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1 Bakgrund och syfte
Åren 1976-1978 samt 1991 genomfördes haveristudier av vägtrafikolyckor enligt

en analysmetod konstruerad av Anders Englund, TRK och Hans Erik Pettersson,

VTI. Haveristudierna genomfördes som en försöksverksamhet (TRK rapport nr 1,

1978 samt VTI rapport 375, 1992). Data från haveristudierna avses återanvändas

för att undersöka om dessa kan bidra med ytterligare kunskap om de mänskliga fel

som inträffar under händelseförloppet före en olycka. J Reason definierar en fel-

handling som en handling som görs med en bestämd avsikt, men där utfallet inte

blir det som den agerande avsåg med handlingen.

Ett grundantagande i Englunds och Pettersson modell för uppkomsten av

olyckor är att trafikanten, i det fall han/hon har tilllgång till den information som

krävs för att undvika en olycka, alltid kommer att handla så att olyckan undviks.

Englunds och Petterssons olycksdefinition innebär att en olycka är oavsiktlig. Av

detta följer enligt J Reasons definition av en felhandling att det för varje trafikant

som är inblandad i en olycka måste finnas minst en felhandling som bidragit till

olyckan. Data i haveristudierna insamlades i syfte att beskriva det informations-

bortfall som förklarar olyckorna enligt Englunds och Petterssons modell. Avsikten

med denna studie är att undersöka om dessa data även kan användas för att

beskriva de mänskliga felhandlingar - i enlighet med J Reasonas modell - som

måste föreligga för att en olycka ska kunna inträffa. En beskrivning av felhand-

lingarna kan kanske fördjupa beskrivningen av informationsbortfallet. Det kan

även innebära att en felhanteringsmodell kan ersätta eller komplettera den sk

filtermodellen som Englund och Pettersson använder sig av för att klassificera

olika typer av informationsbortfall.

Analysen av de haveriutredda olyckorna ska inriktas på mänskliga fel som

inträffat i olycksförloppet. Grunden i analysen är J Reasons (_1990) felhanterings-

modell, generic error modelling system, GEMS.

Frågor som bör besvaras under arbetet är:

0 Om den dokumenterade information om olyckan, som samlats in med

utgångspunkt från filtermodellen, är tillräcklig för att genomföra en analys

för att återfinna Reasons felhandlingstyper? Om inte vilken information

saknas?

0 Kan en ny beskrivning av olyckor erhållas, i termer av felhandlingar?

0 Kan en analys av denna typ generera möjligheter till nya typer av olycks-

förebyggande åtgärder?

0 Vad är innebörden av de mänskliga felen vid uppkomsten av en olycka?

0 Är det relevant att klassa felen enligt 1 Reasons GEMS modell? Om inte

vad finns det för alternativa modeller?
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2 Arbetets genomförande

Efter en Översiktlig beskrivning avhaveristudiens filtermodell (TRK l,l978,) se

kap. 3.1,, och J Reasons (1990) GEMS modell, se kap. 3.2, följer ett avsnitt som

behandlar genomförandet av analysen och vad som kan förväntas inträffa vad

avser de mänskliga felen. Därefter beskrivs nio olyckor, först enligt filtermodellen

och sedan enligt GEMS.
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3 Analysmodeller

3.1 Haveristudier enligt filtermodellen

Utgångspunkten i haveristudierna är att trafiken utgör ett n'iänniska-maskin-miliö-

system. Interaktionen mellan trafikant, fordon och vägmiljö ger en trafiksituation

som ständigt förändras. Trafikanten tilldelas en avgörande och en styrande roll i

samspelet mellan olika komponenter.

l modellen antas det att trafikanten inte medvetet eller med avsikt utsätter sig

för en olycksrisk.

Figur 1 Principmodellenför Ira/ikam -fördon - Ira/ikmil/'Ösystem i termer av
ett inför/nalionssyszem där trafikanten_fungerar som operatör.

   

i V i
Trafikant Väg och trafikmiljö Fordon

Trafiksituation

lnformationsprocess

                    

Beslut

       

Säker körning

    

Åtgärd

      

Riskfylld körning

  

Grundmodellen har utvidgats med hjälp av vissa av Goellers (1969) idéer som

presenterats i en artikel kallad "Modelling the traffic-safety system . Utvidgningen

sker genom att föra in begreppen filtermekanismer . Med filter menas att infor-

mationen till trafikanten påverkas eller filtreras.

Med utgångspunkt från informationsteori definieras information som allt det

trafikanten behöver känna till för att kunna handla på ett sadant sätt att olyckan

undviks, men som han inte redan tidigare har kunskap om. Informationsfiltren

används för att klassificera orsakerna till att information, som situationer

innehåller, trots allt inte leder till åtgärder för att undvika en olycka.

Praktiskt innebär detta att olycksanalysen inleds med en precisering av vad som

är nödvändig information i situationen. I nästa steg kartläggs informationsbort-

fallet för respektive trafikant, i enlighet med filtermekanismerna .
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De tre filtren innebär följande:

0 Mekaniskt filter: Fysiska hinder i miljön eller i fordonet omöjliggör att trafi-

kanten nås av informationen

0 Perceptuellt filter: Trafikantens kapacitet att inhämta information från

omgivningen är begränsad vad avser tex. uppmärksamhetsnivä, uppmärk-

samhetsinriktning, eller rent sensoriska begränsningar.

0 Kognitin filter: Informationen har varit tillgänglig för trafikanten. Med

anledning av bristande insikt om dess betydelse har den inte registrerats eller

registrerats och feltolkats. Det kan t.ex. gälla en förare som är medveten om

vilken hastighet han håller men drar felaktiga slutsatser om konsekvenserna

av denna hastighet.

När analysen av effekten av de olika filtren genomförts presenteras vilken åter-

stående information som trafikanten har att tillgå. Den informationen trafikanten

inhämtar integreras sedan med hans/hennes tidigare erfarenhet. Gibson och

Crooks (1938) begrepp field of safe travel och minimum stopping zone

utnyttjas för att beskriva den strukturering och tolkning som trafikanterna antas

göra. Analysen avslutas sedan i en redovisning av trafikanternas beslut och åtgärd.

En utförlig beskrivning av analysen finns att läsa i TRKs rapport nr 1, 1978.

Modellen har använts i försöksverksamhet och i TSst och Vägverkets undersök-

ningar.

3.2 J Reasons Generic Error Modelling System (GEMS)

J Reasons (1990) beskriver ett modellsystem Generic Error Modelling System ,

GEMS. Modellen grundas på Rasmussen s klassifikation av mänskliga handlingar

enligt färdighet-regler-kunskaps -modellen och har sedan kompletterats med J

Reasons sätt att beskriva mänskliga fel. GEMS innehåller tre grUndläggande fel-

typer:

färdighetsbaserade, skill-based (SB), slips och laps

regelbaserade, rule-based (RB), misstag

kunskapsbaserade, knowledge-based (KB), misstag

J Reason delar mänskliga fel i error types och error forms . Med error

types avses tre fel, vilka skiljer sig ät beroende på var i den kognitiva processen

felen inträffar. zl/lisslake inträffar under planeringen av enhandling. Lapses inträf-

far mellan planeringen och utförandet av handlingen. Slips sker i samband med

själva utförandet av en handling. Slips kan ofta beskrivas som observerbara

fysiska felhandlingar vilka inte utföll som planerat t.ex. en penna glider ur handen,

handen slinter på ratten. Lapses däremot är oftare minnesfel som inte kan observe-

ras av andra än den som utför felhandlingen t.ex. när en person som just flyttat ska

köra hem och kör till den gamla adressen.

Error types sker i olika dimensioner t.ex. beroende på typ av aktivitet, upp-

märksamhetsfokuserinO, rådande control mode (vilket ger forward alternativt

backward), förutsägbarhet (fler SB och RB fel totalt sett men inte i relation till

totala antalet fel), influensen av faktorer i situationen, upptäckbarheten (lättare att

upptäcka slips än misstakes), relationen till förändring. Detta enligt J Reason

(1.990) tabell 3.2.
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Errorforms är mer generella mänskliga fel och kan inträffa var som helst i den

kognitiva processen. Det kan tex. innebära att den mest frekventa av tänkbara

lösningar väljs, detta kallas för frequency bias .

En viktig del för att skilja på Rasmussen°s kontrollnivåer är enligt J Reason

(1990) om det sker en medveten problemlösning vid tidpunkten då felet inträffade

eller inte. RB och KB utföranden kan bara komma ifråga då personen blivit med-

veten om att problem håller på att uppstå. Misstag sker när man har funnit eller

försöker finna en lösning. SB slips sker alltid före man har upptäckt att det inträf-

fat något fel. När det gäller SB slips och RB misstag så har de gemensamt att

handlingen på denna nivå sker med hjälp av erfarenhet och kunskap man redan har

och fel sker under automatik. Felen är ofta av typen strong-but-wrong . Det vill

säga att man avviker från den planerade handlingen och gör det som man vanligast

gör. När KB misstag inträffar har personen inte fler problemlösningsrutiner att

tillgå.

Problemlösningen enligt GEMS baseras på den vedertagna regeln (Rouse,

1981) att människan, om hon får välja, alltid söker den i sammanhanget enklaste

lösningen istället för att räkna och optimera. Detta gör att nivåerna SB, RB och

KB kan ses som hierarkiska. Vilket till exempel innebär att inte förrän människan

blir medveten om att hon inte finner en lösning på den regelbaserade nivån tar

steget till den kunskapsbaserade nivån.
SB nivån i GEMS innebär att handlingen utförs på rutin i en bekant situation,

medan RB nivån används då man med anledning av en avvikelse från det plane-

rade tvingas till en uppmärksamhetskontro11, först när man på RB nivån inte finner

en regelbaserad lösning på problemet tvingas man söka ny kunskap och ett skifte

till KB nivån kan ske.

En översiktlig beskrivning och summering av mänskliga fel, för var och en de

tre utförandemoden är] Reasons ( 1990) tabell 3.5, här kallad tabell 1.
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Tabell 1 Stun/neI-'ing en' lll(lll/Cll'lllJIV/(el' Över _failur mode for skill-based, rule-
based och knowledge-based lll/*Ömncle nivuer.

Skill-based preformance
lnattention Overallemion

Double-capture slips Omissions

Omissions following interruption Repetions

Reduced intentionality Reversals

Perceptual confusions

Interference errors

RuIe-based preformance
Missapplication of'good rules Application of'bad rules

First exeptions Encoding deficiencies

Countersigns and nonsigns Action deficiencies

Information overload Wrong rule

Rule strength lnelegant rule

General rule Inadvisable rules

Redundancy

Rigidity

Knowledge-based preformance
Selectivity

Workspace limitations

Out of sight out of mind

Confirmation bias

Overconfidence

Bias reviewing

Illusory correlation

Halo effects

Problems with causality

Problems with complexity

Problems with delayed feed-back

lnsufficiente consideration of processes in time

Difficulties with exponential developments

Thinking in causal series not causal nets

Thematic vagabonding

Encycüng

I detta sammanhang är det av intresse att föra in J Reasons ( 1990) begreppfeea'-

fota-varmt' contml och _feed/Jack control. Handlingar på SB och RB nivån känne-

tecknas av en_ feeclforward control. Vilket innebär att lagrad kunskap och erfaren-

het i olika former Lex. regler, scheman och m0Iomrogmms utgör grunden i kon-

trollen.
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Handlingen på KB-, RB- och SB-nivå styrs med olika medel. Handlingen på

kunskapsbaserad nivå är sk målstyrd. Med det menas att handlingen har ett med-

vetet mål men kontrollen sker utifrån tidigare kända regler.

På SB nivå är kontrollen av handlingarna mer baserade på mycket flexibla och

effektiva dynamiska inre modeller.

Handlingen på RB nivå hamnar mitt emellan och kan vara både mål och data-

styrd.

Det som skiljer kontrollen på SB och RB nivå är framförallt att handlingen på

RB nivå är målorienterad Handlingar på KB nivå kännetecknas av en feed-back

control. Det innebär att det inte finns tidigare kunskap och erfarenhet, utan den

måste införskaffas. Det är ett arbetsamt, tidskrävande och medvetet arbete.

Englunds och Petterssons filtermodell beskriver orsakerna till att en olycka

inträffat i termer av informationsbortfall medan J Reason beskriver orsakerna till

en olycka i termer av resultatet av informationsbortfallet, vilket är felhandlingen.

Detta kan ses som de väsentliga skillnaderna i synsätt mellan de två modellerna.
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4 Genomförande

Att erhålla en aggregerad fördelning av t.ex. antalet SB slips i olyckorna är inte av

primärt intresse. Det är av större intresse att se om det dokumenterade olycksmate-

rialet gör det möjligt att i efterhand hitta olyckstyper och olyckssituationer som är

homogena vad avser mänskliga fel.

0 Är det möjligt att hitta situationer där vissa typer av fel är vanligare än

andra?

0 Är det överhuvudtaget möjligt att ur de. dokumenterade data, enligt filter-

modellen, finna vilka mänskliga fel som inträffat och benämna dem enligt J

Reasons GEMS?

Grundkällan i analyserna var trafikanternas egen beskrivning av olyckan

Det är inte ovanligt att förarnas beskrivning av vad som faktiskt hänt inte

stämmer med övriga inblandades versioner av händelseförloppet. Uppfattningen

om vad som hänt stämmer inte heller alltid med de skador som faktiskt kan obser-

veras på trafikmiljö och fordon. De mänskliga fel som uppstår, utifrån vad den

enskilda personen faktiskt har uppfattat. Det medför att det egentligen inte är

något problem att trafikanterna har olika versioner av vad som faktiskt hände i

olycksförloppet. Det som kan vara ett problem är att dokumentationen om olyckan

utgår från vad de olika personerna har uppfattat och det kan vara svårt att utläsa

vilken typ av mänskligt fel som inträffat om man utgår från något annat än den

subjektiva beskrivningen som finns att tillgå. .

I analysen har händelseförloppet före det att olyckan inträffar betraktats i två

delar.

Den första delen innefattas av körningen där allt sker enligt planerna. Beteendet

under körningen i hög grad automatiserat och bygger på tidigare erfarenheter

och kända regler. I en tidpunkt inträffar något som avviker från det förväntade.

Föraren uppmärksammar detta, ett slags uppvaknande. Nu följer den andra delen, i

vilken en insats utöver den vanliga krävs. Föraren har härefter genomfört den fort-

satta körningen med hjälp av tidigare erfarenheter och regler.

I den första delen, uppmärksamhetsdelen, genomfördes körningen i huvudsak

på en färdighetsbaserad nivå. Förarens körbeteende kännetecknas av att han/hon

stämmer av att färden sker på ett för föraren riktigt sätt. Denna första missade

avstämning kan kallas för det primära felet. Om det är en potentiell olyckssitua-

tion kräver det att föraren. för att undvika en olycka, måste besluta sig för en

handling och genomföra den. Om föraren efter det primära felet hamnar direkt i en

olycka sker det helt utan förvarning och ytterligare felhandlingar är inte aktuella.

(Detta var mycket ovanligt i de undersökta olyckorna). De fel som inträffar efter

det primära felet har kallats för det sekundära felen.

För att på bästa sätt uppmärksamma de mänskliga fel som kan ha bidragit till

olyckans uppkomst så har en analys för varje inblandad person utförts. Den första

missade avstämningen och de mänskliga fel som inträffar därefter har dokumen-

terats i den tidsordning som de inträffat. Därefter har försök att benämna dem

enligt GEMS modellens tre feltyper gjorts. SB slips/lamm', RB misstag och KB

misstag. I vissa av olyckorna har även försök gjorts att identifiera i vilken dimen-

sion felen inträffat, t.ex. om ett RB misstag berodde på application (if/vad rules

(dvs. att en felaktig, inte relevant regel använts).
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Den första missade avstämningen, dvs. det primära felet, kan i enlighet med

GEMS, anta vilken som helst av de tre feltyperna. Detta till skillnad från de fel-

handlingar som inträffar därefter, dvs. de sekundära felen. De sekundära felen

visade sig oftast vara ett SB slip/laps eller ett RB misstag. Tiden för beslut av

åtgärd som föregår de sekundära felen var kort. Ofta användes tidigare erfarenhet

antingen med hjälp av färdighet (SB) eller inlärda regler (RB) för att finna en lös-

ning på problemet. Tidsutrymmet för att inhämta nykunskap var ofta obefintligt

och KB misstag var därför i princip nästan omöjlig. l och med att föraren har

uppmärksammat att en miss har uppstått och nu har som mål att undvika en

olycka, så har möjligheten att klassa felen som SB slip/laps avsevärt minskat.

Detta då det, enligt GEMS, endast är misstag som inträffar då föraren har ett mål

för sina handlingar. De fel som uppstod sekundärt var oftast av typen RB misstag.

I andra trafiksituationer kan KB misstag vara rimliga, men i de situationer där en

olycka var nära att inträffa var .just tidspressen en begränsning.

Ett problem, som i nästan samtliga olyckor känns aktuellt, är gränsdragningen

mellan olika nivåer (levels) och sätt (mode). Hur kan gränserna teoretiskt hanteras.

Vilka mänskliga fel ska studeras? Arbetet med haveriolyckorna enligt J Reasons

modell kräver att de primära och sekundära felen i händelseförloppet betonas och

att beskrivningen av felen sker utifrån dem.

I de utförda analyserna har några frågor återkommit i flera av olyckorna.

En vanlig företeelse var att förare handlade felaktigt trots erfarenhet av en

plats eller en situation och samtidigt under tidspress. Hur ska dessa fel hanteras

och vad har dessa olyckor gemensamt, förutom erfarenhet och stress?

När en olycka uppstod var den primära felhandlingen relativt enkel att finna.

Det som sedan inträffade därefter, ofta med reservationen trots erfarenhet , var

svårare att finna. En föraren valde tex. att svänga vänster istället för att bromsa

för att försöka undvika en olycka. trots att han visste att det. fanns en refug där.

Besluten som fattades efter den primära felhandlingen var ofta under tidspress.

Med underlaget från haveristudien var det svårt att avgöra om det var ett felaktigt

beslut eller inte. Det inte möjligt att veta vad som inträffat om föraren hade valt

ett annat alternativ. Även andra alternativ kan ha resulterat i en olycka.

Analysen har utgått i från att händelseförloppet beskrivs på en tidsaxel:

 

Svänga vänster

vi

BromsaT /I\ Körbeteende /j\

avstäm- avstäm- missad krav på åtgärd

ning ning avstäm-

ning

Figur 2 Tidsaxcln beskriver hände[.scförloppet.

Pilarna representerar olika tidpunkter under körningen som en förare gör avstäm-

ningar av situationen. Avstämningarna sker omedvetet och automatiserat. ,Vid

vissa tillfällen resulterar avstämningen i krav på enåtgärd. En missad avstämning,

kanske p.g.a. distraktion, kan generera en kritisk situation. Tidsutrymmet för att

besluta vilken åtgärd som ska utföras är kort. Det korta tidsutrymmet ger inte
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möjlighet till någon ny kunskapsinhämtning och de beslut om åtgärd som fattas

kan därav inte vara fattade på kunskapsbaserad nivå.

Detta kan exemplifieras med olycka 1 15/1 S där en förare inte hade uppmärk-

sammat att ett fordon tvingats över i hans körfält med anledning av hinder på

vägen. Föraren hade missat en avstämning för att i tid genomföra en undan-

manöver. För att undvika att köra pa fordon A krävdes snabbt en åtgärd. Föraren

kunde välja att tex. svänga vänster eller bromsa. Föraren valde att svänga vänster.

Det fanns ingen tid för föraren att inhämta kunskap som skulle förbättra möjlig-

heterna till att välja en åtgärd. föraren agerade under tidspress.

Det är inte möjligt att med haveriundersökningen som grund avgöra om det var

en felaktig åtgärd eller om det hade varit bättre att t.ex. bromsa.

I flera av haveriolyckorna har förare fattat beslut som inte att genomföra

utan att en olycka oundvikligen blir resultatet. Trots att trafikanten har haft erfa-

renhet av platserna där olyckorna inträffade och därmed kunnat förutse att ett

genomförande av vald manöver troligen resulterar i en olycka, har manövern

utförts. Besluten att genomföra manövern har ofta fattats under tidspress. J

Reasons behandlar inte de problem som uppstår i samband med att felhandlingar

inträffar under tidspress.

.l Reasons (1990) modell förutsätter att det råder oberoende i handlingarna. I. en

olycka är inte händelseförloppet oberoende. Olycksförloppet är beroende av i vil-

ken tidsordning händelserna inträffar. Det finns en primär felhandling som efter-

följs av sekundära felhandlingar hos de inblandade parterna. Hur ska dessa hante-

ras?

Enligt Rouse (1981) föredrar ju människor att utföra handlingar på ett för

sammanhanget enklast sätt, istället för att försöka kalkylera och optimera. Kan

detta spela en roll?

Felhandlingar som uppstår p.g.a. sjukdom kan inte entydigt beskrivas enligt

GEMS. Felhandlingarna kan hanteras olika beroende på förarens kunskap om sin

sjukdom. Vet föraren om att han har Lex. epilepsi och trots detta ger sig ut i trafi-

ken kan detta ses som en felaktigt använd regel, men om föraren inte visste att han

hade epilepsi är det snarare en kunskapsbrist.

Om föraren var medveten om sin sjukdom, men inte hade tagit hänsyn till den i

sin handling kan felet ses som ett RB misstag. Fel regler hade tillämpats. Om föra-

ren inte var medveten om risken att blir sjuk, är det ett KB misstag. Fel kunskap

hade inhämtats eller inte inhämtats alls.

Fanns det en chans att föraren fått en förvarning om att han höll på att bli sjuk,

och om var fallet valde han trots detta att fortsätta eller stannade han? Det kan

vara svårt att klart avgöra om det är ett RB eller ett KB misstag. Informationen

kan inte utläsas ur haveristudierna.

En parallell till felhandlingar beroende av sjukdom är även olyckor där den

primära orsaken är att föraren är påverkad av alkohol, droger eller att föraren är

påtagligt trött. Hur ska detta hanteras?
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5 Analys av olyckor
Nio olyckor har analyserats. Varje haveriutredd olycka redovisas i bilaga. Försök

görs att finna de primär'a och sekundära mänskliga fel som inträffat i händelse-

förloppet före olyckan och felen klassificeras därefter enligt J Reasons (1990)

GEMS modell.

Olycka 1: 116/8 S

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 1.

Förare A kan inte se fordon B:s blinkers p.g.a. död vinkel och missbedömde

därav B:s beteende. Detta skulle kunna vara ett KB misstag. Den kunskap som

inhämtats var felaktig. Förare A försökte att bromsa och svänga vänster men

misslyckades med detta med anledning av en kantsten. Detta kan ses som ett RB

misstag. Fel regel för att undvika olyckan valdes av förare A. Det är inte möjligt

att med haveriundersökningen som grund avgöra vad som hade varit en bra

manöver.

Förare B missbedömde tidsmarginalen som krävdes för att kunna genomföra

manövern. (Troligen pga. dåligt humör). Detta skulle kunna vara ett SB slip.

Han har inte insett att den information han gav A (blinkers) inte kunde uppfat-

tas av A. Detta är förvånande med tanke på den erfarenhet han har. I detta fall kan

det ha varit en medveten felhandling. Det finns inte underlag i haveriutredningen

för att studera sekundära fel vad avser förare B:s eventuella medvetna felhandling.

Olycka 2: 117/10 S

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 2.

Förare A var osäker i rondellsituationen, vilket hon var medveten om. Hennes

handlande var mera på nivån RB och KB än SB. Förare Azs sikt åt vänster skym-

des av en lastbil, vilken hon också använde som skydd. Hon uppmärksammade

inte att lastbilen stannade för att släppa före en bil (B) i rondellen. Även om förare

A är osäker kan det finnas en möjlighet att hon vet att man inte kan nöja sig med

att lita på andra trafikanters omdöme i trafiken. Detta kan vara ett SB slip. Troli-

gen var hon koncentrerad på nästa fas i rondellkörningen. vilket talar för att det

istället är ett SB laps. Förare A hade inte heller kunskap om att hon skulle lämna

B företräde i rondellen. Detta kan vara ett misstag, men det är svårt att avgöra om

det är RB eller KB.
Förare B hade erfarenhet av rondeller och var försiktig då han hade lånad bil.

Han hade tidigare observerat ett fordon till höger om lastbilen och kunde därmed

ha en högre beredskap för att kunna stanna. Detta är kanske ett SB slip.

Med tanke på att han tidigare råkat ut för två lättare sammanstötningar i rondell

kunde han ha förväntats visa en större försiktighet.

Olycka 3: 116/5 S

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 3.

Förare A sade sig köra 25-30 km/h. Den låga hastigheten var avsiktlig och

berodde på att han var trött och medveten om att det fanns barn i kvarteret. Has-

tigheten är trots allt hög vilket talar för att han trots allt inte hade förväntningar på

att behöva stanna. När förare B kör ut från garageinfarten var olyckan ett faktum.
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Detta kan vara ett SB slip (Strong-but-wrong). Händelsen är automatiserad och

därför inte förvarnande av uppmärksamhet. Att bromsa och styra undan är korrekt

men inte tillräckligt för att undvika kollision.

Förare B körde ut efter en reflexmässig kontroll av att gatan var fri från for-

don, det brukar inte komma nagon. När han rullar ut på gatan hörde han accelere-

rande motorljud och tittade åt vänster. Han såg då A men hade ingen möjlighet att

manövrera undan. Det brukar inte komma någon, vilket talar för att felhandlingen

är ett SB slip av typen strong but wrong .

Olycka 4: 115 S

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 4.

Förare A kör på en tvåfältsväg i vänster körfält. Han upptäcker att fordonen i

höger körfält plötsligt kör över i hans körfält. Att inte vara förberedd på att fordon

kan byta fil av olika anledningar är kanske ett SB slip. Men om orsaken till att

föraren bortser från detta beror på att han är i andra tankar, kan det vara ett SB

laps. När förare A upptäcker problemet försöker han att åtgärda detta. Han väjer

vänster istället för att tex. bromsa. Förare A begår här ett misstag om det är RB

eller KB beror på om han visste om att det fanns en refug eller inte. I det här fallet

ligger det närmast till hands att tro att det är ett RB misstag. Kravet på tid ett

bekymmer. Förare A hinner inte med att försöka åtgärda det uppkomna problemet,

det går för fort och hans tidsutrymme är för litet.

Olycka 5: 115/2 S

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 5.

Förare A avsåg att passera rakt fram, igenom trevägskorsningen. Signalerna var

ur funktion, vilket A observerat. Trots Azs erfarenhet vidtog han inte en större

beredskap i korsningen. Detta fel är kanske ett RB misstag (missapplication of

good rules). För att undvika kollision med B väjde A höger istället för att bromsa,

även detta kan ses som ett RB misstag (rule strength). A var dessutom medveten

om att det fanns en refug till vänster. Tidspressen är ett bekymmer. Det verkar

som bilister i fia'snöa' väljer att bromsa iställetför att välja undan. varför?

Förare B har trots sin erfarenhet felbedömt Azs hastighet och tidsmarginalen. l

kombination med detta och vetskapen om att trafikljusen var ur funktion är det

anmärkningsvärt att han inte har varit extra försiktig. Felhandlingen att trots

detta köra ut i korsningen är ett RB misstag (rule strength). Det kan också ses som

om förare B:s bedömning av Azs hastighet och tidsmarginal inte grundade sig på

fordon A:s, utan på ett annat fordons, i så fall är det nog ett RB misstag men i

dimensionen first expectation. För att försöka undvika olyckan bromsar förare B

men detta var inte tillräckligt.

Olycka 6: 14 K

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga (3.

