En experimentell metod för studier av benskador i bil-fotgängarkollisioner

utvecklades vid Institutionen för Trafiksäkerhet, Chalmers T.H . Vid denna

användes amputerade målmiskoben. Preparaten balanserades i stående ställ-

ning på en plattform. De belastades ned en koncentrerad massa och påkördes

med en simulerad bilfront monterad på en försöksvagn . Kollisionshastig-

heten, stötfångartypen, stötfångarnivån, frontlutningen och frontens höjd

kunde varieras. Kollisionsförloppet dokumenterades med höghastighetskamera

och under kollisionen registrerades signaler från kraftgivare på fordons-

fronten och från accelercmetrar fastade vid preparatet. Tre försöksserier

på sammanlagt 80 försök genomfördes. Kollisionshastigheten var mellan 16

och 32 km/tim.
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Resultat

Öppna eller mycket splittrade underbensfrakturer oda frakturer på lårbens-

skaftet eller höftleden erhölls inte i något fall.

Splittrade och/eller kraftigt förskjutna Lmderbensfrakturer kunde inte

åstadkommas vid en hastighet av 16 km/tim. Sådana frakturer noterades

emellertid i hälften av fallen vid en kollisionshastighet av 24 krm/tim.

En stötfångare som träffade vid eller just nedan knähöjd gav allvarliga

knäskador t o m vid kollisionshastigheter under 25 krm/tim. En framskjuten

frontkant kan ha bidragit till vissa av dessa knäskador.

En kraftbegränsande och energiabsorberande stötfångare minskade skadornas

svårighetsgrad . Allvarliga skador kunde ändå åstadkams av denna stöt-

fångare vid stötkrafter mindre än 1 kN och vid kollisionshastigheter under

30 km/tim. Allvarliga knäskador noterades sålunda om denna stötfångare

träffade i eller just nedom knähöjd. Allvarliga underbensfrakturer notera-

des cm stötfångaren träffade mitt på underbenet under förutsättning att

benet belastades med hela kroppens vikt och an friktionen not underlaget

var hög.

Klinisk studie

En retrospektiv studie genomfördes av 34 vuxna påkörda gångtrafikanter som

skadades i trafikolyckor i Göteborg och vårdades på Ortopedi sk-kirurgiska

kliniken II, Sahlgrenska sjukhuset mellan januari 1975 och juni 1976.

Sjukhusjournaler och polirapporter användes för att analysera olycks för-

loppet och korrelera skadorna med fordonsfrontens form. Resultaten från
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den experimentella studien användes för att tolka skademekanismerna. En

klinisk uppföljning genomfördes1 - 3 år efter olyckorna. Härvid noterades

särskilt cm det fanns gångsvårigheter som kunde korreleras till stöt-

fångarens höjd och utformning.

Resultat

Hälften av de skadade var 65 år eller äldre och vårdtiden på sjukhus var i

hälften av fallen 2 månader eller mer. Fyra dog under sjukhusvistelsen.

Tre på grund av svåra ärçador, en av encancersjukdom.

De flesta hade multipla skador. Hälften hade 2 eller fler frakturer.

Nästan 90% erhöll skador i nedre extremiteten och i en femtedel av fallen

var båda benen skadade . Alla huvud-och nackskador noterades men mindre

skador (AIS=1) i andra kroppsregioner noterades ej (Tabell 2).

Tabell 2 . Skador i olika kroppsregioner hos 34 fotgängare skadade i

  

trafikolyckor .

Kroppsregion Antal å AIS-kod

Huvud och nacke 20 59 1-5

Bål inkl bäcken 13 38 2-4

Övre extrem 14 41 2-3

Undre extrem 30 88 2-3

Huvudet skadades i regel av slag not mtorhuven, flyglarnas övre del ,

vindrutan eller vindrutans omgivning. Stötfångarnivån och frontens lutning

påverkade inte förekomsten av huvudskador i denna studie .
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Vindrutans omgivning (främre delen av biltaket och vindrutestolpama)

åstadka de allvarligaste huvudskadorna. Fallet mot gatan efter kolli-

sionen gav också huvudskador, men dessa var av mindre svårighetsgrad.

Motorhuvens framkant och flyglarnas övre del orsakade merparten av

skadorna på hålen. Stötfångarnivån och frontlutningen påverkade inte

skadorna i dessa regioner. Bäckenskador noterades i 7 fall och den främre

delen av mtorhuven var den viktigaste orsaken till dessa. Fallet not

underlaget efter kollisionen gav också höft och bäckenskador liksom skador

på övre extremiteten .

Frakturer och ledbandsskador i nedre extremiteten noterades i 30 av

olyckorna (88%). I 29 av dessa orsakades skadorna av fordonet och. i 28

olycksfall var skadorna lokaliserade till el ler nedan knälederna. Stötu

fångaren orsakade merparten av dessa skador. Frontkanten åstadkcm skador i

höften och låret. Frakturer på lårbensskaftet och höftleden noterades i 4

fall . I 2 eller 3 olyckor kan motorhuvskanten ha givit skador i knä-

leden .

Frakturer i knäleden eller dess omedelbara närhet eller ledbandsskador i

knäleden noterades on stötfångaren hade träffat i närheten av knät även

vid lägre hastigheter (mindre än 30 km/tim) . Allvarligare skador i samma

region noterades vid samma stötfångarhöjd vid högre hastighet. Mycket

splittrade underbensfrakturer noterades vid hastigheter över 30 km/tim.

Stötfångare under 40 cm nivå orsakade mderbensfrakturer eller fotleds-

frakturer, men allvarliga knäskador noterades inte i dessa fall.
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Tretton patienter (38%) fick skador i knäleden. Sju av dessa (21%) var

ledengagerade frakturer. Det gick inte att ur sjukhusjournalen avgöra om

några av dessavar kombinerade ned ledbandsskador. I alla 7 fall var den

yttre ledkammaren skadad och i 5 av fallen förelåg tibiakondylfrakturer.

Sex patienter hade isolerade ledbandsskador i knäleden inklusive avul-

sionsfrakturer av ledbandsfasten.

Skaftfrakturer på underbenet noterades i 14 fall (41%). 'Iblv av dessa var

splittrade och felställda. Fyra var öppna. Frakturcentrum var lokaliserad

mellan 0-13 cm under "statiska stötfångarnivån" d v s den nivå som stöt-

fångaren har då bilen ej brcmsas .

Fotledsskador noterades i 6 fall (18%). Fyra av dessa var frakturer. I ett

fall var fotledsfrakturen kombinerad ned en skaftfraktur samma Sidas

underben .

Läkningstiden hos skaftfrakturerna på underbenet undersöktes i 12 fall.

Denna varierade mellan 4 och 34 månader. I hälften av fallen lekte frak-

turerna inom 8 månader. Iäkningstiden var ungefär densamma för frakturer i

övre, mellersta och nedre tredjedelen av underbenet.

Tjugotvå patienter ned benskador undersöktes 1 - 3 år efter olyckan när

alla frakturerna hade läkt. Av dessa hade sjutton benskador som var or-

sakade av fordonsfronten. Gångförmågan hos dessa uppskattades i för-

hållande till deras förmåga före olyckan. Försämad gångförmåga föreföll

vara korrelerad med stötfångarnivåer vid eller över 40 cm från marken.

Kollisionshastigheten tycktes ha mindre inverkan på gångfönnågan vid denna

tidpunkt. Sju patienter hade försämrad gångförmåga orsakad av en knäskada .
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Hos 6 av dessa var knäSkadan orsakad av stötfângare vid eller över 40 cm:s

nivån. Tio patienter hade nedsatt gångfönmåga beroende på Skador i andra

delar av benet. Stötfångarnivån var vid eller över 40 cmzs nivån j.'7 av

dessa fall.

Syntes av resultaten från.den experimentella och kliniSka studien

Bilfronten orsakade i regel Skador på underben och knäled.

RiSken för benskador ökade markant om kollisionShastigheten var större än

Öppna och mycket splittrade underbens frakturer, allvarliga fotleds frak-

turer och frakturer på lårbensskaftet, lårbenets övre del och höftleden

var ovanliga vid kollisionshastigheter under 30 km/tim.

En ordinär stötfångare som träffade vid eller strax nedom knät gav i regel

allvarliga ledbands- eller SkelettSkador i knäleden även vid kollisions-

hastigheter under 25'km/thn.

En framSkjuten motorhqukant kan ha bidragit till vissa knäskador.

Ett stötfångarislag vid eller strax nedom knänivå gav oftare allvarligare

skador än ett islag mitt på underbenet vid hastigheter under 25 km/tim.

Äldre fotgängare fiok allvarligare Skador än yngre.

En viktig orsak till den långa sjukhustiden var skador på nedre extremi-

teterna.
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Försämrad gångfömnåga l - 3 år efter skadan tycks vara korrelerad med

stötfångarnivåer vid eller över 40 cm.

Slutsatser

Denna studie har visat att risken för svåra skador på underbenet och knä-

leden vid bil-fot-gängarolyckor kan minskas på 2 sätt:

a) gencm en av stötfångarnivån.

b) genom att göra stötfångaren och frontkanten så eftergivlig att dessa

kan deformeras för krafter som ligger under toleransnivån för skador

på nedre extraniteten.

En utbredd kollisionszon hos fordonsfronten som vid kollisionen är cen-

trerad till mittpunkten för underbenet odn som ger efter mer än 10 om för

en kraft som är mindre än 1 kN kommer att reducera risken för svåra skador

på underbenet och knäet vid kollisionshastigheter under 25 km/tim.

Resultaten från denna studie och tidigare epidemiologiska studier (3, 10)

tyder på att en kollisionszon i fordonsfronten som uppfyller ovanstående

krav praktiskt taget kommer att eliminera risken för svåra skador på nedre

extreniteten i 40% av bil-fotgängarkollisionerna.

De grundläggande principerna för att skydda fotgängare i bil-fot-gängar-

kollisioner har varit kända sedan många år (11, 13). Resultaten från denna

studie talar, för att en lämpligt utformad bilfront praktiskt taget kommer

att kunna eliminera risken för svåra skador på nedre extraniteten i en
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stor del av dessa olyckor. Flera problem återstår att lösa innan bilens

exteriör har anpassats till människan, men frågan är huruvida vi har

råd att vänta så länge till på detta.
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VlNFORMATIONSSYSTEM I TRAFIKMILJÖN

VTIs forskardagar 10 - 11 januari 1984

av Birger Nygaard

Till de frågor somoftast ställs till forskarna

från vägbyggare, -myndigheter och väghållare hör

frågor rörande skyltar, tavlor och andra informa-

tionssystem i trafikmiljön.'

