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TRAFIKOLYCKOR OCH TRAFIKSKADADE I' ÖSTERGÖTLAND UNDER
TVÅ VECKOR I MARS RESP TVÅ VECKOR I OKTOBER 1982

Undersökning av olika rapporterings- och registreringsrutiner av trafikolyck-
or och trafikskadade.

av Göran Nilsson och Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

På uppdrag av vägverket undersöker VTI polisrapporterade trafikolyckors

representativitet och täckningsgrad.

Syftet med forskningen är att närmare belysa hur användningen av polisrap-

porterade trafikolyckor och trafikskadade påverkar olika beslut rörande

investeringar i väg- och gatunätet.

I detta meddelande redovisas en undersökning som är en förstudie till en

planerad större undersökning.

Undersökningen omfattar polisens rapportering av trafikolyckor och regi-

strering av skadade personer vid akutmottagningar i Östergötland under fyra

veckor 1982 samt polisingripanden i direkt anslutning till trafikolyckor och

försäkringsanmälda trafikolyckor under två av de fyra veckorna.
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II

TRAFFIC ACCIDENTS AND TRAFFIC CASUALITIES IN THE COUNTY OF
ÖSTERGÖTLAND DURING TWO WEEKS IN MARCH AND TWO WEEKS IN
OCTOBER 1982.

An investigation of different routines for report and registration of acci-
dents and casualties in traffic.

by Göran Nilsson and Hans Thulin

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

On commission by the Road Administration the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) investigates the representativity and

degree of covering of traffic accidents reported by the police.

The purpose of this research is to give a thorough account of how the use of

accidents and casualties reported by the police influences different deci-

sions on investments in roads and streets.

This bulletin describes an investigation which is a pilot study to a planned

larger investigation.

The investigation comprises police registration of accidents and registration

of casualties at acute hospitals in the county of Östergötland during four

weeks in 1982. The investigation also covers police action in direct

connection with traffic accidents and traffic accidents reported to insur-

ance companies during two out of four weeks.
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III

TRAFIKOLYCKOR OCI-I TRAFIKSKADADE I ÖSTERGÖTLAND UNDER
TVA VECKOR I MARS RESP TVÅ VECKOR I OKTOBER 1982

Undersökning av olika rapporterings- och registreringsrutiner av trafikolyck-
or och trafikskadade.

av Göran Nilsson och Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

På uppdrag av vägverket undersöker VTI polisrapporterade trafikolyckors

representativitet och täckningsgrad.

Syftet med forskningen är attnärmare belysa hur användningen av polisrap-

porterade trafikolyckor och trafikskadade påverkar olika beslut rörande

investeringar i väg- och gatunätet.

I detta meddelande redovisas en undersökning som är en förstudie till en

planerad större undersökning.

Undersökningen omfattar polisens rapportering av trafikolyckor och regi-

strering av skadade personer vid akutmottagningar i Östergötland under fyra

veckor 1982 samt polisingripanden i direkt anslutning till trafikolyckor och

försäkringsanmälda trafikolyckor under två av de fyra veckorna.

Trafikolyckor - registerering och rapportering

 

Under de två första veckorna registrerades 68 polisingripanden vid trafik-

olycka och 68 statistikuppgifter över inträffade trafikolyckor rapporterades.

Totalt omfattade materialet 89 olyckor 'varav 47 var gemensamma- både

ingripandemeddelande och statistikuppgift fanns för olyckan - medan var-

dera 21 trafikolyckor fanns enbart i form av statistikuppgift eller ingripan-

demeddelande.
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IV

Jämförelse med polis och försäkringsbolag

 

Under motsvarande period erhölls uppgifter om 229 försäkringsanmälda

olyckor. 49 var registrerade hos polisen varav 39 i form avistatistikuppgift.

Detta innebär att 17 0/< av de försäkringsanmälda olyckorna ingår i väghåll-

arnas statistik som baseras på statistikuppgifter. I 63 av de 229 olyckorna

angav emellertid någon part att olyckan var känd av polisen i försäkringsan-

mälan.