Förare A (bilist) har trots att han känner vägen antagit att cyklisten skulle

stanna. Detta styrktes genom att cyklisten saktade farten vid övergångstället. Trots

erfarenhet körde han inte tillräckligt. sakta och han hade inte heller en tillräcklig
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beredskap vid övergångsstället för eventuella gångtrafikanter och/eller cyklister.

Detta talar för att felet är ett sk. RB slip.

Förare B (cyklist) hade aldrig cyklat över vägen just här tidigare och visste inte

om att den röda markeringen på signalen var ur funktion. Han sade att han alltid

inväntar grönt. ljus. Förare B är något virrig och tror sig ha passerat på en annan

plats på vägen. Dettaär troligen ett sk. SB laps, men det kan också ses som ett

KB misstake. Cyklisten hade behövt kunskap om att det röda ljuset var trasigt.

Förare B led av åldersdiabetes.

Hur påverkar det situationen?

Olycka 7: 'HEst olycka Nr 3

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 7.
Förare A har observerat B och ser att han har vänster körpil i tänt blinkersläge.

Han säger att han sänker hastigheten för att han var osäker på hur B skulle svänga

ut på vägen och fortsätta i samma riktning som han själv. Felet är antingen ett SB

slip, då de flesta kör ut och fortsätter i samma riktning (strong but wrong) eller ett

KB misstake eftersom förare A saknade kunskap om att fordon B:s front var riktad

snett mot honom, dvs. i riktning att köra ut på motsatt körbana. Att denna infor-

mation missades kan bero på skymd sikt. Förare A försöker manövrera undan åt

vänster, istället för att bromsa. Detta blir ett RB eller KB misstag då förare A inte

vet att B ska svänga vänster. Förare B ser fordon A men bedömer att han hinner

svänga vänster ut på vägen innan A passerade. I det att han kör ut och svänger

vänster upptäcker förare B att fordon A också är på vänster sida av vägen. Förare

B har missbedömt Azs hastighet och utrymmet för manöver, ett RB misstag.

Förare B var en erfaren förare trots detta bortsåg han från möjligheten att förare A

kunde ha svårt att veta om han skulle vänster eller höger. Även detta är ett RB

misstag.

Olycka 8: Vägtrafikolycka 9

Haveriutrednings olycksbeskrivning, se bilaga 8.
Förare A och förare B färdades båda västerut längs vägen. Förare A hade upp-

märksammat B i backspegel och förare B såg fordon A framför sig. Förare A blin-

kar för att svänga vänster över vägbanan, han ser B i backspegeln ca l3O m bort.

Förare B blinkar för att köra om A, förare B tror att A avser släppa om honom

innan A genomför sin manöver. Förare A börjar svänga och upptäcker inte fordon

B förrän kollisionen nästan är ett faktum ochdet finns inget utrymme för att

manövrera undan. Förare B kör ut för att köra om A, samtidigt påbörjar A sin

manöver. Han väljer mellan att manövrera undan åt höger eller att bromsa. Han är

för nära A för att svänga höger och väljer därför att bromsa. Förare A har begått

ett misstag som är RB. Han har dessutom missbedömt B:s hastighet och tids-

utrymmet. Förare B har även han begått ett RB misstag. då han förväntat sig att A

avsåg vänta med sin manöver trots att han markerat att han avsett svänga. Förare

B valde att bromsa för att undvika kollisonen. Även detta är ett regelbaserat miss-

tag.
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Olycka 9: Vägtrafikolycka 12

Haveriutredningens olycksbeskrivning, se bilaga 9.

Tre förare var inblandade i olyckan. Olyckan inträffade i mörker.

Förare A körde om en baklastare ca 400 m före korsningen. Efter omkörningen

tände han vänster körriktningsvisare. Förare A saktar farten för att svänga. Han

tvingas att stanna för att släppa före mötande trafik. Även om förare A inte ansåg

trafikmiljön vara krävande så var han troligen med tanke på sin erfarenhet med-

veten om risken att genomföra en vänstersväng. Det ska mycket till att en förare

tror att det ska drabba ust henne/honom . Detta talar för ett RB misstag av typen

strong bth wrong". Av förare A krävs dessutom extra noggrannhet vad avser

användandet av körriktningsvisare. Enligt förare B och C slarvade A med detta,

felet kan då vara ett RB misstag. Han har använt en felaktig blinkningsprocedur.

Förare B var strax före olyckan nära att kollidera med. fordon C. Detta kan ha

bidragit till att B:s uppmärksamhet var fel riktad och förare B har missat att

stämma av Azsfortsatta körväg. När han upptäcker att A står still bromsar han

häftigt och lyckas stanna 0,5 meter i från A. Förare B ser då C i backspegeln och

inser att en olycka kommer att inträffa. Förare B:s hastighetsval är ett RB misstag.

Han har valt en i sammanhanget för hög hastighet. Att förare B missar att A har

stannat nog ett SB slip. Han blev störd i den tidigare olyckssituationen och

glömde stämma av inför nästa moment.

Förare C var liksom B nära att kollidera och uppmärksamheten var riktad mot

den situationen. Det bidrog kanske till att C glömde bort att ha uppmärksamheten

riktad mot fordon A och B:s fortsatta körväg. Detta är ett SB slip. När förare C

upptäckte att B och A stannat bromsade hon så mycket hon kunde, vilket inte

räckte. Hon körde in i fordon B. Detta är ett RB misstag. Hon valde en felaktig

regel för att avstyra olyckan.
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Bilaga 1

Sid 1 (12)

VÅGTRAFIKOLYCKA 116/8 s

1. OLYCKSTYP

-Olyckan inträffade på en huvudgata mellan två korsningar med tre körfält i for-
donens färdriktning och två i motgående riktning. En buss (fordon A) körde i
det vänstra körfältet. En lätt lastbil, Van, (fordon B) körde om och svängde in

framför fordon A med för liten marginal så att fordon st vänstra sida skrapade
emot fordon Azs högra framflygel. Olyckan hade föregåtts av irritation mellan
de båda förarna.
Olyckan inträffade i dagsljus och torrt väglag och rubriceradas som egendoms-
skada enligt den officiella statistiken.
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Bilaga 1

Sid 2 (12)

2. Trafiksituation och Vägmiljö

Olyckan inträffade på en huvudgata på sträcka, i stenstadsmiljö med tät morgon-
rusning.

Trafiksituation

Mycket tät trafik i morgonrusningen. Trafiken flöt trögt och ryckigt dels på
grund av överbelastningen av gatunätet rent allmänt, dels på grund av trafik-
signalerna i korsningen före olycksplatsen var släckta. Reparation och modi-
fiering pågick av signalerna. Av denna anledningvar tillflödet av trafiken
inte under sedvanlig kontroll på denna gatusträcka, där signalerna normalt reg-
leras med tidstyrd samordning. Skillnaden i trafiktryck var dock marginell på
grund av detta. Snabba och tvära manövrer för att byta körfält är mycket van-
liga, och så kallad "vävning" är ordinarie körsätt vid denna trafiksituation.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades söderut på en Fordon B färdades på samma gata,
huvudgata i stenstadsmiljö med tre men i det mittersta av de tre kör-
körfält i färdriktningen. Körbanan fälten, och befann sig därför till
begränsades av körfältsmarkeringar höger om A strax före korsningen.
och kantstenar. A färdades i väns-
ter körfält och hade därför kant-
sten längs körfältets vänstra sida
och målad linje till höger, med
indelning 3+3m. A hade just passe-
rat en stor korsning med, för
tillfället släckta signaler och
var påväg mot ytterligare en sig-
nalreglerad korsning där signaler-
na var i drift.
Gatan var rak och lutade något
utför.

Siktförhållanden

Sikten begränsades endast av eventuella andra fordon i färdriktningen.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Huvudgata i stenstadsmiljö med tre körfält i färdriktningen. Körbanan begrän-
sades av körfältsmarkeringar och kantsten. Gatan var rak och lutade något ut-
för.

Trafikanordningar

Inga speciella trafikanordningar fanns på eller i närheten av olycksplatsen.



Bilaga 1
Sid 3 (12)

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårmorgon i mellersta Sverige. Mulet och mycket lätt snöfall. Temperatur
+2 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget var praktiskt taget torrt. Vägmar-
keringarna var i ganska god kondition. Bromsspår från fordon A uppmättes till
cirka en meter. Något glassplitter samt kylvatten fanns vid fordon Azs
slutpunkt, nedanför höger front.

Sammanfattning

Olycksplatsen låg på en av stadens hårdast trafikerade gator. I rusningstid var
båda körriktningarna överbelastade så trafiken rörde sig mycket långsamt fram-
åt. Snabba och tvära manövrer i samband med körfältsbyte var ofta förekommande
och marginalerna var små mellan fordonen. Så kallad vävning är det ordinarie
körsättet. Trafiksituationen var krävande både vad det gäller observans och
tålamod. Den tidigare nämnda trafiksignalen som var ur funktion påverkade
endast i ringa grad situationen.
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3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annant sätt kunnat ge upphov/bidragit

' till olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Buss Fordonsslag: Lätt lastbil
Fabrikat och typ: Volvo, B 10 M 55 Fabrikat och typ: Chevrolet Coach
led Årsmodell: 1989
Årsmodell: 1989 Senaste kontrollbesiktning: På
Senaste kontrollbesiktning: grund av fordonets årsmodell har
1991-02-21 den inte genomgått kontrollbe-
Vägmätarställning: 315458 km siktning.

Vägmätarstållning: Okänt

Däckutrustning

Fabrikat och typ: 1:a och 3:e
axeln Pirelli, LS 97 City. 2:a
axeln har tvillingmonterad hjul,
regummerade däck utfört av SL
Dimension: 315/70 R 22,5 samtliga
däck
Ringtryck: Normalt
Mönsterdjup:
Vä framhjul 13,4-16,0 mm

Hö " 12,4 "
2:a axelns:

båda vä hjul 13,7-14,3

Hö yttre " 7,7-11,2

Inre " 9,4-12,3 "

3:e axelns:

vänstra " 9,5-10,4 "

Högra " 9,4-11,0

Drivsystem

Kylarläckageskadan har sannolikt
uppkommit vid olyckstillfället.
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Färdbromssystem

Fordon A Fordon B

Retardationen uppmättes till6,5
_m/SZ vid tjänstevikt.

Karosseri

Högra främre stötfångarhörn och
intilliggande karosseri skrap-
skadat.

Komunikation

Högra främre körriktningsvisarna
skadade.

Instrumentering '

Enligt färdskrivarens skakmarke-
ring framgick att kollisions-
hastigheten var ca 10 km/h.

Övrigt

Av skadornas karaktär, på körrikt- Med hänsyn till olyckans händelse-
ningsvisaren och lackskadorna, förlopp samt att fordonet ej fanns
framgår att fordon B körts med tillgängligt för kontroll på
högre hastighet än fordon A vid olycksplatsen har detta fordon ej
kollisionstillfället. granskats.

Provkörning

Har utförts på parkeringsplats. Har ej utförts.

Sammanfattning
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4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 38 år och hade haft
körkort i 19 år. Han körde
5000-6000 mil/år i arbetet och
ungefär 1000-1500 mil/år privat.
A ansåg sig säker och lugn som
bilförare, men tillade att han i

sin ungdom var mer hetsig till
humöret. Vid olyckstillfället
körde A en Volvo buss i linje-
trafik och han var van vidfor-
donet, just denna buss hade före-
taget haft i cirka fyra år. Tidi-
gare årsmodeller av bussarna hade
varit av samma bilmärke. Privat
körde A en Volvo 745:a som han
hade haft i en och en halv månad,
dessförinnan ägde A en Opel. A
passerade platsen där olyckan in-
träffade någon gång i veckan. För
ungefär 1-2 år sedan råkade han
ut för en nästan identisk likadan
olycka på ungefär samma ställe.
Innan den var han inblandad i en
mindre olycka 13 år tidigare.

Förare B

Förare B var 42 år och hade haft
körkort i många år. B kunde inte
ange exakt hur många år det rörde
sig om, utan trodde att det var

cirka 15 år. B körde mellan
4000-5000 mil/år huvudsakligen
resor i tjänsten. Förare B sade
sig ha fantasi nog att han ej
skulle råka ut för de värsta
"dårarna" i trafiken. B körde vid
olyckstillfället en firmabil typ
Chewrolet Wan som han kört i unge-
fär ett år. Privat körde B en
Chewrolet Pickup som han haft i
två dagar, innan dess hade han
kört de allra flesta bilmärken. B
passerade den aktuella platsen
cirka fyra-fem gånger per dag.
Förare B hade tidigare varit in-
blandad i fem-sex stycken olyckor
den senaste för cirka fem månader
sedan. De skulle enligt B alla
vara av sammanstötning-halkolycks-
typ utan personskador.

Uppgifter om resan

Förare A startade resan från bo-
staden kl.5.30 och skulle börja
sitt arbetspass kl.6.40. A uppgav
att olyckan inträffade cirka
kl.8.00. Förare A var på väg för
att hämta upp passagerare vid en
bussterminal. Han låg bra till i
tidtabellen och hade ingen bråd-
ska. Medel och topphastigheten
tidigare under resan uppskattade
han till cirka 60 km/h.

Förare B startade sin resa
kl.7.30, han var på väg till ar-
betet. B kunde inte minnas hur
mycket klockan var vid olycks-
tillfället men trodde att det var
någon gång på förmiddagen. Förare
B var på väg för att diskutera
dagens arbete med en överordnad,
men hade vid den aktuella tid-
punkten ingen brådska. Han upp-
skattade sin medel- och topp-
hastighet till 20-30 km/h tidigare
under resan, detta beroende av den
överbelastade trafiksituation som
var aktuell vid området i och
omkring olycksplatsen.
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Uppmärksamhetsnivå

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
,sovit mellan 22.15 och 5.00 och
han uppgav att han veckan som gått
sovit ungefär lika mycket. A hade
tidigare på morgonen haft normala
morgonrutiner. Han använde inte
någon typ av farmaka och ansåg sig
vara frisk. Senaste alkoholintag
var fem dagar tidigare och bestod
då av vin till maten.
A ansåg inte att han har några
problem av den storleksordningen
att de kunde ha distraherat honom
under körningen. A ville inte kal-
la det han funderade på, för pro-
blem utan snarare glädjeämne. All-
deles innan olyckan uppgav Aatt
han inte tänkt på något särskilt.
A ansåg att platsen där olyckan
inträffade var lika stökig som
tidigare trafikmiljöer han passe-
rat under morgonen, samt påpekade
att ett Vägarbete i korsningen
bidrog till att just denna plats
blev mer rörig än vad där annars
brukar vara. Han sa att inget di-
straherat honom i fordet, den kom-
munikationsradio som normalt är
igång var vid detta tillfälle ur
funktion. Men att förare B:s be-
teende strax före olyckan och den
ordväxling som detta ledde till
möjligen bidrog till viss oupp-
märksamhet från Azs sida.

Förare A hade inga passagerare i
bussen.
Han använde inte säkerhetsbälte på
grund av att det inte fanns några
som fungerar ur bussförarsynpunkt.

Förare B

Förare B hade natten innan olyckan
sovit mellan 22.00 och 6.00 och
uppgav att han veckan dessförinnan

sovit likadant. >
8 hade tidigare på morgonen varit
på företagets förråd och hämtat
material till dagens arbeten.
B använde vid tillfället inte nå-
gon typ av farmaka och sade sig
vara kärnfrisk. Senaste alkohol-
intag uppgav B vara två veckor
tidigare. Han ansåg sig inte ha
något problem av den storleksord-
ningen att de kunde ha distraherat
honom under körningen. Omedelbart
före olyckan var B dock rejält arg
på föraren i fordon A. Förare B
ansåg inte att den aktuella plat-
sen var speciellt mer krävande än
andra trafikmiljöer i området, han
ansåg att det allmänt var för
trångt på gatorna och rörigt i
största allmänhet.
B hade bilradion påslagen men den
hade inte stört honom. Telefon
fanns i bilen men inget samtal
pågick vid den aktuella tid
punkten. '

Övrigt

Förare B var ensam i fordonet.
Han använde bilbälte. Förare B
intervjuades per telefon 8 dagar
efter olyckan. Han var då märkbart
berusad och inte särskilt samar-
betsvillig trots tidigare kontakt
för att avtala en passande tid. 8
hade vid olyckstillfället ej
möjlighet att kvarstanna på
olycksplatsen.
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Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde i riktning väster-
ut. Cirka 1000 meter före kolli-
sionsplatsen planerade A att göra
ett körfältsbyte med sitt långa
fordon. A upptäckte en större
lucka i det högra körfältet och
markerade med blinkers sin avsikt
att utföra körfältsbyte. Det var
tät trafik på platsen men förare A
uppfattade fordon B bakom sig i
det körfält som A hade för avsikt
att byta till. Förare A uppgav att
B istället för att släppa in A i
körfältet ökade hastigheten och
hängde sig på signalhornet, innan
8 släppte in A framför sig.

Fortsatt

Förare A fortsatte cirka 1000 me-
ter västerut och kom fram till en
korsning. A utför en vänstersväng
och fortsätter i sydlig riktning
cirka 50 meter. Det var vid detta
tillfälle rött i trafiksignalen
och trafiken stod stilla. A hade
nu fordon B på sin högra sida.
Förare B kom in i bussen och en
ordväxling dem emellen utbröt och
enligt A skall B ha hotat honom
med stryk.

Förare B

Förare B färdades i riktning
västerut. Cirka 1000 meter före
kollisionsplatsen befann sig B
strax bakom fordon A i det högra
körfält. A gjorde ett körfältsbyte
och B blev mycket arg på förare
Azs sätt att hantera sitt fordon.
B kände sig trängd av A:s stora
fordon och upplevde att han skulle
bli "manglad" av detta.

utveckling

Förare B färdades bakom A cirka
1000 meter i västlig riktning.
Strax före en fyrvägskorsning
gjorde B ett körfältsbyte till
höger i färdriktning. Han hade för
avsikt att svänga till vänster i
den aktuella korsningen och fort-
sätta i sydlig riktning. B kunde

\ inte uppskatta hur långt han får-
dats i denna riktning innan det
blev stopp i trafiken. Han visste
dock att fordon A befann sig på
hans vänstra sida. B fick nu möj-
lighet att mer direkt tala om för
A att Azs sätt att framföra sitt
fordon både var trafikfarligt och
nonchalant. Förare B sade att han
var vid detta tillfälle mycket arg
på A.
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Olycksförlopp

Förare A

Förare A hade sitt fordon i det

.vänstra körfältet och började sak-'
ta åka framåt när trafiksignalen
slog om till grönt. A hade flera
fordon framför sig och i det högra
körfältet var det också tätt med
fordon. I det högra körfältet
fanns B nästan jämnsides med A.
Förare A uppskattade att hastig-
heten var cirka 10 km/h vid kolli-
sionsögonblicket. A uppgav att
förare B helt utan förvarning
brytit sig in i hans körfält och
fullständigt blockerat detta.
Förare A försökte att bromsa och
väja åt vänster men misslyckades
med detta på grund av kantstenen.
Fordon A körde med höger front in
i B:s vänstra sida ungefär i mit-
ten av fordonet. Förare A kunde
inte tolka förare B:s körbeteende
utan A ansåg att B gjorde en onor-
mal manöver.

Förare B

Förare B befann sig i det mit-
tersta körfältet och hade fordon A
på den vänstra sidan. Efter en
ordväxling med förare A så började
fordonen framför B att åka. B sa
att det gick mycket sakta på grund
av den överbelastade trafik-
situationen på platsen. B bestämde
sig för att byta till det vänstra
körfältet för att längre fram ta
av till vänster och fortsätta sin
färd till arbetet.
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5 . ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det ommåde inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom.övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna

betecknats "nödvändig information".

Förare A måste ha information om att B skall göra intrång i Azs körfält.
Förare B behövde information om att bussföraren inte kan stanna.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Förare A kan inte se B:s blinkers Inte aktuellt.

på grund av "död" vinkel.

Perceptuella begränsningar

Inte aktuellt. Förare B har sannolikt tappat för-
mågan att göra en korrekt bedöm-
ning rörande tillräcklig tidsmar-
ginal samt förare Azs reaktions-
hastighet på grund av dåligt humör.

Kunskapsbegränsningar

Förare A missbedömde helt B:s be- Förare B hade inte insett att den

teende. information han gav förare A om
vilka avsikter han hade var svår-
tolkade. Det vill säga att A kunde
inte förutse att B skulle svänga
in framför A.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A körde i riktning söderut.

.Det blev stopp i trafiken på grund
av rött ljus i trafiksignalen. En
ordväxling med förare B om en ti-
digare situation blev hotfull.
Trafiksignalen slog om till grönt
och A börjar sakta åka då plöts-
ligt B krymper hans fält för fri
körning.

Förare B

Förare B körde i riktning söderut.
Han_har kört ikapp förare A för
att när trafiken stannar till på
grund av rött i trafiksignalen
kliva ur sin bil och säga ett san-
ningens ord till A. Ljuset växlar
om till grönt och B börjar åka
framåt och byter körfält till
vänster och på det viset krymper
han Azs fält för frikörning.

Beslut ochåtgärder

Förare A blev överraskad över B:s
plötsliga körfältsbyte och för-
sökte att svänga till vänster och
bromsa sitt fordon. Detta lyckades
inte utan en kollision inträffade.

Förare B beslöt sig för att byta
körfält trots att han då gav A små
marginaler. Detta i avsikt att
tvinga A att bromsa. B kom för
snävt in i det vänstra körfältet
och en kollision blev oundviklig.
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6. FAKIORER SOM KAN HA.MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKDMST

- Dåligt humör från 8:5 sida. Han har haft svårt att smälta en tidigare tra-
fiksituation, och har behov av att ge igen. E har inte tänkt sig att kolli-
dera utan bara få A att bromsa.

- Dåligt samspel mellan A och B i den tidigare incidenten.

- Rörig trafiksituation på grund av mycket trafik, Vägarbete och trångt med
utrymme för tyngre trafik gör att det ställer stora krav på trafikanternas
inlevelseförmåga och hänsynsfullhet i trafiken. "Saxning" för att få trafik-
rytmen att flyta fint är nödvändigt och i det närmaste en oskriven regel i
stadstrafiken.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A Förare B

Inga personskador. Inga personskador.

Fordon A Fordon B

Mindre karosseriskador, skadad Ej aktuellt.
körriktningsvisare samt skadad
kylare.

8. HYPOTESER, UPPSLAG nu - ÅTGÄRDER

- Undersökning med taxi och busschafförer om den här typen av konflikter bero-
ende av dåligt samspel mellan privatbilist och kollektivtrafik är vanlig.

- Ändra bestämmelser om kollektivtrafiken om att upplåta kollektivkörfältet för
framkörning av bussar i linjetrafik. Komplettering med anvisning i vilka
punkter kollektivkörfältet får lämnas.
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VÅGIRAFIKOLYCKA 117/10 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en till ytan stor cirkulationsplats med tät trafik. En
personbil (fordon A) körde in i cirkulationsplatsen från söder med avsikt att
fortsätta färden norrut. En annan personbil (fordon B) kom från norr och avsåg
att köra igenom c-platsen och fortsätta österut.
Enligt de båda förarna skymdes deras sikt av en lastbil i körfältet till väns-
ter om fordon A. Fordon A körde in i cirkulationsplatsen och kolliderade med
fordon 8 i den sydöstra delen av cirkulationsplatsen.
Olyckan inträffade i dagsljus och i torrt väglag och rubricerades som egendoms-
skada och klassificerades som korsväg-avsväng enligt den officiella olycks-
statistiken.

a

(
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2. TRAFIKSITUATION ocn VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade i en stor cirkulationsplats i tättbebyggt område när ett
fordon på väg in i rondellen kolliderade med ett annat som var på väg ut ur
densamma.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde vid tidig eftermiddagstid. Trots detta ställde fordon sig
i dubbla led i väntan på lämpliga luckor att ta sig in i cirkulationsplatsen.
Genom sin storlek inbjöd platsen till höga hastigheter framför allt vid körning
ut ur denna.
Övervägande personbilstrafik förekom och mycket få fotgängare och cyklister
trafikerade platsen vid denna tidpunkt.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

A färdades norrut på en fyrfältig B färdades söderifrån på enfyr-
genomfartsled med mittskiljeremsa fältig matarled med mittskilje-
och hastighetsbegränsning till 50 remsa. Hastighetsbegränsning var
km/h. Ett hundratals meter före 50 km/h. Han befann sig i vänster
cirkulationsplatsen adderades ett körfält när han nalkades cirkula-
tredje körfält i tillfarten, så tionsplatsen där väjningsplikt
att indelningen blev: de två rådde för fordon på väg in.
vänstra körfälten hade raktfram-
pilar och det högra hade högerpil.
A placerade sig i det mittersta
körfältet.

Siktförhållanden

Sikten var god. Sikten var god.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Den ytstora c-platsen hade två körfält markerats i den cirkulära körbanan. I
tillfarterna varierade antalet körfält mellan två och tre. I Azs körbana var
bredden cirka nio meter, vilket gav en otydlig linjeföring som medförde svår-
ighet att tolka åt vilket håll fordon där var på väg. Väjningslinjen var marke-
rad på ett sådant ställe att fordon placerade där inte gav möjlighet för föra-
ren att överblicka in i cirkulationsplatsen. Därför stod som regel fordon upp-
ställda längre in i c-platsen i en väntposition som bestämdes av körspåren
efter tidigare trafikerade fordon. Körspårens linjeföring antydde att den yttre
kantstenen i B:s körbana låg för långt till höger för att ha den styrande
effekt som den borde ha. Detta konstaterades leda till variation i var fordon i
Azs tillfart placerade sig för bästa möjliga infartsposition.



Bilaga 2

Sid 3 (11)

Trafikanordningar

Dubbla vägmärken "Lämna företräde" i B:s tillfart samt "Övergångsställe" och
"Cirkulationsplats". Zebramarkeringarna var utslitna och väjningslinjerna
slitna. Ledlinje fanns målade endast mellan de två raktframgående körfälten i
A:s tillfart.
Cykelöverfart var markerad i 823 frånfart.

Ljus- och väderleksförhållanden

Våreftermiddag i mellersta Sverige. Växlande molnighet rådde med solen högt i
sydväst.
Temperaturen var cirka +10 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget torrt. Något glassplitter fanns
vid kollisionspunkten. Inga bromsspår synliga.

Sammanfattning

Olycksplatsen som var en till ytan stor cirkulationsplats ställde stora krav på
trafikanterna, dels på grund av stora trafikmängder dels på grund av dess geo-
metri. Den cirkulära körbanas bredd var på vissa ställen så stor att de två
markerade körfälten fick sådan bredd att linjeföringen blev svårtolkad.
Väjningslinjerna var markerade på ett sådant sätt att de inte medgav möjlighet
att överblicka c-platsen i Azs tillfart, vilket ledde till spontant varierade
positioner på väntande fordon där. Flera körfält i tillfarterna kunde medföra
att väntande fordon skymde varandra beroende på storlek och placering.
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3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
'olyckans uppkomst. '

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil, 2 dörrar Fordonsslag: Personbil, 2 dörrar
Fabrikat och typ: Ford Fiesta 1,4i Fabrikat och typ: Opel Calibra 16V
CLX Årsmodell: 1991
Årsmodell: 1989 Senaste kontrollbesiktning: Med
Senaste kontrollbesiktning: Med hänsyn till bilens årsmodell har
hänsyn till bilens årsmodell har den ej genomgått kontrollbesikt-
den ej genomgått kontrollbesikt- ning.
ning. Vägmätarställning: 10080 km
Vägmätarställning: 51553 km

Hjulsystem

Fabrikat och typ: Semperit Hi-Life Fabrikat och typ: Pirelli P600
lika runt om lika runt om
Dimension: 155/70 R13 lika runt om Dimension: 205/55 R15
Mönsterdjup: 5,0-6,5 mm Mönsterdjup: 7,0 mm
Lufttryck: Normala värden Lufttryck: Normala värden

Karosseri

Vänster framskärm och framstöt- Höger bakflygel bakom bakhjulet
fångarens vänstra del var intryckt och bakstötfångarens högra del var
(kollisionsskada). repskadat, (kollisionsskada).