Hur bör de utformas, vilket budskap bör de innehålla,

var skall de placeras etc.

i

i

Bakom frågorna döljer sig ofta en dålig effekt hos

det system man använder och någon uppfattning om att

om man ändrar färg, storlek eller liknande vid ut-

formningen kommer man att uppnå större effekt.

Att ofta mer grundläggande förändringar är nödvändiga

och att andra aspekter hos informationssystemet än

de rent fysikaliska har stor betydelse har en rad

undersökningar visat.ç

Till exempel framgår det mycket tydligt av Rumars och

Johanssons undersökningar i Uppsala att upptäckten av

vägmärken har stort samband med märkets innehåll.

Hos ofta förekommande triangeltavlor är enligt dessa

undersökningar upptäckten av tavlor med en innebörd

som direkt angår trafikantens egen säkerhet (och eko-

nomi) 3 m 4 gånger högre än upptäckten av skyltar som

rör andra trafikanters situation. Ett varningsmärke

för tjälskador upptäcks av drygt 60% av bilförarna

medan bara 15% ser varningsmärket för övergångsställe!

Vi ser här effekten av skillnader i trafikanternas

motiv; att trafikanten ur den tillgängliga infor-

mationen från vägmiljön gallrar ut vissa bitar som
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för honom anses viktiga för körningen. Som styrande

motiv anges normalt snabbhet, komfort och säkerhet,

givetvis med växlande styrka och med olika prioritet

hos den enskilde från tid till annan.

Endast i den mån informationssystem överensstämmer bra

med dessa motiv får vi den största effekten. Att

guppet "fungerar" är sålunda mer på grund av diskom-

'forten iiatt pasSera det för snabbt än den varning

för riskfyllda situationer och främst oskyddade tra-

fikanters säkerhet det syftar till att informera om.

Att Väginformation, t ex vägmärken, missas, beror

också på förekomsten av annan information i vägmiljön.

Granskning av ögonrörelseregistreringar hos bilförare

avslöjar något överraskande att den information tra-

fikanten "tar till sig" från trafikmiljön bara i be-

gränsad omfattning avser skyltar, signaler och övriga

'Väginformationssystem. "

Vägförloppet, omgivningen, byggnader, rörliga före-

mål, andra trafikanter och liknande direkt, naturligt

förekommande information dominerar över den mer indi-

rekta och artificiella som skyltarna och övriga reg-

 

leringssystem representerar.

Vid en jämförande studie av informationsfördelningen

hos en grupp bilförare under körning i olika trafik-

miljöer i Danmark fann vi sålunda att mindre än 10%

gällde den indirekta, artificiella informationen;

När bilförarna inte upptäcker skylten kan det alltså

bero på att annan information från omgivningen upp-

fattas bättre och upplevs mer relevant.

Typiskt konfliktområde i detta sammanhang avspeglas

i hastighetsanpassningen på vissa sträckor. Trafi-
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kanterna uppfattar vägen som bra oCh säker och _

följer ej hastighetsbegränsningarna.

Egentliga olyckor ochrtillbud märks i samband med

dålig optisk ledning, s k "optisk vilseledning".

Exempelvis kan vägbelysning från anslutande leder

i korsningar dominera över annan information så

att trafikanten kör fel väg och i några fall kollide-

rar med mötande eller annan trafik.

V

Vår kunskap om var och när den naturliga och, som

framgår, mycket svårreglerbara informationen domine-

rar över den artificiella och hur vi motverkar detta,

är mycket bristfällig.

Viss förbättring kan uppnås om vi ser till att informa-

tionen placeras inom den zon som kan kallas trafikan-

ters uppmärksamhetsområde. På raksträckor tycks den

ligga inom ett ganska snävt fält på drygt 10° fram-

för fordonet på höger vägsida, hos rutinerade bilfö-

rare täckande (visuellt) en sträcka 2 - 300 m fram,

hos orutinerade något kortare.

Vid körning i kurvor flyttasdetta område till omedel-

bart framför fordonet, i högerkurvorttill höger väg-

kant och vice versa.

Om man vid riskfyllda kurvor med skyltar och annan

bakgrundsinformation söker påverka trafikanters kör-

ning får man noga beakta detta förhållande vid ut-

placering av markeringen.

Enligt rekonstruktion av olyckor (haveriundersökningar

och dylikt) tycks direkt okunnighet om innebörd av

regler och föreskrifter eller vägmärken ha liten be-

tydelse för uppkomsten av olyckorna.
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Emellertid fann vi många feltolkningar vid en under-

sökning av hur trafikanter tolkar innebörden av en

rad vanligen förekommande vägmärken.

Vi fann också att trafikanterna behöver lång tid för

själva tolkningen, i regel 5 - 10 sek, i vissa fall

_upp till 15 sek.

Under verklig körning finns normalt inte så mycket

tidsutrymme för tolkningar och resultaten tyder där-

för påzatt märken ofta betraktas som överflödiga och

utan direkt inverkan på körningen eller av motivskäl

(brådska) omedvetet förträngs från observation.

Motsvarande långa tolkningstider i trafiken har vi

mätt i en undersökning av Vägvisningsskyltar i 4-vägs-

korsningar. Vid korsningar på ledermed hög hastighet

kan denna långa tolkningstid (8 - 10 sek) få säker-

hetsmässiga konsekvenser i och med att trafikanten

mer koncentrerar sig på att hitta rätt väg via väg-

visningen än att uppmärksamma ev riskmoment i kors-

ningen.

Till följd av dessa resultat"försöker trafiksäkerhets-

verket tillsammans med vägverket och VTI ta fram

skyltar som förkortar denna tolkningstid. Långt mera

effektivt tycks det vara ominformationen från skyl-

ten arrangeras i relation till körriktningen än till

t ex användning av färg- och annan koddifferentiering.

Om vi tittar på inriktningen av morgondagens informa-

tionssystem kommer troligen förenkling av informa-

tionen genom högre samordning av den naturliga och

artificiella informationen i vägmiljön att vara ett

nyckelbegrepp. Vi ser i trafiksaneringsprojekten

redan nu bra resultat när man försöker utforma miljön
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så att den direkt informerar om områdets trafikmässiga

"karaktär" och vid vägutformningen understryker de

platser där konflikter kan uppstå.

Med den snabba elektroniska utvecklingen kommer åter-

koppling (feed-back) av informationen att kunna med-

föra mycket avgörande förbättringar av dagens informa-

tionssystem.

En gemensam brist vid nästan.samtliga informations* .p

system i vägmiljön är att varningen eller åtminstone

skylten alltid finns där oavsett den trafikmässiga

nödvändigheten härav. (Också under semester och helger

varnas för skolbarn vid skolor etc). Vidare gäller

den mesta trafikinformationen bara några enskilda .

trafikanter och det endast vid vissa tillfällen. Till-

förlitligheten hos nuvarande system är med andra ord

ofta växlande.

Hos det optimala systemet finns informationen bara

presenterad för den enSkilde trafikanten när han be:

 

höver den, dvs den är i överensstämmelse med hans motiv

 

för att uppfatta den.

På VTI har vi nu i några år provat olika former av

informationssystem baserade på dessa principer. Med

omställbara och blinkförstärkta skyltar och tavlor

har vi i olika trafikmiljöer undersökt i vilken mân

fordonsförare reagerar när informationen bara riktas

mot den enskilde, dvs den som inte kör enligt före-

*skrifterna eller kör riskfyllt.

Är inbromsningen vid ett Vägarbete eller ett övergångs-

ställe med fotgängare inte tillräcklig visar vi ett

textmeddelande eller blink för vederbörande. (Dolda.

detektorer och mikrodatorstyrd utrustning klarar av

uppgiften automatiskt).
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T ex ger de preliminära resultatet från proven i Göte-

borg på en genomfartsled vid ett övergångsställe en

uppfattning om vilken effekt dylika kan tänkas uppvisa.

När man passerar stället med mer än 50 km/tim tänds

skylten och visar i text: "Du kör mer än 50 km/h".

Under proven som numera har pågått ett halvt år har

antalet fortkörare reducerats från drygt 80% från

början till 15 - 20% efter mågon månad. Viktigt är

att notera att resultaten har uppnåtts utan någon

V polismedverkan och att systemet sålunda är självver-

kande och troligen inte behöver ytterligare polissank-

tioner för att ge effekt.

Motsvarande effekter har märkts vid vägarbeten och

andra fotgängarställen där informationen har riktats

mot varning för arbetare eller skolbarn och andra

fotgängare.

Vi märker också vid dessa försök den inledningsvis

omtalade benägenheten hos fordonsförare att prioritera

egen säkerhet och komfort högst. Emellertid tycks det

förstärkta sambandet mellan den artificiella och den

direkta informationen (skyltvarningen contra den

synliga fotgängaren) underdessa betingelser öka

intresset för dessas säkerhet.

När vi i texten eller med symbol informerar om människor

framför hastighetsöverskridande uppnår vi mer målin-

riktade inbromsningsförlopp där man bromsar för att

lämna företräde för fotgängare/Vägarbetare inte bara

för att anpassa hastigheten enligt varningen.
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Forskning i informationsöverföring har under de se-

naste åren fått allt större uppmärksamhet och för-

h0ppningsvis kommer resultat av ovan redovisade typ

i framtiden att prägla trafikmiljön och utformningen

av informationssystemen.

VTI MEDDELANDE 3 8 7



133

DATORSTÖDD BILDBEHANDLING - EN INTRESSANT TEKNIK FÖR

TRAFIKPLANERARE OCH VÄGBYGGARE

Staffan Lillienberg, Chalmers tekniska högskola

PROBLEMSTÄLLNING

Som väg- och trafikplanerare strävar vi efter att skapa miljöer och

system anpassade till människans behov och förutsättningar. Vi är också

intresserade av att studera markförhållanden och andra förutsättningar

för att bygga vägar. När vägarna brukas är vi intresserade av hur

anläggningarna och däri ingående material påverkas av ålder, klimat och

utnyttjande. Genom att skaffa oss kunskap och erfarenheter om dessa

förhållanden kan vi söka oss fram till bättre lösningar inför framtiden.

METODER FÖR INSAMLING OCH TOLKNING AV INFORMATION

En mängd olika metoder för informationsinhämtning har utvecklats. Vi

kan skilja på manuell registrering, som kräver närvaro av en observatör

och automatisk registrering, som sker enbart med hjälp av teknisk

utrustning.

Den manuella metodens fördelar ligger i den mänskliga observatörens

förmåga att, med hjälp av syn och andra sinnen, identifiera för olika

problemställningar relevant information. Människans kapacitet vad gäller

antal registreringar per tidsenhet är dock begränsad.

Automatisk registrering kan ske med hjälp av olika typer av utrustningar.