När det gäller flerfordonsolyckor fanns flertalet av de polisrapporterade

olyckorna bland de försäkringsanmälda. Detsamma gäller parkeringsolyckor

och i hög utsträckning även djurolyckor.

Av 33 singelolyckor med bilar var det däremot endast 4 som påträffades hos

såväl polis som försäkringsbolag och bland olyckor mellan bil och oskyddad

trafikant var endast i (en) av 11 gemensam.

Vid enbart skador på fordonen vid kollisioner rapporteras en försäkringsan-

mäld olycka av polisen ungefär en gång på 10 om parterna var överens om

skuldfrågan medan 3 av 10 försäkringsanmälda olyckor rapporteras av polis

om parterna inte var överens.

Andelen polisrapporterade olyckor av de försäkringsanmälda olyckorna ökar

med olyckans svårighetsgrad. Om bärgning avfordon skett polisrapporteras

hälften av de försäkringsanmälda olyckorna. Om därtill annan egendom

kommit till skada polisrapporteras 8-9 olyckor av 10. Har olyckan dessutom

medfört personskada (personskada enligt försäkringsanmälan) har så gott

som samtliga rapporterats av polisen.

Trafikskadade - registrering och rapportering

 

När det gäller skadade i trafiken har registrering skett under två marsveck-

or och två oktoberveckor vid länets akutmottagningar. Totalt uppsökte 292

personer sjukvården på grund av skada som uppkommit vid förflyttning i

trafiken.
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Fördelningen av antalet skadefall på olika trafikantgrupper och olyckstyp

framgår av nedanstående tabell. 43 av de 292 personerna blev inlagda för

    

vård.

Tabell Antal skadefall för olika trafikantgrupper under de 4 veckorna

i E-län i singel- och kollisionsolyckor.

Trafikantgrupp Singel Kollison Summa ägg;

Bilister 15 22 37 10

Cyklister 58 9 67 8

Mopedister ll 5 16 4

Buss/spårvagnspassagerare 6 2 8 -

Fotgängare 156 8 164 2l

Summa 247 45 292 43

       

I olyckor med bilar inblandade skadades enligt sjukvården 55 personer. 32 av

dessa återfanns bland polisens uppgifter som dessutom registrerade l6

skadade personer som inte kunde återfinnas hos sjukvården - totalt registre-

rades således 7l personer som skadats vid olyckor med bilar inblandade.

Cyklister och mopedister som skadats i singelolyckor var 58 resp ll

personer. I något enstaka fall fanns uppgifter hos polisen.

Fotgängare som skadats utan inblandning av fordon i trafiken definieras inte

som trafikolycka men sjukvården visar att när det gäller trafikskadade är

det den gruppen som dominerar. 156 av de 292 trafikskadade som uppsökte

sjukvården tillhörde denna kategori.

Av alla inlagda på sjukhus var hälften fotgängare och vardera en fjärdedel

bilister respektive cyklister eller mopedister.

Totalt skadades under de två marsveckorna enligt försäkringsanmälan, polis

och sjukvård 40 personer i olyckor med bilar inblandade. l8 skadade enligt

försäkringsanmälningar, 23 enligt polisen och 22 enligt uppgifter från

sjukvården. Endast 7 av deskadade återfanns i samtliga 3 uppgiftskällor.
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VI

TRAFFIC ACCIDENTS AND TRAFFIC CASUALITIES IN THE COUNTY OF
ÖSTERGÖTLAND DURING TWO WEEKS IN MARCH AND TWO WEEKS IN
OCTOBER 1982.

An investigation of different routines for report and registration of acci-
dents and casualties in traffic.

by Göran Nilsson and Hans Thulin
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 OI LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

On commission by the Road Administration the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI) investigates the representativity and

degree of covering of traffic accidents reported by the police.

The purpose of this research is to give a thorough account of how the use of

accidents and casualties reported by the police influences different deci-

sions on investments in roads and streets.

This bulletin describes an investigation which is a pilot study to a planned

larger investigation.

The investigation comprises police registration of accidents and registration

of casualties at acute hospitals in the county of Östergötland during four

weeks in 1982. The investigation also covers police action in direct

connection with traffic accidents and traffic accidents reported to insur-

ance companies during two out of four weeks.