Kommunikation

Vänster strålkastare och körrikt-
ningsvisare var kollisionsskadat.

Skadebeskrivning

Vänster framskärm och stötfång- Repor på höger bakflygel och bak-
arens var intryckt. stötfångarens högra del, bakom
Vänster strålkastare och körrikt- höger bakhjul var skadat.
ningsvisare var skadad.
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Sammanfattning

Fordon A

.Med hänsyn till olyckans förlopp
var fordonets driv- och broms-
system av särskilt intresse. Dessa
var utan anmärkning.

Fordon B

Med hänsyn till olyckans förlopp
var fordonets kommunikationssystem
av särskilt intresse. Detta var
utan anmärkning.
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4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 23 år och tog B-kör-
kort för fem år sedan. Hon hade
tidigare kört bil i liten omfatt-
ning i glesbygdstrafik. De sista
tre månaderna hade hon kört 20
mil/dag, mest stads- och lands-
vägskörning. A ansåg sig var säker
som bilförare men med en svaghet i
stadskörning. Vid olyckstillfället
körde hon en firmabil av märket
Ford som.hon hade haft till sitt
förfogande i tre månader. Tidigare
körde hon en Saab 900.
A passerade någon gång i veckan
platsen där olyckan inträffade.
Hon hade för tre månader sedan
varit inblandad i en liknande
olycka i en cirkulationsplats samt
en avåkning i samband med halka
för fem år sedan.

Förare B

Förare 8 var 26 år och hade haft
AB-körkort i nio år. Han körde
2000-3000 mil/år varav övervägande
delen i tjänsten. B kände sig sä-
ker som bilförare men ville vara
försiktig med att påstå sig vara
en god förare. B hade i det mili-
tära kört lastbil och buss.
Han hade även flygcertifikat.
B körde vid olyckstillfället en
Opel som han hade lånat och kört
med cirka en halvtimme. B ägde en
Peugot 405 som han hade haft i två
ar.
Platsen där olyckan inträffade
passerade B dagligen.
B hade tidigare råkat ut för två
lättare sammanstötningar i cirku-
lationsplatser.

Uppgifter om resan

Förare A uppgav att olyckan in-
träffade kl. 13.05 och att hon
startade resan fem minuter tidi-
gare. Hon hade ätit lunch och var
på väg till sitt arbete. A uppgav
att hon vid tillfället inte hade
speciellt bråttom. Hon uppskattade
sin medel- och topphastighet till
50 km/h.

Förare B startade resan kl. 12.30
och han gjorde en provtur med det
aktuella fordonet. B hade ingen
brådska och inte heller något
fastställt mål för resan. Senare
under eftermiddagen skulle 8 vara
på arbetet. Han uppskattade sin
medelhastighet lite över 50 km/h
och topphastigheten cirka 70 km/h.
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Uppmärksamhetsnivå

Förare A

.Förare A hade natten före olyckan

sovit i sju timmar. Den senaste
veckan hade hon sovit mycket mer
än vad hon normalt brukade göra. A
hade innan hon startade sin resa
sysslat med normala arbetsrutiner
och varit på en lunchrestaurang i
närheten. Hon var frisk och an-
vände inte någon typ av farmaka. A
uppgav att hon konsumerat alkohol
fyra dagar innan olyckan i form av
vin och öl till maten. Vidare upp-
gav A att hon för tillfället inte
hade några problem av den stor-
leksordningen att de kunde ha di-
straherat henne under körningen.
Alldeles innan olyckan inträffade
tyckte hon sig känna igen en be-
kant i en annan bil som hon mötte.
A ansåg att platsen där olyckan
inträffade var mer krävande än den
omgivande trafikmiljön. Skälet
till det var enligt henne att
platsen var en cirkulationsplats.
A sade att hon inte distraherats
av något vare sig i eller utanför
fordonet.
Fordonet var utrustat med bilradio
och telefon men ingetdera var
påslaget.

Förare A hade ingen passagerare i
fordonet. Hon använde bilbälte.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit gott i ungefär sju timmar
och uppgav att det är hans normala
sömnbehov. Den senaste veckan hade
sömnen varit normal. Tidigare un-
der dagen hade B arbetat med ordi-
narie arbetsuppgifter utan stress.
B var frisk och åt inte någon typ
av farmaka och var nykterist.
Förare B uppgav att han för till-
fället inte hade några problem av
den storleksordningen att de kun-
nat påverka hans körning. Vidare
sade B att han hade haft en högre
körmedventenhet än normalt på
grund av att han körde en ny bil
som han lånat. Omedelbart innan
olyckan hade B inte tänkt på något
särskilt. I bilen fanns bilradio
men den var inte på. B ansåg att
den aktuella platsens trafikmiljö
var något mer krävande än tidigare
miljöer. Orsaken till detta skulle
vara att platsen var en komplice-
rad trafikplats med många tillbud
i låga farter enligt B.
Det hade inte funnits något vare
sig i eller utanför fordonet som
distraherat B. Vid olyckstillfäl-
let uppskattade B sin hastighet
till 30 km/h.

Övrigt

Förare B var ensam i fordonet och

han använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

Förare A körde med låg hastighet
in mot cirkulationsplatsen söder
ifrån för vidare färd norrut. Hen-
nes sikt till vänster skymdes av
en lastbil. A såg att det fanns
andra trafikanter i och omkring
c-platsen. A uppgav att hon var
extra försiktig när hon skulle
igenom.en trafikmiljö som denna,
hon poängterade att hon tyckte det
var svårt att färdas i rondeller.

Förare B körde cirka 30 km/h i
cirkulationsplatsen norrifrån och
skulle vidare österut. B befann

sig i cirkulationen och såg bland
annat en lastbil och att det fanns
fler fordon bakom denna. B räknade

med att dessa fordon skulle lämna

honom företräde.



-Bilaga 2

Sid 8 (11)

Fortsatt utveckling

Förare A

Förare A hade för avsikt att ta
sig igenom cirkulationen ett halvt
varv och fortsätta i östlig rikt-
ning. Hon uppgav att hon var med-
veten om sin svaghet att köra i
denna speciella trafikmiljö och
var därför mer vaksam när hon när-
made sig c-platsen. Cirkulations-
platsen hade i sin närhet över-
gångsställen som korsade de an-
slutande tillfarternas körfält.
Gångtrafikanter och cyklister pas-
serade utan ljusreglering platsen
vilket ytterligare bidrog till att
göra platsen rörig.

Förare B

Förare B hade för avsikt att från
en nordlig tillfart göra en väns-
tersväng och fortsätta österut.

Olycksförlopp

Förare A kom körande fram till
cirkulationsplatsen och hade sitt
fordon placerat i det mittersta
körfältet. På vänstra sidan hade A
en lastbil vilken till stor del
skymde hennessikt till vänster.
Fordonen stod stilla och avvaktade
lämpligt tillfälle att köra in i
cirkulationen. Med låg fart börja-
de trafiken röra sig framåt och
förare A hade lastbilen till väns-
ter om sig. Förare A sade att far-
ten var låg, exakt på km/h kunde
hon inte uppge. Plötsligt upptäck-
te A att lastbilen bromsat för att
släppa fram ett fordon B som fanns
inne i cirkulationen. Förare A
försökte att bromsa men fordonen
kolliderade med varandra. A sade
att fordon B markerade och redan
var på väg i östlig riktning och
att hon trodde att förare B skulle
stanna och låta henne passera för-
bi. Hon visste inte om båda fordo-
nen befann sig inne i cirkulatio-
nen samtidigt eller om hon inte
kommit in i den än när olyckan
inträffade.

Förare B befann sig i cirkula-
tionen och hade sitt fordon pla-
cerat i det högra körfältet. B
hade kommit från den norra till-
farten och skulle köra ut på den
östra frånfarten. Förare B såg en
lastbil i den södra tillfarten och
att det fanns fordon bakom den. B

räknade att trafiken som skulle in

i cirkulationen skulle lämna honom
företräde. Lastbilen stannade för

att B skulle kunna köra förbi men
ett fordon A kommer för långt in i
cirkulationen och sammanstöter med

B:s fordon.

Förare B:s hypotes om olyckan var
att förare A skulle ha avvaktat

sin inkörning i rondellen då tra-
fiken i denna skymdes av last-
bilen.
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5 . ANALYS av HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av enmodell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats nödvändig information".

_För förare A krävs information om att förare B befinner sig i rondellen.

För förare B krävs information om att förare A inte har för avsikt att stanna.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Förare A hade begränsad sikt av en Lastbilen skymde till stor del
lastbil i det vänstra körfältet. sikten, men B uppfattade att det
Sikten till vänster var av största fanns fordon bakom lastbilen.

vikt för infart i rondellen. Last-
bilen hade utgjort sikthinder både
under färden mot och in i cirkula-

tionsplatsen.

Perceptuella begränsningar

Inte aktuellt. Inte aktuellt.

Kunskapsbegränsningar

Förare A behärskade inte till ful- Förare B borde med hjälp av tidi-
lo reglerna för körning i cirkula- gare erfarenheter ha insett svå-
tionsplats. righeten att bli upptäckt av fö-

rare A.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A avsåg att passera rakt
'genom rondellen. Hon har sikthin-
der till vänster på grund av en
lastbil och avser att passera ge-
nom cirkulationen i skydd av den-
na. Utav denna anledning så an-
vänder hon sig av lastbilens fält
för frikörning. A förlitar sig på
lastbilens skydd och brister där-
för i observans på dess framfart
och sedan plötsliga stopp.

Förare B

Förare B ser bland annat en last-

bil på väg in i rondellen. Last-
bilen stannar och avser att lämna

företräde för B. Plötsligt kommer
fordon A fram bakom lastbilen och

krymper B:s fält för fri körning.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att pas-
sera in i rondellen. När fordon 8

dyker upp befinner hon sig så nära
detta fordon att hon inte hinner

att bromsa varför hon kör in i

sidan på fordon B.

Förare B beslutar sig för att pas-
sera lastbilen och de andra fordo-
nen för att fortsätta i östlig
riktning.
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6. FAKIORER SGM.KBN HA.MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKDMST

- Cirkulationsplatsens storlek och otydliga linjeföring.

1- Azs osäkerhet i cirkulationskörning.

- B:s brist på fantasi om förväntade fordonsrörelser bakom lastbilen.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A

Inga personskador.

Fordon A

Vänster framskärm och stötfångare
var intryckt. Vänster strålkastare
och körriktningsvisare var skadat.

Förare 8

Inga personskador.

Fordon B

Repor på höger bakflygel och bak-
stötfångarens högra del, bakom
höger bakhjul.

8. momszn, UPPSLAG m - ÅTGÄRDER

- Tydligare linjeföring vad gäller linjemarkeringar och kantstenar.

- Översyn och uppdatering av förändrade trafikförhållanden.
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VÅGTRAFIKOLYCKA 116/5 s

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade på en lokalgata i ett äldre villaområde.

Förare A färdas västerut på lokalgatan. Förare B ämnar från en Villafastighet
köra ut på lokalgatan och svänga österut.

Fordonen kolliderar och skadorna är så omfattande att båda fordonen måste bär-
gas från platsen.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som egendomsskada. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som "korsväg-avsväng".
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2. TRAFIKSITUATION ocn VÅGHILJÖ

Olyckan inträffar på en lokalgata, när en bil kör ut från en tomt och kolli-
derar med en passerande bil.

Trafiksituation

Mycket låg trafik råder på lokalgatan, men en viss smittrafik förekommer på
morgnarna. Eftersom gatan kantas av villabebyggelse finns oftast inga fordon
parkerade på körbanan. Trots gatans ringa längd, ca 200 m, är hastigheten,
enligt de boende, på trafiken ofta 50 km/h eller högre. Man har sedan länge
önskat nedsättning av tillåten hastighet till 30 bm/h.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A färdas västerut på en lokal-
gata av 6,3 m bredd. På båda sidor
finns 1,5 m breda gångbanor som i
bakkant avgränsas av en häck, ca 1,10

m hög. Vid utfarterna från villatom-
terna är kantstenen 10 cm hög och av-
fasad. Inga parkerade fordon finns på
körbanan. Hastighetsbegränsningen är
50 km/h.

Fordon B

Fordon B kör ut från tomten genom en
ca 3 m bred öppning i den längs gång-
banan löpande häcken för vidare färd
österut. Skyldighet att lämna före-
träde åt fordon på vägen råder.

Siktförhållanden

Vägen är rak och inga siktskymmande
föremål finns på körbanan. De längs
gångbanans bakkant löpande häckarna
skymmer eventuella aktiviteter på
villatomterna, som t ex lekande barn,

djur mm.

Med fronten i linje med kantstenen
har fordon st förare en ungefärlig
siktsträcka på 10 m. Sikten åt väns-
ter skyms dels av häcken, dels av en
soptunna. Föremål högre än 1,10-1,20
m syns dock längs hela gatan, dvs
taklinjen på en personbil syns men
inte strålkastarna.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Se rubriken "Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten".

Trafikanordningar

Utöver belysningsstolpar i gångbanans bakkant finns inga särskilda trafikan-
ordningar.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårmorgon i Mellansverige med sol i sydost. Ingen nederbörd. Temperatur ca
+2°C.
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Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen är ljus asfalt och väglaget är torrt. Viss ansamling av sand
vid kantstenen. Bromsspår från fordon A uppmätta till 7,6 m. Ca 2 dm långa
sladdspår finns från fordon st framhjul. Glassplitter och andra fordonsdetal-
jer finns inom ett ca 10 m långt område väster om kollisionspunkten.

Sammanfattning

Platsen för olyckan erbjuder goda siktförhållanden för den som färdas på lokal-
gatans körbana och gångbanor. Genom gatans lokalisering förekommer smittrafik
som erfarenhetsmässigt håller, i förhållande till annan trafik, högre hastig-

het. Då tillåten maxhastighet är 50 km/h, är marginalerna små att hinna upp-
märksamma eventuella aktiviteter på de angränsande villatomterna, som t ex
lekande barn mm. Vid utfart från villatomterna råder mycket begränsade siktför-
hållanden pga de 1,10 m höga häckarna.
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3. FORDON

Fordon A

Fordonen har kontrollerats enligt
särskilt redovisat schema. I texten
nedan redovisas endast fynd av brist-
fälligheter eller annat som har be-
dömts avvika från ett normalt för-
hållande eller på annat sätt kunnat
ge upphov/bidragit till olyckans upp-
komst.

Fordon B

Fordonen har kontrollerats enligt
särskilt redovisat schema. I texten
nedan redovisas endast bristfällig-
heter eller annat som har bedömts
avvika från ett normalt förhållande
eller på annat sätt kunnat ge upp-
hov/bidragit till olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Volvo 245
Årsmodell: 1990
Senaste kontrollbesiktning: På grund
av fordonets årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 17490 km

Stomme

Länkarm höger fram krökt.

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Volvo 745
Årsmodell: 1991
Senaste kontrollbesiktning: På grund
av fordonets årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.
Vägmätarställning: 4601 km

Främre sidobalkarna krökta.

Däckutrustning

Fabrikat och typ: Michelin MX på
samtliga hjul
Dimension: 185R14 på samtliga hjul
Ringtryck: 1,9 Kp/cm2 i vänster fram-
hjul 1,8 Kp/cm2 i höger framhjul 2,6
Kp/cm2 i vänster bakhjul 2,5 Kp/cm2 i
höger bakhjul
Mönsterdjup: 7,8-7,9 mm vänster fram
6,8-7,4 mm höger fram 8,0-7,8 mm
vänster bak och 7,8-8,2 mm höger bak.

Fabrikat och typ: Gislaved Speed
190.65 T
Dimension: 185/65R15
Ringtryck: 2,0 Kp/sz i framhjulen
2,1 Kp/cm2 i bakhjulen
Mönsterdjup: Ej uppmätt, däcken i det
närmaste fabriksnya.

Bromssystem

Skivbromsar på samtliga hjul. Begrän-
sad kontroll har utförts. Hög- och
lågtrycksprov samt kontroll av an-
sättning och lossning har gjorts utan
anmärkning. Pedalvägsreserven uppmät-
tes till 75 % av pedalvägen.

Skivbromsar på samtliga hjul. Begrän-
sad kontroll har utförts. Hög- och
lågtrycksprov samt kontroll av an-
sättning och lossning har utförts
utan anmärkning. Pedalvägsreserven
uppmättes till 75 % av pedalvägen.
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Karosseri

Fordon A Fordon B

Stänkskärm höger fram skadad. Strål- Kylarmaskering och stötfángare sak-
kastare, körriktningsvisare och par- nas. Motorhuv och höger främre stänk-
keringslykta höger fram skadade. skärm demolerade.

Kommunikation

Ljusomkopplaren i position "0", d v 3 Funktionen har ej undersökts på grund
vid start av motorn tändes halvljus av kortslutning. Vänster strålkastar-
och parkeringsljus. glas saknas, höger strålkastare och

körriktningsvisare med parkeringsljus
bortslitna.

Provkörning

Har inte utförts på grund av kolli- Har inte utförts på grund av kolli-
sionsskadorna. sionsskadorna.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet är Med hänsyn till olyckans händelseför-
det av särskilt intresse att kontrol- lopp är det av särskilt intresse att
lera fordonets belysning och färd- kontrollera fordonets bromssystem.
bromssystem. Vid kontroll var dessa Vid kontroll var dessa utan anmärk-
utan anmärkning. ning.
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4. TRAFIKANT

Bakgrund
Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A är en 37-årig man. Han har
haft körkort med behörighet A i 21
år, AB i 19 år och ABCE i 17 år. Han
kör 2000-3000 mil per år, mestadels i
tjänsten. Vid olyckstillfället körde
han en Volvo 245 av årsmodell 1990,
vilken han har haft i ett år. Förare
A har som fritidsintresse att köra
dragracing, vilket bidrar till att
han känner sig som en säker bilför-
are. Förare A har aldrig tidigare
råkat ut för en trafikolycka.

Förare B

Förare B är en 54-årig man. Han har
haft körkort i 36 år med behörighet
AB. Han arbetar som säljare och kör
ca 4500 mil per år. Vid olyckstill-
fället körde förare B en Volvo 745 av
årsmodell 1991. Bilen var en leasing-
bil som han har haft i tre veckor.
Han körde tidigare en Volvo 245. Han
ansåg sig känna sin nya bil väl och
uppfattar sig som en säker bilförare.
Förare B har tidigare varit ute för
tre trafikolyckor, den senaste var
för fem år sedan.

Uppgifter om resan

Förare Ahade startat resan hemifrån,
till sonens närliggande skola, kl
08.05. Han hade nyss stigit upp ur
sängen innan avfärden. Olyckan in-
träffade på väg hem från skolan. Han
hade ej bråttom men skulle hem för
att klä de övriga barnen för att se-
dan köra dem till dagis. Han uppger
att han vid kollisionen höll på att
accelerera och bedömde att hastig-
heten var 25-30 km/h.

Förare B hade just startat för att
köra ut från tomten och vidare svänga
vänster för att senare komma till
arbetet. Han hade ej bråttom utan såg
fram emot en "lugn och fin dag". Han
uppgav att han vid olyckstillfället
höll en mycket låg hastighet.

Uppmärksamhetsnivå

Förare A hade natten före liksom
veckan tidigare sovit gott. Han hade
strax innan avfärden till skolan sti-
git ur sängen. Han använder ingen typ
av farmaka och förtärde alkohol se-
nast tre dagar före olyckan. Han upp-
gav att han inte har personliga prob-
lem som kan ha påverkat hans uppmärk-
samhet. Han sade sig inte heller ha
distraherats av något vare sig utan-
för eller i bilen, men sade att han
är morgontrött. Han satt och funde-
rade på kommande sysslor i hemmet.
Förare A ansåg att trafiksituationen
på gatan var krävande. Det är trångt,
mycket barn samt många häckar, som
skymmer sikten. ,

Förare B hade natten före liksom ti-
digare under veckan sovit gott. Han
hade tidigare under morgonen ätit
frukost. Förare B använder ingen typ
av farmaka och förtärde alkohol se-
nast för ca 2 veckor sedan. Han upp-
gav att han inte har personliga prob-
lem som kan ha påverkat uppmärksam-
heten. Han kunde inte erinra sig att
han funderat på något vid olyckstill-
fället. Han var inte distraherad av
något i eller utanför bilen. Förare B
ansåg inte att trafiksituationen var
krävande.
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Övrigt

Förare A

Förare A färdades ensam i bilen. Han

använde bilbälte. Enligt förare A
låste ej bältet vid kollisionen. Bi-
len var utrustad med radio, vilken ej

var på vid olyckstillfället.

Förare B

Förare B färdades ensam i bilen. Han
använde bilbälte vid kollisionen.
Bilen var utrustad med radio samt
handsfree telefon. Ingen av dessa var
påslagna vid olyckstillfället.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituationen före olyckan

Förare A körde i riktning västerut.
Han såg inga andra fordon på vägen
och uppfattade inte några hinder på
vägen.

Förare B hade bilen parkerad på tom-
ten, med bilens front mot gatan. Han
uppgav att sikten åt vänster var nå-
got skymd av en häck samt grannens
soptunna. Beroende på årstiden var
häcken vid detta tillfälle utan blad
och då ett mindre sikthinder. Förare
B uppgav att han inte hade sett några
andra fordon på vägen.

Fortsatt utveckling

Förare A sade att han kört 25-30 km/h
vid kollisionen. Han sa att den låga
hastigheten berodde på morgontrötthet
och att han därför körde sakta. Dess-
utom var han medveten om alla barn i
trakten. Förare A avsåg att följa
vägen väster ut, förbi förare st,
tillsynes, parkerade fordon.

Förare B rullade sakta framåt efter
att "reflexmässigt" kontrollerat att
gatan var fri från övriga trafikan-
ter. Förare B sade att det brukar
vara fritt att köra ut. Han lät for-
donets framhjul rulla ner för trotto-
arkanten och uppfattade då ett acce-
lerarande motorljud. Förare B upp-
täckte därefter fordon A nära vägens
högra kant.

Olycksförlopp

Förare A blev överraskad när fordon B
helt plötsligt rullade ut i gatan.
Han bromsade och försökte styra undan
åt vänster, men det var försent. Fö-
rare A körde in i fordon B:s front.
Förare A ansåg att orsaken till
olyckan var att förare B var okon-
centrerad. Förare A påpekade även att
förare B kan ha haft skymd sikt åt
vänster av häcken. Förare A ansåg att
olyckan eventuellt kunde ha undvikits
om förare B inte haft skymd sikt av
häcken.

Förare B upptäckte inte fordon A för-
rån han redan rullat ut en bit i ga-
tan. Det som gjorde att han upptäckte
fordon A var ljudet från en accelere-
rande motor. Han sade sig inte ha
någon möjlighet att undvika olyckan.
Fordon A körde in i fordon B. Förare
B ansåg att olyckan troligen berodde
på att han hade skymd sikt åt vänster
i kombination med att förare A höll
nära vägens högerkant. Förare B hade
inga ideer om hur olyckan skulle ha
kunnat undvikas.
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5. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmdljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation. -
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avnsitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m.m liksom övöriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B tänkte köra ut på vägen.

För förare B krävs information om att fordon A fanns på vägen och närmade sig
för att passera förare st tomtutfart.

Informationsbortfall

Sikthindrens inverkan

Förare A Förare B

Även om förare A inte säger sig ha
några sikthinder hade han lättare
kunnat observerat förare B om inte
häcken och soptunnan funnits. Det
kvarstår att förklara varför han hade
så hög hastighet.

Förare B hade skymd sikt åt vänster
av häcken och soptunnan, varför han

inte utan svårighet kunde upptäcka
fordon A. Det kvarstår att förklara
varför han tog för givet att sikt-

Perceptuella begränsningar

Förare Azs morgontrötthet kan ha bi-
dragit till att han inte upptäckte
fordon B i tid.

Ej aktuellt.

hindret inte kunde dölja ett fordon.

\
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Kunskapsbegränsningar

Förare A

Trots att förare A sade att han var
medveten om alla barn i området hål-
ler han en relativt hög hastighet.
Detta tyder på en låg förväntan att
det ska komma någon. Dessutom har han
en förväntan att om det kommer någon
ska de lämna honomföreträde.

Förare B

Förare B kör dagligen ut sin bil från
tomten. Det kommer sällan trafik på
vägen och han har därför en låg för-
väntan att det ska förekomma hindran-

de trafik.

Trafikantens strukturering och tolkning

Förare A färdas väster ut på väg hem.
Han har en låg förväntan att det
skall förekomma trafik från utfarter-
na och i den mån det förekommer, för-
väntar han att de ska lämna honom
företräde. Förare A upplever därför
ingen begränsning i sitt fält för
fri körning. Helt plötsligt ser han
fordon B köra ut på gatan.

Beslut och

Förare A bromsar och styr undan åt
vänster, men det är ej tillräckligt
för att undvika kollisionen. Broms-
spåren efter fordon A uppmättes till
7.6 meter.

Förare B är på väg ut ifrån sin tomt
för att svänga vänster. Genom en re-
flexmässig kontroll uppfattar han att
gatan är fri från övriga trafikanter.
Förare B kör sakta nedför trottoaren
med framhjulen.

åtgärd

Förare B hör fordon Azs motorljud och
observerar bilen nästan i kollisions-
ögonblicket. Förare B har inga möj-
ligheter att undvika olyckan då kol-
lisionen sker i samma ögonblick som
han upptäcker fordon A.
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6. FAKTORER SOM.KAN HA.MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKOMST

Förare Azs höga hastighet bidrar till att förare B har sämre möjlighet att
upptäcka fordon A, men också till att förare A har svårare att hinna vidta
en åtgärd för att undvika kollisionen.

Förare Azsmorgontrötthet innebar en sämre koncentration och han hade därmed
svårare att upptäcka fordon B.

Förare A och förare B hade låg förväntan på att andra trafikanter kunde
förekomma. De var båda vana vid trafikmiljön. Deras fält för fri körning
brukar ej begränsas. De förutsatte därför det även denna gång.

Fordon Azs färg var densamma som häcken utmed tomtgränsen. Detta kan ha för-
svårat för förare B att upptäcka fordon A.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Fordon A Fordon B

Inga personskador. Chassi och karos- Inga personskador. Skadad framvagn,
seri framför A-stolarna skadat. Kyla- strålkastare, körriktningsvisare,

re samt viss kringutrustning i motor- stänkskärm och stötfångare.
utrymmet skadat.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅTGÄRDER

Siktröjning är en nödvändig åtgärd. Häckarna är 1,10 m höga. Detta är ett
generellt problem i området.

Förare B har svårt att upptäcka fordon A bl a på grund av skymd sikt. Ett
sätt att öka upptäckbarheten av fordon är att placera varselljusen i fordo-
nens taklinje.

Med rådande trafikmiljö är enlägre hastighetsbegränsning att föredra, even-
tuellt i kombination med någon form av fysiska hastighetsdämpande åtgärder.

Förarna passerar här dagligen och de har "lärt sig" att deras fält för fri
körning sällan begränsas. I vilken utsträckning olyckor av denna typ beror
på att man har "vant sig" vid vad man kan förvänta sig i olika trafiksitua-
tioner och på att man låter en sannolikhet gå mot noll, d v 5 sällan blir
lika med aldrig vet man ej.
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VÄGTRAFIKOLYCKA 115/1 S

1. OLYCKSTYP

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning. En personbil (fordon A)
färdades norrut på en huvudled med två körfält i vardera riktningen. Hastig-
heten var begränsad till 70 km/h. Strax söder om den från väster anslutande
vägen pågick bärgning. Bärgningsbilen körde in på körbanan och föraren av
fordon A svängde till vänster och körde i samband därmed på en refug. Bilen
fick sladd och voltade ned i diket till höger i färdriktningen.
Olyckan inträffade i dagsljus och torrt väglag. Olyckan rubricerades som egen-
domsskada och klassificerades som singelolycka enligt den officiella olycks-
statistiken.

h
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' 2. TRAFIKSITUATION ocn VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade i ett trevägsskäl, med den genomgående vägen i nord-sydlig
riktning. I Öster löpte en bergvägg.