Insamlade data kan direkt skrivas ut, lagras i lämplig form eller direkt

utnyttjas för styrning av ett tekniskt system. Automatisk registrering kan,

då lämplig utrustning finns, ske snabbt, säkert och billigt.

Kapaciteten hos registreringsutrustningen kan ofta anpassas till databeho-

vet, speciellt i fråga om informationsmängden per tidsenhet. I många

tillämpningar, där informationen direkt skall utnyttjas för drift av ett

system, är automatisk registrering ofta överlägsen (t ex styrning av
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trafiksignaler). Å andra sidan kan automatisk registrering vara förknippad

med en rad nackdelar. Utrustningen kan vara dyr samt svâr att hantera

och kalibrera. I planeringssammanhang är det i regel intressant att belysa

tillståndet inom en yta. Flertalet av de instrument för tillståndsregistre-

ring som finns klarar endast att beskriva situationen i en punkt eller i ett

snitt. Möjligheten att automatiskt detektera vissa händelser och tillstånd

existerar många gånger inte annat än genom fotografering och filmning.

Insamlade data måste i regel bearbetas för att man skall kunna dra

slutsatser, som kan användas som besluts- och planeringsunderlag. Denna

bearbetning kan ske manuellt eller med hjälp av dator. En fördel med

automatisk registrering är, att denna ofta kan ska så att insamlade data

direkt kan vidarebearbetas av en dator.

Av den kortfattade metodgenomgången framgår, att många typer av

händelser och tillstånd är svåra eller dyra att registrera med de metoder

som idag tillämpas praktiskt, oavsett om de är manuella eller automatis-

ka. Detta hindrar oss från att samla in viktig information som skulle ge

oss möjligheter att finna bättre lösningar och fatta bättre beslut.

De behov av bättre metoder för informationsinhämtning som idag existe-

rar, kan tillfredsställas om man dels kan hitta en teknik med vars hjälp

man automatiskt kan registrera även komplexa skeenden på ett sådant

sätt att informationen direkt och automatiskt kan vidarebearbetas, dels

utveckla bearbetningsrutiner, som gör att man kan analysera insamlade

data på lämpligt sätt.

En teknik, som är klart intressant inför framtiden, är datorstödd bildbe-

 

handling. Bildbehandling innebär att bildinformation bearbetas och föräd-

las till en form, som medger att en viss problemställning kan belysas.

Genom förädling av bildinformation kan analyser och tolkningar av

bildinnehåilet göras. Genom det stora informationsinnehållet i en bild är

bearbetning och analys resurskrävande. Bildbehandling måste därför ske

med stöd av dator, vilket är möjligt om bilden ges en digital representa-

tion.

Teknisk utrustning, som möjliggör automatisk bildbehandling i vissa for-
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mer finns redan framtagen. Samtidigt pågår en utveckling av såväl

bildbearbetningselektronik som datorer. Detta innebär att tekniken under

80-talet kommer att bli bättre och billigare och därmed intressant för ett

flertal olika tillämpningar.

AUTOMATISK BEARBETNING OCH TOLKNING AV BILDER

Uppfinnandet av fototekniken följdes av utvecklingen av optiska metoder

att behandla bilder. Efter telegrafens uppfinnande väcktes intresset för

att också kunna sända nyhetsbilder mellan olika länder.

Datorteknikens utveckling har skapat nya möjligheter att bearbeta bilder i

digital form. De tidiga datorerna var dock dåligt lämpade för bildbehand-

ling. Först när tredje generationens datorer togs i bruk, i mitten på 1960-

talet, blev det möjligt att praktiskt tillämpa olika bildbehandlingsmeto-

der. Trots att utvecklingen har accelererat snabbt under 1970-talet och

många intressanta tillämpningar tagits fram, återstår mycket forsknings-

och utvecklingsarbete avseende såväl bildbehandlingsmetoder som maskin-

och programvara.

Hittills har man ägnat stor uppmärksamhet åt den del av ämnet bildbe-

handling, som avser manipulering av bilder, i syfte att förbättra dåliga

 

bilder, transformera bilder för att öka hanterbarheten, filtrera bilden för

att framhäva intressanta partier samt identifiera gränsområdena mellan

ytor av olika karaktär. Vi kan hänföra dessa aktiviteter till begreppet

bildbearbetning (eng. image processing).

Den del av ämnet bildbehandling som rör tolkning av bilder (eng. pattern

 

recognition) tilldrar sig idag stort intresse. Trots att en mängd teorier och

metoder tagits fram, har det ofta varit svårt att med dagens bildbehand-

lingsteknik tolka komplexa scener. En förklaring till detta är att den

vanliga seriellt arbetande datorn har ett arbetssätt, som inte är anpassat

till den beräkningsteknik som eftersträvas vid bildtolkning. Utvecklingen

av specialdatorer, som bättre tillgodoser för bildbehandling viktiga behov,

har därför väckt stort intresse. Dessa datorer, som har möjlighet att

utföra flera beräkningar parallellt, medger väsentligt kortare bearbet-

ningstider.
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DIGITALISERING AV BILDER *

För att en bild, t ex ett fotografi, skall kunna behandlas i en dator krävs

att bilden ges en matematisk representation. En svart/vit bild kan

beskrivas med en funktion f(x,y), där x och y utgör lägeskoordinater och

f(x,y) ett värde på ljusintensiteten i punkten x,y. Färgbilder eller andra

multispektrala bilder (bilder uppbyggda av "strålning" från olika väg-

längdsområden) kan representeras på liknande sätt.

I bildbehandlingssammanhang är det lämpligt att av utrymmesskäl för-

vandla originalbilden till en bild med något mindre upplösning. Bilden kan

härvid delas upp i rektangulära eller kvadratiska rutor, som vi kallar

bildelement. Bildfunktionens värde för en svart/vit bild erhålls genom att

översätta värdet av medelljusintensiteten från respektive bildelement till

en gråskala.

Genom att variera antalet bildelement kan vi efterlikna originalbilden

med olika precision. Värdet av bildfunktionen f(x,y) samt lägeskoordina-

terna x och y tilldelas heltalsvärden.

Bilden har nu en form, som medger bearbetning i dator. Genom att

bearbeta och analysera bilden kan ett flertal mer eller mindre avancerade

tolkningar göras. Det gäller härvid att så snabbt som möjligt leta sig fram

till för problemet relevant information, vilket sker genom olika bildtrans-

formationer, med vars hjälp man identifierar objekt och objektrelationer.

TILLÄMPNINGAR

För väg- och trafikplanering finns dels tillämpningar som rör studier av

mark och material dels tillämpningar som rör trafik och trafikrörelser.

Mark och material

Studierna kan utföras från satelliter, flygplan eller marken. Genom de s k

jordresesatelliterna i serien Landsat har mycket omfattande information
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om jorden kunnat samlas in. Information som kan användas för kartfram-

ställning och klassificering av bl a geologiska och hydrologiska förhållan-

den. Möjligheten att samköra digital kartinformation med andra geokoda-

de data kommer att innebära att för vägplanering värdefulla sammanställ-

ningar kan göras.

Satellit- och flygburna system möjliggör vidare studier av lokalklimat av

intresse för framkomlighet och säkerhet på väghätet.

För studier av mark och material kan man utöver bilder från det synliga

Våglängdsområdet arbeta med "värmebilder". De senare, som kan detekte-

ras med IR-kameror, kan avslöja intressanta defekter i material.

. Trafik

Traditionell teknisk utrustning för detektering av människor och fordon i

trafikmiljön klarar i regel endast parametrar knutna till ett gatuavsnitt.

Man har också haft problem med att samtidigt klara såväl fordon som

mjuktrafikanter. Med behandlingsteknik har man redan kommit långt i

fråga om detektering av fordon och fotgängare. Med ytterligare teknik

och metodutveckling kommer vi också att kunna studera komplexa rörel-

semönster och interaktionen mellan fordon och människor i skilda trafik-

miljöer.

SLUTSATSER

I en rapport (1) som utarbetats på uppdrag av Byggforskningsrådet har den

nya teknikens möjligheter inom områdena samhällsplanering - samhälls-

byggnad studerats. I rapporten dras slutsatsen att datorstödd bildbehand-

ling kommer att utvecklas till en för samhällsplanering och samhällsbygg-

nad nyttig och effektiv teknik av bl a följande skäl:

(1) Lillienberg, Staffan. 1983. Datorstödd bildbehandling i samhällsplane-

ring och samhällsbyggnad. (Avd för trafikplanering, Chalmers teknis-

ka högskola, rapport 1983:1)
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Bilder eller sekvenser av bilder innehåller ofta erforderlig informa-

tion för identifiering av objekt, objektegenskaper och objektrela-

tioner.

Informationsinsamlingen sker kontaktfritt och är därför ej förstöran-

 

de eller störande. Detektorn för alstring av vanliga bilder, TV-

kameran, är billig och relativt enkel att hantera.

Utvecklingen av speciella bildbehandlingsdatorer, som medger

snabbare och effektivare bearbetning och analys av bildinformation,

kommer väsentligt att kunna förbättra möjligheterna till avancerad

tolkning av bilder.

I redan genomförda tillämpningar har bildbehandlingsmetoder visat

sig överlägsna traditionella automatiska och manuella metoder, spe-

ciellt i fråga om analyser av tillständsförändringar inom en yta.
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CHECK POINT PARKING. INFARTSREGLERING AV PARKERING I

STADSOMRÅDE. PROGRAMSTUDIE

Jan Dyverman, KTH

SAMMANFATTNING

Projekt Check Point Parking, CPP, avser undersökning av villkoren för att

i ett område med blandad bebyggelse, typ stadsdelscentrum, ersätta

nuvarande system för parkering på skilda discipliner och myndigheter,

med ett samlat lokalt system.

Fysiskt manifesteras ett område, som organiserats enligt CPP, av att

området avgränsas från anslutande övergripande trafikleder med kontroll-

er för in- och utfart, åtminstone delvis bemannade. Kontrollernas utseen-

de, uppgift och organisation avses få likhet med motsvarande för stora

parkeringsanläggningar, liksom med sådana för infartskontroller till väg-

system, biltullar.

Ansvarighetsmässigt föresvävar det förslagsställarna att allt ansvar för

 

parkeringen inom området ifråga skall åvila - och utövas av - ett

stadsdelsråd. Ansvaret skall avse beslut om lämplig mängd parkering,

platser för densamma (gata - tomtmark, inomhus - utomhus), överordnat

huvudmannaskap för all parkering inom området, ekonomiskt och organi-

satoriskt.

