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TRÄD OCH DÖDSOLYCKOR 1994 - 1996

av

Arne Land och Göran Nilsson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Det hårda föremål som oftast redovisas av polisen vid allvarliga trafikolyckor är
ett påkört träd. 50 dödsolyckor per år eller minst var 10:e dödsolycka i trafiken är

en trädolycka . Omkring 600 personer skadas årligen vid kollision med träd. 65-

75 % av de påkörda träden har stått högst 5 m från vägkanten och 90 % av de på-

körda träden har stått inom 10 meter från vägkanten.

Trädolyckorna är i första hand singelolyckor och av dödsolyckorna är 9 av 10

olyckor singelolyckor. Unga förare är överrepresenterade.

Det är framför allt mindre 70-vägar på landsbygden som tillsammans med

smala 90-vägar har träd nära vägbanan och där träd blivit påkörda. Det är dock

inte ovanligt i 50-miljöer. Påkörda träd i ytterkurva är betydligt vanligare än i

innerkurvor och gör givetvis förekomst av större träd i ytterkurvor särskilt farlig.

Det finns samtidigt ett antal olyckor där föraren insjuknat, ofta äldre förare,

kört av vägen och kolliderat med ett träd och där dödsfallet kanske inte beror av

trädkollisionen.

När ett träd i manshöjd är minst 10 cm i diameter anses det som oeftergivligt

eller hårt föremål. Hårda föremål skall i så hög grad som möjligt undvikas i när-

heten av vägen på grund av den stora förekomsten av avkörningsolyckor. Ju

grövre träd och ju närmare vägbanan de står desto större risk för en allvarlig tra-
fikolycka.

När det gäller säkerhetsavståndet till grövre träd bör det vara närmare 10 m och
absolut mer än 5 m förutsatt att inte andra hårda föremål förekommer. Ju mer tra-

fik och högre hastighetsgräns desto viktigare är den Övre gränsen.
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1.1 Trädolyckor och olyckstyp

Tabell 3. Antalet polisrapporterade trafzkolyckor med träd efter olyckstyp 1994-

                 

] 996.

Singel- Möte Om- Upp- Av- Kors- Cykel/ Fot- Övrigt Vilt Summa

Olyckstyp olycka körning hinnande sväng ande moped gängare

Dödsolycka 133 4 1 9 3 150

Svår personskadeolycka 347 11 7 4 1 22 10 410

' Lindrig personskadeolycka 608 32 18 13 3 42 48 783

Olycka utan personskada 938 42 20 10 7 15 2 106 A 47 1187

Totalt 2026 85 49 22 1 7 33 6 5 1 79 1 08 2530

 

Majoriteten av trädolyckorna är singelolyckor. Närmare 90 % av de svårare

olyckorna är singelolyckor och i genomsnitt är 8 av 10 olyckor singelolyckOr av

trädolyckorna 1 994- 1 996.
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2 Träd och andra hårda föremål i dödsolyckor
1994-1996

Vägverket kodar utifrån uppgifter från polisens olycksrapportering om ett fast hårt

föremål blivit påkört fördelat på olika på förhand givna typer. När det gäller

dödsolyckor är det vanligaste angivna hårda föremålet ett träd. Tabell 4 redovisar
antalet dödade vid påkörning av olika hårda föremål.

Tabell 4. Dödade på kommunala resp. statliga vägar vid påkörning av vissa
hårdaföremål i vägmiljön 1 994-1996.

          

Påkört hårt fast föremål 1994-1996

Kommunala vägar Statliga vägar Totalt Per år

Träd 40 124 164
Belysningsstolpe 10 22 32

El-/telestolpe 2 15 17

Övrig stolpe 5 5 10
Väg-/broräcke/barriär 9 64 78
Vägmärke 8 12 20
Vägtrumma - 9 9

     

I flertalet av olyckorna har det hårda föremålet bidragit till dödsfallet men i

några fall är det oklart vad som är den direkta orsaken till dödsfallet. Det är heller
inte givet att alla dödsfall hade kunnat undvikas om föremålet inte funnits men
merparten av olyckorna skulle resulterat i lindrigare skadekonsekvenser. Det som

utmärker ovanståendeföremål är generellt att de inte nämnvärt rubbats när de blir

påkörda utan demolerar det påkörande fordonet eller får det att ändra riktning.