Traffic accidents - registrations and reports

 

During the first two weeks 68 police actions in traffic accidents were

registered and 68 police reports on traffic accidents were made. The total

material comprised 89 accidents, of which 47 were found both as notes on

police action and as police reports. Of the remaining 42 accidents, 21 were

registered only in the notes on police actions and 21 only as police reports.
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VII

Comparisons between police authorities and insurance companies

 

During the corresponding period 229 accidents were notified to insurance

companies. 49 of the accidents were also registered by the police and for 39

accidents police reports were made. This means that 17 0/0 of the accidents

known to insurance companies are included in the statistics used byroad

authorities, since these statistics are based on police reports. However, it

could be seen in the forms sent to the insurance companies, that in 63 of the

229 accidents at least one party involved had stated that the accident was

known to the police.

A majority of the multiple vehicle accidents reported by the police could

also be found as accidents notified to insurance companies. The same is

true for parking accidents and to a large extent also for accidents involving

animals.

However, out of 33 single vehicle accidents involving cars only 4 could be

found that were registered by both the police and the insurance companies

and among accidents between cars and unprotected roadusers only one out

of ll accidents was known to both the police and the insurance companies.

In accidents resulting in vehicle damages only about one out of ten accidents

known to insurance companies is also reported by the police if the parties

involved agree on the question of fault. If the parties disagree, the

corresponding relation is three out of ten.

The proportion police reported accidents of accidents notified to insurance

companies increase with the severity of the accident. In accidents where a

vehicle has been towed, about 50 96 of the accidents known to insurance

companies are also reported by the police. If, in addition, propertly

belonging to a party not involved in the accident has been damaged, 8-9

accidents out of 10 are reported by the police. If the accident also has

caused injuries on persons, almost all accidents are reported by the police.
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VIII

Traffic casualties - registrations and reports

Casualties in traffic have beenregistered at acute hospitals in the county of

Östergötland during two weeks in March and two veek's in October 1982. In

total, 292 persons went to hospitals because of injuries they had recieved in

traffic movements.

The table below shows the casualties distributed on different road user

groups and accident types. 43 of the 292 persons stayed for medical

 

treatment.

Table Number of casualties for different road user groups during
four weeks in the county of Ostergötland in single and multiple
accidents.

    

Number of casualties

R°ad WP 525835 3332?: Total Såååâåait
Cardrivers l5 ' 22 37 10

Cyclists 58 9 67 8

Mopedriders ll 5 16 t 4

Bus/Tram passengers ' 6 2 8 -

Pedestrians 156 8 164 21

All 247 45 292 43

       

In accidents involving cars 55 persons were injured according to medical

statistics. 32 of these could be found among casualties registered by the

police. The police registered 16 more casualties, which could not be found

in medical statistics. Thus, in total 71 persons were registered with injuries

caused by accidents involving cars.

The number of cyclists and mopedriders injured in single accidents were 58

and 11 persons respectively. In a few cases these accidents were also known

by the police.
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IX

Pedestrian accidents in traffic without vehicles involved are by definition

not traffic accidents, but medical statistics show that among traffic

casualties this group dominates. 156 of 292 persons injured in traffic that

went to acute hospitals were of this category.

Of those that stayed for medical treatment about 50 % were pedestrians,

about 25 0/o were cardrivers and about 25 0/o were cyclists or mopedriders.

For the two weeks in March three statistical sources (hospitals, insurance

companies and the police) can be compared. During this period #0 persons

were injured in traffic accidents involving cars. The number of injured

persons were 18 according to the insurance companies, 23 according to the

police and 22 according to statistics from hospitals. Only 7 of the injured

persons could be found in all three statistiCal sources.
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l BAKGRUND

På uppdrag av vägverket undersöker VTI polisrapporterade trafikolyckors

representativitet och täckningsgrad. Polisens rapportering av trafikolyckor

'bestäms huvudsakligen av att de inblandade eller någon utomstående anser

att hjälp av polis är nödvändig dels för att bistå med hjälp på själva

olycksplatsen dels med hänsyn till en eventuell framtida reglering av

skuldfrågan. Vid svåra personskadeolyckor är polisens närvaro nädvändig för

att samordna olika insatser från samhället och för att informera de

inblandade och ev. anhöriga till skadade.