Inom ett område för CPP avses gatumarks-P och tomtmarks-P sammanfö-

 

ras i ett gemensamt revir, fysiskt och ekonomiskt, de juridiska banden

 

relaterade till huvudmannaskapets juridiska person på lämpligaste vis i

varje enskilt fall (ägarskap, hyresavtal, servitut, etc). Stadsdelstrafikrådet

skall avgöra hur gatorna används inom det egna området, vad som skall

reserveras för körtrafik, vad som skall göras till gång- och rekreations-

mark och vad som kan användas för parkering, i detta fall också hur och

av vilka.

Förslagsställarna föreställer sig att villkoren för Check Point Parking

satisfierar ett antal olika trender inom trafikplanering, speciellt och
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samhällsorganisation i allmänhet. Trafiksanering, syftande till att särskil-

ja mâlbunden och övergripande trafik har prövats i olika former i

befintliga strukturer, parkeringen som styrmedel för trafik jämfört med

service för vissa! ändamål ställer nya krav på dess organisation och

övervakning, lokalt inflytande i begränsade stadsomräden prövas för olika

samhällsdiscipliner.

Infartskontroll för biltrafik har flera tillämpningar. Biltullar används

utomlands när avgifter skall finansiera vägar ochbroar. Infartskontroll

har prövats för styrning av trafik till stadscentra, dä ihop med parkering.

För större parkeringar är in- och utkontroll med avgiftsupptagning natur-

lig. Anläggningsekonomi kan vara avgiftspolicyns huvudsyfte, men ibland

kan besöksmålens intresse ta över. Reserverade bilplatser och utrymmen

för godshantering kan förekomma inom P-anläggningar. Ingår trafikstyr-

ning som mål för parkeringsverksamheten prövas gärna taxan som instru-

ment.

"Check point parking" har som hypotes att en infartskontroil till ett

komplext, men avgränsat, bebyggelseomrâde kan nyttjas för samordning

av olika parkeringsintressen inom området: Myndigheters (P-

 

försörjning/trafikstyrning), fastighetsägares, versamhetsidkares, invânares

 

(P-mängd, âtkomlighet, pris) bilisters (service), parkeringsidkares

 

(regeltillsyn, inkomster, personalvillkor). Den fysiska kontrollen är det

praktiska instrumentet.
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SYDAT bildbehandlingssystem

Vid institutionen för Elektrisk Mätteknik. KTH har sedan 1972 bildbehandling med dator studerats.

Ett bildbehandlingslaboratorium SYDAT ( SYstem för DAtoransluten Tv ) har byggts upp.

Forskningen har huvudsakligen inriktats på mätsystem med indata från TV-kamera eller andra
bildalstrande givare. Aven icke synligt ljus som röntgen eller infrarött ljus används.

För att behandlingen av de stora datamängderna från en TV-kamera ska kunna ske i realtid har
förutom programvara. speciell elektronik utvecklats. Denna elektronik används till förbehandling
av bilden för att göra en första kraftig reduktion av datamängden.

De flesta tillämpningsprojekt karaktäriseras av tre faser:

o Förundersökning. ofta baserad på videobandat material.

0 Utveckling avprogram för lämplig bildbehandling.

0 Byggande av prototyp och praktiska prov med denna.

Exempel på projekt som resulterat i färdiga system:

0 Syn till obemannad gaffeltruck. ( Volvo )

o Uppmätning och inspektion av tobaksblad för utstansning av täckblad

till cigarrer. ( Samarbete med Teleplan AB för Arenco SA. Holland )

o inspektion av färdiga produkter i hög fart. ( Cederroths AB )

Ett flertal andra projekt inom bl a medicin och industri har resulterat i färdiga bildbehandlingsal-
goritmer. Aven en del av dessa projekt förväntas leda till färdiga system.

Trañkmåtningar

Detektering av fotgängare

l samarbete med lnstutionen för Trafikplanering. KTH har genomförts ett projekt för bestämning

av hur många fotgängare. som väntar på grönt ljus.

Med TV-kamera tas en bild av trottoaren framför övergångsstället uppifrån. Ur denna bild separeras
fotgängare från fasta föremål. skuggor etc. i resultatbilden syns fotgängama som svarta ytor mot

en ljus bakgrund. Antalet fotgängare beräknas ur antalet svarta ytor samt storleken av dessa.

Försök vid ett verkligt övergångsställe bekräftar metodens användbarhet även vid varierande be-
lysning.

Detekteringav bilar på motorväg.

inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt, COST-30. studeras olika trafikdetektorer installer-
ade på motorväg A13 nära Delft i_Holland. SYDAT bidrar där med ett mobilt system, som med

bildbehandling mäter det antal bilar som passerar och deras hastigheter. Dessutom detekteras
filbyten och på vägen stoppade fordon. En TV-kamera sitter monterad på en skylt-ramp och ser

bilarna bakifrån. Kameran är ansluten till en bildbehandlingsutrustning, som är placerad i ett

plåtskåp vid sidan av vägen. Mätningarna utförs på en sträcka av 80 m i varje körfält.

Andra tillämpningar av SYDAT-systemet för trañkmätning har diskuterats. bl a profilmätningar av
vägar. dvs bestämning av objekt i vägens närhet samt metoder för detektering av isbeläggning på
vägar. -

För ytterligare upplysningar kontakta:

' Professor Rolf B Johansson eller

Tekn /Ic Ingvar Gustavsson Elekmsk Mätteknik, KTH 10044 STOCKHOLM 70.



143 '

REGISTRERING OCH INSAMLING AV TRAFIKINFORMATION FÖR UT-

SÄNDNING I ETERINEDIA

Anders Lindkvist, Transportforskningskommissionen

Människan är i hög grad beroende av att kunna förflytta sig från en plats

till en annan efter en förutbestämd plan. Information om händelser som

inverkar störande på den normala framkomligheten eller som kan påverka

säkerheten är därför av stort värde. Det är viktigt att sådan information

når ut snabbt till de som berörs, varför etermedia kan vara lämpliga

informationskanaler.

Störningar som påverkar trafiken har vanligen relativt kort varaktighet,

även om 'vissa typer t ex vägarbeten kan ha långvarig karaktär. För att

inte förtroendet för den förmedlade informationen skall rubbas, måste den

innehålla så aktuella uppgifter som möjligt och även ange när redovisade

störningar upphört och situationen åter är normal. Detta ställer höga krav

på att insamlingen och vidarebefordran av information för utsändning

fungerar tillfredsställande.

Hur vanligt är det med störningar i den vägbundna trafiken och i övrig

kollektivtrafik (tåg och flyg) och hur kan man få vetskap om dessa? Det

finns utländska studier som anger att det inträffar cirka 40 störningar per

km och år på huvudvägar och ännu fler i tätorterna. Enligt en några år

gammal TFK-studie är motsvarande siffra i Stockholm län 10-20. TFK

bedriver för närvarande en liknande undersökning i Hallands län, varifrån

några insamlade data ännu inte föreligger. Om man enbart tar med

händelser som ger fördröjningar överstigande 10 minuter så begränsas

siffran till mindre än 2 per km och år.

I den lokala kollektivtrafiken inom Stockholms län registrerades i den

ovannämnda TFK-studien i snitt 7 störningar per dag vilka orsakade mer

än 10 min förseningar (spårbunden trafik) och över 40 per dag i busstrafi-

ken.

När det gäller registrering av oförutsedda händelser på vägnätetså finns

det idag teknik som medger automatisk detektering. Sådana system,
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baserade på detektorer i vägbanan, automatisk videobildtolkning mm,

finns på många håll i världen (framför allt USA, Västeuropa och Japan) i

tättrafikerade områden. I övrigt måste man förlita sig till de traditionella

observatörerna dvs trafikanterna själva, luftövervakning (polisiär eller

annan), markpatrullering och liknande. Även vad gäller väglagsinformation

finns numera automatiska stationer, vilka successivt installeras runt om i

landet.

I kollektivtrafiken finns andra förutsättningar för störningsregistrering

genom att ett litet antal trafikföretag ansvarar för trafiken. Numera

finns datoriserade interna system som via bildskärm indikerar förseningar

eller andra störningar i den spårbundna trafiken. I busstrafiken provas ny

teknik för bl a fordonslokalisering och trafikledning, vilken även automa-

tiskt kan notera avvikelser från ordinarie tidtabell.

De stora svårigheterna är att samla in all intressant information från alla

de informationskällor som kan vara aktuella. Utomlands har man på några

håll löst detta genom att bygga upp särskilda insamlingscentraler, som

samlar in, bearbetar och sorterar ut meddelanden lämpiiga att återge i

etermedia. Exempelvis kan nämnas BBC Motoring Unit i England och de

regionala "Landesmeldesstelle" respektive "Bundesmeldestelle" i Västtysk-

land, vilka primärt handhar vägtrafikinformation.

I Sverige saknas denna typ av insamlingscentral. De lokala radiostationer

som sänder regelbunden trafikinformation har själva byggt upp egna

kontaktnät och där sitter således radioreportern som spindeln i nätet.

Riksradion har en trafikredaktion i Göteborg, vilken inför sändningar

utnyttjar utvalda kontaktnät för att kunna rapportera om trafiksituatio-

nen.

Text-TV är ett relativt nytt, starkt växande media som ännu inte använts

för reguljär trafikinformationsutsändning. TFK har undersökt förutsätt-

ningarna för att använda text-TV i detta sammanhang och bl a studerat

dess användning utomlands. Nu planeras en försöksverksamhet som skall

komma igång om ett halVår. Riksradions trafikredaktion kommer att

medverka genom att samla in Väginformation rörande de största europa-

vägarna vilkenskall återges i Text-TV.
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I den planerade försöksverksamheten med text-TV ingår ej information om

störningar i den långväga kollektivtrafiken. Förutsättningarna för detta är

emellertid goda liksom att förbättra den information som radion levere-

rar. Trafikföretagen kan underlätta informationsinsamlingen genom att

förse redaktionen eller liknande insamlingscentral med de hjälpmedel som

står till buds. I första hand är bildskärmsterminaler anslutna till respekti-

ve trafikföretags interna system aktuella. SJ har t ex system som anger

avvikelser från tågtidtabellen vid de största terminalpunkterna. På mot-

svarande sätt har flygbolagen (de större flygplatserna) sådana system.

Lokalradion i Stockholm och Malmö har redan idag dessa hjälpmedel.

Även vad gäller vägnätet finns möjlighet att utnyttja tillgängliga system.

