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Bakgrund

Under flera år har olika myndigheter, organisationer mm inom Sverige på olika sätt studerat trafik-

olyckor genom bl a haverigrupper, statistikstudier, krockprov mm. Syftet har varit, och är fort-

farande, långsiktig kunskapsuppbyggnad för att på sikt kunna producera eller kräva bättre säkerhet.

Både SAAB och VOLVO har sedan lång tid särskilda haverianalysgrupper. På VTI har alltid fun-

nits ett intresse för kompletterande kunskapsuppbyggnad från verkliga trafikolyckor, parallellt med

krockproven på krockbanan, och med ett särskilt intresse för studier av barnens säkerhet och barn-

säkerhetsprodukternas funktion och användningsgrad. Givetvis har denna barnsäkerhetsinriktning

sin grund i VTIs ansvar och verksamhet kring provning av nya bilbarnstolar. Även FOLKSAM har,

i samarbete med Karolinska sjukhuset, bedrivit haveristudier med en viss inriktning mot barnen

säkerhet. Även TSV, vars uppgifter sedan 1993-01-01 förts över till VV, har haft ett genuint in-

tresse för barnen och barnens säkerhet.

Informationsutbytet mellan dessa grupper har kännetecknats av öppenhet och samarbete. Trots det

fann vi att det fanns ett behov av att styra upp verksamheten. Orsaken var bl a att det fanns risk att

missa någon olycka då larm- och bevakningsrutinerna inte samordnades. Antalet olyckor och den

geografiska spridningen gjorde också att det, åtminstone för VTIs vidkommande, inte var möjligt

att täcka in hela landet. Nästan alltid har gruppernas samarbete med polisen varit mycket gott, men

i något enstaka fall har det varit lite kärvt att få hjälp. Det visar sig att det oftast berott på att flera

grupper, även sådana som inte nämnts här, hört av sig till den utredande polisen och på så sätt or-

sakat onödigt dubbelarbete. Under hösten 1991 bestämdes därför att resurserna skulle samordnas,

både för gruppernas egen skull och för polisens skull.

Rent praktiskt bestämdes att TSV, som via massmedia och statistikuppgifter från SCB bevakar

dödsolyckor i trafiken, skulle larma VTI. Även de övriga grupperna fick ansvar att meddela VTI

om man fick kännedom om någon olycka. Det bestämdes att omfattningen av bevakningen skulle

inriktas på i huvudsak de trafikolyckor där;

1. ett eller flera barn under 15 år omkommer

2. personbilsregistrerade fordon är inblandade

3. vissa mycket svåra olyckor där barn trots allt överlever

Utöver detta sades redan från början att även andra olyckor skulle kunna tas med om de på något

sätt ansågs intressanta och relevanta. Bl a har därför en olycka med lätt lastbil studerats.

VTI har, via RPS försorg, utrustats med ett introduktionsbrev till de lokala polismyndigheterna där

man uppmanas hjälpa till. VTI tar den första kontakten med polisen, oftast i form av ett telefax där
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introduktionsbrevet skickas med, samt informerar de Övriga i gruppen. VTI svarar även för den

fortsatta arbetsfördelningen inom gruppen. I grova drag kan sägas att SAAB resp VOLVO svarar

för Olyckor inom den södra och sydvästra delen av Sverige samt även i viss män för olyckor med

det egna bilmärket i övriga delar av landet. VTI täcker av sydöstra landsdelen och FOLKSAM fick

i uppgift att täcka av Stockholmsområdet och norröver. Under 1992 har relativt få bilar av märket

SAAB eller VOLVO varit inblandade i olyckor med dödade barn i bil, varför huvudparten av

olyckorna analyserats av VTI och i viss mån FOLKSAM.

I de allra flesta fall har både olycksorsak och olycksförlopp relativt tydligt framgått av polisens

dokumentation. Obduktionsprotokollet är även en värdefull källa för forskningen. Många poliser

har ställt upp och hjälp oss med både frågor till de inblandade och bilder från olycksplatsen. I

några fall har man tom åkt ut extra för att ta kompletterande foton. En del av fordonen blir föremål

för tekniskt utredning, ibland av polisen och ibland av fd TSVs bilinspektörer. I ett specifikt fall

har TSVs personal spontant även rapporterat om förekomst av bilbarnstol samt dess fabrikat,

montering, tecken på att bältet använts mm. En särskild eloge bör utdelas för detta. Ovanstående

hjälp har sammantaget gjort att det endast i ett fåtal fall varit nödvändigt att åka ut och på platsen

inspektera fordonet/fordonen.

