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FÖRORD

Denna studie har gjorts på uppdrag av Transportforsk-

ningskommissionen vid Ingenjörsvetenskapsakademien för

medel som ställts till förfogande av Transportforsk*

ningsdelegationen.
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Analys av olyckor vid vägarbetsplatser

av Jan Törnros och Hans-Erik Pettersson

Statens Väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Syftet med föreliggande studie är att, utgående från

olycksdata, ge en beskrivning av trafiksäkerhetsläget

vid vägarbetsplatser i Sverige.

Data beträffande olyckor på det statliga vägnätet in-

hämtades, dels i form av statistik från vägdatabanken,

dels i form av polisrapporter över vägarbetsolyckor.

Dessutom studerades data angående olyckor i Stockholms

kommun, även här i form av statistik (hämtad från

kommunens register över trafikolyckor) och polisrapp-

orter.

Det visade sig att drygt 0,5% av de polisrapporterade

olyckorna på det statliga vägnätet ägt rum vid väg-

arbeten, medan motsvarande siffra för Stockholm är

nära 2%. Däremot hade vägarbetsolyckorna i Stockholm

lindrigare skadeföljd än motsvarande olyckor på stats-

vägnätet; 20% respektive 32% var personskadeolyckor

(inklusive dödsolyckor). Därvid bör även noteras att

i Stockholm var Vägarbetsolyckorna genomsnittligt

mindre allvarliga än olyckorna i allmänhet på detta

väg- och gatunät, medan detta ej var fallet på stats-

vägnätet.

På det statliga vägnätet var vägarbetsolyckorna förde-

'lade i tiden på ett sätt som relativt väl torde mot*

svara vägarbetenas tidsmässiga lokalisering. De var

överrepresenterade på bl a europavägar, på vägar med

8,5 m l2 m bredd, på vägar med höga flöden. Dessa re-

sultat kan vara att hänföra till hur Vägarbetena varit
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fördelade på olika vägtyper.

Även då det gäller förekommande typer av olyckor skil-

jer sig Stockholm och det statliga vägnätet åt. I

Stockholm utgjorde körfältsbytesolyckorna, som var den

vanligaste olyckstypen, 1/3 av vägarbetsolyckorna, men

även olyckor kännetecknade av linjeföringsproblem var

frekventa. Den senare typen var den vanligaste på det

statliga vägnätet, där även kollisioner med arbetsfor-

don och upphinnandeolyckor var relativt ofta förekomm-

ande.

Slutsatsen är att åtgärder för att ge förbättrad Optisk

ledning kan vara påkallade, särskilt på statsvägnätet.

I stadsmiljö bör vävningsproblematiken vid vägarbeten

studeras i syfte att underlätta för trafikanterna att

utföra säkra körfältsbyten. Då det gäller olyckor där

arbetsfordon är inblandade torde dels åtgärder för att

ge förbättrad information till trafikanterna, exempel-

vis genom att öka fordons upptäckbarhet, men även åt-

gärder för att åstadkomma säkrare fordonsrörelser och

fordonsuppställningar komma i. fråga. Även upphinnande-

olyckor bör kunna reduceras genom förbättrad informa-

tionsgivning, t ex genom lämpligt utformad förvarning.
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INLEDNING

Syftet med föreliggande undersökning varatt, utgående

från olycksdata, ge en beskrivning av trafiksäkerhets-

läget vid vägarbetsplatser.

Frågeställningen kan delas in i följande delfrågor

angående trafikolyckor vid Vägarbetsplatser:_

1.

10.

VTI

iInträffar sådana olyckor över huvud taget och; om

så är fallet, hur vanligt förekommande är de?

Hur vanligt förekommande är de i olika delar av

landet?

Hur vanliga är de i tätorter respektive på lands-

bygden?

Hur vanligt förekommande är de vid olika tidpunk-

ter under året, under veckan, under dygnet?

Hur vanliga är de på olika slags vägar?

Hur ser skadebilden ut?

Hur vanligt förekommande är olika olyckstyper?

Hur vanliga är olika typer av inblandade trafik-

element?

Hur vanliga är dessa olyckor vid olika väderlek

och väglag?

Vid hur många av dessa olyckor är vägarbetet i sig

en olycksbidragande faktor?

tort ar problemet med information till trafi-s

anter vid dessa olyckor?
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För att besvara ovanstående frågor har följande källor

använts:

l. Vägdatabanken - register över olyckor på det stat-

liga vägnätet.

a. Uttag har gjorts för olyckor vid vägarbeten under

åren 1975, 1976 och l977 med avseende på en mängd

variabler (se nedan 1 resultatavsnittet). Samma

typ av uttag har även gjorts mot det totala olycks-

materialet för år 1977.

I de fall då de tre årens fördelningar för olyck-'

or vid vägarbeten haft ett likartat utseende,,

visat av ett icke-signifikant resultat då fördel-

ningarna jämförts med varandra med hjälp av X2-

test, här de tre fördelningarna i allmänhet sla-

gits samman till en enda i syfte att erhålla ett

större olycksmaterial för jämförelsen med total-

_antalet olyckor 1977, vilken, även denna, utförts

med hjälp av Xz-test. Alla utförda Xz-test är att
betrakta som oberoende-test ("tests of independence").

b. Ur vägdatabanken har hämtats uppgifter rörande

ett års olyckor vid vägarbeten, från september

1977 t o m augusti 1978. Polisrapporterna för

dessa olyckor har studerats.

2. Register över olyckor inom Stockholms kommun.

a. Uttag har gjorts beträffande olyckor vid vägar-

beten under l978 samt beträffande totalantalet

olyckor under samma år (variabler: se resultat-

avsnittet).

b. Polisrapporterna för olyckorna vid vägarbeten

under 1978 har Studerats.
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2.1.1

2.1.1.1

RESULTAT

Olyckor på det statliga vägnätet

ê2s12§_sz-9lst§§§s§;§§;E

Förekomst av vägarbetsolyckor

Tabell 1 Antal vägarbetsolyckor, totalantalet olyckor

samt andelen Vägarbetsolyckor av det totala
antalet olyckor.

År

Antal olyckor vid
vägarbeten (A)

Totala antalet

olyckor (B)

A/B

    

 

1975 1976 1977 1978

125 146 155 159

23505 25708 25759 27322

0,53% 0,57% 0,60% 0,58%

 

  

 

 

Av tabell 1 framgår att antalet olyckor vid Vägarbets-

platser ökat de fyra senaste åren. Däremot har andelenk

Vägarbetsolyckor av det totala antalet olyckor endast

varierat obetydligt under samma tidsperiod. Den genom-

snittliga andelen är 0,57%.
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2.1.1.2 Vägarbetsolyckor i olika län

Tabell 2 Antal vägarbetsolyckor, totalantalet olyckor
samt andelen vägarbetsolyckor av totalantalet
olyckor under 1977, uppdelat på län.