Länsalarmeringscentralerna håller på att datoriseras med början i stor-

stadslänen, vilket innebär att larmen kommer att registreras i systemet

och återges på bildskärm. Förhandlingar pågår på sina håll om att

lokalradion skall få tillgång till sådan skärm och därmed omedelbar

information. Genom direktkontakt med polisen kan man få bekräftelse på

att händelserna inträffat och kompletterande upplysningar om dess om-

fattning och påverkan på trafiken. Även de tidigare omnämnda automatis-

ka väglags- och väderstationerna kan utnyttjas genom att uppgifterna

registreras i ett datoriserat system och kan återges på bildskärm. Detta i

kombination med lokala väderprognoser ger möjligheter till att få ut

snabb väglagsinformation.

Hur utnyttjas den trafikinformation som återges i radion? Såväl svenska

som utländska studier visar att det är en mycket uppskattad information

som resulterar i att trafikanterna och resenärerna ibland förändrar sitt

ressätt genom att köra försiktigare, ändra färdväg, ändra restidpunkt eller

byta färd medel.
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PERSONBILEN I FRAMTIDEN - NÅGRA UTVECKLINGSTENDENSER

Anförande vid Vles forskardagar 10 och 11 januari 1984

av professor Lars Sjöstedt, CTH

1. BILEN - EN MOGEN PRODUKT MED FÖRÄNDERLIG UPPBYGGNAD

År 1986 fyller personbilen 100 år. Det är alltså en mogen produkt som vi

ser på våra gator och vägar. Familjebilen i olika tillverkares utförande

ser i stort sett likadan ut för en ovan betraktare, och går vi 15 år framåt
i tiden kommer samma betraktare inte att att ha några svårigheter att känna

igen sig vid en hastig blick. Men det är ett bedrägligt intryck. Bakom en

ganska oförändrad silhuett pågår en snabb utveckling. Den syftar till att
anpassa bilen till myndigheters och konsumenters krav på emissioner, bräns-

lesnålhet, inre och yttre säkerhet. Men framför allt syftar den till att ge

varje fabrikant ett konkurrensmässigt försprång med avseende på den enskil-
de användarens totalupplevelse av sin bil. Den påverkas av en rad faktorer

såsom vägegenskaper, komfort, kvalitet i utförande, driftsäkerhet och pres-

tanda. Därtill kommer en rad attribut med mer eller mindre stark koppling

till bilens grundläggande funktion att transportera passagerare från en

plats till en annan.

Om man ser till de komponenter som bilen är uppbyggd av försvinner intryc-

ket av mogenhet. Förnyelse och vidareutveckling på komponentnivå har starkt

stimulerats av de båda energikriserna . Den förskjutning i riktning mot

högteknologi som därigenom kom igång, kommer att fortsätta under lång tid

ramåt. Den elektroniska utvecklingen i kombination med nya material skapar

mängder av möjliga tekniklösningar. På grund av hinder och barriärer av

olika slag kommer få av dessa att finna sin plats i den serietillverkade

bilen, men tillsammans ger de en högre flexibilitet och anpassningsbarhet

gentemot stora störningar av typ energikriser, än vad flertalet av oss

föreställde sig för några år sedan.

2. PRODUKTUTVECKLINGEN - EN NYCKELFUNKTION

Produktutvecklingen är den nyckelfunktion som skall se till att produkten

blir rätt avpassad både till det industriella systemet, som har uppgiften

att tillverka bilen, och det kommersiella systemet, som har uppgiften att

hitta köpare till bilen och förse dessa med erfordelig service, Allt större

resurser knyts till produktutvecklingen. Samtidigt gäller att marginalerna

för misslyckande blir allt mindre, eftersom inte ens mycket stora företag

kan klara följderna av en teknisk eller marknadsmässig felsatsnig. Det

finns flera sätt att minska den risken, som att förlägga en stor del av

produktutvecklingen till underleverantörsledet, eller att dela risker och

kostnader för utveckling av nyckelkomponenter med konkurrenter genom skilda

former av samverkan. De kvarstående riskerna blir ändå betydande. I exem-

pelvis Volvos strategi har länge ingått att speciellt betona, att dess

kunder skall känna trygghet med avseende på sin bilskvalitet och säkerhet.

En medveten prioritering av dessa egenskaper medför automatiskt en' försik-

tig inställning till införandet av ny teknik och tenderar att kräva ytter-

ligare satsningar på produktutveckling för att inte komma på efterkälken i

förhållande till konkurrenter.

3. EXPERIMENTBILEN - ETT VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING

En krävande funktion i ett bilföretag likaväl som i andra teknikintensiva

verksamheter är hur man skall klara av att hålla kontakterna med

gränslinjen inom vetenskap och teknik, trots att den produkt som släpps

fram till serietillverkning i princip måste bygga på beprövad teknik. Även

om satsningen på intern utveckling ökar brant, kan man inte den vägen fånga

in mer än en liten del av de framsteg som görs på det internationella
planet. Det blir därför allt vanligare att ta fram rena experimentbilar,

som inte primärt är tänkta att gå vidare till produktion. Ett sådant pro-
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jekt ger möjlighet att upparbeta och vidmakthålla ett vittförgrenat nät av

kontakter med internationell expertis, som går utanför den reguljära kon-

taktytan. Det ger möjlighet att pröva funktion och prestanda hos nya,

okonventionella lösningar och komponenter, och framför allt pröva hur dessa

kan fås att samverka i det komplicerade system som en bil utgör. De kompo_

nenter, som med utgångspunkt från ett sådant prov framstårsom intressanta,
har som regel därefter en lång process av omkonstruktioner framför sig i

syfte att uppnå den konstruktionsanpassning, som ger erforderlig kvalitet

och låg kostnad vid serietillverkning.

4. MODULARISERING OCH INTEGRATION - EN VÄG TILL FLEXIBILITET OCH ÖVER-

BLICKBARHET

Antalet komponenter i en bil ökar snabbt på grund av de ingående komponen-

ternas ökade komplexitet. Det skulle öka ändå snabbare om inte möjligheter-

na till ökad integration togs till vara. Integrationen är en väg att uppnå

större enkelhet i slutmonteringen, att minska vikt och volym och att flytta

funktionsproven bakåt i kedjan. Det mest omtalade och aktuella exemplet på

integration är sammanbyggnaden av motor, växellåda och framaxel till en

kompakt drivenhet. På lägre nivå kan som exempel nämnasSKFzs långvariga

strävanden att integrera framhjulslagren i en kompakt enhet, som i sig

förenar flera av de många funktioner, som en framhjulsupphängning måste

klara av. Den form av storskalig modularisering som framstår som idealet

för framtidens bil kommer starkt till uttryck i Volvos experimentbil LCP.

5. DRIVMEDELSFÖRSÖRJNINGEN - BILENS AKILLESHÃL
Farhågorna för akut drivmedelbrist har avklingat i takt med att energitill-

gången på nytt blivit god och prisökningarna dämpats. Medvetandet om att

utan drivmedel stannar bilen ger ändå bränslefrågan ständig aktualitet.

Vilka alternativa drivmedel finns? Sverige och Tyskland har med ringa

framgång prövat bensin med 15% metanolinblandning. Utvecklingen av motorer

för ren metanol fortsätter. Unika erfarenheter av alkoholdrift i stor skala

har samlats i Brasilien. Det enda land som har omfattande praktiska erfa-

renheter av famställning av syntetbensin från kol är Sydafrika. Naturgasen

förutspås i flertalet studier komma att överta rollen som den dominerande

enrgikällan under många årtionden framåt och kommer ju också i växande
utsträckning att beröra Sverige. Något sätt att lönsamt konvertera naturgas

till bilbränsle har dock ännu ej utvecklats, och direkt användning försvå-

ras av att naturgasen inte på något enkelt sätt i tillräckligt stora mäng-
der kan lagras i ett fordon. Stora fördelar kan erbjudas genom att behålla

nuvarande bensin- och dieselbränslen och i stället undersöka vägar att

minska oljeberoendet genom att framställa bränslet på annat sätt än genom

raffinering av råolja eller i varje fall blanda ut bränsle framställt på

detta sätt. I Sverige har skett en förhållandevis snabb utbyggnad av servi-

cenätet för LPG under de två senaste åren.
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I mån av tid kommer även följande rubriker att avhandlas:

6. STIRLINGMOTORN OCH GASTURBINEN - HAR DE NÅGON CHANS?

Utvecklingstid och kapitalbehov har underskattats, men båda motortypernas

prestanda och tillförlitlighet förbättras stadigt.

7. DET SOCIOTEKNISKA SYSTEMET - EN SVENSK STYRKEFAKTOR!

Utvecklingen på verkstadsgolvet suddar ut skillnaderna mellan arbetare och

tjänstemän. Högautomatiserade öar betjänas och knyts samman av högutbildade

operatörer.

8. NYA AKTÖRER - NÄR VÄXER ELBILEN UR BARNSKORNA?
Misstron mot elbilar är stor men användningen ökar främst i slutna flottor.

Potentialen att bättre anpassa ingående komponenter till varandra är stor.
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Körsimulator för fordonsdynamisk forskning
STAFFAN NORDMARK
Statens Väg- och Trafikinstitut

Bakgrund

Vid statens väg- och trafikinstitut har under
många år bedrivits studier av fordonsdvnamik
och interaktionen mellan förare och fordon.
Denna forskning har bedrivits enligt flera me-
toder, som grovt kan klassificeras enligt

1. Undersökningar i verklig trafik
2. Fullskaleförsök i form av fältprov på
provbana
3. Teoretisk analys, huvudsakligen i form av
datorprogram för matematisk simulering

Man kan konstatera att analyser enligt punkt 3
ofta ger en god förståelse för de grundläggande
principer som avgör ett fordons köregenska-
per. Emellertid brukar detta i allmänhet ske
genom att man studerar hur fordonet reagerar

för enkla rattrörelser exempelvis i form av en
hastig vridning till ett bestämt utslag eller en
sinusrörelse. Detta ger endast en del av den
totala bilden, eftersom det oftast inte sätts i

relation till vad föraren kan klara av. Uttryckt i
reglertekniska termer utgör förare-fordon ett
slutet reglersystem. De mänskliga reaktioner-
na låter sig inte alls lika enkelt beskrivas i
matematiska termer som själva fordonet. Det
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vore således önskvärt att kunna använda en
verklig förare i kombination med det förträffli-
ga analysinstrument som simuleringsprogram
utgör. En lösning är då att konstruera en simu-
lator där en verklig förare sitter i en kabin och
kör som i en vanlig bilåkillnaden är att fordo-
nets reaktioner på förarens order beräknas i ett
datorprogram och återkopplas till kabinen via
förarens känsel-, syn-, hörsel- och rörelsein-
tryck.