Detta innebär att små träd som inte stoppar fordonens framfart och som inte

påverkar olyckans följ der normalt inte rapporteras/kodas.
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3 Träd och dödsolyckor
Sannolikheten att köra in i ett träd vid avkörning är tämligen stor och ju närmare

vägkanten som trädet står och ju större det är desto allvarligare blir olyckan om

trädet träffas.
Enligt Vägverket olycksstatistik har polisen i 150 dödsolyckor angivit att ett

fordon kolliderat med ett träd 1994-1996, se tabell 5.

Det var 164 personer som dödades i dessa olyckor, 53 skadades svårt och 31
skadades lindrigt. I de 150 olyckorna omkom föraren i 118 fall. Det var 24 fram-

sätespassagerare och 10 baksätespassagerare som dödades samt 12 dödsolyckor

där passagerarens placering var okänd.

Detta innebär att i var 10:e dödsfall i trafiken är ett träd inblandat.

I 19 fall skadades föraren svårt och i 11 fall lindrigt. Föraren var ensam i 83

olyckor av 150.

Tabell 5. I dödsolyckor med träd dödade och skadade personer efter placering i

      

fordonet.

Förare Passagerare Passagerare Okänd Summa

fram bak placering

Dödad 118 24 10 12 164
Svårt skadad 19 16 12 6 kr 53
Lindrigt skadad 1 1 12 2 4 31

Totalt 150 52 24 20 248

       

Det bör observeras att dödsfallet inte alltid kan hänföras till själva trädkolli-

sionen. I några fall har föraren dött naturligt innan fordonet kolliderat med trädet

eller av annan anledning, tex. ramlat ur fordonet eller avlidit vid kollision med ett

annat hårt föremål före eller efter kollisionen med trädet. I avsnitt 4 har olycks-

förloppet angetts eller tolkats.

För att delvis undersöka detta har samtliga rapporterade dödsolyckor analyse-

rats och i vissa fall har olycksplatsen inventerats.

Träd finns utefter stora delar av vägnätet, dels träd i skogspartier dels plante-

rade träd, framför allt i tätorter, samt äldre träd i form av alléer utefter gamla vägar
eller som sk. solitärer (äldre träd) som ofta får stå kvar i vägmiljön/sidoområdet

även vid nybyggnad eller förbättringar av vägminön.

Rapporteringen av trädolyckor är i förhållande till olyckomas allvarlighets-

grad sannolikt låg men det kan även tolkas som att tråd är det hårda föremål som
ger de allvarligaste skadorna vid påkörning jämfört med stolpar mm. Om rap-
porteringen är lägre än för genomsnittsolyckan innebär detta att trädproblemet

är större i verkligheten än vad som framgår av polisens rapportering när det gäller

lindrigare trafikolyckor.

Eftersom polisens rapportering i hög grad påverkas av olyckans konsekvenser,

ju allvarligare olycka desto större sannolikhet att den rapporteras, kommer rap-

porteringen av trädolyckor framför allt att gälla mycket allvarliga olyckor - stora

träd. Träd som vid arv'körning träffas och har sådana dimensioner att de lätt körts

av redovisas mycket sällan och särskilt inte om olyckan inte lett till personskada.

En stor del av olyckorna är olyckor där avkömingen direkt stoppats av ett träd

med stora dimensioner och resulterat i dödsfall.
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Undersökningen är begränsad till dödsolyckor, vilka alltid rapporteras av poli-

sen. Ett visst bortfall kan dock förekomma i undersökningen om polisen vid sin
rapportering inte nämnt trädet vid sin rapportering av dödsolyckan.

Det finns i dag inga klara regler när det gäller förekomst av träd i vägmilj ön. På

landsbygdsvägnätet finns vissa kriterier för sidoområdet och att oeftergivliga
föremål inte placeras i säkerhetszonen utan skydd av räcke. I Danmarks regler från
1980 skall träd inte finnas eller planteras inom tre meter från vägkanten. I
Vägverkets region Sydöst finns rekommendationer att åtta meter av sidområdet

skall vara fritt från hårda föremål. -9

I och i anslutning till tätorter gäller idag närmast motsatsen. Träd planteras i

hög utsträckning som ett vägmiljöelement i syfte att försköna vägmiljön och inte

sällan med så snabbväxande eller högväxande träd som möjligt samtidigt som

äldre enstaka träd ofta behållsgi direkt anslutning till vägmiljön.