  

 

 

Län Antal olyckor vid Totala antalet A/Bi %
vagarbeten (A) olyckor (B)

B 20 1775 1,13.

C 4 931 0,43

D 6 1136 0,53

E 6 1114 0,54

F 4 1137 0,35

G 2 1021 "0,20

H 6 1107 0,54

I 1 187 0,53

K 1 493 0,20

L 13 1233 1,05

M 25 1992 1,26

N 6 .1152 0,52

0 8 1224 0,65

P 9 1485 0,61

R 6 1344 0,45

S 35 1171 0,26

T 2 963 0,21

U 4 898 0,45

W 5 1448 0,35

X 6 949 0,63

Y 6 1035 0,58

Z 2 439 0,46

AC 2 671 0,30

BD 8 854 0,94

Tot. 155 25759 0,60

    

 som lramgår av tabell 2 varierade 1977 andelen vägar-

betsolyckor något mellan olika län. Tre län, B,"L och
M-län uppvisade andelaröverstigande 1%, medan de lägsta
värdena, understigande 0,3%, erhölls för G, K, 8 och

T-län.
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2.1.1.3 Vägarbetsolyckor i tätort respektive på landsbygd

Tabell 3 Vägarbetsolyckor 1975-77 samt totalantalet
olyckor 1977, uppdelade på tättbebyggelse -*
icke tättbebyggelse.

Tättbebyggt Ej tättbebyggt

  

område område Okänt Totalt

331.9 ko 88 329 9 426
\I1_' \/.1;:;:1" 1L)- , , , ;2 1 1()() ()
ten 197547 (20,7) (71,2) ( , > ( , )

Totalantalet 4869 19774 1116 25759

olyckor 1977 (18,9) (76,8) (4,3) (100,0)

 

 

 

   

(procenttal inom parentes»

Vägarbetsolyckorna har slagits samman för åren 1975-77
7

(se tabell 3) efter att man med X"'-test konstaterat

likartade fördelningar.

AV tabell 3 kan utläsas att vägarbetsolyckorna fördelar

sig Över tättbebyggolse-icko tätthohyqqelse ungefär

som totalmaterialet, Vilket även framgår av utfört X2-

test.
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2.1.1.4 Vägarbetsolyckor vid olika tidpunkter under året,

under veckan samt under dygnet

Andel vägnrbctsolyckor (X)
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Fig 1 Andel olyckor vid vägarbeten av totalantalet
olyckor under 1977, månad för månad.

Av figur 1 framgår att vägarbetsolyckorna under juni

och augusti - oktober 1977 var betydligt vanligare,

relativt sett, än under resten av år 1977. (Fördelw

ningarna över månad för vägarbetsolyckor och total-

antalet olyckor har även jämförts med varandra med X2-

test och därvid visat sig vara signifikant Skilda från

varandra).
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Tabell 4 Antalet vägarbetsolyckor 1975-77 samt total-
antalot olyckor 1977, uppdelat på årets
månader u

Jan- Mar- Maj- Jul- Sep- Nev- Totalt
feb apr jun aug okt dec

AFÃaää:::§::: 42 46 81 87 100 . 70 426
fg7si,; (9,9) (10,8) (19,0) (20,4) (73,5) (16,4) (100,0)

Tota1anta1et 4464 3252 4219 4592 4112 5120 25759

olyckor 1977 (17,3) (12,6) (16,4) (17,8) (16,0) (19,9) (100,0)

   

      

(Procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyckorna under 1975 -

(se

staterat att fördelningarna för

artat utseende.

Tabell 4

tabell 4)_efter att man med

(liksom figur 1) Visar

77 har lagts samman

hjälp av Xz-test kon-

de tre åren har lik-

att Vägarbetsolyckorna

varit överrepresenterade under sommarhalvåret.(De två

fördelningarna i tabell 4 har även jämförts med var-
2 .H .. . . . . .

andra med x -test och darVid Visat Sig ha Signifikant

skilda utseenden),
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Tabell 5 Antalet vägarbetsoldykor 1975-77 samt total-
antalet olyckor 1977, uppdelat på veckodagar

 

Månd Tisd Onsd Torsd Fred Lörd Sönd Totalt

 

A9t31 °1y°k°r 70 79 68 75 66 39 29 426
v1d vagarbe-ten 1975_77 k16,4)\18,»(16,0)(17,6)(15,5)(9,2) (6,8) (100,0)

 

Totalantalet 3549 3227 3312 3á82 4396 4114 3679 25759

olyckor 1977 (13,8)(12,5)(12,9)(13,5)(17,1)(16,0)(14,3)(100,1)

 

  

 

 

 

   

 

(Procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyckorna 1975 a 77 har lagts samman (se

tabell 5) efter att man med xz-test visat att de tre

fördelningarna har liknande utseende. Som framgår av

tabell 5 har Vägarbetsolyckorna varit ovanliga lör-

dagar - söndagar, relativt sett. (Att de två olycksför-

delningarna i tabell 5 har ett olikartat utseende fram_

går även av utfört XZ-test). Detta resultat är vad man

kunde förvänta sig, då vägarbetena till största delen

äger rum under vardagar.
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Figur 2 'Andel olyckor vid vägarbeten av totalantalet
olyckor under 1977, uppdelat på tid på dygnet.

AV figur 2 framgår att vägarbetsolyckorna 1977 var över-

representerade i stort sett under förmiddagen och första

halvan av eftermiddagen. (Pçga alltför små förväntade

värden kan dessa två fördelningar ej X2-testas)-
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Tabell 6 Antalet vägarbetsolyckor 1975-77 samt total-
antalet olyckor l977, uppdelat på dygnets
timmar

0001-

0059

0100- 0700- 1300- 1900- eller

0659 1259 1859 2400 okänt Totalt

 

Antal olyckor
vid vägarbeten 28 156 153 61 28 426

1975-77 (6,6) (36,6) (35,9) (14,3) (6,6) (100,0)

 

1 :2 -Tota-a nta 2839 6586 9782 5520 1232 25759åâg7olyck0r (11,0) l(25,6) (38,0) (20,7) (4,8) (100 1>

 

 

   

 

  

(Procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyokorna under 1975 - 77 har lagts samman

(se tabell 6) då fördelningarna har likartat utseende,

vilket framgår av utfört oberoendetest (X2).

Av tabell 6 (liksom av figur 2) framgår att olyckor vid

vägarbeten varit överrepresenterade under förmiddagar

medan de varit mera normalt förekommande eftermiddagar.