Fordonets egenskaper och yttre förhållan-
den, som halka, regleras lätt genom ändrade

indata till programmet.Väsentligt är då förstås
att simulatorn fungerar väl och ger föraren
korrekta intryck vid olika manövrer. Framför
allt måste fasfelen vara minimala. De tidsför-
dröjningar som finns i systemet måste vara små
i förhållande till de fördröjningar som normalt
finns i bilar mellan exempelvis rattutslag och
sidacceleration. I själva verket intar dessa för-
dröjningar en central roll i ett modernt synsätt
vid klassificering av bilars köregenskaper.

Det ursprungliga motivet till att bygga en
simulator på VTI har således varit möjligheten
att göra vissa fordonsdynamiska undersök-
ningar där föraren och förarens beteende intar
den centrala platsen. Det har emellertid visat



sig under utvecklingsarbetet att de tänkbara
användningsområdena har vidgats till att om-
fatta vägplanering. inverkan av alkohol och
farmaka. förarlamplighet osv. vilket närmare
behandlas senare.

En naturlig uppdelning av arbete med pro-
jektet var följande punkter.

l. Teoretiska modeller för beskrivning av for-
donets rörelse. Prograinmering.
2. Visuella systemet. som ska bestå av ett
vidvinkligt lea 120° horisontellt) system i färg.
Bilden produeeras antingen med rörliga TV-
kameror i ett inodellandskap eller helt elektro-
niskt.
3. Rörelsesvstem för simulering av tröghets-
krafter. Detta innefattar byggandet av en förlig
kabin och dess drivmaskineri. liksom kon
struktion av reglersvstem till detta.

Ett första utkast till utfomning såg ut som enligt
figur 1 och detta visar stora likheter med den
simulator som sedermera färdigställts.

 

FlGUR 1.

Vad beträffar visuella systemet och rörelse-
systemet skulle dessa innebära att relativt dyr-
bar utrustning måste inköpas och en del större
verkstadsarbeten beställas utanför VTI. För att
ekonomiskt täcka denna del söktes pengar från
STU i juni 1978 och ansökan beviljades ett
halvt årsenare. Projektet har således bekostats
gemensamt av STU och VTi där STUzs med-
verkan varit nödvändig för att kunna tillverka
de mekaniska komponenterna och inköpa vital
utrustning.
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Simulatorns uppbyggnad
Rörelsesystem. Principer och prestanda

 

För att kunna genomföra den typ av fordonstek-
niska studier som planerats är det nödvändigt
att simulera de krafter föraren skulle känna vid
motsvarande verkliga manövrer. Dessa är i
huvudsak sidacceleration ("eentrifugal-
kraften") vid kurvkörning samt längsaceelera-
tion vid bromsning och gaspådrag. Detta kan
åstadkommas genom att utnyttja en del av
tyngdkraften genom vridning av hela kabinen
där föraren sitter, eller genom rätlinjig acce-
leration av kabinen på i princip samma sätt
som vid verklig körning. Dessa två metoder är
schematiskt framställda i figur 2.

 

  

A:

Tröghetskraft
\.

\

\
\ i

\ I
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,\ Tyngdkraft

B:

Tröghetskraft Acceleration

 

 

FlGUR 2. Metoder för simulering av tröghetskratter i sidled

A: Vridning av kabinen. Komposanten i sidled av tyngdkratten

tolkas av föraren som tröghetskratt
B: Linjär rörelse i sidled



Av praktiska skäl brukar man i simulatorer
vanligen enbart utnyttja tekniken med vrid-
ning av kabinen. Fördelen med detta är uppen-
bar då det gäller att simulera konstanta accele-
rationer som kan uppkomma vid cirkelkörning
och längre bromsförlOpp. Det är då bara att luta
kabinen med konstanta vinklar i olika rikt-
ningar. Det bygger emellertid på en statisk
uppdelning av tyngdkraften och ingen större
hänsyn tas till det faktum att kraftkomponen-
ten uppkommer genom en vridning. Vid
långsamma manövrer 'fungerar detta relativt
väl, medan vid snabba filbvten vroidningsrörel-
sen kan bli besvärande påtaglig. A andra sidan
tillåter en linjär rörelse med en begränsad
banlängd en korrekt simulering av sidförflytt-
ningen vid sådana filbyten, medan större
svårigheter uppstår vid cirkelkörning. Det
skulle då teoretiskt krävas en oändligt lång
bana, som genomlöps under konstant acce-
leration, dvs med en hastighet som växer lin-
järt med tiden.

Det förtjänar kanske att påpekas i det här
sammanhanget att denna vridning i krängled
inte har något att göra med ett fordons normala
krängning under kurvtagning. I simulatorn vri-
der sig både fordon och landskap (bilden) sam-
tidigt så att den relativa vinkeln mellan hori-
sontlinje och fordon hela tiden är noll. Vrid-
ningen syftar alltså enbart till att ge en kraft-
känsla i sidled och skall helst ske så långsamt
att föraren inte uppfattar det hela som en vrid-
rörelse i sig. Detta medför att föraren måste
vara avskärmad, så att han inte märker vrid-

ningen i förhållande till det yttre rummet. Om
det verkliga fordonets krängrörelse önskas si-
mulerad måste alltså en relativ vridning göras
mellan bild och fordon, vilket troligen bäst
utförs genom att luta kabinen (fordonet) med
hjälp av mindre hydraulcylindrar eller liknan-
de. Någon sådan anordning har simulatorn för
närvarande ej utrustats med.

VTI har i sin simulator försökt att kombinera
de två ovan nämnda principerna att simulera
tröghetskrafter beroende på sidacceleration för
att kunna utnyttja fördelarna och undvika
nackdelarna med repektive metod.

Simulatorn är sålunda försedd med bågar,
som tillåter en vridning i krängled av i 24°.
Vidare är hela simulatorn rörlig i sidled längs
en räls och utslaget är här i 3 m.

Flera olika styrstrategier kan vara tänkbara.
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Ett alternativ är en ren frekvensuppdelning av
sidaccelerationssignalen, där de låga frekven-
serna går till vridrörelsen och de höga till lin-
järrörelsen. Lämplig övergångsfrekvens får be-
stämmas genom utprovning och kan givetvis
varieras beroende på arten av försök. Skall
enbart filbyten på rak väg studeras kan det
vara lämpligt att använda enbart linjärrö-
relsen.

Rörelsesystemet har således fått följande
utformning

  

Simulerad . Höga frekven-
Storhet Laga frekvenser ser

Sidkratter .. .. Sidförflyttning
(undanmanövrer Earâinngggrelse hos av kabinen
kurvkörning) längs plan räls

  

Längskrafter

(acceleration.
bromsning)

Tipprörelse av kabinen

    

med prestanda enligt

    

Rörelse Amplitud Acäêlåra' Hastighet :ägg:

Sid : 3 m 4 m/s2 3 m/s O,2-1,0 Hz

Krang :24° 0,7 rad/52 0,5 rad/s O-O,2 Hz

Tipp :24° 4 rad/s2 1,3 rad/s 0-1,0 Hz

       

Hastighets- och accelerationsnivåerna måste
betraktas som momentana maxvärden, som in-

te alltid kan uppnås. Speciellt linjärrörelsen
har i detta avseende ett flertal begränsningar
införda av säkerhetsskäl.

Rörelsesjvstem. Tekniskt utförande

 

Simulatorn består av tre, sinsemellan rörliga
delar, nämligen den inre ramen. mellanramen
samt vagnen. Samtliga rörelser åstadkommes
med hydrauliska motorer, som drivs av ett
pumpaggregat med ackumulatorer.

Skärmar och kabin sitter fast monterade på
den inre ramen, som har den bakre vridpunk-
ten i höjd med och någon meter bakom förarens
huvud. Ramens främre del vilar med en båge



på stödrullar och tillåter en krängrörelse av ca
3:. 24°. Hela denna del av simulatorn är över-
spänd med ett mörkt tyg för att hindra föraren
att uppfatta simulatorns rörelse i förhållande
till det yttre rummet.

Mellanramen är utrustad med bågar. som
tillåter ett maximalt utslag i tipplcd av i 24°.
Rörelserna åstadkommes i kräng- och tippled
med hjälp av hydraulmotorer, som är fast mon-
terade i mellanramen och vagnen.

Rörelserna överförs via växellådor och ked-
jor. som ligger längs bågarna. Motoraxlarna är
försedda med tyckluftsdrivna skivbromsar,
som dels används som hållbromsar vid i- och
urstigning dels ingår i säkerhessystemet.

Den undre delen -av simulatorn utgörs av
vagnen. Denna är, liksom de övriga delarna, i
huvudsak tillverkad av fyrkantprofil i stål.
Vagnen är rörlig i sidled och löper på stålhjul
längs en räls. För att minska kontakttrycket
mellan hjul och räls är hjulen monterade i små
boggier, en i varje hörn av vagnen. Stödhjul
belagda med ett plastmaterial ger vagnen styr-
ning i sidled längs rälsen och korta amiar
försedda med hjul griper runt rälsen och fun-
gerar som vältskydd. Vagnen är utrustad med
fyra stycken tryekluftsbromsar. som vid behov
kan lyfta vagnen någon centimeter över den
slipade rälser-, som i detta fall fungerar som

bromsskiva. Man kan på så sätt fåen relativt
mjuk inbromsning vid ett haveri. Drivkedjan
är anbragt på vardera sidan om vagnen och
löper i en sluten slinga under denna och runt
två kedjehjul, ett vid vardera bufferten. Hyd-
raulmotorn för den linjära drivningen är mon-
terad på axeln till det ena kedjehjulet medan
det andra innehåller en kalibrerad anordning
med plattfjädrar för att kunna ge kedjan en
lämplig förspänning.

Kabinen är en avsågad standardbil (SAAB
900) med bibehållen inre utrustning i form av
framstolar. reglage och instrumentbräda.
Rattstången avslutas i motorutrymmet med en
elektrisk skivmotor. som ger det av datorn
framräknade reaktionsmomentet i ratten. Mo-
torljud och vindljud åstadkommes via högtala-
re monterade under huven. Ljudet är helt syn-
tetiskt och åstadkommes med hjälp av speciell
datorstyrd elektronik. Ljudet varierar med mo-
torvarvtal, bilens hastighet osv och det är möj-
ligt att komplettera med andra ljudeffekter för
att indikera exempelvis låsning av bromsar.
Omedelbart framför huven sitter de tre skär-
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mama som får sina bilder från tre färg-TV-
projekterer (fabrikat ADVENT 1000) montera-
de solfjädersformigt i en speciell hållare ovan-
för biltaket.

Simulatorns utformning kan studeras i figur 3

Visuell: system

 

Den vägbild som föraren ser framför sigi simu-
latorn kan vara mer eller mindre detaljrik,
beroende på arten av försök. Ett minimikrav är
emellertid att man får någon form av hastig-
hetsinformation, vilket kan bestå av linjemar-

keringar i vägbanan, föremål vid sidan av vä-
gen osv. I det rörelsesystem som VTI använder
finns ingen girrörelse, utan föraren får denna
information enbart genom bilden. Samma krav
som för rörelsesystemet gäller även här, nämli-
gen att fasfelen måste vara små.