Gamla alléer finns ofta i dessa miljöer och bevarandet av dessa har ofta högsta

prioritet. Detta är förståeligt och naturligt men borde ändå leda till en återhållsam-

het när det gäller nyplantering lika nära vägkanten.

Trafiksäkerhetsmässigt innebär träd utefter vägen att vägens linj eföring framgår

klarare, vilket kan bidra till en hastighetsökning. Men trädens närhet medför

samtidigt en hastighetssänkning eftersom vägutrymmet krymper eller upplevs som

trängre särskilt vid mörkerförhållanden. Totalt sett är det dokumenterat att
hastigheterna minskar ju fler och ju närmare träden är från vägkanten samtidigt
som det är dokumenterat att olycksrisken ökar ju fler och ju närmare vägbanan

träden Detta visar klart att bilförarna inte kompenserar sin förhöjda olycksrisk

med tillräcklig sänkning av hastigheten, varför träden från trafiksäkerhetssynpunkt

har ett negativt värde. Träd är alltid ett växande problem.

Argumentet lägre hastigheter kan således ifrågasättas som trañksäkerhetsargu-

ment. Ofta används detta argument men då förträngs olycksrisken med sj älva trä-

den vid avkörning. I vissa fall hänvisas till att andra olyckstyper blir lindrigare
men samtidigt innebär träden ett siktproblem och ett halkproblem vid lövfäll-

ningen under hösten.

Nu är, liksom vid behandling av olika hårda föremål i vägmiljön, inte bort-

tagande av föremålet en garanti för att olyckan och dess påföljder försvinner. I

stället sker kanske kollision med ett annat föremål eller ett annat träd. Generellt

gäller emellertid att säkerheten ökar även om det i den enskilda olyckan kunde ha

blivit än värre konsekvenser.

3.1 Avstånd mellan vägkant och träd i dödsolyckorna
Statistiskt sett utifrån de studerade 150 dödsolyckorna kan konstateras att vid

65-75 % av olyckorna har trädet stått mindre än 5 m från vägkanten och i mer än

90 % av olyckorna inom 10 m från vägkanten, se figur 1. Ingen skillnad föreligger
om det är innanför eller utanför tättbebyggt område eller om det är kommunala

eller statliga vägar.
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Avstånd från vägkant (meter)

Figur 1. FÖrdelningsfunktionför trädets avstånd till vägkant och de undersökta
dödsolyckorna med träd 1994-1996.

3.2 Trädolyckor och vägmiljö

Tabell 6. Dödsolyckor 1994-1996 med trädfördelade efer hastighetsgräns och

         

vägmiljö.

Vägmiljö
Hastighetsgräns Raksträcka lnnerkurva Ytterkurva Korsning Okänd Summa

50 ' i 11 6 3 4 2 26
70 22 8 23 3 3 59
90 22 3 17 2 3 47 _
110 7 2 4 13
okänd 1 4 5

Totalt 63 19 51 9 8 150

        

Nästan samtliga olyckor vid hastighetsgränsen 50 km/h har inträffat i tätort och

resterande utanför tätort. Det är framför allt mindre 7O-Vägar på landsbygden som

tillsammans med smala 90-vägar har träd nära vägbanan. Dessa vägar är generellt

vägar med hög andel avkörningsolyckor ofta i samband med dåliga sikt- och

väderleksförhållanden. Det finns dock en andel olyckor som inträffar på grund av

förare som blivit plötsligt sjuka och kört av vägen och träffat ett träd.

Att avkörningar i ytterkurvor är vanligare än i innerkurvor är naturligt och gör

givetvis förekomst av träd i ytterkurvor särskilt farliga.
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3.3 Förarålder

Antal dödslyckor med träd efter förarålder 1994-1996
A
n
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Yngre än 30 år 30-49 år 50-69 år 70 år och äldre

F ö ra råIde r

Figur 2. Antal dödslyckor med träd efterförarålder 1 994-]996.

Figur 2 avser åldern på de förare som kört på träd i de undersökta döds-
olyckorna. De yngre förarna är starkt överrepresenterade liksom de generellt är i

singelolyckor. Samtidigt tycks äldre förare sällan kollidera med träd med döds-

olycka som följd.