Nattetid har de varit klart underrepresenterade. Även

dessa reSultat är säkerligen att hänföra till variernde

förekomst av Vägarbetenø

(De två fördelningarna i tabell 6 har jämförts med X2-
test: signifikans erhölls).
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Tabell 7 Vägarbetsolyckor 1975-77 samt totalantalet
Olyckor l977, uppdelade på dagsljus - mörker

 

Dags- Okänt-kan
ljus Mörker ej anges Totalt

Antal olyckor 286 117 23 426

' vid vägarbe-
ten 1975-77 (67,1) (27 5> (5,4) (100,0)

 

Totalantalet 14275 9927 1557 25759

olyckor 1977 (55,4) (38,5) (6,0) (99,9)
. . .... o . -4 v. - 4 _4._ _Ll- 4 .- .. ..-m-.-.an-.cø-Å

 

 

 

 

 

(procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyckorna 1975 - 77 har jämförts med avseende

på fördelning dagsljus - mörker. Inga betydande skill-

nader har därvid noterats. xz-test gav ett icke-signi-

fikant resultat, varfor dessa tre fördelningar slagits

samman till en (se tabell 7).

Denna fördelning har därefter jämförts med fördelningen

för totalantalet olyckor 1977. Därvid framkom, som

väntat, att vägarbetsolyckorna varit överrepresenterade

vid dagsljus. (Fördelningarna var signifikant skilda

från varandra).
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2.1.1.5 Vägarbetsolyckor på olika typer av vägar

Tabell 8

12

Antal vägarbetsolyckor 1975-77 samt total-
antalet olyckor 1977 på olika vägtyper

Antal olyckor

vid vägarbe-

ten 1975

Dzo 1976

D.o 1977

Totala anta-

let olyckor

1977

 

 

    

Motor- N .,n N " i .
Okant dotorvag trafikled Ovrig vag lotalt

1 11 * 113 125

(0,8) (8,8) (90,4) (100,0)

_ 10 2 134 146

(6,8) (1,4) (91,8) (100,0)

_ 25 6 124 155

(16,1) (3,9) (80,0) (100,0)

_ 1270 325 24164 25759
(4,9) (1,3) (93,8) (100,0)

  

(Procenttal inom parentes)

 

Olyckor på motorvägar och på motortrafikleder har lagts

samman (se tabell 8) för att möjliggöra xz-testning.

Vägarbetsolyckorna var somsynes betydligt vanligare

på motorvägar - motortrafikleder 1977 än 1975 och 1976.

(De tre fördelningarna testades mot varandra;

kans erhölls).

signifi-

Vägarbetsolyckorna var vidare överrepresenterade på

motorvägar - motortrafikleder under år 1977 vilket

framgår av tabell 8. Hyatvå fördelningarna testades

mot varandra och signifikans erhölls).
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Tabell 9 Antalet Vägarbetsolyckor l975-77 samt total-
antalet olyckor 1977 på olika vägkategorier

Sckundåir

 

 

Europa- Övrig Primär tertiär
väg riksväg länsväg länsväg Okänt Totalt

A?å31"°1y§k:r 125 104 63 123 11 426
V1 vaoar e enD I ,7

1975-77 (29,3) (29,4)_ (14,8) (28,9) (4,6) (100,0)

:itâååraägâåEt 5240 7380 4220 8919 _ 25759
y (20,3) (28,7) (18,4) (34,6) (100,0)

     

  

(Procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyckorna under 1975 - 77 har lagts samman

(se tabell 9) då de tre fördolningarna har liknande

utseende Vilket visas av ett icke-signifikant xzávärde,

AV tabell 9 framgår att Vägarbetsolyckorna varit Över*

representerade på Europavägar (de två fördelningarna

har testats mot varandra och signifikans erhölls därvid).
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Tabell 10 Antal vägarbetsolyckor 1975 - 77 samt total-
antalet olyckor 1977, uppdelade på olika
vägbrcddcr -

5,1- 6,6- 8,6- Vari-

55 m 6,5 m 8,5 m 11,9 m 212 K! erande Okänt Totalt

:äåaiäjåiåäzän 20 111 92 103 64 18 18 426
1Q75_7§ (4,7) (26,1). (21,6) (24,2) (15,0) (4,2) (4,2) (100,0)

Totala antalet 1889 7302 6899 4155 4353 1041 120 25759

olyckor 1977 (7,3) (28,3) (26,8) (16,1) (16,9) (4,0) (0,5) (99,9)

.(Procenttal inom parentes)

De tre fördelningarna för vägarbetsolyckor (se tabell

10) har lagts samman då de har likartat utseende (icke-

signifikant XZ-Värde).

AV tabell 10 framgår att Vägarbetsolyckor varit över-

representerade på Vägar med vägbredd mellan 8,6 och

11,9n1(de två olycksfördelningarna i tabell 10 testa-

des mot varandra och signifikans erhölls).
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Tabell 11 Vägarbotsolyckor 1975-77 samt totalantalet
olyckor 1977, uppdelade på vägar med olika
hastighetsbegränsning.

 

    

30 50 70 90 110 130
km/h km/h km/h km/h km/h *km/h. Okänt 'Totalt

ê?åai"°::§:°r 2 46 37 23 6 11 125
L '3131 ' _ / I _,en ,975 (1,6) (36,8) (29,6) (18,4) (4,8) (8,8) (100,0)

D,0 1976 2; 54 45 34 3 _ 8 146
' (1,4) (37,0) (30,8) (23,3) (2,1)* (5,5) (100,1)

_ _ 33 52 41 29 _ _ 155
D°° 1977 (21,3) (33,5) (26,5) (18,7). (100,0)

Totalantalet 29 4030 7679 11116 2878 1 26 25759
olyckor 1977 (0,1) (15,6) (29,8) (43,2) (11,2) (0,0) (0,1) (100,0)

  

  

 

  

  

 

'(procenttal inom parentes)

Av tabell ll framgår att vägarbetsolyckorna fördelar

sig på ett annat sätt 1977 än 1975 och 1976. De var

1977 betydligt vanligare på llO-vägar och mindre vanliga

på SO-vägar än vad fallet var 1975 - 76. UUüzde tre för-

delningarna ej alla har samma utseende framgår även

av utfört xz-test).

1977 var vägarbetsolyckorna klart underrepresenterade

på 90-vägar. (De två fördelningarna för år 1977 i ta-

bell ll har testats mot varandra och ett signifikant

Xz-värde erhölls därvid)4

Dessa visade skillnader kan tänkas vara ett resultat

av olika förekomst av vägarbeten på olika vägtyper.
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'rubell.12 .Antal »thxrbotscügmüulr l975-77':xnut total-

antalet olyckor 1977, uppdelat på slitlager-
typer '

Okänd Bitum Oljegr Grus-sten Betong YlG Totalt

 

    

 

Antal olyckor *

vid vägarbeten 32 313 40 41 _ _ 426
1975-77 (7,5) (73,5) (9,4) (9,6) (100,0)

:itåååitiååâ 448 20153 2871 2287 _ _ 25759
y (1,7) (78,2) (11,1) (8,9) (99,9)

  

  

 

(Procenttal inom parentes)

Då de tre fördelningarna för vägarbetsolyckor har ett

likartat utseende (icke-signifikant xz-värde) har de

lagts samman till en fördelning (se tabell 12).