Presentationen av bilden för föraren sker
med hjälp av tre 'TV-projektorer. Bildskärmar-
na är monterade kant i kant och sitter ungefär
2.5 meter framför föraren. Projektorerna är av
standardtyp (625 linjer), men bildrörsdelama
har tagits ur standard chassit och monterats i
en speciell hållare för att geometriskt passa
skärmuppställningen. Genom detta system er-
hålles ett utbrett synfält (ca 1200) med bilden i
färg och tillräcklig ljusstyrka för de flesta till-
ämpningar. Övergången mellan skärmarna
syns givetvis i form av en skarv, men detta har
inte bedömts vara särskilt allvarligt.

För att kunna utnyttja stort synfält och hålla
simulatorns yttre dimensioner inom rimliga
gränser sitter föraren som tidigare nämnts bara
2.5 meter från skärmama. Detta är egentligen
något för nära. Föraren ska ju egentligen köra
medögonen anpassade för oändligt seende i
stället för detta korta avstånd. En viss oskärpa
kan likaledes upplevas av en del försöksperso-
ner men reaktionen varierar från individ till
individ.

Betydelsen av dessa nackdelar bör å andra
sidan inte överdrivas. VTI har i flera års tid
genomfört långvariga försök med ett stort antal
försökspersoner i en simulator med samma
visuella system fast bara med en central
skärm. Problem av ovan skisserad typ har varit
mycket sällsynta och inte allvarliga till sin
natur.

Det ovan sagda har enbart behandlat åter-
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FIGUR 3. Simulatorns rörelsesystem.

med en mycket god synkronisering och distor-
givningen av en på något sätt framställd TV-
signal. Denna kan åstadkommas på flera olika sionsfattig Övergång mellan de tre bilderna.sätt. Genom att helt övergå till digital teknik harUrsprungligen framställdes en enkel vägbild man lyckats uppnå god skärpa och stabilitet imed hjälp av ett dubbelstråleoscilloskop som bilden. Upplösningen begränsas. åtminstone iavfotograferades med en TV-kamera. Tanken princip, av den konventionella TV-teknik somvar att detta enbart skulle användas för enklare används.
utprovning av det teoretiska underlaget för si- Bilden byggs upp med hjälp av separatmulatorns dataprogram. Det visade sig emel- elektronik som styrs med ett begränsat antallertid vara möjligt att överföra principerna från variabler från datorprogrammet. Detta har denoscilloskopbilden till en direkt 'TV-bild, som fördelen att datorn belastas i mycket ringabyggdes upp med digital och analog teknik. utsträckning av bildgenereringen utan kan iDetta arbete har sedan fortgått och möjlighe- huvudsak användas för beräkningarna av hurterna till mera komplicerade bildelement har fordonet rör sig. På detta sätt kan datorresur-undan för undan utökats. Sålunda har den serna hållas på en rimlig nivå. Den speciellaönskade vidvinkligheten kunnat åstadkommas teknik som tagits fram för att bygga upp bilden
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FlGUR 4. Olika vagbilder åstadkomma med det visuella systemet

a) vinterva'g

b) grusväg

c) vsdvlnkllg bild från simulatoms förarplats
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randet, är ännu inte möjliga att rita upp. [figur
4 ges några exempel på vägbilder, producera-
de av det visuella systemet.

Teoretisk modell och datorprogram.

 

En av svårigheterna med simulatorer är att
man måste arbeta i realtid. Med detta menas
att de uppställda ekvationerna måste lösas så
snabbt att föraren uppfattar det hela som ett
kontinuerligt förlopp. Bortsett från detta
snabbhetskrav skiljer sig inte simulatorpro-
grammet från de program som används i mera
konventionella simuleringar. Liksom i dessa
gäller det att integrera ett antal ordinära diffe-
rentialekvationer med någon lämplig numerisk
metod. Utgående från att alla tillståndsvari-
abler är kända vid tiden T kan dessa variablers
värden beräknas vid tiden T + At. Detta
förfarande fortsättes sedan rekursivt. Man ste-
gar sig således fram med det lilla tidsteget At
och man kan uppnå god överensstämmelse
med den exakta lösningen. För simulatorns del
gäller att data byts mellan kabin och dator 50
gånger per sekund, vilket betyder att At = 20
ms. Kravet är nu att den tid. AtR, som åtgår
för datorn att genomlöpa programmet ett tids-
steg är mindre än At, dvs

AtR< At (1)

Villkoret (1) är uppfyllt utan svårighet efter-
som AtR z 9ms med nuvarande omfattning

på programmet. Det finns i själva verket goda
möjligheter att utvidga programmet i stor ut-
sträckning.

Den teoretiska modellen beskriver i huvud-
sak ett fyrhjuligt fordon med tre frihetsgrader:
linjär rörelse i planet och girrörelse. Varken
kräng- eller tipprörelse av den fjädrande mas-
san är inkluderad men däremot tages hänsyn
till lastöverföringen mellan hjulen. Graden av
lastövedlyttning bestäms av indata till pro-
grammet och olika avstämningar av fjädrings-
systemet kan på detta sätt simuleras. Detta är
mycket viktigt, eftersom de horisontella
däckskrafterna är olinjära funktioner av den
vertikala belastningen.

Den kanske viktigaste delen av den mate-
matiska modellen är beräkningarna av frik-
tionskrafterna mellan däck och vägbana. Det
är nödvändigt att beskriva dessa krafter med
stor noggrannhet för att få en realistisk körupp-
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levelse, speciellt då fordonet är nära att tappa
väggreppet. Om man har ambitionen att både
kvalitativt och kvantitativt kunna studera vari--
ationer i köregenskaper beroende. på konstruk-
tiva ändringar måste man ta hänsyn till den
inbördes relationen mellan längs- och sidkraft.

Det är ju för det flesta bilförare välbekant att
man kan förlora väggreppet (låg sidkraftt ge-
nom att häftigt gasa eller bromsa (stor längs-
kraft). Det exakta förhållandet mellan dessa
krafter är emellertid besvärligt att komma åt.

Den överväldigande majoriteten av tillgänli-
ga däckkarakteristiska är uppmätta antingen
vid frirullande hjul under kurvtagning eller
bromsat hjul vid körning rakt fram. Värden vid
samtidig bromsning och kurvtagning är mycket
sällsynta i litteraturen. Det räcker dock inte
bara med detta. Helst ska mätningarna för ett
däck göras vid ett antal olika verikalbelast-
ningar och underlag.

För att någorlunda kunna beskriva ett däcks
egenskaper krävs således ett mycket stort antal
olika kurvor. För att slippa denna komplexa
framställning av däckskrafterna vore det önsk-
värt om dessa kunde representeras av någor-
lunda enkla uttryck med ett fåtal variabler och
parametrar. Ett par sådana teoretiskt härledda
uttryck har också hittats i litteraturen. Dessa
modeller har försökt ta till vara de viktigaste
fysikaliska skeendena vid hjulets vridning.

Genom att dela in kontaktytan mellan däck och
vägbana i två områden. en elastisk del och en
glidfriktionsdel, är det möjligt att bygga upp en
modell, som beskriver kopplingen mellan sid-
och längskrafterna och deras begränsning på
grund av tillgänglig friktion. Fördelen är här
att de resulterande uttrycken ganska enkla
och hanterbara samt kräver få indata.

Av denna anledning har också modellen
använts mycket flitigt i ett stort antal simule-
ringsmodeller världen runt. V id jämförande
studier av olika uttryck för däckskrafterna har
den t o m klassats som den bästa tillgängliga
teoretiska modellen. Det är helleringet tvivel

' om att man erhåller kvalitativt goda resultat,
men vissa nackdelar finns. Främst förefaller
kopplingen mellan sid- och längskrafter vara
alltför stark, vilket tenderar att överdriva skill-
naden mellan fram- och bakhjulsdrivna bilar.

För att komma förbi denna nackdel har i
simulatorn prövats att beskriva däckskrafterna
numeriskt i tabellform utgående från uppmätta



data och interpolera fram mellanliggande vär-
den. Detta har gått att göra utan att öka beräk-
ningstiden i alltför stor utsträckning. vilket är
anmärknigsvärt. Det bör betonas att båda de
nu nämnda framställningarna av däckskrafter-
na representerar en komplexitetsgrad. som var
otänkbar i real tidssammanhang för tio år sedan
och är ett mått på den nuvarande datorns (SKL
32/57) snabbhet.

Bilens hydrauliska bromssystem har delvis
behållits i originalskick. Bromsmomentet an-
tas vara proportionellt mot den elektriska sig-
nal som erhålles från en givare i hydraulsyste-
met. Fördelningen av bromsmomentet mellan
hjulen beräknas med variabla skalfaktorer och
på detta sätt kan olika bromsfördelningar
studeras.

Motorns karakteristik definieras av moment-
motorvarvtalkurvor för olika gaspådrag. lndata
är momentkurvan för full gas och några ytterli-
gare parametervärden. En enkel algoritm har
konstruerats. som ger god överensstämmelse
med experimentellt uppmätta värden för en
personbilsmotor i mellanklassen. Denna fram-
ställning av motorns karakteristika känns na-
turlig vid körning av simulatorn samtidigt som
den uppfyller kravet på korta beräkningstider.

Motorns moment överföres sedan via en
koppling till en fyrväxlad växellåda och över
en differential till drivhjulen. Detta skall tol-
kas så att dessa system är modellerade med
ekvationer i datorprogrammet. Vid förarplat-
sen finns Växelspak och pedaler, vars lägen
avkännes med kontakter och elektriska givare.

Styrsystemet består av den fysiska ratten
med servomotor för att simulera reaktionsmo-
mentet. l ekvationerna tages hänsyn till 'styr-
systemets och framvagnens elasticitet genom
att betrakta systemet däck-framvagn-styrsys-
tem såsom bestående av ett antal seriekoppla-
de fjädrar. lcke-linjär dämpning av rattrörel-
sen är också inkluderad. Styrgeometrin är
något förenklad och förutsätter konstant utväx-
ling, castervinkel oc-h rullstyrradie.