3.4 Trädolyckor och olycksförIOpp

I nedanstående sammanställning redovisas olycksförloppet för de 150 döds-

olyckorna 1994-1996 och där ett fordon kolliderat med ett träd.

Olycksförlopp i dödsolyckan innan eller då trädet träffades:

Kört -till synes medvetet- av till höger på raksträcka.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kolliderar dessutom med järnstolpe, flaggstång & cementrundel.

Kommer i sladdning och kör av till vänster i högerkurva.

Kommer i sladdning och kör upp på trottoar.

Kör med vänster hjulpar utanför vägbanan i 35,8 m. Backkrön, inga bromsspår.

Kör av till höger.

Kommer utanför höger vägkant i vänsterkurva och sladdar över vägen till andra sidan. Kolliderar även med busskur.

Kör av till vänster på raksträcka. Föraren hade drabbats av hjärtinfarkt.

Kör av till höger på raksträcka. Passagerare avled 1 månad senare.

Kör av till vänster på raksträcka. Löst grus i ytan. Synliga spår ca 45 m. Alléträd.

Korsar genomgående väg i snedvinkligt trevägskors och kör ut på ett fält.

Kör av till höger på raksträcka. Inga bromsspår.

Kommer i sladdning i högerkurva och kör av till vänster. Kolliderar dessutom med en sten. Bromsspår 40 - 50 m.

Kör av till höger i vänsterkurva. Föraren saknar hjälm; kolliderar dessutom med järnstolpe.

Kommeri sladdning och kör av till höger i högerkurva.

Kommer i sladdning; stannar mot viltstaket och innanför stängslet stående träd.

inga spår på vägbanan.

Kommer i sladdning; inga spår på vägbanan.

Traktorn skenar iväg med full gas; föraren kommer under hjulen. Kollision även med staket och hus.

Kommer utanför höger vägkant i vänsterkurva och sladdar över vägen till andra sidan.
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Kommer i sladdning i vänsterkurva och kör av till vänster. Föraren fastklämd. Sommardäck med knappt godkänt mönsterdjup.

Föraren drabbas av akut medvetslöshet och kör av till höger i vänsterkurva. Föraren avlider på platsen.

Kolliderar med älg på raksträcka, kommer i sladdning och stannar slutligen mot några mindre björkar.

Kör av till vänster i svag högerkurva. Rullsp'år på vägbanan.

Kör av till vänster på raksträcka. Misstanke finns om avsiktlig kollision.

Kör av till höger på raksträcka. Passageraren avled på platsen.

Kommer utanför höger vägkant och sladdar över vägen upp på trottoar. Passagerare fastklämd.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Kör av till höger.

Kommer utanför höger vägkant efter förardistraktion (krångel med belysning).

Kör av till vänster i vänsterkurva.

Kör av till vänster i högerkurva.

Kommer i sladdning på lerig grusväg och kör av till vänster i högerkurva.

Kör av på raksträcka i "'blixthalka ; kolliderar även med staket.

Kör av till höger i vänsterkurva. Snömodd.

Kör av till höger. (lnformationsunderlag saknas - nedpackade i Visby.)

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspår.

Kör av till höger på raksträcka. Klart godkända sommardäck.

Kör av till höger på raksträcka. Kolliderar även med vägräcke. Avliden person hittad utanför bilen.

Sladdar av till vänster i vänsterkurva.

Kommer utanför höger vägkant och sladdar över vägen upp i plantering.

Kör av till höger på raksträcka; bryter under luftfärd 2 mindre träd. Kollision även med taggtrådsstängsel. Föraren hamnar i en å.

Kommer i sladdning i vänsterkurva. Kolliderar även med mindre staket.

Kör av till vänster 40 m efter högerkurva.

Kommer i sladdning; kör av till vänster på raksträcka. Barnen använde bilbälten.

Kolliderar med älg på raksträcka. Kör sedan av till vänster. Även älgen avlider.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Tyskregistrerad bil med släpvagn kör av till vänster på raksträcka. Snömodd.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kollision även med vägmärke. Person låg död 5 m framför bilen. Misstänkt påverkan av narkotika.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kolliderar med första trädet i en allé. (Handikappanpassad bil.)