Trafiksituation

Måttlig trafik rådde i korsningen så att köerna avvecklades i varje signal-
omlopp. Hastigheten 70 km/h överskreds som regel vid färd rakt igenom kors-
ningen enligt väghållarens uppgift.
Relativt stor andel var tung trafik.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A

Fordon A färdades norrut på en fyr-
fältig huvudled med mittskiljeremsa.
Hastighetsbegränsningen 70 km/h råd-
de. Ca 70 m söder om.korsningen vid-
gades körbanan till tre körfält genom
att en vänstersvängsficka tillkom.
Vägen gick i en svag högerkurva med
ett backkrön strax söder om korsning-
en. Till höger löpte en bergsbeskär-
ning längs korsningen.

Fordon B

Fordon 8 var i färd med att lämna
huvudledens vägren för vidare färd
norrut.
Vägrenen var 1,5 m bred och det rådde
stoppförbud.

Siktförhållanden

Fordon A låg i vänster körfält och
hade relativt begränsad sikt genom
korsningen på grund av vägens geome-
tri med kurva och lutning. Med fordon
i höger körfält begränsades sikten
ännu mer.

Förare B hade begränsad sikt bakåt på
grund av vägens geometri.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen var en trevägskorsning med signalreglering. I nord-sydlig riktning gick
en fyrfältig huvudled och i korsningen anslöt en väg västerifrån. Vänstersväng-
ande från huvudleden reglerades separat med eget körfält och körfältsskiljande
refug med signalstolpe, placerad några meter bortom stopplinjen. I mittskilje-
remsan fanns avbärarräcken och mellan dem belysningsstolpar. I korsningen var
ndttremsan försedd med kantsten.

Vägmarkeringarna var slitna. Stopplinjerna var nästan borta.

Grusansamling vid ovannämnda refug dolde delvis körfältsmarkeringarna. Kör-
fältsvägvisning satt på gångviadukten strax söder om korsningen. Vid viadukten
löpte också ett avbärarräcke i vägrenskanten, vilket delvis var demolerat på
grund av tidigare påkörning.
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Trafikanordningar

Belysningsstolpar mellan avbärarräcken i mittremsan.
Vägvisning i portal (gångviadukt).
Övrig skyltning på huvudleden:

_ - huvudled
- stoppförbud
- 70 km/h.
Inga räcken mot den i öster löpande bergvåggen. Istället fanns ett ca 3 m djupt

dike med en bredd av ca 5 m från körbanekanten till berget. Inga andra fasta
föremål som t ex belysningsstolpar fanns på vägrenen eller i diket.
Trafiksignalen var försedd med dubblerade lyktor på höga stolpar och var tra-
fikstyrd. Trafiksignalen var vid olyckstillfället i funktion.

Ljus- och våderleksförhållanden

Vårförmiddag i Mellansverige med soldis och sydostlig vind.
Ingen nederbörd.
Temperaturen är +9°C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt. Väglaget var torrt. Vägmarkeringarna var slit-
na. Vid den påkörda refugen fanns en grusansamling som delvis dolde vägmarke-
ringen. Ingen spårbildning i körbanan.
Sladdspår uppmättes till 44 m. Gummirester och slagmårke fanns på den påkörda
refugens södra kantstensspets.

Sammanfattning

Olyckskorsningen hade trafikteknisk normal standard. Men det faktum.att den ge-
nomgående huvudleden dels passerar ett backkrön strax söder om korsningen, dels
går i en högerkurva norrut i kombination med höga hastigheter, gjorde att sikt-
sträckorna ofta inte var tillräckliga.
Vägmarkeringarna var slitna och en grusansamling dolde en körfältsskiljande
målningslinje några meter före den påkörda refugen, som hade normal ej avfasad
kantsten. Denna körfältsskiljande refug med signalstolpar finns normalt inte i
modern utformning av korsningar. Det är troligt att projektören har valt denna
utformning för att tydligt kanalisera trafiken under rådande begränsade sikt-
förhållanden.
Gummirester och slagmärke på refugens södra kantsten tyder på att den blivit
påkörd.
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3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A

Fordonsslag: Personbil kombi.
Fabrikat och typ: Toyota Camry
Touring.
Årsmodell: 1990.
Senaste kontrollbesiktning: Med hän-
syn till bilens årsmodell har den ej
genomgått kontrollbesiktning.

Däckutrustning

Fabrikat
och typ: Good Year Ultra Grip.
Dimension: 175/70 R 14.
Ringtryck: vä framhjul lufttomt

hö 2,0 bar
vä bakhjul lufttomt
hö " 1,9 bar

Mönsterdjup: vä framhjul 5,2 mm
hö " 7,2-8,l "
vä bakhjul 7,8-8,l "
hö 7,4-8,0 "

Vänster framhjuls luftevakuering har
sannolikt inträffat under olycksför-
loppets senare del då däcket har
krängts ur sitt ursprungliga läge.
Vänster bakhjuls luftevakuering har
inträffat då fälgen deformerades mot
refugen.

Skadebeskrivning

Fordonsskador: Taket var intryckt.
Karosseriskador på såväl höger som
vänster sida. Vindruta samt samtliga
rutor bakom B-stolparna var skadade.

Sammanfattning

Med hänsyn till olyckans förlopp har det lufttomma bakhjulet försvårat förarens
möjligheter att kontrollera fordonet vid den uppkomna sladden. Fordonet har
inte provkörts.
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4. TRAFIKANTER

Bakgrund
Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A var 37 år och hade haft kör-
kort i 19 år.
A körde ungefär 1000 mil/år mest fri-
tidsresor. Han ansåg sig vara mycket
van som bilförare. A körde vid
olyckstillfället en Toyota Camry
Touring som han ägt i ett års tid.
Tidigare körde han en Saab 900. A
ansåg sig ha normal vana vid det
aktuella fordonet. Han passerade
platsen för olyckan nuförtiden nästan
aldrig. Men tidigare minst två gånger
per dag i flera års tid. Han sade att
han mycket väl kände till denna
plats. Han hade för 17 år sedan varit
inblandad i en olycka.

Uppgifter om resan

Förare A hade startat sin resa från
bostaden kl 9.00. Olyckan inträffade
kl 9.20. Han var på väg för att lämna
av hustrun vid hennes arbetsplats.
Därefter skulle han vara på ett möte
kl 9.30. Detta möte hade blivit tidi-
garelagt med 30 min. A uppskattade
sin medelhastighet under resan till
60 km/h och tOpphastigheten till
ungefär 80 km/h.
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Uppmärksamhetsnivån

Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan 22.00 och 6.15 och upp-
gav att den gångna veckans sömn varit
7 timmar/natt. Den aktuella dagen
hade han försovit sig. Han ansåg inte
att detta skulle ha påverkat honom på
annat sätt än att han kände sig mer
utvilad. A var frisk och åt inte nå-
gon medicin. Senaste alkoholintaget
var två dagar tidigare. Han ansåg
inte att han hade några problem av
den storleksordningen att de kunde ha
distraherat honom under körning.
Stämningen i bilen var avspänd. Strax
innan olyckan uppgav han att han
tänkte på det framflyttade mötet han
skulle till. Förare A ansåg inte att
platsen där olyckan inträffade var
mer krävande än den omgivande tra-
fikmiljön. Han uppgav att han inte
hade distraherats av något vare sig i
eller utanför fordonet.

Övrigt

Förare A hade en passagerare i bilen.
Han använde bilbälte. Passageraren
uppgav att hon inte haft bilbältet på
sig.

Trafikanternas beskrivning
Trafiksituation före olyckan

A körde i riktning norrut med en bas-
tighet mellan 65-80 km/h. Han hade
inget fordon framför sig, men A note-

rade att det fanns medtrafikanter i
det högra körfältet. Dessa höll en
något lägre hastighet än vad A själv
gjorde.

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att fortsätta norrut.
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Olycksförloppet

Förare A

När A avsåg att passera de fordon som
fanns i det högra körfältet svängde
de över i hans körfält. I det ögon-
blicket blev han varse att det på
vägrenen till höger pågick bärgning.
A upplevde att han måste göra en
vänstersväng för att ge plats åt for-
donen i det högra körfältet. A upp-
täckte att han höll på att köra in i
en refug, för att undvika detta styr-
de A åt höger för att klara däcken
från refugkanten. Denna manöver
lyckades inte, utan vänstra bakhjulet
slog i refugkanten med full kraft. A
uppgav att han inte hunnit bromsa,
samt att bilen efter kollisionen med
refugen blivit omöjlig att styra.
Fordonet gjorde en kraftig gir och
voltade ned i ett dike intill en
bergvägg. Fordonet blev liggande på
taket med fronten i sydlig riktning.
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S. ANALYS AV HÄNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna
olycka. Analysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö,
fordon m m tillhandahåller all den information som krävs för att en
trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna in-
formation.
Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspe-
let mellan en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, spe-
ciellt hur t ex en fordonsförare kan ta upp och hantera information
från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och fordon samt hur han
kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet
av förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskriv-
ningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -
d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redo-
görelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt
II - Analysmetod.
Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av
trafiksituation, händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data
preciseras vilken information som är kritisk i detta fall. Det vill
säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel mellan
förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna
betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att bärgning pågår på vägrenen och de avser
att köra ut på huvudleden. Dessutom krävs information om att vänstra körfältet
tar slut i en refug.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A

Förare A har delvis begränsad sikt
beroende av vägens geometri med svag
kurva åt höger och lutning, vilket
har medfört att förare A inte sett
bärgningsarbetet.

Perceptuella begränsningar

Förare A uppger att han försovit sig
men att detta faktum enbart påverkat
honom så att han kände sig mer ut-
vilad. Han säger också att han fått
besked om att ett möte som han skulle
på på morgonen hade blivit tidigare-
lagt med 30 minuter. Dessa faktorer
har enligt honom ej påverkat honom
negativt, men det är troligt ändå att

_ anta att detta har varit en distrak-
tion för honom. Han ser inte refugen
på grund av uppmärksamhetsbrist.
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Kunskapsbegränsningar

Förare A

Ej aktuellt.

Strukturering och tolkning

Förare A kör längs huvudleden i det
vänstra körfältet med en hastighet av
ca 65-80 km/h. Han har ett fält för
frikörning framför sig men medtra-
fikanter finns i det högra körfältet.
De fordon som finns i det högra av de
två körfälten till höger om förare A,
upplever A att de gör intrång i hans
fält för fri körning. Han uppmärk-
sammar strax därpå att det fält för
fri körning framför honom nu be-
gränsas av en refug.

Beslut och åtgärder

I och med att förare A upptäcker re-
fugen rakt framför honom gör han en
undanmanöver åt höger. Detta för att
räta upp fordonet och undvika att
köra upp pårefugen och därmed skada
fordonets vänstra framhjul. Istället
sammanstöter det vänstra bakhjulet i
refugens kant och bilen blir manöver-
odugligt. Därefter sladdar fordonet
över körbanan till höger sida. Förare
A säger att han inte hann bromsa för
att få ner farten.
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6. FAKTORER SOM KAN HA MEDVERKAI TILL OLYCKANS UPPKOMST

- Förare A var väl förtrogen med vägen och att detta bidrog till att uppmärk-
samheten var låg.

- Viss begränsning av sikten på grund av den högerkurva som vägen gör.

- Den tidspress A förmodas ha haft.

- Punkteringen på fordon Azs vänstra bakhjul.

- Fordon i det högra körfältet väjde överraskande in i det vänstra körfältet.

- Förekomsten av refugen i slutet av det vänstra körfältet.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Fordon A

Förare A: skrubbsár höger fotled.
Passageraren personskador: blåmärke i
pannan, ont i vänstra sidan av
thorax.
Fordon A. Taket intryckt. Karosseri-
skador på såväl höger som vänster
sida.
Vindruta samt samtliga rutor bakom
B-stolparna skadade.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MMM

Signallyktor i linspänning.

Avfasad kantsten i refugen.

- Behov av kraftig förvarning vid bärgningsarbeten.

Bredare vägren mer än 2,5 meter.

Hur ofta förekommer sekundärolyckor till bärgningsarbete?
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VÅGTRAFIKOLYCKA 115/ 2 S

1 . OLYCKS'I'YP

Olyckan inträffade i en sign l
västlig trafik. Vid olvckst' l

ad trevägskorsning med genomgående öst-
; a e:

tion till följd av ett kabel'rot

a
1 var emell :id trafiksignalerna ur funk-
0

En personbil A körde in i korsningen österifrån och avsåg att fortsätta väster-
ut. Personbilen B kom från väster och hade påbörjat en vänsrersväng. En tredje
personbil C, som kom från norr, hade stannat vid korsningen i avvaktan på att
kunna företaga en vänstersväng.

Olyckan inträffade i dagsljus och rubriceras som egendomsolycka. Enligt den
officiella olycksstatistiken klassificeras den som "korsväg - avsväng".
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2. TRAFIKSITUATION OCH VÃGMILJÖ

Olyckan inträffade i en signalreglerad trevägskorsning där den genomgående
vägen är huvudled. Signalerna var ur funktion.

Trafiksituation

Trafiken var måttlig i korsningen men i och med att signalerna var släckta bil-
dades snabbt köer i framförallt den anslutande vägens vänstersvängande båda
körfält, där trafikanterna måste lämna företräde dels för den österifrån kom-

mande trafiken dels för den västerifrån vänstersvängande trafiken och slutligen
dels för den västerifrån genomgående trafiken. Trots att signalen var släckt
körde man snabbt på den genomgående vägen och framkomligheten var begränsad
även i de båda vänstersvängande körfälten på huvudleden på grund av svårighet
att hitta en tillräcklig lucka i den korsande trafiken.

Det var övervägande personbilstrafik vid olyckstillfället.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A Fordon B

Fordon A färdades västerut på en Fordon B färdades österut på hu-
huvudled med två körfält i varje vudleden och avsåg att svänga till
riktning och mittskiljeremsa med vänster i korsningen. Skyldighet
avbärarräcken. Hastighetsbegräns- att lämna mötande trafik företrä-
ningen var 70 km/h. Vägen gick i de, det vill säga högerregeln
en svag vänsterkurva och i måttlig gällde.
nedförslutning. Eftersom trafik-
signalens strömförsörjning var
bruten visades inte gul blink,
vilket annars är normalt då tra-
fiksignaler är ur funktion.

Fordon C

Fordon C stod stilla vid stopp-
linjen på den anslutande vägen.

Siktförhållanden

Fordon A Fordon B

Huvudleden löpte i öppen terräng Sikten var delvis begränsad på
men en svag vänsterkurva i kombi- grund av mitträcket.
nation med mitträcke begränsade
till en del sikten mot den frame
förliggande korsningens motriktade
vänstersvängsficka.

Fordon C

Sikten var god.
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Vägmiljö på kollisionsplatsen

Platsen var en stor signalreglerad trevägskorsning med separatreglerad tvåfäl-
tig vänstersväng i den genomgående fyrfältiga öst-västliga huvudleden. Från
norr anslöt en trefältig tillfart varav två körfält avsåg vänstersväng österut.

. Signalanläggningen var ur funktion på grund av avbrott i strömförsörjningen och
var därför helt släckt. Väjningsplikt rådde på den anslutande vägen.

Trafikanordningar

Belysningsstolpar fanns mellan avbärarräckena i mittremsorna på båda vägarna.
Signallyktorna var dubblerade på höga stolpar i alla tillfarter vilket tydde på
att väghållaren ville försäkra sig om god synbarhet i signalanläggningen.
Vägmarkeringarna var slitna och stopplinjerna nästan helt borta. Tre vägmärken
"väjningsplikt" på den anslutande vägen syntes tydligt.

Ljus- och väderleksförhållanden

Vårförmiddag i mellansverige med soldis i söder. Ingen nederbörd och temperatur
+10 grader C.

Förhållanden på körbanan

Vägbeläggningen var ljus asfalt och väglaget var torrt. Vägmarkeringarna var
slitna. Inga bromsspår var synliga. Däremot fanns korta sladdspår efter kolli-
sionspunkten. Glassplitter, kylvatten och oljefläckar fanns vid kollisions-
punkten samt vid fordon B:s slutpunkt.

Sammanfattning

Korsningens storlek förutsätter signalreglering för att erbjuda rimlig trafik-
säkerhet och framkomlighet. När signalerna är ur funktion ställs trafikanternas
samspel på prov. Trafiken från den anslutande vägen, som avser att svänga till
vänster, har mycket svårt att passera korsningen eftersom den måste lämna före-
träde åt tre trafikströmmar. Den vänstersvängande trafiken på huvudleden har
svårt att hitta tillräckliga luckor i den mötande/korsande trafiken som ankom-
mer i två körfält och håller relativt hög hastighet. Vidare bör den vänster-
svängande trafiken från den anslutande vägen uppträda så att den ej blockerar
övrig trafiki korsningen.
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3. FORDON

Fordonen har kontrollerats enligt särskilt redovisat schema. I texten nedan
redovisas endast fynd av bristfälligheter eller annat som har bedömts avvika
från ett normalt förhållande eller på annat sätt kunnat ge upphov/bidragit till
olyckans uppkomst.

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Fordonsslag: Personbil Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Saab 900 Turbo Fabrikat och typ: Audi 100 AVA
Årsmodell: 1984 Årsmodell: 1988
Senaste kontrollbesiktning:90-06-06 Senaste kontrollbesiktning: 91-01-24
Vågmåtarstållning: 143532 km Vägmåtarstållning: 54940 km

Fordon C

Fordonsslag: Personbil
Fabrikat och typ: Nissan ZOOSX
Årsmodell: 1989
Senaste kontrollbesiktning: På
grund av fordonets årsmodell har
den ej genomgått kontrollbesikt-
ning.
Vägmåtarstållning: Ej kontrolle-
rad.

Stomme

Fordon B

Vänster framhjulsupphångning för-
skjuten bakåt på grund av kolli-
sionsskada.

Dåckutrustning

Fordon A Fordon B

Fabrikat Firestone, Firehawk Fabrikat Continental, Contact

och typ: 660 på samtliga hjul och typ: på samtliga hjul
Dimension: 195/60R15 på samtliga Dimension: 185/70R14 samtliga

hjul hjul
Ringtryck: 2,2 kp/cmZ i samtliga Ringtryck: 1,9 kp/cm2 i samtliga

hjul hjul
Mönsterdjup: vä fram 5,1-6,0 mm Mönsterdjup: Vä fram 2,1-3,1 mm

vä bak 5,4-6,5 " vä bak 4,6-4,4 "
ho fram 5,7-6,1 " ho fram 1,1-l,8 "
hö bak 5,6-6,2 hö bak 3,2-3,6 "
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Fordon C

Fabrikat Michelin, M+SlOO på
och typ: samtliga hjul
Dimension: l95/60R15 på samtliga

hjul
Ringtryck: vä sida 2,1 kp/cm2

hö " 2,0 "
Mönsterdjup: vä fram 8,6 mm

vä bak 7,9 "

hö fram 9,0 "
hö bak 8,0 "

Drivsystem

Fordon B

Kylare kollisionsskadad.

Bromssystem

Fordon A Fordon 8

vid provkörning utfördes kontroll
av retardationsförmágan hos for-
donet. Resultatet gav hjullásning
av samtliga hjul vid inbromsning
på grusunderlag.

Fordon C

Begränsad kontroll. Endast hög och
lågtrycksprov har utförts utan an-
märkning. Pedalvägsreserven cirka
75 procent av pedalvägen.

Begränsad kontroll. Endast hög och
lágtrycksprov utfört utan anmärk-
ning. Pedalvägsreserven konstate-
rades vara 50 procent av pedal-
vägen.

Styrsystem

Fordon B

Kontroll av fullt styrutslag från
ett ändläge till det andra har
inte kunnat utföras på grund av
kollisionsskadorna. En begränsad
kontroll i övrigt har utförts utan
att någon anmärkning har konsta-
terats mot systemet.



Bilaga 5

Sid6(16) __l

Karosseri

Fordon A Fordon B

Fordonet hade kollisionsskador på Kollisionsskador fanns i frontens
vänster sidas yttre hjulhus samt vänstra del samt vänster främre
höger sidas dörrar och B-stolpe. stänkskärm.

Fordon C

Fronten var intryckt.

Kommunikation

Fordon A Fordon B

Vid kontrollen befanns ljusreg- Fä grund av kollisionsskador var
laget vara i position för tänt samtliga belysningsanordningar
hel/halvljus. framtill, förutom vänster parke-

ringslykta och körriktningsvisare,
ur funktion.

Provkörning

Fordon A Fordon B

Har utförts utan anmärkning. ar inte utförts på grund av de
omfattande kollisionsskadorna.

Fordon C

Har ej utförts då det saknar be-
tydelse.

Sammanfattning

Fordon A Fordon 8

Med hänsyn till olyckans händelse- Med hänsyn till olyckans händel-
förlopp var det av särskilt in- seförlopp var det av särskilt in-
tresse att kontrollera fordonets tresse att kontrollera fordonets
belysningsanordningar. färdbromssystem.

Fordon C

Med hänsyn till olyckans händelse-
förlopp var detta fordons kondi-
tion av mindre intresse.
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4. TRAFIKANTER

Bakgrund

Tidigare erfarenheter

Förare A

Förare A var 28 år och hade kör-
kort för bil sedan 10 år. Han
innehade också körkort för motor-
cykel sedan 5 år tillbaka.
A körde cirka 2500 mil/år fördelat
på arbets- och tjänsteresor.
A kände sig säker som bilförare
och var van vid det fordon som han
körde. Den aktuella dagen körde A
en Saab 900 som han ägt i 3 år.
Tidigare hade han en Honda Accord.
Motorcykel körde han nästan inte
alls. Förare A passerade dagligen
platsen där olyckan inträffade. A
uppgav att han tidigare aldrig
hade varit inblandad i någon
olycka.

Förare C

Förare C var 45 år och har haft
AB-körkort i 25 år. Han körde ca
4000 mil/år fördelat lika på ar-
bets- och fritidsresor. C ansåg
sig vara säker som bilförare. C
körde den här dagen en Nissan 200
SX som han haft i ett och ett
halvt år.
Tidigare körde C en Ford Scorpio.
Den aktuella platsen passerade C
någon gång i veckan. Han hade ti-
digare råkat ut för en olycka för
ca 20 år sedan.

Förare B

Förare 8 var 37 år och hade kör-
kort för bil sedan 20 år. Det kör-
kortet var utfärdat i ett annat
nordiskt land. Svenskt B-körkort
hade B sedan tio år tillbaka.
B körde uppskattningsvis 1000-1500
mil/år - huvudsakligen arbets-
resor.
8 uppgav att han kände sig säker
som bilförare. Den aktuella dagen
körde 8 en Audi 100 combi som han
haft i ungefär 4 år. Vidare uppgav
8 att han kände sig van vid detta
fordon. Förare B passerade den
aktuella platsen dagligen när han
ska till arbetet. B hade inte
tidigare varit inblandad i någon
olycka.

Uppgifter om resan

Förare A

Förare A startade sin resa från
sitt hem kl.10.00. Han var på väg
till arbetet som han skulle börja
kl.ll.00.
A kunde inte uppge någon medel-
eller topphastighet för sin resa
före olyckan, men uppgav att han
höll fartbegränsningarna. Vid
kollisionstillfället hade hastig-
heten varit ca 50-55 km/h uppgav
förare A.

Förare B

Förare B uppgav att olyckan in-
träffade 10.30 och att han påbör-
jade resan strax efter kl 10.00.
Han var på väg till arbetet och
hade inte bråttom vid den aktu-
ella tidpunkten.
B uppgav att hans medelhastighet
tidigare under resan varit 50-60
km/h. Topphastigheten trodde 8
hade varit runt 70 km/h.



Förare C

Förare C startade resan fem mi-

nuter innan olyckan, som han upp-
gav inträffade kl. 10.30. Han hade
varit på ett kundbesök och skulle
åka till kontoret i en närbelägen
kommun. C sade att han inte hade
speciellt bråttom C hade bara åkt
en kort sträcka och uppgav att
medel- och topphastigheten var ca
50 km/h tidigare under resan.
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Uppmärksamhetsnivå
Förare A

Förare A hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 01.00-08.00 och
uppgav att han under den gångna
veckan fått bra med sömn. Han hade
innan resan startade varit uppe i
2 timmar och ägnat sig åt vanliga
morgonsysslor. Förare A är frisk
och äter inte någon typ av farma-
ka. Han dricker inte alkohol. A
uppgav att han inte för tillfället
hade några problem som distraherat
honom under körningen. Han kunde
inte heller påminna sig att han
tänkt på något särskilt under
tidsperioden före olyckan. Han
ansåg inte att platsen där olyckan
inträffade var mer krävande än ti-
digare trafikmiljö. Den aktuella
dagen var emellertid trafikljusen
urkopplade vilket gjorde platsen

mer krävande. Han uppgav den egna
hastigheten till 50-55 km/h. Det
fanns ingenting i eller utanför
fordonet som distraherat honom
framhöll A.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 23.00-07.00.
Under den närmast föregående
veckan hade nattsömnen varit 7-8
timmar/natt. Tidigare på förmid-
dagen hade B varit och besiktigat
sin bil. Han använde för till-
fället inte någon typ av farmaka
och uppgav senaste alkoholintag
till två dagar före olyckan. B
ansåg att han för tillfället inte
hade några problem av den stor-
leksordningen att de kan ha på-
verkat hans uppmärksamhet under
körningen. Tidsperioden omedelbart
innan olyckan hade han inte tänkt
på något särskilt. Han ansåg inte
att platsen där olyckan inträffade '
i vanliga fall är mer krävande än
den omgivande trafikmiljön. Vid
den aktuella tidpunkten var tra-
fikljusen ur funktion vilket gjor-
de trafikmiljön mer krävande än
vad den normalt brukade vara. Han
uppgav att det inte funnits något
som distraherat honom vare sig i
eller utanför fordonet. 8 hade
bilradion påslagen. I bilen fanns
även telefon, men inget samtal
pågick.
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Förare C

Förare C hade natten före olyckan
sovit mellan kl. 24.00-07.00. Den
senaste veckan uppgav C att han

sovit ungefär lika mycket. Han an-
såg sig frisk och äter inte någon
typ av farmaka. Alkohol hade han
druckit två dagar före olyckan.
C framhöll att han vid tiden för
olyckan inte hade något problem av
den storleksordningen att det kun-
de antas ha påverkat hans körning.
Han kunde inte uppge att det var
något särskilt som han tänkt på
omedelbart före olyckan. Han hade
bilradion påslagen under färden.
Förare C sade dock att inget i
eller utanför fordonet hade di-
straherat honom. Han är väl för-
trogen med platsen där olyckan
inträffade och ansåg den inte vara
speciellt krävande i vanliga fall.
Just den aktuella dagen var tra-
fikljusen ur funktion varför han
tyckte att korsningen var krång-
lig. Hans fordon var stillastående
på den anslutande vägen.

Övrigt

Förare A Förare B

Förare A hade ingen passagerare i Förare B var ensam i bilen och han
bilen. Han använde bilbälte. använde sig av bilbälte.

Förare C

Förare C hade ingen passagerare i

bilen. Han använde bilbälte.
Förare C hade inte möjlighet att
vänta på att bli intervjuad i di-
rekt anslutning till olyckstill-
fället, varför denna intervju
gjordes senare på eftermiddagen.
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Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A

Förare A körde in mot korsningen
österifrån. Han hade inget sikt-
hinder i vägen, och hade en lång

svag vänsterkurva och nedförsbacke
framför sig. Han närmade sig kors-
ningen med en hastighet av ca
50-55 km/h och noterade att det
fanns fler bilar i den aktuella
korsningen samt att signalerna var
ur funktion.