Ett problem för kommande undersökningar innevarande år och framåt är det faktum att TSV inte

finns längre. Tills dess personal och arbetsuppgifter funnit sig tillrätta i den nya organisationen

under VVs huvudmannaskap fungerar återigen larm- och bevakningsrutiner lite osäkert. I dagsläget

är projektet tyvärr i huvudsak mest beroende av enskilda personers eget intresse och massmedias

förmåga att sprida snabbt information. Pga många engagerade kollegor i de olika organisationerna

räknar VTI dock med att få grepp om samtliga olyckor, dock med viss tidsfördröjning.
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Inledning

1992 anses vara ett år med ganska lågt antal dödade i trafiken, närmare bestämt 759 registrerade

omkomna. (Dock kan man reflektera över om man överhuvudtaget kan anse 759 dödade som ett

lågt antal?) För det åldersintervall, O - 14 år, och inriktning, dödade som passagerare i personbilS-

registrerat fordon, som denna djupstudie avser har noterats 15 (16 om en lätt lastbil räknas in)

dödsfall under året. Det kan tyckas lite, men är givetvis egentligen också 16 personer (barn) för

mycket. Särskilt tragiskt blir det i de fall under året där skyddsanordning inte använts och där man

på goda grunder kan anta att liv kunnat sparas om så varit fallet. Hemskt, men på ett annat sätt, blir

de för de sammanlagt tre barn som omkom i olika bilbränder efter sj älva trafikolyckan, men där

man konstaterat att bilbälte och/eller barnstol använts korrekt och att barnen överlevde kollisionen.

Punktlis sammanfattning: (data avser enbart de i olyckan inblandade barnen)

0 Totalt 24 olyckor har studerats, varav 13 med dödlig utgång.

0 I dessa 13 olyckor omkom totalt 16 barn.

0 Av dessa 16 barn var 6 barn så stora att de teoretiskt kunde, och juridiskt fick, använda enbart bi-

lens vuxenbälte, dvs ålder över 9 år och uppåt. Ett barn använde bälteskudde ändå.

0 Av de 10 barn som var under 9 år var det specifikt två barn under ett års ålder som inte satt

fastspända alls. Dessa hade enkelt kunnat räddas till livet.

0 Av de 8 resterande barnen borde 5 suttit bakåtvänt, dvs de var tre år eller yngre. Ingen av dessa 5

omkomna barn satt i verkligheten bakåtvänt, men 4 satt i varje fall fastspända framåtvänt. Dödsor-

saken var i samtliga fall utom ett skall- eller nackskador för dessa små barn. Ett barn, fastspänt

framåtvänt, innebrändes.

0 Av de resterande tre barnen, dvs i åldern mellan 3 och 9 år, som omkom dog ett barn i brand (7 år),

ett barn i en sidokollision med lastbil (6 år) och ett barn satt inte fast alls utan kastades ut ur

fordonet och klämdes till döds (5 år).

0 Av alla de 16 barnen torde sannolikt 5-6 barn ha kunnat räddas till livet om bästa möjliga skydd

använts för de olika åldersgrupperna, dvs bakåtvänt för de små, bälten och kudde för de äldre.

0 Tre av dessa 16 barn var korrekt bältade, överlevde kollisionen men dog i påföljande bilbrand.

0 I två olyckor var fordonsdeformationen så svåratt det aldrig kommer att kunna fastställas hur

barnen färdades, tex om barnstol användes. Det rör sig om större barn över 6 år, vilka inte kunnat

sitta i bakåtvänd bilbarnstol, dvs den teoretiska möjligheten att rädda dessa barn genom val av det

optimala skyddsystemet, den bakåtvända bilbarnstolen, var inte en realistisk metod.