Kör av till höger på raksträcka. Ej bromsspår. Kolliderar äv. med stengärde. Bilen antändes. Föraren hittas svårt bränd

2 m utanför.

Kör av till vänster på raksträcka. Föraren har troligen somnat.

Far av till höger på raksträcka. Troligen passagerarmanöver (tar tag i ratten) varvid bilen även kolliderar med en stängselpåle.

Kör av till höger på raksträcka. Touchar ett träd och kolliderar med ett annat.

Kör över genomgående väg i trevägskors och in i en trädgård.

Kommer över åt vänster, kör sedan av till höger.

Kör av till vänster i högerkurva. Fläckvis dimbankar. Föraren fastklämd.

Kommer utanför höger vägkant och sladdar över vägen till andra sidan. Förare och passagerare kastas ur bilen.

Kör av till höger i högerkurva. Fordonet slår runt och fattar eld.

Kommer utanför höger vägkant och sladdar över vägen in i en trädgård. Inga bromsspår.

Kör av till höger i vänsterkurva och kolliderar med första trädet i en rad av flera.

Föraren gasar omotiverat i en nedförsbacke och kör av till höger i vänsterkurva. (Nyligen vårdad på sjukhus för hjärtsvikt.)

Kör av till vänster på raksträcka. (Självmord?)

Kör av till vänster över trottoar mot broräcke, till höger över trottoar, drar upp en björk och bryter en. Utan föräldrarnas

vetskap lånat deras personbil.

Kör av till höger på raksträcka. Kolliderar även med viltstängsel.

Kör av till vänster i svag vänsterkurva. Troligen vattenplaning. Föraren hittad ca 2 m från fordonet.

Efter flera varv på A-ringen, vingligt och utan ljus, kör föraren av till vänster i svag vänsterkurva.
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Efter kollision i ett fyrvägskors slungas en pb genom en granhäck in i en trädgård. Föraren kastas ur fordonet.

Kör av motorväg till höger, slår i och studsar över vägräcke, kolliderar med brofundament och kör nerflera träd.

Kör av till vänster i högerkurva. Bromsspär 22 m. Bilen klyvs i två delar. Bilen stulen.

Kör av till höger i vänsterkurva ned i ravin. Ej synliga bromsspår. Den avlidna föraren låg framför mczn.

Efter ett gropigt vägavsnitt kör föraren av till vänster på raksträcka. Kolliderar även med belysningsstolpe.

Kommer utanför höger vägkant och sladdar över vägen till andra sidan.

Kör av vägen till vänster. Troligen akut hjärtsjukdom.

Kör av till höger i vänsterkurva och in i 2 trädgårdar. Kolliderar även med häck, slipermur, husvagn, personbil och betongmur.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Kör av till vänster på raksträcka.

Svänger på raksträcka plötsligt av till vänster ut i en hage. Föraren drabbad av sjukdom.

Kommer i sladdning. Kör av till höger i vänsterkurva.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kronan hos påkört träd faller ned över bilen.

Kommer i sladdning; kör av till höger i högerkurva. Bromsspår 49 m. Förare och passagerare föll ur bilen. Bilen stulen.

Kommer i sladdning; kör av till vänster på raksträcka. Sladdspår ca58,5 m.

Kör av till höger i vänsterkurva. Inga broms- eller Sladdspår. Föraren hittad ca 5 m framför bilen.

Kör av till höger efter vänsterkurva. Inga broms- eller Sladdspår.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Föraren kör av vägen medan hon böjer sig för att resa upp en blomma.

Kör av till höger i vänsterkurva. Bilen klyvs i två delar. Föraren hittad 6 m från bilen.

Kommer utanför höger vägkant i vänsterkurva och sladdar över vägen till andra sidan. Fordonet kluvet i två delar.

Kommer i sladdning; kör av till vänster på raksträcka.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Kör av till vänster i högerkurva omedelbart efter järnvägskorsning.

Kör av till höger i vänsterkurva. Bilen klyvs i två delar. lsfläckar på vägrenen.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspår.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspår.

Kommer i sladdning; kör av till höger i vänsterkurva. Flicka kastas ur bilen genom bakrutan.

Kommer i sladdning; kör av till höger på raksträcka.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kolliderar även med sandlåda. Föraren flyger ut genom vindrutan och anträffas 10 m bort.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga sladd- eller bromsspâr på vägbanan.