Tabell 12 Visar att fördelningarna för Vägarbetsolyckor
7

och för totalantalet olyckor är mycket likartade (x -

test gav ett icke-signifikant resultat).
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Andel vägarbetsolyckor (Z)

            

LA..

2,0...?

1
vi

1,50*

1,0-r'

:vxl .

n F' - Medelvärde

5" "' "2-" " "'"'
0,57 37:

a' I? i' :3 3 gå 5 I i
a 3 :4= ;

' . 0 s
'p _15 n , r i Trafikflöde

: (fordon/ÃMD)

     

5124 wgs 29:0 500 1000 2000 4000 8O_00>12000
249 499 999 1999 3999 799911999-

Figur 3 .Andel olyckor vid vägarbeten.av totalantalet
olyckor under 1977, uppdelat på trafikflödes-
klasSer.

Som framgår av figur 3 var vägarbetsolyckorna 1977

överrepresenterade framför allt på Vägar med stora

trafikflöden. (De två fördelningarna testades mot var-

andra; siqnifikans erhölls).

VTI MEDDELANDE 184



Tabell 13
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Antal vägarbetsolyckor 1975-77 samt total-

antalet olyckor 1977, uppdelat på trafik-
flödesklasser

  

 

<500 f/ÃMD 500-3999 f/ÅMD >4000 f/ÅMD Okänt Totalt

:gåaiä:::;:::n 55 160 200 11 426
1975_77 (12,9) (37,6) (4b,9 (2,6) (100,0)

Tub'llnntillt't" . .
4Zbl 12388 UUdb 25 25759

°ly°k°r 1977 (16,5) (48,1) (35,3) (0,1) (100,0)

De tre fördelningarna för Vägarbetsolyckor har lagts

samman

cerats till tre St (se tabell 13) och efter att man

konstaterat att fördelningarna har likartat utseende

   

 

  

(Procenttal inom parentes)

efter att

7
(icke-signifikant x -Värde).

Som framgår av tabell 13 (liksom av figur 3) är väg-

de olika trafikflödesklasserna redu-

arbetsolyckorna överrepresenterade för vägar med höga

flöden (de två fördelningarna i tabell 13 är signifi-

kant olika).

VTI MEDDELANDE l 8 4
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2.1.1.6 Skadeföljden vid vägarbetsolyckor

 

 

 

  

Tabell 14 Vägarbetsolyckor år 1975-77 samt totalan-
talet olyckor 1977 uppdelade på svåraste
skadeföljd

Lätt Svårt Inga skadade
skadade skadade Dödade eller döda lotalt

^Vånluñligkzzn 17 12 I vs 125
V1 - 35 '8 (13,6) (9,6) (0,8) (76,0) (100,0)
197:

D:o 1976 23 16 1 106 146

(15,8) (11,0) (0,7) (72,6) (100,1)

Dzo 1977 32 12 5 106 155

(20,6) (7,7) (3,2) (68,4) (99,9)

Totala antalet 5063 2527 589 17580 25759

olyckor 1977 (19,7) (9,8) (2,3) (68,2)

Som

för

     

(100,0)

 

(Procenttal inom parentes)

framgår av tabell 14 har de tre årens fördelning ra
2

vägarbetsolyokor ett mycket likartat utseende (x -

test visade icke-signifikans). Ej heller fördelningen

för totalantalet olyckor 1977 avviker nämnvärt från 0.
.

e

U ut q 0 0 a 0 n 1 2 .o

ovrlga fordelnlngarna (loke*51gnlf1xant x -varde).'
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2.1.1.7 Typer av vägarbetsolyckor

Tabell 15 Vägarbetsolyckor år 1975-77 samt totalan-
talet olyckor 1977, fördelade på olycks-

     

typer

Upp Om * Fot-

Av- hin- kör- Kors- gäng- Klöv-
Single sväng nande ning Möte ning Cykel are vilt Övrigt Totalt

8 3 23 4 13 6 1 3 __ 39 125
låçs (22,4) (2,4) (18,4) (3,2) (14,4) (4,8) (0,8) (2,4) (31,2 (100,0)

Dzo 1976 40 4 28 4 29 5 3 4 _ 29 146

(27,4) (2,7) (19,2) (2,7) (19,9) (3,4) (2,1) (2,7) (19,9) (100,0)

0:0 1977 á5 5 24 9 18 8 1 3 2 4 155

(29,0) (3,2) (1555) (5,8) (11,6) (5,2J (0,6) (1,9) (1,3) (25,8) (99,9)

Totala antalet 6472 2200 1287 839 2324 2373 1031 47 6354 2402 25759
olyckor 1977 (25,1) (8,5) (5,0) (3,3) (9,0) (9,2) (4,0) (1,9) (24,7)(9,3) (100,0)

      

 

   

 

  

(Procenttal inom parentes)

I tabell 15 kan inga betydande skillnader mellan åren

1975 - 77 noteras för vägarbetsolyckor då td

fördelning på olyckstyper. Jämför man däremot vägarbets-

yckorna med totalantalet olyckor framträder betydande0 ..
.J

killnader: För det första är klövviltolyckor mycketU)

ovanliga vid vägarbeten. Den andra betydande skill-

naden är att olyckor i kategorin "övrigt" är starkt

överrepresenterade beträffande vägarbetsolyckor (denna

olyckskategori innefattar bl a olyckor där traktorer,

motorredskap, arbetsredskap och tillfälliga föremål

på vägen varit delaktiga). Aven upphinnandeolyckor har

varit överrepresenterade bland vägarbetsolyckor. Olycks-

typer där ägarbetsolyckor varit något underrepresente*

rade är av

'n

V

svängnings-, korsnings-, samt cykelolyckor.

1 gen för vägarbetsolyc.or 1977 har testats

mot fördelningen för totalantalet olyckor 1977 och ett

ant resultat erhölls).



 

2 l

 

   

 

    

 

  

 

   

 

  

Tabell 16 Rörelsetyper hcs deltagande trafikelement
vid Vägarbetsolyckor 1975-77 samt vid tetala
mängden olyckor 1977

Antal trafikelement Antal trafik-
vid Vägarbnts- olomont vid

olyckor 1975 0:0 1976 0:0 1977 olyckor 1977

V ns ersvänv 5 8 11 4288
a 7 ° (2,1) (2,9) (3,9) (9,0)

Raktframr 197 233 222 31847
rörelse (82,1) (84,1) (79,3) (66,5)

Höøersväno 7 2 8 1150
° ° D (2,9) (0,7) (2,9) (2,4)

u . 8 5 10 1493

mmmng (3,3) (1,8) (3_,6) (3,1)

U-svär 2 - - 86g (0,8) (0,2)

:åålånngigmin 2 b!

going 9 - - ( '

cyklist 0 dyl (0,7) 0,1)

Gåendelpåkörd
inom eget Områ- _ _ _ 9
de (gångbana, (0,0)
refug)

Övriga rörelser
hos fotgängare
samt hos djur
samt rörelser 2 2 4 6211
hos cykel/moped (0,8) (0,7) (1,4) (13,0)
som liknar fot-
gängares beteen-
de

B^ckninv 8 3 g '955 (3,3) (1,1) (3,2) (0,4)

Uppställt eller 9 16 11 392
parkerat fordon (3,8) (5,8) (3,9) (0,8)

u 2 8 3 2133
ka t0 (0,8) (2,9) (1,1) (4,5)

' 24 277 280 47355
Totalt (100,1) (100,0) (100,0) (100,0)

(procenttal inom parertes)
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I tabell 16 kan inga betydande förändringar hos rörelse-

typer skönjas mellan de tre årens Vägarbetsolyckor.