Förare C

Förare C närmade sig korsningen
från norr. Han hade inget som
skymde sikten och körde fram till
korsningen och stannade. Vid detta
tillfälle tänkte förare C inte på
om det fanns fler trafikanter i
närheten.

Fortsatt

Förare A

Förare A avsåg att passera rakt
fram i korsningen. Han trodde att
bilarna som fanns i korsningen
skulle lämna företräde så att han
kunde passera.

Förare C

Förare C hade för avsikt att före-
taga en vänstersväng in på huvud-
leden. Det var trafik i båda rikt-
ningarna varför C stannade och av-
vaktade lämpligt tillfälle att
köra ut i korsningen.

Förare B

Förare B körde in mot korsningen
västerifrån. Han upplevde inget
sikthinder åt något håll. B väx-
lade ner när han närmade sig kors-
ningen och uppskattade sin hastig-
het till ungefär 30-40 km/h. Han
såg att det fanns fler bilar i och
omkring den aktuella platsen.

utveckling

Förare B

Förare B avsåg att svänga av vägen
i nordlig riktning till ett an-
gränsande industriområde där han
hade sin arbetsplats. Han uppmärk-
sammade i detta läge en bil på
backkrönet i östlig riktning. B
tyckte dock att detta fordon (A)

var så långt borta att han skulle
hinna passera korsningen före A.
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Olycksförlopp

Förare A

När förare A kom in i korsningen
svängde förare B in i hans körfält
i avsikt att passera i nordlig
riktning. A försökte att styra
undan åt höger men det hjälpte
inte, utan förare B körde in i

fordon Azs vänstra sida. Av kraf-
ten som uppstod vid kollisionen
kastades A:s fordon mot fordon C.
Fordon Azs högra framdel tryckte
till C:s vänstra framdel. Fordon A
fortsatte ytterligare några meter
och blev stående uppepå den refug
som fanns till höger i körbanan.
Bilen har nu sin front i nordlig
riktning. Förare A hade inte brom-
sat utan försökt väja för att und-
vika en kollision. Förare A upp-
skattade förare B:s hastighet i
korsningen till 40 km/h. Själv
höll han 50-55 km/h vid kolli-
sionstillfället.

Förare C

Förare C stod vid olyckstillfället
stilla och väntade på att svänga
upp på huvudleden åt öster. Han
såg att en kollision höll på att
inträffa rakt framför honom. Föra-
re A svängde åt höger för att und-
vika att fordon B skulle köra på
fordon A. Fordon C fick nu fordon
A in i sin vänstra framdel och
kastades av kraften mot en till
höger stående bil vilken förare C
inte sett tidigare. Denna bil fick
dock inga skador. Förare C upp-
skattade att förare A höll ungefär
70 km/h och att B körde sakta. C
ansåg att förare A varit ouppmärk-
sam på situationen i korsningen.
Han framhöll också att förare B
aldrig skulle ha påbörjat sin färd
ut i korsningen utan borde ha
stannat och släppt förbi fordon A.

Förare B

Förare B upptäckte, när han påbör-
jat sin vänstersväng, att det for-
don som A färdades i var mitt i
korsningen. Han hade från början
bedömt att det fordonet var så
långt borta att han skulle hinna
passera. Förare B bromsade men
kunde inte undvika en kollision
med A. B körde med sin högra front
in i Azs vänstra sida ungefär i
höjd med mittstolpen. Förare B
hade en ingångshastighet i kors-
ningen som han uppskattade till 40
km/h. Förare Azs hastighet upp-
skattade B till ca 70 km/h. B
framhöll att han missbedömt mötan-
de fordons hastighet och att han
borde ha stannat.
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5. ANALYS AV HÅNDELSEFÖRLOPPET
Utgångspunkter för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Ana-

lysen baseras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhanda-
håller all den information som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska
bete sig för att undvika eller lösa en konflikt så kommer trafikanten att bete
sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan
en trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en
fordonsförare kan ta upp och hantera information från omgivande trafikanter,
väg - vägmiljö och fordon samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin
körning. I det senare skedet av förlopp kompletteras denna modell av ytterliga-
re en där beskrivningen sker i termer av förarens subjektiva respektive objek-
tiva - d v 3 faktiska - fält för fri körning å ena sidan och det område inom
vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare redogörelse för
bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i avsnitt II - Analysmetod.

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafik-
situation, händelseförlopp m m.liksom övriga insamlade data preciseras vilken
information som är kritisk i detta fall. Det vill säga den information som
skulle krävas för ett säkert samspel mellan förare, fordon och trafikmiljö. I
den förstnämnda modellen har denna betecknats "nödvändig information".

För förare A krävs information om att fordon B skulle svänga till vänster i
korsningen, samt att 8 inte hade för avsikt att stanna innan vänstersvängen
kunde genomföras.

För förare B krävs information om fordon Azs hastighet och avstånd till kors-
ningen samt att han skall passera rakt.

För förare C krävs ingen ytterligare information om A och B än att de befinner
sig på huvudleden.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A Förare B

Kurva i kombination med mitträcke Inte aktuellt.
begränsar till en del sikten rakt
fram.

Förare C

Inte aktuellt.
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Perceptuella begränsningar

Förare A

Förare A fick information om att
förare B skulle svänga vänster i
korsningen och korsa A:s fält för
fri körning. Förare A borde uti-
från sina erfarenheter av den ak-
tuella olycksplatsen inse de pro-
blem som uppstår i samband med
störning i signalsystemet i kors-
ningen.

Förare C

Inte aktuellt.

Förare B

Förare B skulle utifrån sina er-
farenheter om vilka hastigheter
trafiken normalt håller på huvud-
leden bedöma vilken hastighet A
höll. Därmed skulle han kunnat
göra en korrekt bedömning av den
tidsmarginal som stod till hans
förfogande.

Kunskapsbegränsningar

Förare A

Förare A hade inte någon ytter-
ligare information till sitt för-
fogande som skulle kunna göra det
möjligt för honom att i tid för-
utsäga att en olycka skulle in-
träffa, samt att han skulle kunna

vidta åtgärder för att undvika
den. Däremot är det rimligt att
begära att viss försiktighet iak-
tas vid passerandet av korsningen,
enär trafiksignalerna var ur funk-
tion.

Förare C

Inte aktuellt.

Förare B

Uppenbarligen missbedömde förare B
trafiksituationen och den tids-
marginal som han hade till förfo-
gande för att genomföra en väns-
tersväng.
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Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A kör i riktning västerut.
Han har för avsikt att köra rakt
fram och passera korsningen. Unge-
fär hundra meter före korsningen
ses inget hinder att genomföra
manövern. A färdas på en huvudled
och antar att de fordon som finns
i korsningens omedelbara närhet
skall lämna honom företräde. Av
den anledningen håller A oföränd-
rad hastighet 50-55 km/h in i
korsningen. Detta trots att han
märkt att trafiksignalerna var ur
funktion. Plötsligt kommer fordon
B som finns i mötande trafikens
vänstersvängande körfält in och
krymper förare Azs fält för fri
körning. Han upplever att det inte
längre är möjligt att passera rakt
genom korsningen.

Förare B

Förare 8 kommer österifrån. Han
färdas på en huvudled och har för
avsikt att svänga till vänster och
fortsätta sin färd norrut. Han
placerar sig i det högra av två
vänstersvängande körfält och note-
rar att det finns en lucka i tra-
fikströmmen tillräcklig för honom
att fullfölja svängen över vägen.
8 upplever sig inte ha någon mö-
tande eller korsande trafik som
stör hans fält för fri körning.
Fordon A befinner sig nu mitt i
korsningen och 8:3 fält för fri
körning begränsas så kraftigt att
en kollision är oundviklig.

Beslut och åtgärder

Förare A

Förare A inser nu att hans fält
för fri körning snabbt krympt var-
för han beslutar sig för att väja
åt höger för att undvika en kolli-
sion med 8. Han lyckas inte med
undanmanövern varför fordon 8 kör
in i Azs vänstra dörr. Den kraft
som uppstod vid kollisionen och
den förmodade kraftiga krängning
som fordonet gjorde i samband med
väjningen, ledde till att Azs for-
don kastas mot fordon C som står
stilla i den norrifrån kommande
anslutningsvägen. Fordon A stannar
med fronten åt norr på den högra
refugen som skiljer anslutnings-
vägens körbanor åt.

Förare C

Förare C har ingen möjlighet att
göra någonting för att undvika att
.fordon A skall kollidera med ho-
nom. Fordon Azs högra sida baktill
tar i Czs vänstra front. Av kraf-
ten som uppstår stöts fordon C åt
höger.

Förare B

Förare B inser att hans fält för
fri körning krympt varför han be-
slutar sig för att bromsa. Han
lyckas inte stanna utan kör in i
fordon Azs vänstra dörr. Fordon A
fortsätter utav kraften åt höger
och stöter i fordon Czs vänstra
front.
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6. FAKIORER SOM KAN HA MEDVERKAT TILL OLYCKANS UPPKOMST

Trafiksignalerna var vid olyckstillfället ur funktion vilket innebär att tra-
fikrytmen störs. Detta medför en mycket riskabel trafikmiljö.

Förare Ars förmodade höga hastighet och felbedömning av förare st trafik-
uppträdande.

Förarna Azs och 8:3 förmodade begränsade siktförhållanden.

Förare st felbedömning av fordon Azs hastighet och avstånd till korsningen.

Förare A har utgått ifrån att förare B skall tillämpa högerregeln.

7. KONSEKVENSER AV OLYCKAN

Förare A Förare 8

Inga personskador

Fordon A Fordon B

Omfattande kollisionsskador på
fordonets främre del.

av karosseriet på vänster sida
från främre stänkskärmens bakre

del till och med bakre dörren.

Förare C

Inga personskador

Betydande karosseriskador

Fordon C

cv -
LL

till.

8. HYPOTESER, UPPSLAG MM - ÅIGÄRDER

Åtgärder som medför att tiden som signalen är ur funktion minimeras t ex med
reservkraft.

Högt placerade varsellyktor för att synas ovanför sikthinder t ex mitträcke.

Det kan icke uteslutas att förare 8 har förväxlat fordon A med ett annat for-

don som har befunnit sig längre bort från korsningen.

Förare A färdas dagligen på huvudleden och upplever den som säker. Azs kör-
sätt tyder på att han tillgodosett sig information om att trafiksignalerna
var ur funktion. Oaktat detta uppträder han som om signalanläggningen var i
drift, vilket kan innebära att hans riskmedvetande avtrubbats.
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Vägtrafikolycka 14K

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade på ett övergångsställe i anslutning till en 3-vägskorsning med huvud-
trafiken i öst-västlig riktning. En personbil (fordon A) kör in i korsningen österifrån och
ämnar fortsätta rakt fram. En cykel (fordon B) kör på den anslutande gatans cykelbana
och kör ut på huvudgatans övergångsställe och ämnar passera gatan. Fordon A kör på
övergångsstället in i sidan på fordon B.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som svår personskadeolycka och
klassificeras som "cykelolycka" enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade på ett övergångsställe i anslutning till en 3-vägskorsning inom
tätbebyggt område med följande karakteristika.

Trafiksituationen

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 9400 fordon/dygn på huvudgatan. Trafiken består huvud-
sakligen av personbilar med ett visst inslag av busar och distributionsbilar. Längs huvud-
gatans norra sida finns en CCM-väg. Mycket gång- och cykeltrafik passerar gatan.
Passage sker på en längre sträcka främst väster, men även i 3-vägskorsningen öster om
övergångsstället. Fler trafikanter passerar vid sidan om än på_Övergångsstället trots livlig
biltrafik Ljusregleringen utnyttjas sällan av CCM-trafiken. Overgånsstället är endast för
gångtrafikanter, men det cyklas även på detta liksom på matargatans oreglerade över-
gångsställe. Busshållplatsfxckor finns på båda sidor om korsningen. Dessa används till
stor del av skolungkom.
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Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A kör på en tvåfziltig, ca 10 m Fordonet framfördes västerut på den 2,5
bred huvudgata i tätbebyggt område. meter breda GCM-vägen parallellt med
Gatan är separerad från GCM-U'Ilñk. huvudgatan. Byggnader finns norr om
Byggnader finns i huvudsak norr om och GCM-vägen. Passage av anslutande gata
på relativt långt avstånd från gatan. Strax sker via ett obevakat, med refuger försett,
öster om övergångsstället ansluter en övergångsställe för gående.
matargata i en 3-vägskorsning. Hastig-
hetsbegränsning 50 km/h.

Siktförhållanden

Sikten mot den anslutande gatan, GCM- Sikten for GCM-trañk mot huvudgatan är
vägen och övergångsstället är god. mycket god.

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Overgångsstället är beläget omedelbart väster om en 3-vägskorsnin g, mellan en huvud-
gata och en matargata. Kanalisering_ sker via smala refuger (bredd: 1,2 m). Räcken finns
uppsatta norr om övergångsstället. Overgångsstället är ljusreglerat Livli g biltrafik.
Cykeltrañk och mycket gångtrafik passerar på och vid sidan av övergångsstället.

Trafikanordningar

Overgångssüillet på huvudgatan är ljusreglerat och aktiveras av tryckknappsdetektorer.
Dessa är akustiska Trefärgssignaien för fordonstrafik visar grönt och gångsignalerna
skall visa rött. Rött sken visas också i den norra gångsignalen. Iden södra, dvs den som
visar norrut mot fordon B var det röda ljuset ur funktion vid undersökningstillfzillet.
Mycket tyder på att det var ur funktion även vid olyckstillfallet Efter detektering ges
grönt ljus till gångtrañkantema och rött ljus för fordon på huvudgatan.

Vägmarkering finns i form av övergångSStälle, mittlinjemarkering 3+3 och kantlinjer
väster om korsningen. Dessa är nyligen (efter olyckan?) målade och i g0tt skick. Stopp-
linje och vägmärke VIN/[F 1.2.53.2 "STOPP-SIGNAL" finns ca 35 m öSter om över-
gångsstället. Markeringar för cykelöverfart och stopplinjer vid trañksignalerna saknas.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade på eftermiddagen vecka 18. Det var uppehållsväder vid olycksdllfället.

Förhållanden på körbanan

BeläggningStyp: Asfalt, ljus beläggning
Väglag: Torrt.

Längsta bromsspår: 8, 4 m.

Sammanfattning

Huvudgata med god standart och separering av CCM-trafik. Livlig biltrafik. Busshåll-
platser för skolori området finns i anslutning till korsningen. Gatan passeras av cykel-
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trafik och mycket gångtrafik på och vid sidan av övergångsstället Ljusregleringen av
övergångsstället utnyttjas i mindre grad. Rött ljus i gångsignalen som är riktad norrut är
ur funktion. Markeringar för cykelöverfart och stopplinjer vid övergångsstället saknas.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Personbil, 4 dörrar Cykel, lvxl
Fabrikat och typ, Mitsubishi Colt Fabrikat och typ, Crescent herrcykel
Årsmodell, 1981 Årsmodell, uppgift saknas
Senaste kontrollbesikning, 910131 Senaste kontrolbes. Fordonet berörs ej av

la'avet på årlig kon-
trollbesiktning.

Skadebeskrivning

VänSter sn'ålkastarrengörare skadad. Bakgaffel samt bakhjul något skadade
samt bakre skärm deformerad.

Hjulsystem

Däckslitage Däck och fälgar. Bakre ovalt p g a
och lufttryck: kollisionen.

Samtliga däck av radialtyp, med dimen- Däckslitage
sion 155 R 13. Sommar-mönstrade Slit- och lufttryck:
banans mönsterdjup:

Samtliga däck av landsvägstyp med
Framdäck, vänSter 6,0 mm dimensionen 26x1 1/2. Slitbanans
Framdäck, höger 7,0 mm mönsterdjup:
Bakdäck, vänster 6,5 mm
Bakdäck, höger 6,0 mm Framdäck, 0,2 mm

Bakdäck, 0,0 mm
Ringtryck normala värden, samtliga däck
i god kondition Ringtryck normala värden.

Provkörning

Fordonet provkört utan anmärkning Efter riktning av bakre skärm kunde
fordonet provköras. Inget onormalt
kunde konstateras.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloth i denna olycka är det av särslcilt intresse att ta ställning
till om något fel på fordon Azs färdbroms, eller sikt genom vindrutan respektive fordon
st färdbroms kan ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

Något som talar för att fordonen vid olycksdllfzillet varit behäftat med sådana fel eller
brister att det funnits anledning att anta att de orsakat olyckan eller bidragit till dess upp-
komst har inte konstaterats vid undersökningen.
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.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 72 år och tog körkort då han
var 35 år gammal. Han kör omlo'ing
1000 mil/år huvudsakligen fritidsresor.
Han anser sig vara en förare med normal
vana. Förare A körde en Mitsubishi som
han innehaft i tre år. Tidigare hade han en
Mazda Han anser sig ha normal vana av
det fordon han körde.

Förare A passerar dagligen platsen där
olyckan inträffade. Han har tidigare råkat
ut för en olycka för cirka 35 år sedan.

Förare B är 82 år. Han tog körkort för bil
för 61 år sedan men färdades vid olyck-
tillfa'llet på cykel.

Han har aldrig ägt någon bil. Däremot
cyklar han så gOtt som dagligen.

B har ofta cyklat i närheten av olycks-
platsen, men har aldrig tidigare korsat
gatan på det ställe han gjorde vid olycks-
tillfallet. Han har aldrig tidigare råkat ut
för någon trafikolycka.

Uppgifter om resan

Förare A uppger att olyckan inträffade
omkring 15.30 och att han startat resan
några minuter tidigare från en affari när-
heten. Han var på väg till sitt hem som är
beläget några hundra meter från olycks-
platsen. Han uppger att han inte hade
något särskilt som han skulle göra när
han kom hem, varvid han inte kände sig
stressad. Han uppger att han under den
korta resan från affären till olycksplatsen
hållit en hastighet av strax under 50
km/h.

Förare B, som inte har något minne av
själva olyckan, Startade resan från hem-
met. Han skulle ta sig en cykeltur för att
få lite motion och samtidigt passa på att
handla i en affär, inte så långt från olyck-
splatsen. Han uppger sig inte ha haft
något särkilt han skulle göra då han kom
hem.

Uppmá'rksamhetsnivâ

Förare A hade natten före olyckan sovit
mellan 23.00 och 07.30 och uppger att
han under den sistlidna veckan haft
normal sömn. Innan besöket på affären
hade han tillsammans med sin fru varit
och arbetat några timmar i en förening.

Förare A använder inte någon form av
farmaka. Han är nykterist. Han anser sig
för tillfället inte ha några problem som
kan ha distraherat honom under kör-
ningen. Förutom signalerna i den annal-
kande korsningen säger han sig inte ha
tänkt på någonting särskilt under tids-
perioden alldeles innan olyckan.

Förare B brukar alltid gå och lägga sig
omkring 21.30 och stiga upp vid 7-tiden,
vilket han även hade gjort kvällen innan
olyckan. Tidigare under dagen hade han
varit och handlat, lagat lite mat samt
Städat.

Förare B har åldersdiabetes och äter där-
för Euglucon. Kontakter med medicinsk
expertis visar att detta preparat inte inver-
kar negativt på uppmärksamhets-
nivånHan är nykterist. B anser sig inte
ha haft några problem som kan ha
diStraherat honom i samband med
olyckan.
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På frågan om han tycker att platsen för
olyckan är särskilt krävande i förhållande
till den omgivande trañkmiljön anser han
att den gata han färdades på är mycket
trafikerad, ofta i ett högt tempo, och att
det ställer stora krav såväl på den som
färdas på den som den som avser att
svänga in på den. Men samtidigt anser
han att de trafiksignaler som finns i kors-
ningarna längs gatan ger trañkanterna en
slags säkerhet.

Han uppger att han inte har distraherats
av något vare sig i eller utanför fordonet.

Intervjun med förare B skedde närmare
1,5 månader efter olyckan. Orsaken till
detta är att han efter sjukhusvistelsen inte
mådde bra och intervjun framflyttades
några veckor. Det beslutades att intervjun
skulle genomföras hemma hos B, som
inte varit ute sedan han kom hem från
sjukhuset

Förare B hade ingen åsikt om huruvida
platsen där olyckan inträffade utgör en
särskilt krävande miljö då han anser sig
vara mycket obekant med platsen. Däre-
m0t anser han i efterhand att den borde
vara krävande eftersom det övergångs-
Ställe han brukar använda (öster om kors-
ningen) är det. B hade vid intervjutillfället
ingen uppfattning om hur det ser ut vid
olycksplatsen.- om det är övergångs-
Ställen, refuger, trañksignaler osv.

Övrigt

Förare A hade en passagerare i fordonet.
Han använde bilbälte, men är osäker på
om hans passagerare gjorde det.

Trañkanternas beskrivning

Trmiksintan'onföre olyckan

Förare A färdas på gatan i västlig riktning
in möt korsningen. Han ser vid detta till-
fälle en mötande lastbil. I backspegeln ser
han fordon, men dessa befinner sig
relativt långt borta. Han uppger sin
hastighet till under 50 krm/h.

Förare B:s sista minnesbild är omkring
300 meter från olycksplatsen, där GCM-
vägen och huvudgatan börjar föratt fort-
sättningsvis löpa parallellt. Han hade
tidigare under resan korsat två livligt trafi-
kerade vägar. Vid dessa hade han stoppat
och inväntat grönt för att därefter leda
cykeln över gatan.

Han säger sig vara mycket noggrann med
att invänta den gröna ljussignalen.

Fansatt utveckling

Förare A avsåg att passera rakt fram i
korsningen för att svänga in till högeri
näSta korsning. Han uppger att han hållit
uppsikt över trañksignalen samt den
mötande trafiken och att han inte tänkt i
termer av att någon skulle komma på
tanken att passera gatan mot "röd gubbe".

Mot bakgrund av förare st minnesför-
lust är den fortsatta utvecklingen oklar,
men att döma av olycksförloppet hade
förare B för avsikt att korsa huvudgatan.
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Han kan inte bedöma förare B:s hastighet
när han upptäckte honom, men uppger att
denne höll för hög hasrighet i förhållande
till de krav som trañkmiljön ställde.

Här bör det tilläggas att mannen direkt
efter olyckan uppgivit till polisen att han
observerat hur cyklisten saktat ned och
därför trodde att denne skulle Stanna.

Olycksförlopp

När förare A upptäcker att cyklisten
fortsätter utan att stanna, bromsar han så
kraftigt han förmår, men denna manöver
påbörjas för sent och han hinner inte få
ned hastigheten tillräckligt. Fordon Azs
front kolliderar med förare B.

Han anser att den viktigasre orsaken till
att olyckan inträffade äratt förare B inte
har stannat till och tryckt på knappen till
signalen utan kört ut mot röd gubbe.
Dessutom tillägger förare A att han
genom trañksignalen har tagit för givet att
ingen skulle svänga ut och att han därför
inte har haft tillräcklig uppsikt över
trañken på cykelbanan.

För att undvika ett upprepande av denna
olyckstyp i denna korsning föreslår
förare A att bommar sätts upp för de
korsande fötgängarna och cykliSterna så
att de tvingas stanna till och trycka på
knappen för att komma över. Han har vid
tidigare tillfällen tvingats bromsa in för
cyklister vid en korsande cykelbana längs
samma väg.

Under intervjun kommer sammanlagt ett
tiotal cyklister och passerar olycks-
platsen. Ingen av dessa inväntar grön
gubbe. När förare A går fram till en dam
som stigit av sin cykel och inväntar en
lucka i trafiken noteras att signalanord-
ningen är ur funktion från detta håll. Det
finns ingen markering av röd gubbe.
Anledningen till att damen inte har tryckt
är att hon tror att syStemet inte fungerar.
Detta föranleder givetvis ytterligare
förslag till åtgärd - reparation/byte av
glödlampa i signalanordningen.

Förare B har ingen åsikt om vad orsaken
til olyckan kan ha varit. Han nämner att
han, då han vaknade upp på sjukhuset
dagen efter var övertygad om att olyckan
hade inträffat vid övergångsstället där han
brukar korsahuvudgatan (en kombinerad
gång- och cykelöverfart längre österut).
På fråga om nu olyckan inträffat där --
vad kunde då ha varit orsaken? svarar han
att det även där är svårt att förklara en
olycka eftersom han alltid inväntar grön
signal, trots att det är fritt ñ'ån bilar.
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5. Analys av händelseförloppet.

Utgdngspunkterför analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförlOppet i denna olycka. Analysen baseras
bl a på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den information
som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller lösa en
konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en
tmñkant och Övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare kan
ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg -- vägmiljö och fordon
samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare skedet av detta
förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker i termer av
förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska - fält för fri körning å ena sidan
och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra sidan. En närmare
redogörelse för bakgrunden till analysen ges i avsitt Il - Analysmetod

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som är
lcritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert samspel
mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna betecknats
som "nödvändig information.

För förare A krävs information om att fordon B befinner sig vid övergångsstället i
korsningen samt att föraren av detta fordon avser att korsa den gata han kör på. För
förare B krävs information om att fordon A kommer att korsa hans färdvägEventuellt
kan man tala om att det för förare B krävs information om var han beñnner sig längs
gatan.

Informationsbortfall

Sikthinder

Förare A25 sikt längs den väg som B Sikten längs huvudgatan är god frän
färdades skyms inte i direkt mening. övergångsstället. DäremOt har han inte
DäremOt finns en hög häck bakom haft möjlighet att skaffa sig fullgod infor-
cykelbanan. Vid olyckstillfället var mation med avseende på eventuella kor-
bladen inte utslagna, vilket innebär att sande fordon om han tittat längs huvud-
bilarna på den näraliggande parkeringen gatan tidigt, dvs innan han kommit ända
skymtade fram. Detta innebär att det år fram n'll övergångsstället, då han fort-
svårt att urskilja en cyklist då man färdas farande körde parallellt med huvudgatan.
m0t korsningen.

Återstáende information:
Någon information som skulle ha kunnat
göra det möjligt för förare A att förutsäga
att en olycka skulle inträffa återstår inte.
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Perceptuer'la begränsningar*

Förare A har konsraterat att han har grönt Inom haverigruppen diskuterades möjlig-
ljus vid övergångsstället och utgår ifrån heten att förare B blivit sjuk under färden
att denna information skall räcka för att -- eventuellt beroende på hans diabetes
han inte skall utsättas för någon olycks- Detta kan ha påverkat hans uppmärksam-
risk. Detta tyder på att han endast har hetsnivå innan olyckan.
riktat sin uppmärksamhet mot signal-
anordningen samt den mötande trafiken
och därmed underskattat behovet av att
införskaffa sig information om den
omgivande trañken.

Kunskapsbegränsningar

Förare A, är väl förtrogen med olycks- Då förare B befinner sig vid övergångs-
platsen och har varit med om ett antal stället ser han inget rött ljus i signalen för
liknande olyckstillbud på samma gata, gående. Det kan därför tänkas att han
om än vid en annan korsning. Detta tolkat detta som att övergångSStället hade
innebär att han borde ha förväntat sig att samma Status som ett obevakat (Bevis-
cyklister kan dyka upp mycket snabbt ligen resonerar fler cyklister på ett likartat
utan att stanna innan de korsar den gata vis. Jfr damen under intervjun med förare
han färdas på A).