Kör av till höger på raksträcka, fortsätter över cykelbana.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspår.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspår.

Kör av till höger på raksträcka.

Kör av till vänster på raksträcka.

Kör av vägen.

Kör av till vänster. inga bromsspår. Föraren har av allt att döma hastigt insjuknat strax innan olyckan.

Kommer utanför höger vägkant på raksträcka och sladdar över vägen till andra sidan. Kolliderar även med sten.

Kör av till höger. Kolliderar även med träd och husvägg.

Kommer i sladdning; kör av till höger i högerkurva.

Pb kör rakt fram i Y-vägskäl, över gräsmatta, skadar björk & kolliderar med husvägg.

Kör av till höger strax efter svag vänsterkurva.

Kör av till höger på raksträcka, passerar en belysningsstolpe (som nu lutar) och kolliderar med ett träd.

Kör av till höger på raksträcka, passerar en häck och stannar mot ett äppelträd. Föraren hade troligen avlidit före olyckan.

Kommer i sladdning vid utgången av vänsterkurva och går av vägen till höger.

Kör av till höger i vänsterkurva.

Kommer utanför höger vägkant på raksträcka och sladdar över vägen till andra sidan. Föraren distraheras vid snusning.

Kommer utanför höger vägkant på raksträcka och kör av till vänster i högerkurva.
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Kör av till höger i vänsterkurva. Inga bromsspär. Kollision även med sten.

Förare insjuknar, kör av vägen och kolliderar med träd och vägmärke.

Kör av till höger strax efter vänsterkurva.

Kommer efter omkörning i sladdning och kör av vägen till höger.

Kommer utanför höger vägkant på raksträcka och sladdar över vägen till andra sidan. Kolliderar även med telefonstolpe.

Kör efter högerkurva av vägen till höger, kolliderar med björk och ställer sig med bakpartiet mot ett industristaket.

Kör på raksträcka om husvagnsekipage varvid mczn skär ned i vänster dike och blir stående mot ett träd.

Kör efter vänsterkurva av vägen till höger. Inga bromsspär. Den tyska föraren ovan vid bilen och vid vinterväglag.

Kör av till höger i vänsterkurva. Enligt obduktion med stor sannolikhet hjärtinfarkt.

Sladdar av vägen till höger på raksträcka.

Kör av till höger i vänsterkurva. Föraren bländad av solen.

Kör av till höger i svag högerkurva.

Kör av till höger på raksträcka.

Kommer utanför vänster vägkant efter högerkurva och sladdar över vägen till andra sidan.

Kör av till vänster i högerkurva.

Kör av till höger i vänsterkurva. Enligt bildtext förarlös, enligt 'lnblandade personer' 21-årig förare. Kolliderar även med sten.

Kör av till höger i vänsterkurva. Inga bromsspär.

Kör av till höger i vänsterkurva. Kolliderar även med ett hus.

Kör av vägen till vänster i högerkurva, kolliderar med en sten och stannar mot ett träd.

Kommer i sladdning på raksträcka efter omkörning ochkör av på vänster sida.

Kör av till vänster i högerkurva.

Kör av till vänster på raksträcka. Inga bromsspär. Föraren fått epilepsianfall.

Kör av till höger i vänsterkurva. Mycket troligt att föraren fått hjärtinfarkt.

Kör av till höger på raksträcka. Inga broms- eller sladdspår.

Kör av till vänster mellan vänster- & högerkurva. lnga spår på vägen.

Kör av till höger på raksträcka och passerar över cykelbana.

Kör av till vänster i vänsterkurva. Föraren påträffad död vid ratten hos traktor stående mot ett mindre träd. Dog före olyckan.

Kör av till vänster på raksträcka. Föraren död p.g.a. hjärtinfarkt; ingen synlig olycksskada.

Sladdar av vägen till vänster på raksträcka.

Kommer i sladdning och kör av till vänster på raksträcka. Frosthalka.

Kör rakt fram i en vänsterkurva. Troligen sjukdom.

Kör av till vänster på raksträcka. Föraren fastklämd.

Kör av till höger i högerkurva. Föraren kastades ur bilen.

Kolliderar med älg på raksträcka, varvid enligt NTF föraren avlider. Kör sedan av till vänster. lnga bromsspär. Även älgen dog.
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