0 Inget barn som färdades korrekt i bakåtvänd bilbarnstol dödades under året.
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Olyckor med dödat barn i personbilsregistrerat fordon under 1992.

1992-03-29

Årets första olycka lät vänta på sig. När den inträffade var den desto ruskigare. I en allé utanför

Kristianstad körde av Oförklarlig anledning en ung kvinna i en Mercedes-Benz 420 SE av vägen

och kolliderade med ett träd. Höger bak i bilen satt kvinnans treårige son (närmare 31/2 år, 110 cm

lång och vägande 17 kg) bältad med trepunktsbältet på en bälteskudde. Båda överlevde själva

kollisionen men omkom i den påföljande häftiga bilbranden, vilket bl a konstateras vid obduk-

tionen. Enligt TSVs tekniska utredare var pojken fortfarande fastspänd i bältet men det finns

tecken som tyder på att han försökt komma loss. Olyckan är mycket svår att utreda då i stort sett

hela inredningen smält. Bälteskuddens fabrikat är dessvärre omöjligt att fastställa. Bedömning:

pojken satt rätt men placeringen hade sannolikt ingen betydelse för utgången av olyckan. (Jag

bedömer att han var för stor för bakåtvänd bilbarnstol pga längden.)

1992-04-03

I årets andra dödsolycka, utanför Östersund, får en förare av en Opel Rekord GL i halt väglag sladd

då han skall återgå till höger körfält efter en omkörning. Med vänster sida före i en, enligt polis-

rapporten, "bredsladd" kolliderar han med en mötande Opel Rekord Caravan. Enligt uppgift satt

den omkomna treåriga flickan bältad framåtvänd i en bältesstol (Kiddy) på vänster sida i baksätet.

Flickan var ganska precis 3 år och hade sannolikt kunnat sitta bakåtvänt. Stolen gick sönder i 11

delar. Intryckningen koncentrerades till partiet vid vänster baksäte och var i storleksordningen 400

mm. Svåra skallskador. Bedömning: flickan satt formellt rätt men hade kanske suttit säkrare i

bakåtvänd bilbarnstol. Detta saknade troligen betydelse för utgången av olyckan.

1992-05-04

I årets tredje olycka kommer det första säkra fallet där bälte eller bältesstol skulle ha hjälpt. I en

korsning strax utanför Malmö kolliderar en Chevrolet Van med en Volvo 244. Volvon bröt mot

väjningsplikten. Chevroleten hakar i Volvon och välter över på sin vänstra sida. En pojke på

knappt 41/2 år (101 cm, 16 kg) sitter i storasysters knä obältad i vänstra sätet omedelbart bakom

föraren. Både pojken och föraren kastas ut genom sidorutan och kläms mellan bilen och vägbanan.

Pojken avlider till följd av krosskador på, och blödningar i, huvudet, medan föraren klarar sig trots

skallskador. Bedömning: Pojken satt inte rätt, dvs han var inte fastspänd alls. Han hade sannolikt

överlevt om han varit bältad.
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1992-06-19

Även i den fjärde olyckan är det sannolikt så att en korrekt fastsättning/montering av såväl barn

som barnstol kunnat räddat livet på en liten flicka, blott 10 månader gammal. En mamma färdas i

en Volvo 745 tillsammans med sina tre barn. De båda övriga barnen, 3 resp 5 år, klarar sig oskadda

vid en singelolycka med oklara förtecken. Fordonet har varit utanför asfaltkanten på vägens högra

sida och vid återgång upp på körbanan sladdat, och voltat, över på motsatt körbana och ned i diket.

Mamman omkommer, varför den verkliga olycksorsaken är svår att utreda. (Som tänkbar orsak

finns bl a nämnt ett tekniskt fel på ett bakhjul eller att en fågel flög in i vindrutan) Maken färdas i

en annan bil före olycksbilen och blir delvis vittne till olyckan. Bilbarnstolen återfanns utanför

bilen på andra sidan vägen i diket. Enligt fadern har barnet suttit lös i barnstolen, som stått lös,

framåtvänd, i baksätet. Dock finns det motstridiga uppgifter både om förekomst av Akta Duo och

Akta Loveseat. Även ambulanspersonal nämner den lilla resp stora barnstolen. Bedömning:

Flickan satt ej rätt, troligen inte ens fastspänd överhuvudtaget. Sannolikt hade det helt avgörande

betydelse för olycksutgången. Flickan hade överlevt med korrekt babyskydd. Ringa kupé-

deformation.