Enligt vägtrafikkungörelsen gäller enligt paragraf 14 följande:

Åligganden vid trafikolycka

l4§ Vägtrafikant som med eller utan egen skuld haft del i trafikolycka skall
stanna och i mån av förmåga lämna hjälp åt skadade samt i övrigt medverka
till de åtgärder vartill olyckan skäligen föranleder. Han skall på anfordran
av annan som haft del i olyckan eller av någon vars egendom skadats vid
olyckan uppge namn och hemvist samt lämna upplysningar om händelsen.

Har skada skett på egendom och är ingen närvarande som kan mottaga
uppgifter och upplysningar, skall Vägtrafikant som avses i första stycket
snarast möjligt underrätta den skadelidande eller polis. Har skada skett på
annan person och är skadan ej obetydlig, skall vägtrafikanten snarast möjligt
underrätta polis.

Årligen rapporteras från polisen 70000 trafikolyckor varav 15 000 är

personskadeolyckor vid vilka 19 000 personer skadats och ungefär 800

dödats.

I de fall personer skadas lindrigt i trafiken och polisens hjälp inte anses

nödvändig är det endast i de fall olyckan betraktas som färdolycksfall enligt

yrkesskadestatistiken som den skadadesarbetgivare är skyldig att rappor-

tera olyckan - d v 5 olyckan skall ha skett på vägtill eller från arbetet.

Färdolycksfallen omfattar ungefär 12 000 skadade personer varav ett 100-

tal dödas varje år. Flerparten av de skadade avser härvid gående som

skadats utan direkt inblandning av andra trafikanter, en skadetyp som helt

saknas bland de polisrapporterade trafikolyckorna eftersom en ensam fot-

gängare som skadas inte definieras som trafikolycka. Huvudman för

yrkesskadestatistiken är riksförsäkringsverket.
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Huvudmannaskapet för trafikolycksstatistiken är något diffus. SCB ansvarar

officiellt för. statistikredovisning av polisrapporterade personskadeolyckor

och utformar i samråd med RPS statstikuppgiftens innehåll. RPS i sin tur

ansvarar för att även polisrapporterade trafikolyckor som inte redovisas som

personskadeolkaor genom polisdistriktens försorg översänds till den lokala

väghållaren inom vilkens område/vägnät trafikolyckorna inträffat.

Vägverket som är den största väghållaren och flertalet kommuner upprättar

därvid en egen trafikolycksstatistik över samtliga polisrapporterade trafik-

olyckor.-

Registreringen hos polisen av en trafikolycka kan ske i form av ingripande-

meddelande, trafikmålsanteckningar (en för varje inblandad förare/trafi-

kant) samt den s k statistikuppgiften. Ingripandemeddelandet avser olyckor

då kontakt tas med polisen vid olyckstillfället. För i efterhand anmälda

trafikolyckor finns ingen ingripandemeddelande.

Den primära informationsbäraren för framställning av statistik är stati-

stikuppgiften som utgör baksidan på trafikmålsanteckningen. Ingripandemed-

delande och statistikuppgift redovisas i bilaga 1.

En annan och mer omfattande informationskälla för trafikolyckor är trafik-

och vagnskadeanmälningar till försäkringsbolag. Anmälan om skador på

fordon, egendom eller person anmäls i regel på en för alla försäkringsbolag

gemensam blankett. Tyvärr sker normalt ingen bearbetning som resulterar i

en olycksstatistik. Däremot redovisar FSAB en inofficiell statistik över

antalet skadeanmälningar och därvid dödade resp skadade personer varje

månad. Skadeanmälningsblanketten redovisas i bilaga 2.

En tredje informationskälla utgår sjukvården och framför allt då den s k

patientstatistiken som administreras av socialstyrelsen. Inte heller här finns

någon officiell redovisning dels beroende på att den' inte omfattar alla

landsting dels beroende på att den inte är tillräckligt känd.