Förare B cyklade på ett övergångsställe
avsett enbart för gående, vilket visar på
bristande kunskaper om var han får cykla
(resonemanget gäller givetvis inte om
förare B varit sjuk vid olyckstillfallet-
se ovan).Självfallet förklarar inte en
sådan kunskapsbrist hela olyckan. Men
om han hade varit medveten om trafik-
reglerna på platsen kan det tänkas att han
stigit av cykeln och lett den över gatan,
vilket torde ha gett honom längre tid att
införskaffa sig information om eventuellt
korsande fordon.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i västlig riktning längs Mot bakgrund av att föraren inte kommer
huvudgatan. Han har för avsikt att ihåg någonting av vad som inträffade i
passera rakt fram igenom korsningen. samband med olyckan har denna och
Han tycks bedöma sitt fält för fri körning näSta rubrik lämnats i analysarbetet
uteslutande med ledning av den trafik-
signal som reglerar trañken på platsen.
Eftersom ljussignalen visar grönt drar
han slutsatsen att ingenting hindrar hans
fält för fri körning. Plötsligt ser han
fordon B köra ut på övergångsstället från
höger
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Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig för att bromsa. Men -
det är för sent, varvid fordon A kör in på
förare B som faller av cykeln, mot
refu gen.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Förare Azs övertm på trafiksignalen, dvs att B kommer att stanna.
- Förare E har inte informerat sig om eventuellt korsande trafik, eventuellt kan detta

vara förorsakat av sjukdom
- Förare B cyklar på ett övergångsställe för gående.
- Rött ljus i gängsignalen ur funktion. Om signalen hade fungerat hade den kanske

hejdat förare B. ,
- Ljusregleringen utnyttjades inte av förare B.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

- Förare B transporteras till sjukhus där det
konstateras Stukning i axeln, brott på
skulderblad samt fem revben. Slcmpsåri
vänster sida av huvudet samt vänSter arm
och lär (mannens egna uppgifter).

Pål grund av utrymmesbrist på sjukhuset
skickas förare B hem efter tre veckor.
Detta bedömer han själv vara olämpligt
Annu 8 veckor efter olyckan anser han
sig inte orka gå utanför bosmden.

Fordonsskador:

Vänster strälkastarrengörare skadad. Bakgaffel samt bakhj ul någ0t skadade
samt bakre skärm deformerad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Ljusregleringen borttages.
- Bredare refuger anläggs vid övergångsstället som kompletteras med cykelöverfart.
-- Underhåll av trañksignaler förbättras. Åtta veckor efter olyckan är gångsignalen (rött

ljus) fortfarande ur funktion.
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Vägtrañkolycka 3

 

.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade på en genomfartsväg inne i ett samhälle. På olycksplatsen finns ut-
med vägens västra sida en parkeringsplats, som liksom vägen har asfaltbeläggning.

Eftersom någon avgränsning mellan parkeringsplats och väg inte finns är utfart möjlig

utmed hela anslutningssträckan.

Fordon A kommer norrifrån samtidigt som förare 8 från sin parkering parallellt med

vägen - i fordon Azs färdriktning - ger signal med vänster blinkers och svänger ut

mot vägen. Förare A styr åt vänster för att passera fordon B, men även förare B kör ut
mot denna del av vägbanan - i avsikt att svänga norrut. Förare A kör in i fordon st

vänstra framflygel.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som personskadeolycka och klassi-

ficeras som 'korsväg - avsväng' enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trañksituation och vägmiljö

Fordon A Fordon B

Olyckan inträffade på en genomfartsväg med följande karakteristika.

Trañksituation

Relativt tät trafik i vägens båda riktningar. Trafiken utgörs till stor del av genomfarts-
trafik. lntilliggande affärer m m besöks i huvudsak av bilburna kunder.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordon A har färdats på en ca 6 m bred väg som är Fordon B startar sin färd frånen parkeringsplats.
kantad av låghusbebyggelse. Till vägen ansluter (Se vidare Vägmiljö på kollisionSplatsen.)

ett flertal mindre vägar.

Hastighetsbegränsning till 50 km/h.

Strax innan kollisionsplatsen går vägen i svag

högerkurva. Ca 50 m innan kollisionsplatsen finns

ettxmindre backkrön varefter vägen går i svag ned-
"Itning

Siktförhållanden

*ot parkeringsplatsen är begrän- Sikten åt vänster är begränsad av en ca 1.2 m hög
l hög häck och träd. Vägens häck och träd. Åt höger råder fri sikt.

grön) medverkar också till att
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Vägmiljö på kollisionsplatsen

Utefter vägens västra sida finns en belagd parkeringsplats. Utfart är möjlig längs par-
keringsplatsens hela anslutning till vägen. Intill parkeringsplatsen ligger affärer och

serviceinrättningar som vid olyckstillfället var öppna. i

  

Längs vägens östra sida finns en 1,5 m bred gångbana. Körbanans bredd är lika med

6 m. Strax söder om kollisionsplatsen anslöt en mindre väg.

<
.
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Trafikanordningar

Ca 25 rn norr om kollisionsplatsen finns ett varningsmärke - Vinkelrät anslutning från

vänster; VMK nr 20. Den anslutande mindre vägen är reglerad med stopplikt. Hastig-

hetsbegränsning till 50 km/h. Utfarten från parkeringsplatsen är oreglerad.

 

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i dagsljus. i mulen väderlek med klar sikt.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: asfalt (slät)

 

Väglag: vått

Uppmätt friktion

torr körbana: 0.74

Vid olyckstillfällct i: 1!

våt körbana: 0,67 s

3romsspår saknades. Bromsspår saknades.

Vägen och parkeringsplatsen skiljs åt av en streckad kantmarkering.

Sammanfattning

På den punkt där fordon 8 kör ut från parkeringsplatsen är sikten åt vänster begränsad

av häck och träd. Siktsträckan är ca 40 m. Stoppsikt vid 50 km/h är 63 m enligt Vägver-

kets anvisningar (VV, 1975).

 

Åt höger är däremot sikten fri.

  

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

>ersonbil. Combi, 2 dörrar Personbil, 2 dörrar 1

:abrikat och typ, Opel Kadett Carav 034256 Fabrikat och typ, Volvo lll34 F
Årsmodell 1974 Årsmodell 1965 «-
Vlotorn fram, bakhjulsdrift Motorn fram, bakhjulsdrift 3:. ;4 ;1,

(Omrollbcsiktning. maj 1976 Kontrollbesiktning, maj 1976 .1;

Siktförhållanden

/indruta och sidorutor: något nedsatt sikt till följd Vindruta och sidorutor: något nedsatt sikt till följd 5
[V smutsig vindruta. av nedsmutsade rutor. \ ;i

Styrinrättning i

Vormal funktion, inga onormala glapp. Felaktig Rattring lossliten (brusten på ställen iarm). Styr-

tjulvinkel på vänster framhjul till följd av defor- inrättning i övrigt intakt.

nationer i hjulupphängningen. Vänster framhjuls övre del lutar kraftigt inåt bilen

p g a deformation i hjulupphängningen.

Färdbromssystem

Normal funktion konstaterades vad avser hjul- Färdbromsen var helt ur funktion p g a att broms-

Jromsarnas ansättning och lossning. slangen tillvänsterframhjulsbroms brustit(sanno- *

Vid kontroll av hydraulsystemets täthet, bl a vid likt en följdskada av omfattande deformations- .l

nög- eller lågtrycksprov, konstaterades inte något skador i hjulupphängningen). Hydraulsystemet

bromsvätskeläckage. Pedalvägsreserven var kon- av enkretstyp var på grund därav trycklöst.

;tant och uppgick vid högtrycksprov till 5 cm. Bromspedalen gick i durken, ingen pedalvägsre-
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Fordon A

Varningslampa, indikerande fel i färdbromssyste-

met, fungerade normalt och var inte tänd då be-

. siktningen påbörjades.

Sid 3 (9)

Fordon B

serv. Något bromsvätskeläckage utöver det vid
slangbrottet konstaterade har inte upptäckts vid
hjulbromsarna eller på systemet i övrigt.

Däckutrustning

Samtliga däck av radialtyp med dimensionsbe-

teckning 155 SR 13 (sommarutförande).

Slitbanans minsta mönsterdjup:
framdäck, båda 4 mm

bakdäck, vänster 7 mm

bakdäck, höger 1 mm

Ringtryck: normala värden.

Den omständigheten att mönsterdjupet för höger

bakdäck var 1 mm = minimikravet vid flygande

inspektion och avsevärt mindre än motsvarande

värde för övriga däck och särskilt vänster bak-

däcks, är inte tillfredsställande, men har bedömts

vara av mindre betydelse i det aktuella fallet.

Vänster framhjul var skevt.

Samtliga däck av radialtyp med dimensionsbe-

teckning 165 SR 15 (sommarutförande).

Slitbanans minsta mönsterdjup: varierar mellan

4 och 6 mm.

Ringtryck: framhjul, vänster 0 kp/cm2

framhjul. höger 1.7 "

bakhjul, vänster 1.5 "

bakhjul, höger 1.5
Vänster framhjul var "lufttomt".

Fälgen var deformerad, vilket sannolikt orsakat

luftläckaget i hjulet. som inte var försett med slang

(slanglöst däck). Fälgskadorna uppkom troligen

vid deformationen av vänster framhjulsupphäng-

ning.

Ringtrycket i bakhjulen är lägre än rekommende-

rade värden, men förhållandet har bedömts vara

av ovidkommande betydelse i detta fall.

Framhjulsupphängning

Vänster framhjulsupphängning var deformerad

och förskjuten bakåt. Skadorna har bedömts vara

följdskador av kollisionen.

Vänster framhjulsupphängning var kraftigt defor-

merad till följd av att hjul och hjulupphängning

utsatts för stora krafter. verkande från sidan.

Skadorna har bedömts vara följdskador av kolli-

sionen.

Allmän kondition

Normal med undantag för däckutrustningcn. Normal med hänsyn till årsmodell.

Skadebeskrivning

Kraftiga intryckningar i framparti inklusive fram-

skärmar.

Vänster framhjulsupphängning deformerad.

Vänster framhjul intryckt i överdel. dess hjulupp-

hängning deformerad. bromsslangen brusten.

Vänster framhjul lufttomt. Fälgen deformerad.

Vänster framskärm kraftigt intryckt från sidan.

Mittre frontplåt deformerad. Främre stötfångares

vänstra yttre del deformerad.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av speciellt intresse att ta ställ-

ning till om fel på färdbroms, styrinrättning och/eller nedsatt sikt kan ha medverkat

till olyckans uppkomst och förlopp.

Vid företagna kontroller av färdbromssystem.

styrinrättning och framhjulsupphängning har inte

framkommit sådana fel eller brister att olyckan

kan antas ha orsakats därav eller haft dessa som

bidragande orsak.

Siktnedsättningen genom vindrutan torde inte

nämnvärt påverkat möjligheterna till godtagbar

sikt framåt.

Vid utförda kontroller av färdbromssystem och

styrinrättning har dessa funnits behäftade med

allvarliga skador innebärande att båda systemen

var ur funktion. Skadorna är emellertid av sådan
karaktär att de sannolikt inträffat vid olyckstill-

fället och således är att betrakta som följdskador
av sammanstötningen.

Även skadorna på vänster framhjul med upphäng-
ning har bedömts vara följdskador av händel-

sen.
Oaktat sikten framåt och åt vänster torde varit
något nedsatt p g a smutsiga rutor är det tveksamt
om denna omständighet varit av någon nämnvärd
betydelse i sammanhanget.  
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.4 Trañkanter

Förare A Förare 8

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 24 år och har innehaft körkort i fem
år. Han kör ca 5000 mil/år huvudsakligen tjänste-
resor.
.Han är resereparatör och anser sig själv vara

mycket van förare.

Han körde vid olyckstillfället en firmabil, som han

disponerat i två år.

Han anser sig ha stor vana vid detta fordon. Han

uppger att han tidigare råkat ut för ett par olyckor.

Förare B är 66 år och har innehaft körkort i 46 år.
Han kör ca 4000-5000 mil/år huvudsakligen fri-

tidsresor.

Han anser sig själv vara mycket van som förare.

Han körde vid olyckstillfället en Volvo PV 444,

som han innehaft i 9 år.
Han anser sig vara mycket van vid det fordon han

körde. Han passerar platsen där olyckan inträffa-

de dagligen; B uppger att han tidigare råkat ut för

4-5 olyckor.

Uppgifter om resan

Förare A hade startat sin resa ca 10.05 och uppger

att olyckan inträffade ca 5 minuter senare. Han

var på väg till ett verkstadsförråd och hade uppen-

barligen bråttom eftersom det var kunder som

väntade att han skulle komma.

Förare B startade resan från den affär som ligger i

anslutning till olycksplatsen och uppger att

olyckan inträffade l0.l0.

Han hade varit och inhandlat gardintyg och skulle

nu åka och få dem tillsydda. Han uppgav att han
inte hade någon brådska.

Up/mtar/(samhelsm'vd

Förare A hade natten fore olyckan sovit mellan

22.00 och 08.00 och uppger att han tidigare under

veckan fått normal sömn.

Han hade börjat sitt arbete kl 09.00 och han upp-

ger att arbetet varit av normal svårighetsgrad.

Han använder för tillfället inte någon typ av far-

maka och han hade senast konsumerat alkohol två

dagar före olyckan.

Han anser inte att han har några problem av den

storleksordningen att de kan ha distraherat ho-

nom under resan. Han uppger vidare att han tids-

perioden närmast före olyckan tänkte på att han

var tvungen att åka till reservdelslagret för att för-

nya sitt förråd av reservdelar.

Han anser inte att platsen där olyckan inträffade

är mer krävande för trafikanterna än den omgi-

vande trafikmiljön.

Han uppger att han bromsade något då han först
såg fordon 8. Det var inte fråga om någon panik-

bromsning. lntervjuaren uppfattade det så att det

var fråga om en inbromsning för att höja hand-
lingsberedskapen.

Han uppger att han inte distraherats av något vare

sig i eller utanför fordonet.

Förare B uppger att han natten före olyckan sovit

mellan 22.30-07.00 och att han veckan dessför-

innan haft normal sömn. 8 hade tidigare under

dagen sysslat med normala morgonbestyr.

Han äter medicin för hjärtbesvär, vilken enligt

medicinsk expertis dock troligen inte påverkat

hans uppmärksamhetsnivå. Han hade senast kon-
sumerat alkohol fyra dagar före olyckan.

Han anser inte att han hade några problem av den

storleksordningen att de kan ha distraherat ho-

nom under körningen.

Tidsperioden närmast före olyckan uppger han

att han tänkt att det var så låg hastighetsbegräns-

ning som 50 km/h varför det skulle gå bra att köra

ut på vägen.

Han var ensam i sitt fordon och uppger att han inte

distraherats av något vare sig i eller utanför for-

donet

Övrigt

Förare A hade inte någon passagerare i sitt fordon.
Han använde bilbälte.

Viss information saknas från förare A p g a att han

hade så bråttom att intervjun fick krympas något.

Förare B hade inte någon passagerare i sitt fordon.
Han använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksizuation före olyckan

Förare A köri riktning söderut. Han ser fordon B B står parkerad parallellt med vägen i förare A:s
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Förare A

höger sida om vägen på parkeringsplatsen
nför affärerna.
'don B är på vägatt köra ut på vägen och står
ot snett med fronten i samma riktning som
tre Azs färdriktning. Förare A ser vidare att
ster körriktningssignal på fordon B är tänd.

:en in mot parkeringsplatsen är begränsad för

tre A p g a häpken på höger sida. Han uppger
k att han inte* störts av detta sikthinder, utan

man i och för sig haft tillräcklig siktsträcka för
stanna sitt fordon och därigenom undvika en
[5101].

Fortsatt

are A uppger att han sänkte sin hastighet något

45 km/h. Tydligen därför att han var något

:er om hur B skulle bete sig. Han avsåg att
t vidare i riktning söderut. Han trodde att fö-

B skulle svänga ut på vägen och köra i samma
ting som han själv skulle göra. men att förare

:ulle vänta och låta honom passera innan han
igde ut.

Bilaga 7
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Förare B

färdriktning mitt framför huset med den affär han

besökt.
Han ger signal med vänster körriktningssignal och

svänger ut mot vägen. Han ser fordon A närma sig

från vänster.

utveckling

Tydligen har förare B hunnit en bit ut i vägen då
han upptäcker fordon A. Han upplever att förare

A kör fort och säger att han insåg att han snabbt
måste åka över vägen för att fordon A skulle kun-
na passera bakom honom.

Han avsåg att svänga till vänster. dvs över vägen

och mot förare Azs färdriktning.

O/_i'c'ks/b'rlopp

tre B väntar inte utan svänger ut. Förare A går

lt på vänster sida av körbanan för att passera

on B. Men även fordon B kör över på den
;tra körbanan och förare A kör in i fordon B:s

tra framflygel.

tre A anser att den viktigaste orsaken till

kan var att förare B var ouppmärksam.

har inte något förslag till åtgärder för att för-

ra ett upprepande av denna olyckstyp på den-

lats.

När förare B i det närmaste passerat över vägen ser

B åter åt vänster och ser då fordon A komma kö-
rande mot honom på vänster sida av vägen -- från

förare A räknat. Han uppger att han först tror att

fordon A passerat bakom honom och att det for-

don han ser är ett annat fordon men av samma typ

som fordon A. Fordon A kör in i den vänstra fram-

Hygeln på fordon B. Förare B tror att han blivit

medvetslös under en kort stund direkt efter

olyckan. Han skadar ett ben och förs i ambulans

tülgukhus

Han anser att den viktigaste orsaken till olyckan är

att förare A körde över på vänster sida om vägen.

.5 Analys av händelseförloppet

Utgångspunkr för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet idenna olycka. Analysen base-

ras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö. fordon m m tillhandahåller all den in-

formation som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika

eller lösa en konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna informa-

tion.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en

trañkant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare
kan ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och

fordon samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare ske-

det av detta förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker

i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska - fält för fri kör-

ning å ena sidan och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra
sidan. En närmare redogörelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i

avsnitt ll - Analysmetod. '

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,

händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som

är kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert sam-
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7 Håll JIÅUIJ/LAU J

Förare B

Spel mellan förare, fordon och trafikmiljö. 1 den förstnämnda modellen har denna be-

tecknats nödvändig information".

För förare A krävs information om att förare B avser att svänga över vägen till vänster
- dvs korsa Azs färdväg -- och fortsätta i motsatt riktning mot A:s egen färdriktning.
För förare B krävs information om att A närmar sig och på vilken sida om B han avser

att passera.

lnformationsbortfall

Si'kthinder

Förare A säger visserligen att han inte störts av

den siktskymmande häcken. men det är mycket

möjligt att denna bär skulden till ett väsentligt in-

formationsbortfall i detta fall. Orsaken till att

detta inte kom fram i intervjun kan vara att vare

sig A eller intervjuaren vid intervjutillfället kände

till vilken manöver förare B avsåg att genom-
föra.

Kommunikationen mellan bilister är ytterst primi-

tiv i jämförelse med den kommunikation som rå-
der mellan människor i vanliga fall då man har

möjlighet att tala med varandra. Kommunika-

tionen mellan bilister bygger på ett antal mycket

enkla signaler och på att man tolkar sina medtrafi-

kanters beteenden. För att kunna göra någorlunda

korrekta tolkningar av medtrafikanternas be-

teende är det emellertid ofta nödvändigt att obser-

vera en hel beteendesekvens.

I detta fall vet vi att fordon B stått parkerat paral-

lellt med vägen i Azs färdriktning mitt framför

huset med den affär B hade besökt.

Om förare A hade kunnat se när förare B startade

från den position där han stod parkerad och körde
fram till vägen hade han rimligen inte varit så säker

på sin tolkning att B skall fortsätta ut på vägen i

samma riktning som han själv färdades. Den posi-

tion fordon B hade när det nådde fram till vägen.

dvs B:s kylare var snett riktad i A25 färdriktning.
är nämligen den position man kan vänta att ett

fordon. som stått parkerat så som fordon B. skulle
hamna i oavsett om det skulle svänga till höger

eller vänster på vägen. Om fordon B däremot stått
parkerad vinkelrätt mot vägen skulle den position,

förare A registrerade att fordon B hade, ha inne-

burit att förare B troligen skulle svänga till höger

och fortsätta i A15 färdriktning.

Återstående information:
Förare A har visserligen inte någon information
om att förare B avser att svänga till vänster i stället

för till höger som A väntade sig. Det förekommer

emellertid inte något informationsbortfall p g a

något sikthinder som innebär att han har anled-

ning att förvänta att förare B skall vänta och läm-

na honom företräde. Förklaringen till att han inte

minskade sin hastighet så mycket att han kunde
stanna sitt fordon i tid när han väl fiek informa-

tion om att förare B inte avsåg att lämna honom
företräde torde ligga i hans tolkning av den till-
gängliga informationen; se nedan under Percep-
tuell strukturering.

Ej aktuellt.

JJ
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Förare A

Bilaga 7

Sid 7 (9)

Förare B

Perceptuella begränsningar*

Ej aktuellt. Ej aktuellt.

Kunskapsbegränsningar

Ej aktuellt. Förare B har inte insett att den information han

gav förare A om vilka avsikter han hade var svår-

tolkad. Dvs att ett fordon som hade den position

förare B hade skulle ge signal med vänster kör-

riktningsvisare när det kör ut på vägen vare sig det
avser att svänga till höger eller vänster.

Strukturering och tolkning

Förare A kör i riktning söderut. Sikten längs den

iögra vägkanten är begränsad av den 1,2 m höga

täcken. När sikten ökar ser han fordon B köra in

not vägen med vänster körriktningssignal tänd.

Han uppfattar det så att förare B signalerar för att
tan skall köra ut på vägen, men att denne avser att
;vänga åt höger på vägen. Han upplever att fordon
8 kan komma att göra intrång på hans fält för fri
törning varför han bromsar något. Därefter gör
tan dock bedömningen att förare B inser att han

nte skulle hinna accelerera sitt fordon så snabbt

itt han skulle komma upp i samma hastighet som

'ordon A innan han hinner upp honom.

Dvs förare A tror att förare B inser att fordon A
mkifrån kommer att inkräkta på hans fält för fri

(Örning om han kör ut framför fordon A och

;Vänger till höger på vägen. Förare A förväntar

lärför att förare 8 skall stanna och lämna honom

'öreträde. Han tycks inte ha en tanke på att förare
8 kan ha för avsikt att svänga till vänster på vägen.

vilket fall förare Azs och 8:5 fält för fri körning

nte skulle inkräkta på varandra utan förare B

;kulle kunna köra ut och förare A kan passera till

iöger om B.

Förare B svänger upp mot vägen och signalerar

med vänster körriktningssignal att han avser att

svänga till vänster. Han ser fordon A dyka upp

från vänster. Han upplever det inte så att fordon
A inkräktar på hans fält för fri körning, men att

det strax kommer att göra det om han inte omedel-

bart kör ut.

Beslut och åtgärder

Förare A beslutar sig i enlighet med sin tolkning

iV situationen för att återigen accelerera och pas-

;era så fort som möjligt för att förare B sedan skall

(unna köra ut. Omedelbart därefter ser han dock

att fordon B inte stannar utan kör ut på vägen.

Han beslutar sig då för att passera till vänster om

fordon B. Det visar sig dock att B inte svänger av

:ill höger utan kör rätt ut i vägen -- för att väja till

vänster vilket framgår av intervjun med B --, var-
vid förare A kör in i fordon B:s vänstra framllygel.

Förare B beslutar sig därför att så fort som möjligt

köra över gatan så att fordon A skall kunna passe-

ra bakom honom.

När han i det närmaste passerat över vägen ser han

åter åt vänster och ser då ett fordon komma emot

sig. Förare B inser inte förrän efter kollisionen att

detta var fordon A.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Bristfälliga siktförhållanden. Förare Azs sikt söderut in mot den parkeringsplats där

fordon B stod parkerat var begränsad av häck och träd.

- Parkeringsplatsens utformning. Denna möjliggör dels att fordon parkeras hur som

helst -- t ex som i detta fall parallellt med vägen - dels att utfart sker var som helst

utmed anslutningen väg - parkeringsplats och utifrån valfritt utgångsläge, dvsfö-

rarna tvingas inte köra ut från parkeringsplatsen i rät vinkel mot genomfartsvägen.

 

*) Begränsningar i trañkantens kapacitet att inhämta information från omgivningen.
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.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: Förare B fördes till sjukhus

Kontusion, höger knä

AlS:l.

Fordonsskador:

Fordon A Fordon B

Kraftiga intryckningar i framparti inklusive fram- Vänster framhjul intryckt i överdel, dess hjulupp-

skärmar. hängning deformerad, bromsslangen brusten.

Vänster framhjul lufttomt. Fälgen deformerad.

Vänster framskärm kraftigt intryckt från sidan.
Mittre frontplåt deformerad. Främre stötfångares
vänstra yttre del deformerad.

Vänster framhjulsupphängning deformerad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Utfarten från parkeringsplatsen till vägen bör regleras med en anslutning som ger

förarna fullgod sikt åt båda håll. Samtidigt skulle en sådan utfart minska risken för

missförstånd av det slag som här uppstod. Förare B:s blinkersignal kunde tolkas

antingen som ett tecken att han skulle köra ut från parkeringsplatsen och fortsätta

i fordonets riktning söderut eller att han skulle köra ut på vägen och svänga vänster

för att köra norrut.

- Siktcn på platsen bör förbättras genom att häcken klipps ner något och träden gall-

ras ur.
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.Olycka 3

Figur1. Planritning - detaljplan 0 10
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-Vägtrafikolycka 9

   

.l Olyckstyp

Olyckan inträffade på en väg som har en högsta tillåten hastighet av 90 km/ h. Vägav-

snittet har goda siktförhållanden. En s k frontlastare, fordon A, framförs längs vägen

och är på väg för att hämta material vid en arbetsplats på vänster sida om vägen -i
frontlastarens körriktning.

Föraren av frontlastaren ser i backspegeln ett fordon bakom sig men bedömer att han

skall hinna svänga över vägen innan detta fordon hinner upp honom varför han mar-

kerar vänstersväng med blinkersignalen.

Föraren av det bakomvarande fordonet uppger att han när frontlastarens blinker tän-

des redan signalerat för omkörning och påbörjat manövern. Föraren av frontlastaren

hör ej det bakomvarande fordonets signal utan påbörjar sin vänstersväng. Föraren av
det bakomvarande fordonet säger att han vid detta tillfälle kommit så långt i sin omkör-
ningsmanöver att det var för sent att avbryta den för att i stället passera till höger om

frontlastaren. Resultatet blir att det bakomvarande fordonet kör in i frontlaStarens

vänstra bakhjul och båda ekipagen hamnar på vänster sidas vägren.

Olyckan inträffade i dagsljus. Olyckan rubriceras som personskadeolycka och klassifi-

ceras som 'avsväng - likriktade kurser' enligt den officiella olycksstatistiken.
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.2 Trafiksituation och vägmiljö i

Fordon A Fordon B

Olyckan inträffade på en raksträcka med följande karakteristika.

Trañksituation

Tät personbilstrafik i båda riktningar (helgtrafik).

Vägen trafikerades tillfälligt av arbetsfordon i samband med byggnation intill vägen.

Årsdygnstrafiken på detta vägavsnitt var år 1975 3500 axelparj ÅD.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

Fordonen A och B färdas på en ca 7,0 m bred väg. Vägen går i raksträcka i svag nedförs-
lutning. Utmed vägens södra sida finns ett mindre skogsparti och utmed vägens norra

sida åkermark. Utmed vägens södra sida pågick arbete med nedläggning av vatten och

avloppsledning.

Strax innan olycksplatsen hade fordon 8 passerat

en vägsträcka med tillfällig hastighetsbegränsning

till 50 km/h (va-arbete).

Siktförhållanden

Sikten var god. ArbetSplatsen var väl synlig från vägen.
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Fordon A, Fordon B

Vägmiljö på kollisionsplatsen

Vid kollisionsplatsen pågick arbete med nedläggning av va-ledning alldeles intill vägen.

Arbetsfordon måste inkräkta på körbanan.