1992-06-27

Iden femte olyckan omkom två barn (och en vuxen). Återigen en bilbrand. Den primära olycks-

orsaken var kollision med älg. Liksom i den första olyckan för året, med bilbrand, var detta en mer

än normalt ruskig olycka. Två flickor, 7 resp 11 år, som färdas bak i en VW Golf innebrändes i

bilen då denkilades fast mellan träd efter kollisionen med älgen. De första personerna kunde se

flickorna röra på sig och hörde barnröster och skrik. Pga hettan gick det ej att närma sig bilen, trots

att flera räddningsförsök gjordes. Obduktionen utvisar att föraren primärt dog av skallskador,

medan de båda flickorna dog av branden. Flickorna var så stora att de troligen satt som vuxna, med

enbart bilens bälte. Det finns inga noteringar om bälteskuddar el dyl. Bedömning: satt troligen

bältade rätt. Ingen annan lösning hade tyvärr gjort skillnad för utgången av olyckan.

1992-07-02

I årets sjätte olycka dödades en 8 månaders flicka i en Audi 80. Enligt uppgifter till polisen har

flickan troligen inte varit fastspänd alls. Det sades först att detta skall ha berott på att mamman satt

och matade flickan i baksätet. Audin kom i sladd efter en högerkurva, åkte ned i ett dike, kom upp

på vägen igen och kolliderade med en mötande Ford. Audin blev liggandepå taket. De övriga

skadades lindrigt. Enligt senare förhör har pappan uppgett att flickan låg i en barnkorg. Mamman

säger att det var en barnkorg avsedd att användas i en barnvagn, dvs troligen en vanlig babylift.
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Mamman uppger vid ett senare tillfälle att hon omedelbart före olyckan sträcker sig över mot

baksätet och lyfter upp flickan i sitt knä. Mamman sitter alltså i framsätet. Barnet kastas ut och

återfinnes svårt klämt under det andra fordonet. Språkproblem hindrar närmare olycksutredning.

Dödsorsak trubbigt våld mot huvud och bål. Bedömning: Flickan satt ej fastspänd alls. Korrekt

använd bakåtvänd barnstol eller babystol hade räddat livet på barnet.

1992-07-02

Samma dag hände ytterligare en olycka med två dödade barn. I en tungt lastad Honda Civic fär-

dades två vuxna och fyra barn, 13, 11, 10 resp 3 år. På bilen fanns även en tungt lastad takbox.

Personbilen har kommit utanför asfaltkanten och vid minst tre tillfällen försökt styra upp igen. Vid

det fjärde försöket har bilen sladdat över vägen in i en mötande lastbil. Polisen har en teori om att

den tungt lastade bilen kan ha bidragit till att den blev svårmanövrerad. Fadern samt 3-åringen och

13-åringen omkom. Enligt räddningspersonalen är den allmänna uppfattningen att 13-åringen satt

bältad fram bredvid föraren och att 3-åringen suttit i moderns knä höger bak. Troligen har de

övriga använt bälte. 13-åringen hade förutom skallskador även brott på ryggraden. 3-åringen hade i

huvudsak brott på halskotpelaren med vidhörande halsryggmärgskada. Bedömning: 13-åringen satt

rätt, men 3-åringen borde ha suttit bältad, helst bakåtvänd. Man kan bara konstatera att det i

realiteten var för många personer i fordonet, trots att det från juridisk synvinkel inte var otillåtet

många. Trots den svåra olyckan med stort krockvåld borde minst ett liv till gått att rädda om

bakåtvänd barnstol använts.

1992-07-28

Årets åttonde dödsolycka var primärt en vattenplaningsolycka. En Opel Corsa vattenplanar och

sladdar över i mötande körfält där den kolliderar med en mötande Audi 100. En lastbil med släp

kör sedan in i de båda krockade personbilarna. En tolvårig pojke, passagerare i framsätet på Opeln,

omkommer. Ytterligare två vuxna omkommer. Opeln hade dåliga däck. Bedömning: Pojken satt

rätt. Placeringen saknade i stort betydelse för utgången även om man just i detta fall kunnat räkna

med en bättre prognos i baksätet..