Om man studerar olyckorna som ägde rum under 1977

framträder emellertid vissa skillnader mellan vägar-

betsolyckorna och det totala olycksutfallet. Följande

ö

bland totalmaterialet: "raktframrörelser", "hackning"

samt "uppstäl t eller parkerat fordon". Följande rö-

relsctyper var mindre vanliga bldnd vägarbctsolyckor

vq

1.4m
: bland olyckor i gemen: "Vänstersväng" och "övriga

rörelser hos fotgängare samt hos djur ....."; Den sist-

nämnda typens underrepresentation hos Vägarbetsolyckor

beror uppenbarligen på att viltolyckor där är ovanliga.

VTI MEDDELnNDE 184
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2.1.1.8 Deltagande trafikelement vid Vägarbetsolyckor

 

 

 
 

 

   

 

  

Tabell 17 Deltagande erllkclcmont vid vägarbcLs-
olyckor 1975-77 samt vid totala mängden
olyckor 1977, uppdelade på elementtyper.

Antal trafik- Antal tra-
element vid fikelement
Vägarbets- vid olyckor
olyckor 1975 D:o 1976 Dzo 1977 1977

Personbil 160 197 190 32 288

(66,7) (71,1) (67,9) (67,5)

Lastbil 47 34 51 3 801

(19,6) (12,3) (13,2) (7,9)

Buss 3 4 4 518

(1,3) (1,4) (1,4) (1,1)

Motorred- 11 16 11 150
skap (4,6) (5,8) (3,9) (0,3)

Oskyddade 7 10 10 2 175
trafikanter (2,9) (3,6) (3,6) (4,5)

Fordonskö 6 8 3 290

(2,5) (2,9) (1,1) (0,6)

Djur - - 4 7 300
(1,4) (15,3)

Övriga 1 5 4 887
(0,4) (1,8) (1,4) (1,9)

Okänt 5 3 3 4 6

(2,1) (1,1) (1,1) (1,0)

Totalt 240 277 280 47 865
(100,1) (100,0) (100,0) (10 ,1)

      

7 1 1" 1-, 7-. 75 "\

ETI MLDDLLANUE lo4
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Inga betydande skillnader föreligger mellan åren 1975 -

77 beträffande fördelningen över deltagande trafikele-

ment vid vägarbetsolyckor (se tabell 17). Om man jäm-

för Vägarbetsolyckorna 1977 med totalmaterialet fran*

träder dock vissa skillnader. Vid vägarbetsolyckorna

var lastbilar och motorredskap, som Väntat, vanligare

än vad fallet var för totalmaterialet. Klart under-

representerade vid vägarbetsolyckor var djur.



2.1.1.9 Väderlek och väglag vid vägarbetsolyckor

Tabell 18 Vägarbetsolyckor 1976-77 samt totalantalet

 

olyckor 1977, uppdelade på väderlekStyper

 

  

Under- Snö-

kylt blandat Snö-

Klart Mulet Dis Dimmai Regn regn regn fall Okänt Totalt

,5 v-

74 59 6 3 14 2 4 3 4 4
1976 ° * (50,7 (40,4) (4,1) <2,1 (9,6) (1,4) (2,7) (2,1) (2,7) (115,s>

D 0 1977 72 61 8 2 17 _ 1 9 10 155

(46,5) (39,4) (5,2) (1,3) (11,0) (0,6) (5,8) (6,5) (116,3)

Totalancalec 10797 9883 1340 761 2037 263 586 1799 2288 27579
olyckor 1977 (41,9) (38,4) (5,2 (3,0) (7,9) (1,0) (2,3) (7,0) (8,9) (115,6)

  

 

   

  

 

 

 

 

(Procenttal inom parentes)

Som framgår av tabell 18 (de totala procenttalen

> 115%)

kommit till användning vid olycksbeskrivningen.

har i vissa fall två väderkategorier samtidigt

1977

väderleks-

Inga stora skillnader mellan åren 1976 och fram-

träder beträffande olycksfördelningen över

typer.

jämförelse mellan vägarbetsolyckor och det totalad

olycksutfallet 1977 framträder inte heller här några

större skillnader mellan de två fördelningarna. Man

noterar dock att vägarbetsolyckor är underrepresente-

rade för sådana väderlekstyper som är dominerande vin-

tertid samt är överrepresenterade vid klart väder och

vid regn. \



Tabell 19 Vägarbetsolyckor 1975-77 samt totalantalet
olyckor 1977, uppdelade på olika väglag

  

Is eller
Vägbanan Vägbanan snö på Okänt-kan

våt torr vägbanan ej anges Totalt

:äåaiägååååfr 107 235 57 27 425
a v- '- q / ._ten 1975_77 (23,1) (53,5) (13,4) (6,3) (200,0)

Totalantalct 4995 11698 7472 1594 25759

olyckor 1977 (19,4) (45,4) (29,0) (6,2) (100,0)

 

  

  
 

(procenttal inom parentes)

Vägarbetsolyckorna 1975 - 77 har lagts samman efter

tt man konstaterat att de tre fördelningarna har lik-
, 2 . . . . ., 2 u

arta: utseende (icxe-Signifixant x -varde).

Man ser i tabell 19 att Vägarbetsolyckorna varit ovan-

liga då is eller snö förekommit på Vägen. (De två för-

delning rna i tabell 19 har testats mot varandra;

signifikans erhölls).
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Samtliga polisrapporter över olyckor vid vägarbeten på

det statliga Vägnätet från september 1977 t o m augusti

1978 har studerats, 160 st olyckor.

Vägarbete som olycksbidragande faktor

Författarna till föreliggande rapport har, med utgångs-

punkt från polisrapporterna, försökt att göra en

klassificering av var och en av de 160 olyckorna enligt

följande:

1. Vägarbetet har troligen varit en bidragande faktor

bakom olyckan, i den meningen att om vägarbetet inte

ägt rum hade olyckan troligen inte heller ägt rum:

112 olyckor (70%)

Vägarbetet var troligen inte en bidragande faktor: 2

olyckor (1%)

3. Det är oklart huruvida Vägarbetet bidrog till

olyckans uppkomst: 46 olyckor (29%)

Att så många olyckor fallit i kategori 3 har till

största delen att göra med bristfälliga olycksbeskriv-

ningar i polisrapporterna.
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2.l.2.2 Vägarbetsolyckors förlopp

De 112 olyckorna,där vägarbetet bedömts vara trolig

bidragande faktor, kan med hänsyn till olycksförloppet

delas in enligt följande:

1. Kollision med arbetsfordon (19 olyckor = l7%).

2, Kollision med fordon som bromsat in e e

för vägarbete (upphinnande-olycka) (12 olyckor =

ll%).