Trafikanordningar

Vägen var uppskyltad på en längd av ca 4 km med vägarbetstavlor (VMK nr l2).

Hastighetsbegränsning till 90 km/h.

Körbanans kant- och mittmarkering var sliten.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i dagsljus med klar sikt.

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: oljegrus

Väglag: torrt

Uppmätt friktion

torr körbana: 1,0

Bromsspår saknades. Däremot noterades hasspår. Bromsspår. Markerad längd

 

vänster framhjul 38 m
5 vänster bakhjul 35 m

höger framhjul 28 m

höger bakhjul 22 m

Vid kollisionsplatsen var körbanan bemängd med grus och sand från va-arbetet.

Sammanfattning

Siktförhållanden för fordon A dels fram mot byggarbetsplatsen, dels mot mötande tra-

fik var god.

Längs vägen har under en längre tid pågått va-ledningsarbete.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Motorredskap. Lastmaskin - frontlastare Personbil, 4 dörrar
Fabrikat och typ, Bolinder Munktell LM 640 Fabrikat och typ, Ford Taunus 2300 GXL Auto

Styrning på bakhjulen Årsmodell 1974
Kontrollbesiktning (periodisk) erfordras ej. Motorn fram, bakhjulsdrift

Kontrollbesiktning. Med hänsyn till årsmodell

och slutsiffra behövde fordonet inte ha genomgått

periodisk besiktning vid ifrågavarande tidpunkt.

Siktförhållanden

Information ej inhämtad. Vindruta och sidorutor: normal sikt, ingen nämn-

värd nedsmutsning.

Styrinrättning

Information ej inhämtad. Normal funktion; inga onormala glapp eller andra
fel. Kontroll utförd bl a vid körprov.

Färdbromssystem

Information ej inhämtad. Normal funktion konstaterades vad avser hjul-

' bromsarnas ansättning och lossning.

Vid kontroll av hydraulsystemets täthet, bl a vid

hög- och lågtrycksprov, konstaterades inte något
bromsvätskeläckage. Pedalvägsreserven var kon-

stant och uppgick vid högtrycksprovet till 6 cm.

Normal'bromsfunktion och retardation noterades
vid bromsprov i samband med provkörning.
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Fordon A

Däckutrustning

Information ej inhämtad.

Allmän kondition

Information ej inhämtad.

Skadebeskrivning

Information ej inhämtad.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av speciellt intresse att ta ställ-

ning till om något fel på färdbroms,hjul och däck eller styrinrättning på fordon 8 kan

ha medverkat till olyckans uppkomst eller förlopp.

.4 Trafikanter

Förare A

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A är 63 år och har innehaft körkort i 40 år.
Med personbil kör han ca 1500 mil/år, huvudsak-
ligen fritidsresor.

Han anser sig själv vara mycket van förare.
Förare A har kört frontlastare av den typ han kör-

de vid olyckstillfället sedan 10 år tillbaka. Han
anser sig själv ha stor vana vid fordonet.

Arbetet vid vägen hade pågått nästan ett helt år
och han hade under hela denna tid deltagit i ar-

.Fordon B   

 

Samtliga däck avradialtyp med dimensionsbe-
teckning 165 SR 13 (sommarutförande).

Slitbanans minsta mönsterdjup: 5 mm för samt-

liga däck.

Ringtryck:

framhjul vänster 1,7 bar

framhjul höger 0,0 bar

bakhjul vänster 1,5 bar

bakhjul höger 1,3 bar

Höger framhjul, som ersatts med reservhjulet

strax före haverikommissionens ankomst, var

"lufttomt".

Fälgen var deformerad, vilket sannolikt orsakat

luftläckaget i hjulet, som inte'var försett med slang

(slanglöst däck). Främmande föremål upptäcktes

inte i däcket. '
Ringtrycket i bakhjulen var lägre än normalt. För .5
Övrigt var samtliga däck i god kondition. -

God.

Höger framskärm. intryckning bakom hjulet.

Höger dörr samt motorhuven något skadad.

Höger framhjul lufttomt. Fälgen skadad.

Vid de kontroller som utförts av färdbromssystem

och styrinrättning bl a i samband med provkör-

ning av fordonet har inte något anmärkningsvärt

konstaterats. Luftutsläppet i höger framhjul, vars

däck är av slanglös typ, har troligen uppkommit

i samband med fälgdeformationen vid samman-

stötningen.

Den omständigheten att ringtrycket för bakhjulen

var lägre än normalt har bedömts vara av ovid-

kommande betydelse i sammanhanget.

Förare B

Förare B är 68 år och har innehaft körkort i 50 år.

Han kör ca 800 mil/år. uteslutande fritidsresor.

Han anser sig själv vara mycket van förare.

Den bil han körde vid olyckstillfället har han inne-

haft i tre år. Dessförinnan körde han Ford Tau-
nus. Han anser sig själv ha stor vana vid det fordon

han färdades i.

Förare B passerar platsen där olyckan inträffade

någon gång i veckan.
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Förare A

betet varför han var väl förtrogen med platsen där

olyckan inträffade.

Han uppger att han tidigare råkat ut för en olycka.

Förare B

' På frågan om han tidigare råkat ut för några
olyckor uppger han att han inte råkat ut för någon

olycka under de senaste 10 åren.

Uppgifter om resan

Olyckan inträffade 13.15. Förare A hade startat

fem minuter tidigare en bit längre bort efter vägen

där också arbeten pågick. Han skulle hämta en del

material vid platsen där olyckan inträffade, som

skulle transporteras till ett förråd några km längre
bort; därefter skulle han ha lunchrast kl 13.30.

Han uppger att han inte hade någon speciell bråds-
ka utan att han räknade med att utan svårigheter .
bli klar med transporten före lunchrasten. Han

höll en hastighet av 25 km/h.

Förare B uppger att olyckan inträffade 13.25. Han

hade startat resan [0 minuter tidigare och var på
väg till en tätort ca 20 km från olycksplatsen för

att besöka ett bibliotek. Han uppger att han inte

hade någon brådska. Han anger medelhastigheten
under den tidigare resan till 60 km/ h och topphas-

tigheten till 70 km/h.

Uppmärksamhezsnivâ

Förare A hade natten före olyckan sovit mellan

2l.00 och 05.00 och han uppger att han haft nor-

mal sömn den senaste veckan. Han hade börjat sitt

arbete kl 06.45 och ansåg inte att han haft någon

speciellt ansträngande arbetsdag.

Han använder för tillfället inte någon typ av far-
maka och han konsumerade senast alkohol ca 1

månad före det att olyckan inträffade.

Han uppger att han inte har några speciella pro-

blem, som kan ha distraherat honom under kör-

ningen. Han kan inte dra sig till minnes vad han

tänkte på tidsperioden omedelbart före olyckan.

Han ansåg inte att platsen där olyckan inträffade

var mer krävande än den omgivande trafikmiljön,

varför han inte heller sänkte hastigheten då han

närmade sig det vägavsnitt där olyckan inträffade.

A uppger att han inte distraherats av något vare

sig i eller utanför fordonet.

Förare B hade natten före olyckan sovit mellan

22.30-04.30 och han uppger sig ha fått normal

sömn under den närmast föregående veckan. Han

hade tidigare under dagen varit ute och fritids-

ñskaL

Han använder för tillfället inte någon typ av far-

maka och han konsumerade senast alkohol ca tre

veckor före olyckan.

Förare B uppger att han för tillfället inte har några

speciella problem som kan ha distraherat honom

under körningen, och att han tidsperioden när-

mast före olyckan endast tänkte på trafiken.

Han ansåg inte att platsen där olyckan inträffat

var mer krävande för trafikanterna än den omgi-

vande trafikmiljön. Han uppger att han då han

närmade sig platsen för olyckan höll på att acce-

lerera sitt fordon och att han kommit upp i en has-

tighet av ca 70 kmr'h då han upptäckte att en

olycka höll på att inträffa.

B uppger att han inte distraherats av något vare

sig i eller utanför fordonet.

Övrig!

Förare A hade en passagerare i fordonet. Förare B hade två passagerare i fordonet. hans

hustru som satt i framsätet och ett femårigt barn

som satt i baksätet.

Förare B och hans framsätespassagerare använde

båda bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Trafiksituation före olyckan

Förare A kör västerut längs vägen. Ca l30 m före

platsen där kollisionen inträffade ser han i back-

spegeln och ser då fordon B bakom sig. Platsen
där han såg i backspegeln har han för undersök-

ningsgruppen markerat på vägen.
Förare A höll en hastighet på 25 km/h. Han säger

sig inte ha någon uppfattning om vilken hastighet

fordon B hade.

Förare B kör västerut i samma riktning som for-

don A. Förare B ser fordon A framför sig på vä-
gen.
Han uppger att han höll på att accelerera sitt for-

don, efter det att han passerat en hastighetsbe-

gränsning och att han kommit upp i en hastighet

av ca 70 km/h då han närmade sig fordon A. Han

uppskattar fordon Azs hastighet till ca 40 km/h.

Detta är en överskattning eftersom fordon A inte

gick att köra fortare än ca 30 km/h.
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Förare A

Fortsatt utveckling

Förare A avsåg att svänga över på vägens vänstra
sida för att hämta material på arbetsplatsen som

_ låg vid sidan av vägen i höjd med kollisionspunk-
ten. Han uppger att han ger signal för vänster-

sväng och omedelbart därefter tittar han i back-

spegeln - han uppger att han då befinner sig på

ett avstånd av 130 m från kollisionspunkten. Han
upptäcker fordon B i backspegeln, men räknar

med att detta fordon skall passera till höger om

honom när han påbörjar sin vänstersväng.

Bilaga 8

Sid 5 (8)

. Förare B

Förare B signalerar för omkörning och avser att

passera till vänster om fordon A. Han tror att A

markerar sin vänstersväng med körriktningssig-

nalen efter det att han själv givit signal för omkör-

ning. Han verkar dock tveksam på denna punkt

och det framgår av intervjun att förare B insåg att
fordon A skulle svänga till vänster, men väntade

sig att förare A skulle vänta med manövern till

dess att han själv hade hunnit passera.

Ol_i'('ksfÖr/0pp

Förare A inser inte att en olycka håller på att in-
träffa förrän kollisionen är ett faktum. Han upp-

ger att fordon B kolliderar med fordon Azs vänstra

bakhjul. Han uppger vidare att det fanns gott om

plats till höger om fordon A så att fordon B skulle
ha kunnat passera där.

Han anser att den viktigaste orsaken till olyckan

är att han svängde över vägen trots att fordon B

befann sig bakom honom. Han uppger att han

trodde att fordon B befann sig längre bort än vad

det faktiskt gjorde.

På frågan vad man skall göra för att minska risken
för olyckor då det förekommer arbeten på eller

i direkt anslutning till vägen säger förare A att man

borde stänga av den väghalvan där arbeten pågår

_och införa mötesförbud.

Samtidigt som förare B påbörjar sin omkörning
genom att svänga ut till vänster så ser han att även
fordon A börjar svänga till vänster. Han uppger

att han vid detta tillfälle befann sig så nära fordon

A att han inte kunde ändra körriktning och pas-

sera till höger om fordon A. En sådan manöver
skulle enligt förare B ha resulterat iatt han istället

kört på fordon A bakifrån.

Förare B bromsar sitt fordon så att hjulen låses.

De bromsspår som uppmättes var ca 30 m långa.

Kollisionen inträffade på vänster sida av vägen i

direkt anslutning till den arbetsplats förare A var

på väg till. Fordon B:s högra framnygel slog i

frontlastarens vänstra bakhjul från sidan.

På frågan vad förare B anser vara den viktigaste

orsaken till olyckan svarar han att det är den stora

skillnaden i hastighet mellan fordonen.

För att förebygga denna typ av olyckor föreslår

förare B att medhjälparen på ett lastfordon av den

typ fordon A var skall stiga ur och hjälpa chauf-

fören att hålla uppsikt vid en manöver av den typ

förare A genomförde.

l

:a
c

.
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.
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.5 Analys av händelseförloppet

Utgångspunkter för ana/_i'sen

1 det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen base-

ras bl a på följande antagande. Om trafikmiljö. fordon m m tillhandahåller all den infor-

mation som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika eller

lösa en konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna information.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en

trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet. speciellt hur t ex en fordonsförare

kan ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och

fordon samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare ske-

det av detta förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker

i termer av förarens subjektiva respektive objektiva - dvs faktiska - fält för fri kör-

ning å ena sidan och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra si-

dan. En närmare redogörelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i av-

snitt ll -- Analysmetod.

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning avtrafiksituation.

händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som

är kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert sam-
spel mellan förare, fordon och trafikmiljö. I den förstnämnda modellen har denna be-
tecknats nödvändig information".
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Förare A Förare B

För förare A krävs information om att fordon B närmar sig och om fordon B:s hastig-
het samt om förare B:s avsikt att köra om fordon A. Förförare B krävs information om
att förare A avser att göra en vänstersväng, var denna ska ske samt om förare A uppfat-
tar förare B:s signaler.

lnformationsbortfall

SI'Å'Ihz'na'er

Sikten på det vägavsnitt där olyckan inträffade var

god i båda riktningar och något informationsbort-
fall p g a fysiska sikthinder tycks inte ha förekom-

mit. Förare A hör dock inte den omkörningssig-

nal förare B ger troligen p g a den bullriga miljö

som fordon A utgör.

Återstående information:
Förare A har fortfarande möjlighet att visuellt

skaffa sig den information han behöver.

Percepluella

Förare A uppger att han såg fordon B i backspe-

geln och att han uppfattade avståndet till förare B

som så långt att han skulle kunna genomföra sin

vänstersväng innan fordon B passerat. Undersök-

ningar har visat att människor har svårt att göra
absoluta bedömningar av avstånd via backspe-

geln. l detta fall behövde förare A dessutom in-

formation om vilken hastighet förare B höll.

Förare B var i färd med att accelerera sitt fordon

tidsperioden omedelbart innan han insåg att en

olycka höll på att inträffa, en omständighet som

kan ha bidragit till att förare A missbedömde den

tidlucka han hade till fordon B.

Återstående information:

Förare A såg i backspegeln ca 130 m före kolli-

sionSpunkten. Låt oss säga att han behövde 30 m

väglängd för att genomföra själva vänstersvängen,

då skulle han ha ca 100 m motsvarande ca l5 sek
på sig att hämta in ytterligare information om for-

don B innan han beslutar sig för att genomföra

vänstersvängen.

lnte aktuellt.

begränsningar*

Förare B uppger att den vänstra körriktningssig-

nalen på fordon A tändes samtidigt som fordonet

påbörjade vänstersvängen. Förare A uppger att

han tände signalen innan han i backspegeln kon-

trollerade att det inte fanns någon trafik bakom

honom som skulle förhindra att han genomförde

en vänstersväng dvs ca lOO m innan han börjar
svänga. Låt oss anta att det är förare Azs uppgift

som är korrekt -» han hade knappast någon an-

ledning att inte lämna korrekta uppgifter på denna

punkt -. Orsaken till varför förare 8 inte såg sig-
nalen förrän då förare A påbörjade vänstersväng-

en kan vara att han haft uppmärksamheten riktad

åt något annat håll. Men det kan även ha en annan

förklaring. Förare B kan mycket väl ha sett signa-

len långt innan förare A började svänga men p g a

det långa intervallet mellan det att A tänder blin-
kern och det att han verkligen börjar svänga -

ca 18 sek - upplevde förare B inte informationen

som relevant varför han inte heller lade den på
minnet. Detta kan förstärkas av att förare 825 för-

väntan på att fordon A skulle svänga till vänster
kan antas ha varit mycket låg eftersom det inte

förekom någon avtagsväg i närheten.
Återstående information:
Beroende på att förare B såg körriktningssigna-

len först då förare A började svänga till vänster
fick han informationen alltför sent. Ingen infor-

mation som skulle ha kunnat medföra att förare B

valt att passera A till höger i stället för till vänster
återstår.

Kunskapsbegränsm'ngar

Uppenbarligen missbedömde förare A hur mycket
trafiksituationen kunde förändras under den tids-
period, som förflöt från det att han såg i back-
spegeln och beslutade sig för att genomföra väns-

tersvängen till dess att han faktiskt genomförde

manövern.

ä.

 

 

Tycks inte vara aktuellt.

* Begränsningar i trafikantens kapacitet att inhämta information från omgivningen.
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Förare A Förare B

Återstående information:
Förare A inhämtade inte någon mer information
om fordon B:s position, varför han inte upptäckte
att förare B redan påbörjat en omkörningsmanö-
ver då han påbörjade sin vänstersväng.

 

Strukturering och tolkning

A befinner sig ca 150 m före kollisionspunkten.

Han har här så god sikt framåt att han redan kan

avgöra att det framför honom inte finns några

hinder som kommer att inkräkta på det fält för
fri körning han behöver för att kunna genomföra
sin vänstersväng. 130 m från kollisionspunkten
markerar han sina avsikter att svänga till vänster

med blinkersignalen. Därefter kontrollerar han i

backspegeln att det inte finns någon trafik bakom

honom som kan komma att inkräkta på det fält för
fri körning han behöver. Han upptäcker fordon B.

men bedömer att det befinner sig så långt borta

och att det håller en så låg hastighet att det inte
inkräktar på hans fält för fri körning. Förare A

räknar med att förare B:s fält för fri körning kom-

mer att utbreda sig till höger om honom och inte

till vänster.

Förare B närmar sig fordon A bakifrån. Han ser

körriktningssignalen på fordon A. men klassar
det som irrelevant information efter en kort stund

eftersom fordon A inte visar några ansatser att

påbörja en vänstersväng. Det finns inte heller nå-
gon väg som fordon A kan svänga in på. Förare B

upplever därför att fordon A begränsar hans fält

för fri körning på höger sida och eftersom sikten

är god framåt och inget mötande fordon syns fin-
ner han att han har ett vidsträckt fält för fri kör-

ning till vänster om fordon A.

Beslut och åtgärder

I och med att förare A tittar i backspegeln -- ca

130 rn före kollisionspunkten - beslutar han sig

för att genomföra vänstersvängen. Nästa gång

förare A ser fordon B har kollisionen redan inträf-

fat. Han har då hunnit över till vänster sida av

vägen.

Förare B beslutar sig för att köra orn fordon A och

ger förare A upplysning om sina avsikter genom

att signalera med signalhornet. - Att förare B gav

omkörningssignal kan tyda på att han trots allt var
osäker om förare Azs avsikter. - Samtidigt som

förare B påbörjar sin manöver svänger även for-

don A ut och förare B finner att hans fält för fri

körning krymper mycket hastigt. Förare B finner

att han ligger så nära fordon A att han inte kan

ändra körriktning och i stället passera till höger

om A. Han beslutar sig därför att bromsa så myc-

ket som är möjligt varvid hjulen låses.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Utmed denna väg - vid sidan av vägen och på en sträcka av ca 4 km - pågår arbete

med VA-ledning; enstaka arbetsfordon framförs på vägen.

- Arbetsfordonen framförs med mycket låg hastighet. Stora skillnader i hastighet

mellan fordonen på samma körbana är i sig konfliktbefrämjande.

- Föraren av personbilen kör om frontlastaren trots att föraren av denna slagit på

blinkersignal för att markera sin avsikt att svänga till vänster.

- Föraren av frontlastaren felbedömde bakomvarande fordons hastighet och/eller

avståndet till detta fordon.

- Föraren av frontlastaren hörde inte det bakomvarande fordonets omkörningssig-

nal.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador:

AIS:1.

Passagerare i fordon B fördes till sjukhus

Kontusion, höger axel.
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Fordonsskador:

Fordon A Fordon B

Höger framskärm, intryckning bakom hjulen.
Höger dörr samt motorhuven något skadad.
Höger framhjul lufttomt. Fälgen skadad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Bättre utmärkning av arbetsplatsen och hastighetsbegränsning.

- Man kan i detta fall - liksom vid ett flertal andra arbetsplatser såväl på som invid
en väg - överväga en differentiering av utmärkning och åtgärder mellan sträckor

där arbete faktiskt pågår och arbetsfordon inkräktar på körbanan, respektive

sträckor där för tillfället inga aktiviteter pågår och trafiken på vägen således egent-

ligen inte påverkas.

- Eventuellt kan man tänka sig att införa restriktioner vad beträffar de fordonsrörel-

ser man får företa med arbetsfordon på vägar där höga hastigheter är tillåtna t ex

70 km/ h eller mer. Man kan t ex tänka sig att förbjuda vänstersväng eller vändning

på väg för arbetsfordon såvida man inte har någon utanför fordonet till hjälp.
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.1 Olyckstyp

Olyckan inträffade i ett trevägskäl, där den anslutande vägen leder till ett villaområde.

Strax innan olycksplatsen får trafiken en hastighetsbegränsning från tidigare 70 km/'h
till 50 km/h; vägen är här rak med god sikt fram mot korsningen.

l östvästlig riktning mot denna korsning framföres fordon A. B och C. Förare A kör

om en s k baklastare ca 400 m före korsningen, tänder vänster körriktningssignal. men

tvingas stanna i korsningen omedelbart intill mittlinjen för att släppa fram mötande

trafik. Förare B avser att köra om fordon C och baklastaren. Samtidigt påbörjar förare

C en omkörning som denne tvingas avbryta. Förare B fullföljer sin omkörning. men

upptäcker när denna fullbordats fordon A som stannat. Förare B bromsar.

Förare C återupptar sin avbrutna omkörning av baklastaren, upptäcker innan denna

manöver är fullbordad att förare A markerar vänstersväng och att fordon A framförs

i krypfart. Förare C bromsar, men kör in i fordon B som knuffas in i fordon Azs högra
bakflygel och därefter fortsätter fram förbi korsningen. Förare C svänger efter kollisio-

nen av vägen åt höger in i en skogsdunge.

Olyckan inträffade i mörker; vägsträckan är dock försedd med belysning som vid

olyckstillfället var tänd. Olyckan rubriceras som egendomsskadeolycka och klassifice-

ras som 'avsväng - likriktade kurser' enligt den officiella olycksstatistiken.

 

.2 Trafiksituation och vägmiljö

Olyckan inträffade i ett trevägskäl med följande karakteristika.

Trañksituation

Tät trafik i vägens båda riktningar. Mindre andel fordon utför vänstersväng i kors-

ningen. Övervägande personbilstrafik, men även buss i linjetrafik.

Årsdygnstrafiken på detta vägavsnitt var år 1975 4 500 axelpar/ÅD.

Vägmiljö vid färd mot kollisionspunkten

171:-' Fordonen har framförts västerut på en ca 6 m bred väg med låg standard med stora va-

riationer i vägens linjeföring. Hastighetsbegränsning 70 km/h. Strax öster kollisions-

platsen är vägen rak med horisontell längdproñl.

Siktförhållanden

Åt öster från vägkorsningen råder fullsikt. Åt väster är sikten begränsad p g a skarp
högerkurva. '

Fri sikt åt väster råder på ensträcka av ca 90 m.
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Vägmiljö på kollisionsplatsen

Korsningen är ett tre-vägskäl där den anslutande vägen leder till ett villaområde.

Strax öster om korsningen finns ett mindre antal hus intill vägen.

Den större vägen går på den norra sidan på en ca 1,5 m hög bank. Intill korsningen finns

ett mindre skogsområde.

 

Huvudvägen fortsätter väster ut i en skarp högerkurva och i relativt brant nedförslut-

ning. :
Trafikanordningar é

Ca 120 m öster om korsningen får fordonen hastighetsbegränsning till 50 km/h.

Den anslutande vägen är reglerad med stopplikt.

Korsningen är försedd med belysning av typ kvicksilverlampa. Stolpavstånd 50 m. Be-

lysningsstolpe saknas i själva korsningen.

Ljus- och väderleksförhållanden

Olyckan inträffade i mörker. Li

Förhållanden på körbanan

Beläggningstyp: oljegrus (i korsningen sliten och delvis lappad med

mycket slät asfalt) .u

Väglag: torrt

Uppmätt friktion

torr körbana: 1,0

våt körbana: 0,74

Mittmarkering och stopplinje massalagd och intakt.

Bromsspår: Bromsspår från bussen kunde med viss sannolikhet konstateras. Övriga bromsspår kan inte

med säkerhet hänföras till fordon i denna olycka.

Sammanfattning

Den fria sikten fram mot korsningen i öst-västlig riktning är god, vilket medför att man

i god tid upptäcker korsningen och eventuellt svängande fordon.

För trafik i väst-östlig riktning är sikten begränsad (90 m), men har tillräcklig stoppsikt

vid 50 km/h (63 m) enligt Vägverkets anvisningar (VV, [975).

Huvudvägens bredd medger inte möjlighet för fordon att passera till höger om det for-

don som svänger till vänster, eller stannar och väntar på att kunna utföra vänstersväng.

.3 Fordon

Fordonsbeskrivning

Fordon A Fordon B

Personbil, 4 dörrar Personbil, 4 dörrar

Fabrikat och typ, SAAB 99 GL-4SNLHD-TA Fabrikat och typ, Volvo l44 1361 S
Årsmodell [976 Årsmodell 1969
Motorn fram, framhjulsdrift Motorn fram, bakhjulsdrift

Kontrollbesiktning, fordonet omfattas inte ännu Kontrollbesiktning, januari 1976

av den periodiska årliga besiktningen

Fordon C

Buss, tvåaxlig, ll passagerare

Fabrikat och typ, Peugeot J7C

Årsmodell 1969
Motorn fram, framhjulsdrift

Kontrollbesiktning, 1975

Lastad - passagerare
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Siktförhållanden
Fordon A . Fordon B

Vindruta, sidorutor och bakruta: normal sikt, Vindruta, sidorutor OCh bakfutai normal Sikt,
ingen nämnvärd nedsmutsning. Invändig och ut- ingen nämnvärd nedsmutsning. Invändig och ut-

vändiga backspeglar: normal inställning och sikt. vändiga backspeglar: normal inställning och sikt.

Fordon C

Vindruta och sidorutor: normal sikt, ingen nämn-

värd nedsmutsning. Mindre sprickor i vindruta;
påverkar dock inte siktmöjligheterna.

Styrinrättning

Fordon A Fordon B

Normal funktion. Ej onormala glapp eller andra Normal funktion. Ej onormala glapp eller andra

fel. fel.

Fordon C

Styrinrättningen blockerad med framhjulen kraf-

tigt vridna åt höger, till följd av intryckning av

framparti inklusive balk för styrväxel.

Styrinrättningen intakt. Styrfunktionen har dock

inte kunnat kontrolleras på grund av skadorna.

Färdbromssystem

Fordon A Fordon B

Normal funktion konstaterades vad avser hjul- Normal funktion vad avser hjulbromsarnas an-

bromsarnas ansättning och lossning. sättning och lossning.
Vid kontroll av hydraulsystemets täthet, bl a vid Vid komm aV hydraulsystemcts täthet, bl 3 Vid
hög- och lågtrycksprov konstaterades inte något hÖg- och lågtrycksprov, konstaterades inte något

bromsvätskeläckage. Pedalvägsreserven var kon- bromsvätskcläckagc.
stant och uppgick vid högtrycksprovet till ll cm. Pedalvägsreserven var konstant och uppgick vid
Den varningslampa som informerar föraren om högtrycksprovei (in 9 cm_

att fel uppstått i bromssystemet, fungerade nor- Den varningslampa, som informerar föraren om

mall. att för stor tryckskillnad uppstått mellan broms-
kretsarna, fun erade normalt.

Fordon C g

Pedalställ med bromspedal och kopplingspedal

deformerad. Pedalarmarna böjda. Båda pedalerna
hade fastnat i den deformerade durken och funk-

tionen är därmed hindrad. Huvudcylindern sned-

slagen och tryckt bakåt.