1992-08-04

En 9-årig flicka, framsätespassagerare i en Audi 100, omkom vid en viltolycka med älg. Satt san-

nolikt på bälteskudde i framsätet. Svåra skallskador, hjärninfarkt. Bilen kraftigt demolerad vid

vindruta/takkant. Bedömning: Flickan satt rätt. Placeringen saknade i stort betydelse för utgången

även om just denna specifika olyckstyp talar för placering i baksäte.
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1992-08-06

Utanför Västerås omkom en 25-årig pojke i en olycka med en liten VW buss. Eftersom fordonet

egentligen var registrerat som lätt lastbil skulle olyckan inte tagits med i denna sammanställning,

men då liknande fordon ofta går som personbilsregistrerade familjebilar har jag valt att åtminstone

beskriva olyckan. Mamman var troligen ovan vid fordonet då hon hade lånat det samma dag som

olyckan hände. Hon har uppgett att stark vind rådde och att hon tyckte bussen var svårkörd. Hon

låg i en kö med bilar då hon plötsligt svängde ut i mötande körfält och frontalkolliderade med en

mötande tung lastbil. Det finns en notering om att hon hade en vägkarta mot ratten. Barnet färdades

bältad framåtvänd i bältesstol höger framsäte. Ålder 3 år 4 månader. Dödsorsak krosskador på

skallen. Utifrån bilder kan konstateras att VW-bussen är kraftigt demolerad på frontens högra sida,

medan vänstersidan, förarsidan, klarat sig bättre. Bilbarnstolen var av typ Hansastolen (Haglöfs/-

Sacci). Bedömning: Pojken satt rätt, men hade sannolikt klarat sig bättre bakåtvänt, allra helst i ett

ur kollisionssynpunkt bättre fordon, dvs med någon form av deformationszon.

1992-11-09

En 6-årig flicka omkom då bilen hon färdades i, en Ford Sierra, kom i sladd i halt väglag och

kanade mot en mötande lastbil med släp. Även två vuxna omkom. Forden klövs och bakpartiet

kilades fast under lastbilen. Barnets placering kan ej anges pga att fordonet demolerats kraftigt.

Obduktionsprotokollet geren antydan om mycket svåra multipla skador, där några enskilda defi-

nierade dödsfallsfaktorer inte kan identifieras. Bedömning: vet ej hur barnet satt, men placeringen

saknar tyvärr helt betydelse för olycksutfallet.

1992-12-14

Två flickor, 10 resp 11 år, omkom vid en kraftig frontalkollision med en buss. Pga de omfattande

skadorna på personbilen, en Opel Kadett, har det inte gått att fastställa hur flickorna var placerade.

De har dock sannolikt inte använt annat än vanligt bilbälte pga att de var så pass stora. Troligen

satt den ena flicka höger fram och den andra i baksätet. Bedömning: vet ej hur barnen satt, men det

saknar förmodligen betydelse för olycksutfallet.
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1992-12-24

Året slutade dystert. Vid lunchtid på julafton omkom en liten pojke, blott 2 år och 9 månader

gammal vid en singelolycka. Bilen, en Volvo 244, har kört av vägen i en svag vänsterkurva och

kolliderat med ett tråd. Det finns obekräftade uppgifter om ett rådjur på vägen. Föräldrarna fär-

dades i framsätet och klämdes fast svårt. Pojken (och den femåriga flickan) satt framåtvänd i bak-

sätet på varsin Kiddykudde tillverkad mars -89. Pojken satt bakom föraren. Bilbältena har skrap-

skador, varför de troligen använts i olyckan. Dödsorsaken var sk densfraktur med ryggmärgsskada.