3. Fordon kör avvägen; vägen hal, gropig, spårig eller

täckt av löst grus (p q*n vñanhctnt) (10 olyckor =

9%).

ller in i avspärrning på raksträcka

).

(DFordon kör på

o 4 (9
.0(5 olyck r

5, Fordon kör ner i grop (arbetet utmärkt) (S olyckor =

4

6. Betydande del av körbanan avstängd. I fyra fall

krock vid möte, i ett fall avkörning för att undgå

frontalkrock (5 olyckor = 4%).

7. Vägen svänger av p g a Vägarbete. Fordon kör rakt

fram och kolliderar i tre fall med fordon på vägen

(mötesolyckor), i ett fall med fordon innanför av-

stängningen (4 olyckor = 4%).

8. Stenskott håolyckor = 4%).

9, Körfält avstängt på motorväg. Fordon sladdar vid

körfältsbyte och kolliderar med vägräcke (2 olyckor =

^OAs) .

..
.4

C
) Halva motorvägen avstängd. Vid överledningen sladd

mot avspärrning (prejning i ett fall) (2 olyckor

2 ).(
M
)

ll. Portal vid vägbygge blir påkörd (2 olyckor = 25).

l2. Telefonstolpe vid utgrävning som blåst omkull blir

).påkörd (2 olyckor = 2%



15.

17.

18.

19.

R
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. Arbetsfordon spärrar del av vägen. Frontalkrock

(2 olyckor = 2%).

Kollision inträffar då fordon undviker att köra

på annat fordon som stannat för Vägarbete (2

olyckor = 2%).

Barn springer ut på vägen nära väghållningsbilar

och blir påkört (2 olyckor = 2%).

Motorväg svänger kraftigt vid Vägarbete. I ett

fall blir ett fordon prejat och kör av vägen, i

ett fall mörker och fordon kör in i mittavspärr*

2%).ning (2 olyckor =

Fordon kör in på väg under byggnad och kör på en

liggande stolpe (i ett fall alkoholpåverkan)

(2 olyckor = 2%).

Vägen avsmalnad (plats för möte finns). I ett fallr

i ett fall avkörning (mötesolyckor)

2%).

kollision,

(2 olyckor =

I ett fall

fordon under

2%).

Fordon väjer för skylt "Vägarbete".

i ett fall blir

(2

slår fordonet runt,

omkörning prejat och kör i diket olyckor =

esterande olyckstyper förekom en gång v rdera:

kollision i korsning där trafiksignalerna var till-

fälligt borttagna

vägen avstängd. Avfartsväg öppen för trafik. Fordon

kör in i avstängningen

avfartsväg rakt fram avstängd. Fordon kör in i av-

stängningen

fordon stan; kora in4 m H (D L
J

G 0 -1

för fordonskö och tvingas

fran Sican ti kön undgå frontalkollisicn

fordon kör ner med ett hjtl i utgravning och välter

O_Nm-torväg tillfälligt kraftigt krökt. Avkörning, t



La
)
O

- fordon kör ned i sättning i vägen

.0

- vägen svänger tillfälligt p 9 a vagarbete. Fordon

bländas och kör avvägen

- fordon kör ned i uppgrävd väg (mörker, ingen för-

varning) '

- fordon skadas av stora gropar i vägen

- körbanan spårig och isig: avkörning

0.

- vägen smalnar av p g a Vägarbete. Forare uppmärksam-

mer det ej utan kör av vägen

- halva körbanan avstängd. "Lämna företräde" skyltat.

Föraren upptäcker detta för sent, börjar backa och

blir påkörd bakifrån

* halva motorvägen avstängd. Frontalkrock vid omkör-

ning

- vägen avsmalnad. Kollision vid körfältsbyte

- fordon kör om fordonskö och kör av vägen, som var

mycket smal

- halva vägen avstängd. Bil stannar efter vägarbetet

för att svänga och blir påkörd bakifrån

- uppskrapad sträng från dike körs över och skadar

H
Iordon

- trädgren som sågas ned från kranbil faller ned och

skadar bil

- nedfallet träd vid Vägarbete påkörs

- kollision i korsning. Vägarbetet kan ha bidragit

till att viktig information missades

» arbetsbo åkörd på motorvägD
:

'
U

- brokonstruktion vid viadiktbygge faller ned på bil

- fronta xollision. Vänsterbeteende hos den ena föra-'

ren. En till vänster om körbanan ännu ej öppnad tiil-

Pfart som lö te i det närm ste parallellt med vägena

kan ha gett intryck av att vägen var enkelrirtad
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2.2.1.1

,min re allvarlig

31

<0

bilar har de

för mötande

- en kon utplacerad i ett körfält. Två

valt det andra körfältet (reserverat tra-

fik) och krockar med varandra (upphinnandeolycka)

- bil kör förbi skyltvagn men svänger in bakom denna

och kör på en asfaltspridare

tockholms kommun

    

§221V§_ey-el295§§§a2;§2&5

Förekomst av och skadeföljden vid vägarbetsolyckor

Tabell 20 Antal olyckor våd vägarbeten samt totala
antalet olyckor l978, uppdelade på svåraste
skadeföljd

Dödade Personskada Egendomsskada Tbtalt,

Olyckor vid _ 18 71 89
vägarbeten 1978 (20,2) (79,8) (100,0)

Totala antalet 30 1166 3383 4579
olyckor 1978 (0,7) (-5,5) (73,9) (100,1)

     

(orocenttal inom parentes)

Av tabell 20 framgår att 89 av 4 579 olyckor 1978 på

tockholms kommuns väg- och gatunät var vägarbete-

oljckor.

.
(
3

0\
0H 89 ,

Dvs andelen vagarbetsolyckor = :§75 - l,9

had

fallet var f"

,3

D 0 *.