På grund av att däckskrafterna aiigriper
osymmetriskt över en utbredd kontaktyta in-
troduceras ett tillskott till casteravståndet.
Detta inkluderat i modelleringen av däcks-
krafterna. Det resulterande momentet av kraf-
terna vid däcken summeras och kopplas upp
till ratten via servomotorn. Man kan även stu-
dera inverkan av camberändringar samt styref-
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fekter på grund av elasticitet i hjulupphäng-
ningarna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att
den teoretiska modellen tillåter simulering av
varje tänkbart fyrhjuligt fordon som rör sig på
en yta med varierande friktion. Detta fordon
kan vara personbil, lastbil eller tmck med
drivning fram eller bak eller på alla fyra hju-
len. Samma frihet gäller styrningen. som kan
verka på valfria hjul. Mera speciella funktio-
ner. som variabla styrutväxlingar och liknan-
de, kan mycket lätt åstadkommas. Grundkra-
vet är egentligen bara att det man vill undersö-
ka går att beskriva i matematiska termer.
Man måste dock hela tiden ha klart för sig

att en matematisk modell innebär en fören-
kling och idealisering av verkligheten. Denna
förenkling får inte drivas för långt. Inte heller
får man falla för frestelsen att plocka med för
mycket i modellen. Risken för fel i kalkyler
och programmering ökar då snabbt. En kom-
plicerad modell kräver också mycket indata,
vilka kan vara mycket svåra att få tag i. Följden
blir att stora datamängder helt enkelt måste
uppskattas, vilket inteär ägnat att höja kvalite-
ten på simuleringen. För att klara denna ba-
lansgång mellan hanterbarhet och noggrann-
het är det nödvändigt att den teoretiska model.-
len jämförs med experimentella resultat.

En sådan jämförelse har också gjorts. Man
har därvid studerat de transienta egenskaper-
na hos en medelstor personbil för ett sinusfro-
mat styrutslag. Denna mätmetod ansluter till
ett förlsag från 150 TC/22/SC9 för att mäta
fordons köregenskaper. I huvudsak studeras
tidsfördröjningen mellan å ena sidan styrutsla-
get och å andra sidan sidaccelerationen eller
girvinkelhastigheten. Detta genomförs vid ett
antal olika frekvenser och amplituder.

Jämförelsen görs mellan tre fordon med vari-
erande grad av under/överstyrning och över-
ensstämmelsen är god mellan teori och experi-
ment. Dessa resultat har presenterats vid en
internationell konferens IAVSD 1981 i Cam-
bridge. Se Lidström, M., Nordmark, S och

Nordström, 0. (1981. ): Handling Research in a
Driving Simulator. Computer Simulation in
Real Time. Proceedings 7th lAVSD-Symposi-
um held at Cambridge University, Cambridge,
UK, Sept 7-11, 1981, Swets 82 Zeitlinger B.V.
- Lisse
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Motiv för sim ulatoranvändning

 

De föregående avsnitten har behandlat den
tekniska utformningen av simulatorn. Man kan
nu ställa sig frågan under vilka omständigheter
som simulatorförsök kan och bör användas.
Motivet till att låta en simulator ingå som en
större eller mindre del av en undersökning
brukar i de flesta fall kunna härledas till någon
av följande orsaker.

Kontrollerade förhållanden.

 

I en kör-simulator bestäms väglag och fordons-
egenskaper genom att ange siffervärden till ett
datorprogram. Detta innebär att försöksperso-
nerna kan utsättas för exakt samma körförhå-
llanden. Fältförsök är vanligen mycket vansk-
liga i detta avseende eftersom de ofta sträcker
sig över dagar och veckor med varierande sikt
och väglag.

Säker/tet.

 

När det gäller studier av såväl förare som for-
don är man i många fall intresserad av beteen-
det i svårbemästrade situationer som broms-
ning och kurvtagning på halt underlag. hävan-
de av sladd. fällknivseffekter hos ledade tunga
fordon, vältningstendenser, alkoholpåverkan,
inverkan av mediciner, trötthet etc. Genomgå-
ende karakteriseras dessa undersökningar av
strävan att fastställa gränserna för vad förare
och fordon kan klara av. Av uppenbara säker-
hetsskäl kan man inte tillåta sig att ens vara i
närheten av dessa gränser vid fullskaleprov.

Ekonomi.

 

I många fall blir det helt enkelt mer ekono-
miskt att utföra undersökningarna i en simula-
tor. Systematiska ändringar av vissa fordons-
data såsom axelavstånd. styrutväxlingar,
bromsfördelning osv är så kostsamma att utföra
i full skala att endast mycket begränsade stu-
dier kan genomföras. Simulatorn tillåter å and-
ra sidan att sådan variationer görs både billigt
och snabbt.
Som exempel på konkreta projekt lämpliga

för studier i en simulator kan nämnas: Inver-
kan av droger och mediciner. En framgångsrik
tillämpning av simulatorteknik har varit att
studera "dagen efter"-effekter av alkohol och
sömnmedel. Man har erhållit utmärkt korrela-
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tion mellan simulatorexperiment och fältprov,
i vilka försökspersonerna har tvingats utföra
plötsliga undanmanövrer. Simulatorexperi-
ment har således visat sig vara ett kraftfullt och
användbart verktyg för att bedöma de risker,
som är förknippade med att använda vissa
mediciner i samband med bilkörning.

Vágbyggnad.

 

Den viktigaste biten i det visuella systemet
utgörs av den elektroniska bilden. Denna har
stor flexibilitet och tillåter att olika typer av
vägar kan köras av en förare i simulatorn.
Vägens linjeföring och övriga egenskaper kan
således kontrolleras redan på planeringssta-
diet.

Skyltutformning.

 

Det visuella systemet tillåter att olika föremål
kan placeras bredvid i vägen. Dessa föremål
kan göras tämligen detaljerade såsom skyltar
med olika typer av text och pilar. Gradskillna-
der i möjlighet att läsa och uppfatta dessa
skyltar beroende på olika utformning kan såle-
des studeras i jämförande undersökningar
åtminstone så länge man håller sig inom de
begränsningar som TV-mediet innebär.

Köregenskaper och internationell standardise-
ring.

 

I detta sammanhang är simulatorn ett använd-
bart hjälpmedel eftersom fordonets egenska-
per är definierade i programmet och lätt kan
varieras. Förarens subjektiva omdömen och
objektivt mätbara prestationer kan jämföras
med resultaten från fältmätningar med stvrau-
tomat. I slutänden kan detta åstadkomma an-
vändbara kriterier för bedömning av bilars kör-
egenskaper.

Provning av upp/innrngar.

 

Inom bilbranschen förekommer en rik flora av
uppfinningar. Det kan röra sig om olika typer
av varningsinstrument för halka. pendling av
släpvagn osv. Effektiviteten av sådana uppfin-
ningar kan lämpligen studeras i simulator.
Man kan besvara frågeställningar av typen:
Kan föraren reda upp situationen när varning-
en kommer eller är det redan för sent? Det



enda villkoret är att funktionen av uppfinning-
en kan uttryckas i matematiska termer för att
kunna läggas in i programmet. Eventuella in-
strument byggs på vanligt sätt in i bilens kupé.
På detta sätt kan odugliga konstruktioner eli-
mineras på ett tidigt stadium och utvecklings-
bara idéer kan förbättras innan dyrbara proto-
typer tillverkas.
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ANALYS AV SKADAD VÄG - EN FALLSTUDIE

Olle Andersson, inst för vägbyggnad, KTH

Föreliggande undersökning utgör en inledande analys av orsakerna till

nedbrytning av Rv 86 i Västernorrlands län, utförd sommaren 1983.

Riksväg 86 byggdes om i vissa avsnitt, förstärktes och försågs med

bitumenbundet slitlager i flera etapper under 1970- och början av 1980-

talet. Den dominerande tunga trafiken på vägen är timmertransport till

cellulosaindustrier i Sundsvallsdistriktet. Det undersökta vägavsnittet är

ca 50 km långt och ligger på nordsluttningen av Indalsälvens älvdal.

Underlaget är till övervägande delen olika typer av sediment och finkornig

morän, genomgående tjälfarligt material. Vägbygget har projekterats av

vägförvaltningen i Y-län och genomförts av AMS med professionell

arbetsledning.

Vägen började redan efter något år att visa tecken till nedbrytning och de

tidigast byggda avsnitten har redan överlagts med ny toppbeläggning.

Trafikbelastningen har kunnat bestämmas med tämligen stor säkerhet

genom studium av timmertransporterna på SCAs transportavdelning. Man

fann därvid genom tillämpning av fjärdepotentsregeln att ekvivalenta

antalet standardaxelpassager söderut varit 33 gånger större än motsvaran-

de antal norrut.

Vägens tillstånd har bestämts på flera olika sätt, dels på sträckningen i

dess helhet dels på fyra särskilt valda avsnitt. Hela sträckan analyserades

genom okulärbesiktning, fotologgning och skadeanalys med RST-mätare.

Fyra analyssträckor utvaldes för intensivstudium, nämligen

- en jordskärning (Östloning)

- en fordbank (söder om Liden)

- en bergbank (vid Liden)

- en jordskärning i siltig morän (Sillre)

På bergbanken vid Liden studerades två närbelägna sträckor, varav den
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ena var lindrigt skadad och den andra betydligt svårare skadad. På dessa

avsnitt bestämdes spårbildning med hjälp av rätskiva, provqropar grävdes

på de tre senare avsnitten och på bergbanken vid Liden gjordes intensiv-

bestämning av fallviktsdeflektion.

Bland erhållna resultat kan man konstatera att den betydligt större

trafikbelastningen i sydlig riktning icke avsatt motsvarande högre skador i

detta körfält. Tvärtom kan man genom studium av spärbildning och

fallviktsdeflektion konstatera en något mindre skadegörelse från de

tyngre fordonen. Borrprover visar en finmaterialhalt hos bärlagren som

ligger nära den av BYA angivna övre gränsen men överskrider den icke.

Stenmaterialet i bär- och förstärkningslager visar däremot på en del

ställen hög glimmerhalt. ProvgrOpsgrävning visar samma profilbild på

slitlagrets undersida som dess översida, varför spårbildningen icke i första

hand kan tillskrivas instabilitet i slitlagret. Ingen relation mellan spârdjup

och fallviktsdeflektion har kunnat fastställas. Det skall konstateras att

deflektionen mättes i mitten av juni, det vill säga flera veckor efter

tjällossningen. På grund av sluttningen i sidled är bergbanken högre i

södergâende än norrgående körfält. Analys av spänningar och töjningar i

undergrunden visar betydligt lägre värden i södergäende körfält än i

norrgâende.

Inom ramen för det utförda arbetet 'provades på en kortare sträcka tvâ

utländska system för väginventering, nämligen det brittiska CHART och

ett brasilianskt system. Det visade sig att det brittiska systemet var

betydligt mera tidsödande men mera detaljerat än det brasilianska. Det

senare är mindre heltäckande men kan likväl rekommenderas.
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