Färdbromssystemet har inte kunnat funktions-

provas. Bromsvätskeläckage har dock inte konsta-

terats vid okulär besiktning av ledningssystem och

hjulbromsar. Erforderlig mängd bromsvätska för

en normal hydraulisk funktion fanns i broms-

vätskebehållaren. Huvudcylindern togs isär för

granskning av ingående delar. Inget anmärknings-
värt noterades därvid.

Däckutrustning

Fordon A Fordon B

Ingen indikation på för lågt ringtryck i något hjul lngen indikation på för lågt ringtryck i något hjul
konstaterades. Däcken var i godtagbar kondition; konstaterad. Däcken var i godtagbar kondition.

mer detaljerad information saknas. Mer detaljerad information saknas.

Fordon C

Samtliga däck av radialtyp med dimensionsbe-
leckning 19-400 XC. (Sommarutförande.)  
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Slitbanans minsta mönsterdjup:

framdäck, vänster 6 mm

framdäck, höger 7 mm

Båda bakdäcken 5 mm
Ringtryck: normala värden.

Samtliga däck var i godtagbar kondition.

Körriktningsvisare, stopp- och bakljus

Fordon A

Höger främre och bakre körriktningsvisare samt

höger bakljus ur funktion till följd av deforma-

tionsskador i fordonets bakre högra del.

Vänster främre och bakre körriktningsvisare,

båda stoppljusen samt vänster bakljus. normal
funktion och synlighet.

Fordon C

Information ej inhämtad.

Fordon B

Höger körriktningsvisare avgav fast sken och hö-

ger bakljus var ur funktion. Båda stoppljusen,
vänster bakljus samt vänster främre och bakre

körriktningsvisare, normal funktion och synlig-
het.

Allmän kondition

Fordon A Fordon B

Mycket god. God.

Fordon C

Normal med hänsyn.till årsmodellen.

Skadebeskrivning

Fordon A Fordon B

Höger del av bakparti intryckt. Höger baklykta

med kommunikationsanordningar skadad.

Taket veckat på höger sida.

Fordon C

Framparti kraftigt intryckt, speciellt vänster del.

Taket veckat. Balk med styrväxel deformerad var-

vid styrinrättningen blockerats i högerutslag för

hjulen.

Huvudcylindern snedslagen och tryckt bakåt.

Broms- och kopplingspedal fastnat i den defor-

merade durken. Pedalarmarna böjda. Vänster

strålkastare krossad.

Kraftiga deformationer i bakparti. Baklucka in-

och upptryckt. Deformationsskador på vänster

framskärm.

Sammanfattning

Med hänsyn till händelseförloppet i denna olycka är det av speciellt intresse att ta ställ-

ning till om något fel på körriktningsvisare, stopp- och bakljus på fordon A respektive
fordon B och/eller fel på färdbroms och styrinrättning på fordon C kan ha medverkat

till olyckans uppkomst och förlopp.

Fordon A

Fel på körriktningsvisare, st0pp- och bakljus av
sådan karaktär att det kan ha bidragit till olyckans
uppkomst har inte konstaterats vid undersök-

ningen.

Konstaterade skador har sannolikt uppstått vid
kollisionen.

Fordon C

På grund av skadorna på fordonet och dess bro ms-
system har sådana kontroller, som erfordras för

bedömning av färdbromssystemets funktion, inte

Fordon B

Vid företagna kontroller har inte framkommit fel

av sådan art att de kan ha orsakat eller medverkat
till olyckan.

Konstaterade skador och brister i körriktnings-

visare, stopp- och bakljus är sannolikt följdskador

uppkomna vid kollisionen.
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kunnat utföras. Tecken på läckage i hydrauliska

systemet har dock inte konstaterats. Bromsvätske-

behållaren var väl fylld med bromsvätska. Något
anmärkningsvärt har inte konstaterats vid isärtag-

ning av huvüdcylindern.

Styrinrättningen var intakt men dess funktion har

inte kunnat kontrolleras på grund av skadorna.
Däckutrustningen var i godtagbar kondition.

'UELIUJGWUGJUWSC lb llJ

.4 Trafikanter

Bakgrund

Tidigare erfarenhet

Förare A

Förare A är 58 år och har innehaft körkort i 39 år.
Han kör ca 3500 mil/år huvudsakligen resor till
och från arbetet. Han anser sig vara mycket van

bilförare.

Han körde vid olyckstillfället en SAAB, som han

endast innehaft i 14 dagar. Bilen var helt ny. Han

hade dessförinnan kört Volvo 142.

Han anser att han hade normal vana vid det for-

don han körde.

Han passerar dagligen platsen där olyckan inträf-

fade. Han har tidigare råkat ut för en olycka för

15 år sedan.

Förare C

Förare C är 20 år och har innehaft körkort i ett och

ett halvt år. Hon uppger att hon kör ca 2500 mil/år

huvudsakligen tjänsteresor. Hon arbetar som

chaufför.

Hon anser sig vara mycket van förare. Hon körde

vid olyckstillfället en mindre buss av märket Peu-

geot. avsedd för persontransporter. Fordonet var

tjänstefordon. Hon kör i sitt arbete flera olika ty-

per av persontransportfordon.

Hon anser sig ha normal vana vid det fordon hon

körde. Hon passerar platsen där olyckan inträf-

fade ca en gång per vecka.
Hon har tidigare råkat ut för två olyckor.

Förare B

Förare B är 49 år och har innehaft körkort i 30 år.
Han är lastbilschaufför och kör ca 6000 mil lastbil

per år och 2000 mil i personbil.
Han anser sig vara mycket van bilförare.

Han körde vid olyckstillfället en Volvo som han
har disponerat sedan 1972. Han körde dessförin-
nan SAAB 95. Han anser sig ha stor vana vid det

fordon han körde. Han passerar platsen där olyc-
kan inträffade en gång per vecka. Han hartidigare
inte råkat ut för någon olycka.

Uppgifter om resan

Förare A

Förare A hade startat resan från sitt arbete kl

16.15. Han var på väg till sitt hem. Han uppger att

det inte var något särskilt han skulle göra då han
kom hem varför han inte hade någon brådska.

A uppskattade sin medelhastighet tidigare under

resan till 90 km/h och topphastigheten till 110

km/h.

Förare C

Förare C hade startat den körning som slutade
med olyckan kl 14.15. Olyckan inträffade kl 17.00.

Hon hade tranSporterat en grupp människor från

Förare B

Förare B uppger att olyckan inträffade 17.10 och

att han startat resan tio minuter tidigare.

Han uppger i intervjun att han var på väg för att
hämta en person för att sedan fortsätta ned till

Västkusten. Han säger att han inte hade någon
brådska ochatt han inte hade någon speciell tid

att passa. För förare A hade han emellertid upp-

givit att han hade bråttom.

Han uppger sin medelhastighet tidigare under re-

san till 40-50 km/'h och topphastigheten till 50
km/h.
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en Vårdanstalt. Vid olyckstillfället var man på väg
tillbaka till vårdanstalten. Hon uppger att hon inte
hade någon speciell brådska. Hon anger sin medel-

hastighet tidigare under resan till 70 km/h och
topphastigheten till 90-100 km/h.

Uppmärksamhetsnivâ

Förare A

Förare A hade natten före olyckan sovit mellan

22.00 och 06.15 och uppger att han veckan dess-

förinnan haft normal sömn. Han hade under da-
gen arbetat mellan kl 07.45 och 16.15.

Han använder ett cortisonpreparat (hydrakortal).

Förare A är nykterist.

Han anser att han för tillfället inte har några pro-
blem av den storleksordningen att de kan ha på-
verkat hans uppmärksamhet under körningen.

Tidsperioden omedelbart före olyckan tänkte han

på att han skulle åka och tanka bilen sedan han
varit hemma och ätit.

Han anser inte att platsen där olyckan inträffade

är mer krävande för trafikanterna än den omgi-

vande trañkmiljön.

Förare A uppger att han inte distraherats av något
vare sig i eller utanför fordonet.

Förare C

Förare C hade natten före olyckan sovit mellan

02.00 och [0.00 och uppger att hon veckan dess-

förinnan haft normal sömn. Hon ansåg att hon

tidigare under dagen endast haft lindrigt arbete.

Hon använder för tillfället inte någon typ av far-

maka och uppger att det var [4 dagar sedan hon

senast konsumerade alkohol.

Hon anser inte att hon har några problem av den

storleksordningen att de kan ha distraherat henne

under körningen. Omedelbart före olyckan upp-

ger hon att hon tänkte på att hon skulle hinna hem

och äta och byta om innan hon skulle börja arbeta

igen kl 19.00 på kvällen.

Föraren ansåg att platsen där olyckan inträffade

var mer krävande för trafikanterna än den om-

givande trafikmiljön.

Hon säger att hon inte distraherats av något i for-

donet strax före olyckan. Men uppger att omkör-

ningen av baklastaren var krävande och att den

troligen tog en stor del av hennes uppmärksamhet

i anspråk.

Förare B

Förare B hade natten före olyckan sovit mellan

22.00 och 05.30. Han uppger att han veckan dess-

förinnan fått normal sömn. Han hade tidigare un-
der dagen arbetat mellan 06.45 och 16.00.

Han använder för tillfället inte någon typ av far-

maka och uppger att han senast konsumerade al-

kohol ca två veckor före olyckan.

Han anser sig för tillfället inte ha några problem

av den storleksordningen att de kan ha distrahe-

rat honom under körningen. Han kan inte dra sig
till minnes vad han tänkte på tidsperioden närmast
före olyckan.

Han anser att platsen där olyckan inträffade är

mer krävande för trafikanterna än den omgivande

trafikmiljön.

Förare B uppger att han inte distraherats av något

vare sig i eller utanför fordonet.

Övrigt

Förare A

Förare A hade inte någon passagerare i fordonet.

Han använde bilbälte.

Förare C

Det fordon förare C körde var vid olyckstillfället

fullsatt.

Förare B

Förare B hade inte någon passagerare i fordonet.

Han använde bilbälte.

Trafikanternas beskrivning

Tra/?ksizuation före olyckan

Förare A

Förare A kör i riktning västerut. Ca 400 rn före

Förare B

Förare B kör i riktning västerut. Han ligger efter

4._
.L' #21
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Förare A

korsningen (se fig 1) kör han om en baklastare.

Ca 120 m före korsningen uppger han att han tän-

der vänster körriktningssignal - denna uppgift
står inte i överensstämmelse med uppgifter från
förare B och C -.

Han ser två mötande fordon framför sig, en lastbil

och en personbil.

Förare C

Förare C kör i riktning VäSIerut. Strax före kors-

ningen kör 'non i kapp och hinner upp baklastaren.

Hon ser inte någon mötande trafik.

Förare B.

fordon C, som i sin tur kör bakom baklastaren.

Han ser inte någon mötande trafik.

For/satt utveckling

Förare A

Förare A avser att svänga in på vägen söderut i

korsningen varför han kör fram till korsningen

och stannar omedelbart till höger om mittmarke-

ringen för att vänta till dess att den mötande tra-

fiken passerat. Därefter avsåg han att fullfölja

vänstersvängen.

Förare C

Förare C påbörjar en omkörning av baklastaren

men upptäcker att ett fordon (fordon B) bakom

henne samtidigt påbörjat en omkörning. Hon är

nära att köra in i detta fordon. Omedelbart efter

det att fordon B passerat henne fortsätter hon sin

avbrutna omkörning. Hon avser att därefter åter

svänga in till höger och fortsätta i riktning väster-

ut.

Förare B

Förare B avser att köra om fordon C och baklas-

taren. när han håller på med denna manöver på-
börjar även förare C en omkörning av baklasta-

ren. Både förare B och C uppger att det vid detta
tillfälle var nära en kollision mellan fordon B och

C. Fordon C svänger åter in bakom baklastaren

och förare B fullföljer sin omkörning Förare B

avser nu att fortsätta i riktning västerut. men ome-

delbart efter omkörningen upptäcker han fordon

A.

O/.i'c'ksförlopp

Förare A

Kollisionen kom helt överraskande för förare A.

Han uppger att förare B körde på höger bakflygel
på fordon A. - Denna uppgift stämmer överens
med uppgifter från förare C. men förare B uppger

i intervjun att han inte körde på fordon A. Enligt
förare A har dock förare B för honom uppgivit att

han körde på fordon A. - Efter kollisionen pas-
serade fordon B till höger om fordon A och stan-

nade långt framför A. Förare A uppger att hans

fordon sköts fram ca 2 rn vid kollisionen. - På

5% 1 är fordonens slutposition efter kollisionen
markerade. Förare A har inte någon uppfattning

Om huruvida även fordon C körde in i honom.

Han anser att den viktigaste orsaken till olyckan
var att förare B och C kört för fort. Dessa måste
enligt förare A ha kört fortare än 70 km/h, vilket
V.ar den högsta tillåtna hastigheten på vägen. På
Själva olycksplatsen råder hastighetsbegränsning
till 50 km/h. Denna hastighetsbegränsning börja-

__ ÖF dock strax före korsningen. Förare A stöder
Sill påstående om att förare B och C kört för fort
med att han själv kört om fordon C långt tidigare  

 

Förare B

Förare B uppger att fordon A bromsade kraftigt

och att förare A tände vänster körriktningssignal

sent. Förare B bromsade sitt fordon kraftigt och

lyckades stanna ca 0.5 m bakom fordon A. Vid

detta tillfälle ser förare B i backspegeln och ser då
fordon C komma, han inser då att en kollision

kommer att inträffa.

Fordon C kör in i fordon B bakifrån. Fordon B
kastas framåt, men B uppger att han lyckades väja

till höger om fordon A, varför han aldrig kollide-

rade med fordon A. Fordon B fortsätter framåt ca
50 meter innan föraren åter får stopp på det. Föra-
re B tror att han varit medvetslös någon kort pe-
riod och att detta förklarar varför hans fordon fär-

dades så lång sträcka innan han lyckades stanna

det.

Förare B:s uppgift att hans fordon aldrig stötte

emot fordon A motsäges av såväl förare A som C

och av det faktum att fordon B hade skador på

vänster sida på fronten. B uppger i intervjun att

hans fordon inte var skadat på frontpartiet.

Förare B anger som viktigaste orsak till att olvc-
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Förare A

på en väg med högre hastighetsgräns varför föra-

re C måste ha kört fortare än 70 km/ h på slutet för
att hinna ifatt fordon A som på denna väg hållit
de lagstadgade 70 km/h. Om förare C kört fortare

än 70 km/ h måste även förare B ha gjort det efter-

som han tidigare passerat C.

För att undvika ett upprepande av denna olycks-

typ i denna korsning föreslår förare A att man

_ bygger om korsningen så att man erbjuder den
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  Förare B

kan inträffade att förare A tänt sin vänstra körrikt-
ningssignal alltför sent. Den enda åtgärd förare B

kan tänka sig för att förhindra ett upprepande av

denna olyckstyp på denna plats är att lära trafi-
kanterna att ge signal i tid.
Förare B uppger att han har smärtori nacken efter

kollisionen. I den bil han färdades fanns nackstöd
på den främre passagerarplatsen, men inte på fö-
rarplatsen.

vänstersvangande trafiken ett separat körfält.

Förare A uppger att han tror att han varit med-

vetslös några sekunder omedelbart efter kollisio-
nen.

2,.

 

Förare C

lnnan förare C helt återvänt tiil det högra körfäl-

tet upptäcker hon fordon A, vars förarejust tänder

vänster körriktningssignal. Fordon A befinner sig

då nästan framme vid korsningen. Hon uppskat-
tar vid detta tillfälle sin egen hastighet till 50 km/ h,

fordon st till 50-85 km/h och att fordon A hål-

ler krypfart. Hon ser även bromsljuscn på fordon

8.

Hon trodde att förare B avsåg att passera till höger
om fordon A. Hon bromsar så mycket hon kan.

men när hon befinner sig ca 3 m bakom fordon B

förlorar hon bromsverkan på sitt fordon. Hon

uppger att hon är osäker på om hon skulle ha hun-

nit stanna bakom fordon B även om bromsarna

inte gått sönder. Fordon C kör in i fordon 8 bak-

ifrån, varvid fordon 8 knuffas in i fordon Azs hög-

ra bakflygel. Förare C svänger efter kollisionen

med fordon B av vägen åt höger utan att röra for-

don A. Fordon C hamnar i en position som mar-
kerats på fig l. Förare Czs uppgift att bromsen

gått sönder stöds inte av den fordonstekniska un-

dersökningen.

.5 Analys av händelseförloppet

Utgångspunkzer för analysen

I det följande redovisas en analys av händelseförloppet i denna olycka. Analysen base-

ras bla på följande antagande. Om trafikmiljö, fordon m m tillhandahåller all den in-

formation som krävs för att en trafikant ska veta hur han ska bete sig för att undvika

eller lösa en konflikt så kommer trafikanten att bete sig i enlighet med denna informa-

tion.

Analysen genomförs med hjälp av en modell för beskrivning av samspelet mellan en

trafikant och övriga komponenter i trafiksystemet, speciellt hur t ex en fordonsförare

kan ta upp och hantera information från omgivande trafikanter, väg - vägmiljö och
fordon samt hur han kontinuerligt fattar beslut angående sin körning. I det senare ske-

det av detta förlopp kompletteras denna modell av ytterligare en där beskrivningen sker

i termer av förarens subjektiva respektive objektiva -- dvs faktiska -fält för fri kör- \
ning å ena sidan och det område inom vilket föraren kan stanna sitt fordon å andra si-
dan. En närmare redogörelse för bakgrunden till analysen och dessa modeller ges i av-

snitt Il - Analysmetod.

Med hjälp av dessa modeller och utifrån trafikanternas beskrivning av trafiksituation,
händelseförlopp m m liksom övriga insamlade data preciseras vilken information som

 



tecknats "nödvändig information".

Förare A

Förare A hade ca 400 m före korsningen kört om

en baklastare. Detta innebär att hans sikt bakåt
mot fordon 8 och C under en stor delav tiden från
det att A kört om baklastaren till dess att han stan-

nade framme vid korsningen skymts av baklas-

taren.

Möjligheten att upptäcka mötande trafik är i kors-
ningen begränsad av en siktskymmande kurva,
vilket inte gör det möjligt för förare A att förut-

säga om han kommer att bli tvungen att stanna i

korsningen eller inte förrän han befinner sig rela-

tivt nära korsningen.

Förare C

Baklastaren gjorde det omöjligt för förare C att se

fordon A och att detta påbörjat en inbromsning

innan hon själv passerat baklastaren.

Percepruella
Förare A

lnte aktuellt.

Förare C

-< Omkörningen och konflikten med fordon B vid

 

omkörningen tog en så stordel av förare Czs upp-

märksamhet i anspråk att hon inte upptäckte for-

don A förrän förare A tände vänster körriktnings-
signal.

             

  
  

Förare A

Även om vi som trafikanter är medvetna om att

det innebär en risk att genomföra vänstersvängar

på hårt trafikerade gator och vägar, så upplever
Vi troligen risken för att en olycka skall inträffa
Som mycket liten. Av denna anledning är det tro-

ligen inte annat än i korsningar, där vänstersväng
är i det närmaste omöjlig att genomföra, som man
Väljer det omständligare alternativet att först ta av
till höger på en mindre trafikerad väg, vända där
och sedan korsa den mer trafikerade vägen för att
Slutligen kunna göra en högersväng i stället för den
nskabla vänstersvängen.

x_
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är kritisk i detta fall. Det vill säga den information som skulle krävas för ett säkert sam_-

spel mellan förare, fordon och trañkmiljö. 1 den förstnämnda modellen har denna be-
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För förare A krävs information om eventuell mötande trafik när han ska ta till vänster

i korsningen. För förare B krävs information om att förare A avser att svänga till väns-

ter och om förare A måste stanna och vänta att mötande trafik ska passera innan han

kan utföra vänstersvängen. För förare C krävs samma information om förare A och

dennes manövrer samt information om vad förare B avser att göra.

lnformationsbortfall

Sikt/under

Förare B

Baklastaren och fordon C gjorde det omöjligt för
förare B att upptäcka fordon A innan han påbör-
jade omkörningen.

begränsningar*

Förare B

Det olyckstillbud som inträffade när förare B kör-

de om fordon C kan ha distraherat honom så att
hans upptäckt av att fordon A bromsar fördröjs

ytterligare.

Kunskapsbegränsm'ngar

Förare B

Förare B kände till att korsningen där olyckan in-

träffade var en riskabel trafikmiljö, men uppen-

barligen underskattade han risken eftersom han

trots detta genomförde omkörningen strax före

korsningen. Till detta kan även det faktum att

vägen tidigare erbjuder mycket få omkörningstill-
fällen ha bidragit. Detta kan antas ha bidragit till

att förare B 'var starkt motiverad att utnyttja varje

möjlighet till omkörning.

* Begränsningar i trafikantens kapacitet att inhämta information från omgivningen.
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_ Förare C

Liksom B kan även förare C antas ha varit starkt

motiverad att utnyttja varje tillfälle till omkör-

ning p g a de få omkörningstillfällen som erbjöds
tidigare. Detta kan ha bidragit till att hon genom-

förde omkörningen. trots att hon befann sig så
nära korsningen och trots att siktsträckan var i

kortaste laget.

Strukturering och tolkning

Förare A

Förare A kör i riktning västerut. Han avser att

svänga till vänster i korsningen. Han ser vid detta

tillfälle inte några hinder för att genomföra denna

manöver, varför han räknar med att kunna ge-

nomföra manövern utan att stanna i korsningen.

Han har strax innan passerat en baklastare och

på grund av den låga hastighet detta fordon håller
upplever han inte heller att den bakomvarande

trafiken på något sätt begränsar hans fält för fri

körning. Av denna anledning är hans motivation

att tända vänster körriktningssignal för att mar-

kera sina avsikter låg. Plötsligt dyker en lastbil och

bakom den en personbil upp bakom den siktskym-

mande kurvan. Han upplever att hans fält för fri

körning hastigt förändras så att det inte längre

möjliggör att han genomför v'änstersv'ängen ome-

delbart.

Förare C

Förare C kör i riktning västerut. Hon hinner i fatt

baklastaren. llon ser inte någon mötande trafik

och bedömer att den erbjudna siktsträckan ger

henne ett fält för fri körning som tillåter henne att

köra om baklastaren. Hon kontrollerar uppenbar-

ligen inte att hennes fält för fri körning inte be-

gränsas av bakomvarande trafik för när hon är på
väg ut till vänster om baklastaren är hon nära att

köra in i fordon B. som kör om fordon C. När for-

don B passerat fullföljer förare C omkörningen.

Omkörningen var mycket uppmärksamhetskrä-

vande och hon är helt koncentrerad på att ta sig

tillbaka till det högra körfältet. Fordon Azs vänst-

ra körriktningssignal tänds, vilket tilidrar sig hen-

nes uppmärksamhet. Hon ser även att fordon B

bromsar, men tror att detta fordon skall passera

till höger om fordon A. Förare C inser att hon inte

kan passera med sitt fordon.

Förare B

Förare B kör i riktning västerut. Strax före kors-

ningen hinner han upp baklastaren och fordon C.

Han ser inte någon mötande trafik och bedömer
siktsträckan som så lång att hans fält för fri kör-
ning medger att han kan köra om de båda fordo-

nen. Strax innan han passerat fordon C svänger

förare C ut till vänster för att också köra om bak-
lastarcn. Han upplever att en kollision var nära

att inträffa. Omkörningsmanövern och undan-

manövern för att undvika att kollidera med for-

don C upptar förare st hela uppmärksamhet.

När han genomfört omkörningcn och åter befin-

ner sig på vägens högra sida upptäcker han fordon
A, som bromsar, framför sig och ser att fordon A25

vänstra körriktningssignal tänds.

Beslut och åtgärder

Förare A

Förare A beslutar sig för att stanna i korsningen

och vänta till dess att den mötande trafiken passe-

rat. Han tvingas därför att göra en häftig inbroms-

ning. Att inbromsningen är häftig grundar sig på

uppgifter från förare 8. Han inser att i och med att

han tvingas stanna i korsningen så begränsas hans
fält för fri körning även av den bakomvarande tra-

fiken varför han tänder vänster körriktningssig-
nal. Enligt uppgift från förare B och C sker detta
inte förrän fordon A är i det närmaste framme i
korsningen.

Förare B

Förare B inser nu att hans fält för fri körning

snabbt krymper varför han beslutar sig för att
bromsa. Han lyckas stanna sitt fordon ca 0,5 m

bakom fordon A. Han ser fordon C i backspegeln

och inser att en kollision kommer att inträffa. For-

don C kör in i hans fordon bakifrån, varvid fordon

B kastas framåt mot fordon A. Fordon A stöts

framåt så mycket att fordon B kan passera till hö-
ger om detta.

  



Bilaga 9 Vägrrafikolycka 12 181

Sid 11 (12)
Förare C

Förare C beslutar att bromsa så mycket hon kan.
Det är rimligt att anta att hon i detta fall hade en

mycket förlängd bromsreaktionstid eftersom hon

vid det tillfälle då hon upptäckte fordon A troligen
fortfarande accelererade sitt fordon efter omkör-
ningen.

Hon inser under inbromsningen att hon knappast

kommer att hinna stanna fordonet innan hon kör

in i fordon B. När hon befinner sig ca 3 m bakom

fordon 8 upptäcker hon att fordonet får broms-
bortfall. Hon kör in i fordon B, som stöts framåt,

varefter hon kör av vägen åt höger för att undvika

att kollidera med fordon A.

.6 Faktorer som kan ha medverkat till olyckans uppkomst

- Vägen är vid olycksplatsen för smal för att medge passage till höger om fordon, som

stannat i korsningen för att släppa fram mötande trafik innan de fullföljer en väns-
tersväng.

- Korsningens placering. Västerut är sikten begränsad av en kurva. Detta medför att

fordon som kommer österifrån och på ett korrekt sätt förbereder en vänstersväng

kan tvingas avbryta denna manöver med hänsyn till plötsligt uppdykande mötande

trafik.

- Den långsamt gående baklastaren som förmodligen "framtvingade" omkörningar

även på mindre lämpliga vägsträckor.

-- Ett eventuellt bromsbortfall på fordon C. Detta kan i ett sent skede ha påverkat hän-

delseförloppet.

- Förare A tände körriktningssignalen för sent.

- Konflikten mellan förarna B och C vid omkörning av baklastaren. vilket torde ha

distraherat båda förarna.

- Fordonsförarna B och C höll korta avstånd.

.7 Konsekvenser av olyckan

Personskador: -

Fordonsskador:

Fordon A Fordon B

Höger del av bakparti intryckt. Kraftiga deformationer i bakparti.

Höger baklykta med kommunikationsanordning- Baklucka in- och upptryckt.

ar skadad. Deformationsskador på vänster framskärm.

Taket veckat på höger sida.

 

   

Fordon C

-'; Framparti kraftigt intryckt, speciellt vänster del.

:5; Taket veckat. Balk med styrväxel deformerad var-
?? vid styrinrättningen blockerats i högerutslag för

i hjulen.

Huvudcylindern snedslagen och tryckt bakåt.

Broms- och k0pplingspedal fastnat i den deforme-
rade durken. Pedalarmarna böjda. Vänster strål-
kastare krossad.

.8 Hypoteser, uppslag m m - åtgärder

- Från väg- och trafikteknisk synpunkt är naturligtvis den radikala åtgärden att flytta

korsningen till en annan plats utmed denna väg.
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- En ombyggnad av korsningen kan också övervägas. En sådan skulle kunna innebära
att vänstersvängande fordon får ett separat körfält och ett magasin som åtminstone
rymmer 2-3 personbilar. Detta löser dock inte-problemen med vänstersvängande

fordon under högtrafikperioder och inte siktproblemet västerut.

- Belysningen bör kompletteras med särskild belysning i korsningen.

- Som en tillfällig åtgärd vilken kan medverka till att undanröja några riskmoment
kan man överväga att införa omkörningsförbud under en viss sträcka före kors-

ningen.

  