1 genomsnlttmVågarbetsolyckorna i Stockholms kommun

skadeföljd än vad
.J

0

talantalet olyckor; högre andel egendomsskaaeolyckor
.- a. 1 G

(man lnrzrr- nrnâol rwarvuñnrücntha- raclz dvmlsrwlgw*urn^. (DC* ?RHW

1. "1. "'" ' ' H-. * 4.. ;. ...a a- ' '
olycksrordelnlngarna nar LESuat mot varandra OCH Ett

signirlkant x -värde erhölls därv1d).
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2.2.1.2 Typer av vägarbetsolyckor

Tabell 21 Antal olyckor vid vägarbeten samt totala
antalet olyckor 1978, uppdelade på olycks-
typer

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Olyckor vid Totala antalet
vägarbeten 1978 olyckor 1978

1. Med enbart motorfordon

(ej mOped) inblandade:

Singelol'cka . 34 1372° 5 (38,2) (30,0)

Omkörning, filbyte, 28 766
"trängning" - (31,5) (16,7)

Upphinnande, "serie- 9 621
krock" (10,1) (13,6)

På samma väg med
motsatta kurser, _ ' 83

möte utan avsväng, (1,8)
"frontalkrock"

På samma väg med 9
motsatta kurser 2 1 1
" . b , (2,2) (4,2)
ovrigt

Från olika väoar 9 727
. D (10,1) ,(15,9)

Övrigt inkl back- 3 169
ning och vändning (3,4) (3,7)

Djur- och spårfor- _ 4
donsolyckor (1,8)

2. Med cykel eller mooed A

(ej cående) inblan; b ;09
, 5 (2.2) (4.6)
nade

3. Med gående inblan- 2 357
dade . (2,2) (7,8)

g 89 4579

TOtalt (99,9) (100,1)

    

(procenttal inom parentes)
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Av tabell 21 framgår att speciellt en olyckstyp var

överrepresenterad vid vägarbeten, "omkörning, filbyte

trängning". Även singelolyckor var vanligare bland

vägarbetsolyckorna än bland totalantalet olyckor 1978.

Korsningsolyckor och fotgängarolyckor var däremot re-

lativt sett ovanliga vid vägarbeten. Även olyckor med

cyklister och mopedister och olyckor i kategorin "upp-

ninnande, seriekrock" var mindre vanliga vid vägar-

beten än annars.

âfgêiga-ar-99li§§a29922ês

Samtliga polisrapporter över olyckor på Stockholms

kommuns väg- och gatunät år 1978 har studerats, 89 st.

Vägarbete som olycksbidragando faktor

De 89 olyckorna har delats in i tre klasser med hänsyn

till huruvida vägarbetet av författarna till denna rap-

port bedömts ha varit trolig bidragande orsak till

olyckan eller ej.

1. Vägarbetet var troligen en olycksbidragande faktor:

60 olyckor (74%).

2. Vägarbetet var troligen inte olycksbidragande: 4

olyckor (5%)

vägarbetet bidrog till olyckans

l9 olyckor (21%).

Oklart huruvida

uppkomst eller ej:
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2.2.2.2 Vägarbetsolyckors förlopp

De 66 olyckorna där vägarbetet bedömts_ha bidragit

till olyckans uppkomst kan delas in enligt följande:

1. Kollision vid körfältsbyte; antal körfält reducerat

på sträcka (21 olyckor = 32%. 7 av dessa inträf-

fade på Essingeleden).

2. Fordon kör in i eller på avspärrning (12 olyckor =

18%).

3. Kollision med arbetsfordon (5 olyckor = 8%).

4. Vägarbetet har troligen, genom att ha gett försäm-

rad sikt, bidragit till olyckans uppkomst (5 olyc-

kor = 8%).

5. Fordon har kört ned i gropar i vägen (åtm. i ett

fall ingen utmärkning) (3 olyckor = 5%).

6. Kollision med fordon som bromsat in eller stannat

för Vägarbete (3 olyckor = 5%).

7. Kollision med lösa föremål på vägen (stenar. red-

5%)skap, balkar etc) (3 olyckor =
*a

8. Upphöjningar, kanter etc har körts på (3 olyckor =

\
0 Wollision i korsning, där antalet körfält reducerat;

kollisionen har inträffat vid körfältsbytet

(2 olxckor = 3%).

Resterande olyckstyper förekom en gång vardera:

- manskapsbod påkörd

« ollodning nodrivcn av högt nrbctsfordnn

w bildörr skadad då den öppnats mot avstängning

- buss tvingades backa för att kunna passera mycket

trång passage förorsakad av Vägarbete, staket blev

därvid påbackat
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- förare panikbromsar då Vägarbete oväntat dyker upp,

och kör in i häck (halt väglag)

- planka (del av bro) slår upp och skadar bil

- arbetsbod hade vält vid Vägarbete

- förare upptäcker för sent att gata är avstängd,

backar tillbaks och kolliderar

- skylt utanför affär skadad, troligen av högt fordon

på trottoaren (vägarbetet tvingade upp fordonet på

trottoaren)

SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

På det statliga vägnätet har antalet vägarbetsolyckor

ökat från 125 st år 1975 till 159 st år 1978. Andelen

vägarbetsolyckor av totalantalet vägtrafikolyckor har

emellertid inte ökat i motsvarande grad, då även total-

antalet olyckor ökat r från är; andelen var 0,53%,å

0,57%, 0,60% samt 0,58% under dessa fyra år.

Vägarbetsolyckornas förekomst varierar mellan olika

delar av landet. Således var andelen vägarbetsolyckor

av totalantalet vägtrafikolyckor (i fortsättningen

förkortat till "andelen Vägarbetsolyckor") år 1977

större än 1% i B, L och M-län men understigande 0,3%

i G, K, 8 och T-län.

På det statliga vägnätet är "andelen vägarbetsolyckor"

lika stor i tätorter som på landsbygden. Inom Stock-

holms kommun är emellertid "andelen vägarbetsolyckor"

betydligt större än på det statliga vägnätet, 1,94%

1

kommande.

Vägarbetsolyckorla på de statliga vagarna ar overrepre-

senterade under vardagar, under förmiddagen ocn d



första tre timmarna på eftermiddagen samt vid dags-

ljusförhållanden. Detta torde i stort sett relativt

väl avspegla hur vägarbetena är koncentrerade tids-

mässigt. Dock bör noteras att de är relativt vanliga

även när vägarbeten endast äger rum i begränsad om-

fattning (förutom givetvis långvariga fasta arbeten

samt en del rörliga arbeten, såsom exempelvis snöröj-

ning): således sker ett relativt stort antal sådana

olyckor lördagar-söndagar samt under nattetid/mörker.

Detta kan vara ett tecken på att vägarbeten under så-

dana förhållanden-kan utgöra ett betydande säkerhets-

problen.

Vägarbetsolyckorna är även överrepresenterade under

sommarhalvåret. Det är möjligt att detta motsvaras av

,en liknande fördelning av vägarbeten under året. Detta

är dock oklart.

Vägarbetsolyckors förekomst varierar mellan olika

slags vägar. De var således l977 starkt överrepresen-

terade på motorvägar - motortrafikleder. 1975 och 1976

hade vägarbetsolyckor på dessa vägar utgjort en betyd-

ligt mindre andel av alla vägarbetsolyckor. Om väg-

arbeten på motorvägarna i större omfattning kom igång

först under -77, kan detta förklara det erhållna re-

sultatet. Detta skulle även kunna förklara att väg-

arbetsolyckor samma år var överrepresenterade på 110-

vägar medan de Varit mycket ovanliga på den vägtypen

-75 och -76.