Telefonuppgift om brott på andra kotan. De foton som tillställts mig visar att bilens front tryckts in

kraftigt. Bilen har i huvudsak färdats rakt fram i kurvan, inga tecken på sladd som kan ge huvud-

islag i sidled. Efter kollisionen med trädet har dock bilen vridit sig något lite åt vänster. Ganska

tydliga raka hjulspår i vegetationen i diket stödjer teorin om att bilen körts av vägen med fronten

först och att det inte varit fråga om sladd. Sidorutan bak är hel vilket tyder på att pojken inte kan ha

slagit i huvudet särskilt hårt i sidled. Inga tydliga islagsmärken har observerats inne i fordonet.

Bedömning: Pojken borde ha suttit bakåtvänd. Pojken hade då sannolikt överlevt.

Sammanfatgnde tabell

                        

Placering vid 0 ycka Bästa placering Aktuell Placeringen och skyddsan-
Datum Ålder/ Säte Riktning Skyddsan- Bälte enligt VTIs mening placering Olycka/skada ordningens roll för utgången

än ordni_g_m OK? av olyckan

1992-03-29 3m Baksäte Framätvänd Bälteskudde :ip-bälte Ev bakåtvänd bilbarnstol OK Innebränd efter singelolycka Nej

1992-04-03 3k Baksäte Framátvänd Bältesstol 3p-bälte Bakätvänd bilbarnstol OK Skallskadori sidokolllsion Troligen nej

1992-05-04 4m Baksäte Framätvänd Nej Nej Bälteskudde/bältesstol Kastas ur och kläms underfordon Säkert överlevt om skydd använts

1992-06-19 0k Baksäte Framåtvänd Lös Babystol Nej Fastspänd babystol Kastas ur och kläms Säkert överlevt om stolen spänts fast

1992-06-27 7k Baksäte Framätvänd Nej 3p-bälte Vuxenbälte/ ev bälteskudde OK Innebränd efter viltolycka Nej

11k Baksäte Framátvänd Nej 3p-bälte Vuxenbälte/ ev bälteskudde OK Innebränd eller viltolycka Nej

1992-07-02 0k Framsäte Mammas knä Nej Nej Babyskydd Kastas ur och klärns under fordon Säkert överlevt om babystol använts

1992-07-02 3m Baksäte Mammas knä Nej Nej Bakätvänd bilbarnstol Frontalkollision lastbil Troligen överlevti bakåtvänd stol

13m Framsäte Framátvänd Nej 3p-bälte Vuxenbälte OK Frontalkollision lastbil Nej

1992-07-28 12m Framsäte Framåtvänd Nej 3p-bälte Vuxenbälte OK Vattenplaning och frontalkollision Nej, men bättre i baksäte

1992-08-04 9k Framsäte Frarnátvänd Bälteskudde 3p-bälte Vuxenbälte/ ev bälteskudde OK Skallskador i viltkollision Nej. men bättre i baksäte

1992-08-06 3m Framsäte Framåtvänd Bältesstol 3obäte Bakätvänd bilbarnstol OK Skdlskador frontalkollision lastbil Troligen överlevti bakåtvänd stol

1992-11-09 6k Baksäte Framätvänd osäker info? Zip-bälte Vuxenbälte och bälteskudde OK? Sidokollision lastbil Nej

1992-12-14 10k Baksäte Framátvänd osäker info? 3p-bäte Vuxenbälte OK? Frontdkollision buss Nej

11k Framsäte Framåtvänd osäker info? lip-bälte Vuxenbälte OK? Frontalkollision buss Nej

1992-12-24 2m Baksäte Franåtvänd Bälteskudde 3p-bälte Bakátvänd bilbarnstol - Bruten nacke i singelolycka Säkert överlevti bakåtvänd stol
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Sida 9

Diagram

Grupp 0, 1, 2 resp 3 hänför sig till ålders-/viktsindelningen enligt ECB-reglemente 44, dvs
0 GruppO 0- IOkgellercaO- lår
0 Grupp] 9- 18 kgellercal- 3år
0 Grupp 2 15 - 25 kg eller ca 3 - 6 år
0 Grupp 3 22 - 36 kg eller ca 6 - 10 år

Dödade barn i bil 1992
Fördelat på grupper och bältesanvändning

20 s 5 2 s s

 

Okänt 5 E 5 E

S Vuxenbälte 5 g 15
. Obältat = = 5

15 - Fel

E Rätt

10

Grupp 0 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 3+ Totalt

Bedömning enligt VTI.
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