VTI har i rapport nr 227, 1981 "Beskrivning av trafiksäkerhetsläget med

hjälp av socialstyrelsens patientstatistik" redovisat några av de möjligheter

som står till buds när det gäller denna statistik. Den avgörande bristen vid
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beskrivning av trafikskadade är i första hand informationen från själva

akutsjukvården _ d v 5 trafikskadade som inte behöver bli inlagda. Härvid

finns ingen samlad eller enhetlig registrering. Vissa försök pågår emellertid.

I detta meddelande redovisas några försök under 1982 i Östergötland där

information om trafikolyckor och trafikskadade samlats in från såväl polis

som försäkringsbolag och akutsjukvården.
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2 SYFTE

i Ett av målen med undersökningen har varit att kartlägga olika rapporte-

rings-och registreringsrutiner av trafikolyckor och trafikskadade för att få

till stånd en samordnad och kontinuerlig registrering under en lägre tidspe-

riod inom en del av Sverige - ett år i Östergötlands län. Det primära syftet

är emellertid att närmare belysa hur olika bortfallsorsaker vid rapportering

av trafikolyckor eller trafikskadade från polisen påverkar olika beslutsmo-

deller vid prioritering av åtgärdsinvesteringar i form av byggnads-, förbätt-

rings- och driftåtgärder i väg- och gatunätet.
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3.1

3.2

REGISTRERADE TRAFIKOLYCKOR HOS POLISEN I ÖSTERGÖTLAND

8-21 MARS 1982.

Ingripandemeddelanden

 

Östergötland är indelat i fyra centrala polisdistrikt. Linköping, Norrköping,

Mjölby och Motala. På varje polisdistrikt har en kartläggning skett av

ingripandemeddelanden som ansluter till trafik, trafikolyckor och olycksfall

nämligen

Kontroll av fordon eller förare

Olycksfall

Trafikolycka med personskada

D
O
U
J
Z
D
-

Trafikolycka annan

          

Tabell l. Antal ingripandemeddelande i Östergötlands polisdistrikt 8-
21 mars 1982. .

Ingrip- Polisdistrikt Summa

ande , Linköping Mjölby Motala Norrköping

(A) 49 l 5 29 84

(B) 24 - 2 10 36

(C) 3(2) 4(4) l(l) 5(5) l3(l2)

(D) 20(16) 5(3) 9(6) Zl(ll) 55(26)

Därav trafikolyckor

23 9 lO 26 68

      

 

Ovanstående uppgifter finns i form av statistik från RPS för varje enskilt

polisdistrikt varje månad. Siffrorna inom parentes anger de trafikolyckor

som resulterat i någon form av rättslig prövning hos polisen. Resterande

finns i form av minnesanteckningar.

Statistikuppgifter

 

Alla trafikolyckor som rapporteras till polis skall resultera i en statistik-

uppgift.
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Från länspolischefens kansli har 68 statistikuppgifter erhållits vilket tycks

motsvara de 68 ingripandemeddelanden som fanns. En jämförelse visar

emellertid att överensstämmelsen är skenbar.

21+ statistikuppgifter svarade inte direkt mot en ingripandeuppgift. 3 av

dessa kunde återfinnas, en som olycksfall, en personskadeolycka redovisas

som egendomsskada och en som kontroll av person. Återstår således 21

statistikuppgifter där ingripandemeddelanden saknades, vilket i sin tur

innebär att Zl ingripandemeddelande finns som inte motsvaras av statistik-

uppgift. För 47 olyckor finns både ingripandemeddelandeoch statistikupp-

gift. Totalt fanns således 89 trafikolyckor registrerades hos polisen.

Att det finns statistikuppgifter där IM-blankett saknas beror i de flesta fall

på att olyckan anmäls i efterhand. Det finns också en känsla att några av

statistikuppgifterna är ett sätt att rapportera händelser i trafiken där det

mera är fråga om en incident men då parterna- åtminstone den ena-är

upprörda. Det finns härvid en risk att trafikolycksstatistiken belastas med

oväsentliga händelser.