Denna typ av olyckor är vidare överrepresenterad på

europavägar och på vägar med 8,5 - l2 m bredd. Om före-

koms:en av vägarbeten varierat på liknande sätt, kan

detta vara förklaringen. Inga

å-
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De är dessutom överrepresenterade på vägar med höga

trafikflöden. Detta kan ha sin förklaring om en opro-

portionerligt stor andel av vägarbetena utförts på så-

dana vägar.

Då det gäller skadoföljdcn vid vägarbctsolyckor visar

det sig att denna på det statliga vägnätet är lika

allvarlig som i det totala olycksmaterialet; i båda

fallen var ungefär 32% av olyckorna personskadeolgckor

(inkl dödsolyckor). I Stockholms kommun var emellertid

vägarbetsolyckorna i genomsnitt något mindre allvar-

liga än olyckorna i allmänhet; andelen personskade-

olyckor var 20 resp 26" år l978

Även när det gäller olyckstyper finns skillnader mellan

statsvägnätet och Stockholms komm*n. År 1977 var, på

det statliga vägnätet, framför allt olyckor i katego-

rin "övrigt" (inkluderar olyckor med traktorer, motor-'

redskap, främmande föremål på vägbanan) samt upphinnan-

deolyckor starkt överrepresenterade bland vägarbets-

olyckor. Något mera vanligt förekommande än normalt

var single-, omkörningsu, och 'mötesolyckor. Starkt

underrepresenterade var olyckor med klövvilt, samt i

viss utsträckning avsvängnings-, korsnings-, och

cykelolyckor.

I Stockholms kommun var 1978 särski t olyckor i kate-

gorin "omkörning, filbyte, trängning" (motsvarar om-

körningsolyckor på det statliga vägnätet), men även

singleolyckor överr presenterade vad gällervägarbets-

Holyckor. Mindre vanligt förekommande än normalt va

kuppninnande-, korsnings-, cykel-moped-, och fotgängar-
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totala olycksmaterialet. Djur var kraftigt underrepre-

senterade.

Bland de förekommande rörelsetyperna hos deltagande

trafikelement på det statliga vägnätet var "raktfram-

rörelse", "backning" och "uppställt eller parkerat

fordon" överrepresenterade bland vägarbetsolyckor.

AV ovanstående förefaller det som om de olyckstyper,

elementtyper och rörelsetyper som är mest överrepre-

senterade på de statliga vägarna till stor del är att

hänföra till arbetsfordon av olika slag samt till kö-

bildningar.

Vägarbetsolyckor är, relativt sett, sällan förekommande

i Vinterväglag och vinterväderlek. Dettaförhållande

kanske motsvaras av att vägarbeten vintertid är något

mindre vanliga än under övriga årstider. Detta är dock'

osäkert. En slutsats man kan dra är emellertid följande:

man finner här inget stöd för att vägarbeten vintertid,

kanske främst snöröjning, skulle utgöra ett allvarligt

trafiksäkerhetsproblem.

Bland övriga väderlckstypor märks en överrepresente-

tion för klart väder och för regn, samt en underrepre-

sentation för dimma. Dessa förhållanden kanske motsva-

ras av en liknande fördelning av vägarbeten på olika

väderlekstyper. Man bör notera att man här knappast

finner några starka belägg för att varningsanordning-

arna borde förbättras. Det enda som här talar för detta

ägarbetsolyckor är vanligare än normalt vidSD H [U (1
'

(
T <1

regnväder, då man kan förmoda att sikten är nedsatt.

Bl a i syfte att utröna i hur hög utsträckning vägarbe-

1 sig kan ha bidragit till olyckornas uppkomst har

polisrapporter studerats. Vid minst 70% (ll2 st) av

tuderade vägarbetsolyckor a på det statliga väg-5 n

nätet torde vägarbetet ba utg ort en olvcksbidraoande
.a .r .ut .J

777V*- TYÖYW'WTT 'T' T* :4
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faktor i den meningen, att om vägarbetet inte ägt rum

hade olyckan troligen inte heller ägt rum. Motsvarande

procenttal för Stockholms kommun är 74% (66 olyckor).

Frågan hur dessa olyckor skulle ha kunnat förhindras

är givetvis mycket svår att besvara. I detta samman-

hang kan det vara lämpligt att studera följande grova

uppdelning av de 112 olyckorna på statsvägnätet, där

vägarbetet troligen var bidragande till olyckan (hän-

förandet av olyckorna till en viss typ är i en del fall

diskutabel, främst beroende på bristfälliga olycks-

beskrivningar).

1. de olyckor som innefattat kollision med arbetsfor-

don (19 olyckor)

2. de olyckor där körbanan inte tycks ha återställts

i tillräcklig omfattning efter vägarbetet (4 olyck-

or)

3. övriga olyckor där vägarbetspersonalens agerande

förefal er att h bidragit till olyckans uppkomst

(undantaget bristfällig utmärkning) (2 olyckor)

4. de olyckor där händelser svåra att förutsäga starkt

bidragit till olyckans uppkomst (t ex stenskott,

omkullblåst telefonstolpe) (ll olyckor)

3. de olyckor där inblandad troligen varit kraftigt

alkoholpåverkad (2 olyckor)

6. de olyckor som kännetecknats av linjeföringsprob-

lem (23 olyckor)

7. övriga olyckor (51 olyckor)

förebyggande åtgärder torde
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de likväl kunna komma. ifråga i.de allra flesta situa-
.O

tioner. För forebyggande av linjeföringsolyckorna t ex

for förbättrad optisk ledning vara dettorde åtgärder

most närliggande. För olyckor mod arbetsfordon inblan-

dade torde förbättrad utmärkning av arbetsfordonen

vara en (av flera) tänkbara åtgärder. Även åtgärder

för att uppnå säkrare fordonsrörelser och -uppställ-

ningar på vägarbetsplatserna kan komma ifråga.

Även i Stockholms kommun var linjeföringsolyckorna rela-

ivt vanligt förekommande (15 av de 89 olyckorna). 5

olyckor innefattade kollision med arbetsfordon; vid ett

par av dessa 5 samt vid ytterligare Suolxckor förefaller

Vägarbetspersonalen ha bidragit till olyckan. Den van-

ligaste olyckstypen här var emellertid körfältsbytes-

olyckor, som uppgick till 1/3 av de 89 olyckorna.

Då det gäller olycksförebyggande åtgärder synes lik-

nande metoder som på det statliga vägnätet komma i

fråga; Dock bör man här ta särskild hänsyn till det

stora antalet olyckor vid körfältsbyten.

Med utgångspunkt fr°n föreliggande studie kan man iden-

tifiera ett antal intressanta problem som fordrar när-

mare studium:

l. rbetsfordons rörelser och uppställningar vid väg-

arbetsplatser

2. vägarbeten på Vägar med höga trafikflöden

3. information till trafikanterna om linjeföring

förbi Vägarbetsplatsen

4. uppninnandeolyckor vid vägarbeten

5. vavningsprobler i tätort i samband Fed vagarbeten