Allvarligare är att det finns ett stort antal IM-blanketter som inte kunnat

återfinnas i form av statistikuppgift trots att olyckan rapporterats.

Vissa tecken tyder emellertid på att dessa olyckor inte är allvarliga utan

består av parkeringsolyckor* eller liknande. Samtidigt är det möjligt att en

ingående undersökning skulle leda till att några av de ensamstående ingrip-

andemeddelanden skulle kunna paras ihop med befintliga statistikuppgifter.

Hur som helst 68 statistikuppgifter återstår som en grund för den officiella

olycksstatistiken (l2 personskadeolyckor) och väghållarnas beskrivning av

trafiksäkerheten.

* Om den vållande parten inte kan återfinnas rapporteras detta på en
särskild blankett hos polisen varav den drabbade får ett ex för ev
reglering av skada genom trafikförsäkringsföreningen.
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4.1

FÖRSÄKRINGSANMÃLDA TRAFIKOLYCKOR I ÖSTERGÖTLAND

1982-03-08--21

Totalt erhölls från tillfrågade försäkringsbolag 322 anmälningar om trafik-

skada på motorfordon i Östergötlands län veckorna 10 och ll 1982.

De försäkringsbolag som tillfrågades var Allmänna Brand, Ansvar, Folksam,

Skandia, Trygg-Hansa, Vegete, Volvia och Östgöta brandstodsbolag. Dessa

försäkringsbolag inklusive övriga länsförsäkringsbolagsvarar för 90 °/o av de

årligen försäkringsanmälda trafikskadefallen i Sverige.

Det kan därför antas att erhållna försäkringsanmälningar utgör ca 90 % av

totalantalet. Detta bortfall förväntas reducera enfordonsolyckorna lO %.

Flerfordonsolyckorna reducerar endast någon procent eftersom i regel

försäkringsanmälan skrivs av mer än en inblandad part. Totalt beskriver de

322 anmälningarna 229 olyckor.

Olyckstyper och jämförelse med polisrapporterade olyckor

100 av de 229 försäkringsanmälda olyckorna har inträffat mellan motorfor-

don. Ett något mindre antal olyckor, 85 stycken, har inträffat vid parkering

eller då fordon backat. Antalet försäkringsanmälda singelolyckor är relativt

sett litet. Singelolyckor försäkringsanmäls i mindre utsträckning beroende

på att vagnskadeförsäkringen, som är till för att täcka kostnader för skador

på egna fordonet, ofta bara tecknas på nya bilar. Det innebär att nya bilar

ofta är inblandade i olyckor som försäkringsanmäls såvida inte också annan

egendom kommit till skada. I sådana fall gäller trafikförsäkringen, vilken är

obligatorisk att teckna. I tabell 2 redovisas försäkringsanmälda olyckor resp

polisrapporterade olyckor fördelade på olyckstyp.
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Tabell 2. r'örsäkrlngsanmalda olyckor resp polisrapporterade olyckor, som
motorfordon varit inblandade i, fördelade efter olyc-kstyp.

   

Försäkrings- Polisrappor-
anmälda ' terade '

r'lerfordonsolyckor 100 44 % 33 49 0/o

Singelolyckor 21 9 0/o 18 27 %

Parkeringsolyckor och 85 37 % 4 6 %
olyckor i samband med

backningsmanover

Olyckor med oskyddade 5 2 % 7 10 96
trafikanter

Djurolyckor 3 l % 3 4 0/0

'Övrigaolyckor 15 7 0/o 3 4 0/0

Totalt 229 100 96 68 100 96

     

Av tabell 3 framgår hur många försäkringsanmälda olyckor som återfunnits

bland de polisrapporterade olyckorna eller som återfunnits som enbart IM-

blankett. Tabellen visar också antalet olyckor som polisen enligt försäk-

ringsanmälan erhållit kännedom om.

28 0/0 av de försäkringsanmälda flerfordonsolyckorna har återfunnits bland de

polisrapporterade olyckorna.

19 % av de försäkringsanmälda singelolyckorna har återfunnits bland de

polisrapporterade olyckorna.

5 % av deförsäkringsanmälda parkeringsOlyckorna eller olyckorna vid back-

ningsmanöver har återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna. Dessa

olyckor rapporteras också i mindre utsträckning av polisen.
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Tabell 3. Antalet försäkringsanmälda olyckor som också registreras av
polisen resp angivits som anmäld till polis enligt försäkringsan-

   

mälan.

Stati-e Enbart Anmälda
stik IM- till
uppgift blankett polisen

Flerfordonsolyckor 28 2 382)

Singelolyckor 4 l 5

Parkeringsolyckor och
olyckor i samband med 4 6 16 '
backningsmanöver

Olyckor med oskyddade 1 0 1
trafikanter

Djurolyckor 2 O 2

Övriga olyckor 0 l 1

Totalt 39 10 63

      

l) Polisanmäld olycka enligt försäkringsanmälan.

2) Skattat värde. Det sanna värdet _>_ 34.

4.2 Flerfordonsolyckor

 

Merparten av de försäkringsanmälda flerfordonsolyckorna inträffade i kors-

ning, vilket även gäller de försäkringsanmälda olyckor som återfunnits bland

de polisrapporterade olyckorna.

Tabell 4. Antalet försäkringsanmälda flerfordonsolyckor
olycksplats och därvid registrerade hos polisen.

med hänsyn till

       

  

Korsning Infart/ Rondell Sträcka Uppg. Totalt
utfart saknas

Försäkrings- 54 7 13 2l 5 100
anmäld olycka

Polis stati- lg O 3 6 1 23
stikuppgift

Polis IM- 2 o 0 o o 2
blankett
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Totalt sett tycks antalet flerfordonsolyckor utifrån försäkringsbolagens upp-

gifter vara drygt 3 gånger fler jämfört med polisens uppgifter.

Olyckor i korsning

 

25 olyckor inträffade mellan fordon med korsande kurser d v 5 mellan fordon

som färdas in i korsningen på skilda vägar. 17 av olyckorna har inträffat då

fordonen kört raktfram i korsningen. 5 av olyckorna har inträffat då ett av

'fordonen svängt åt vänster. 2 av olyckorna har inträffat då ett fordon

svängt åt höger. Resterande olycka har inträffat då båda svängt åt vänster.

22 olyckor inträffade mellan fordon med samma kurs in i korsningen -

likriktade kurser. 13 av dessa olyckor är upphinnandeolyckor. Övriga nio

har inträffat i samband med vänstersväng, högersväng eller filbyte.

7 olyckor har inträffat mellan fordon med motriktade kurser in i korsningen.

4 av olyckornahar inträffat då ena fordonet svängt åt vänster. En olycka

har inträffat då fordonen svängt in på samma väg d v 5 ett fordon har svängt

åt vänster och det andra åt höger. Resterande 2 olyckor har inträffat då det

ena fordonet av okänd anledning kommit över på motsatta körbanan.

60 0/0 av olyckorna mellan fordon med korsande kurser där fordonen kör rakt

fram i korsningen har återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna.

lO % av upphinnandeolyckorna i korsning har återfunnits bland de polisrap-

porterade olyckorna.
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Tabell 5. Försäkringsanmälda flerfordonsolyckor i korsning.

    

Likriktade Korsande Motriktade
kurser kurser kurser

Upphinnande- Övrigal) Olyckor Olyckor då
olyckor olyckor vid färd minst ett

rakt fram fordon
svänger

Försäkrings- l3 9 17 8 7
anmäld olycka

Polis stati- 1 3 10 2 2
stikuppgift

Polis IM- O 1 O 1 O
blankett

      

l) Olyckor vid filbyte då framförvarande fordon svängt åt vänster eller
höger.

Olyckor vid infart/utfart

 

3 av de 7 olyckorna har inträffat då fordonet kört från utfarten ut på gatan

och där kolliderat med annat fordon. En olycka har inträffat då fordonet

svängt in på infarten och därvid trängt bredvidvarande bil. Övriga olyckor

har inträffat i själva infarten/utfarten främst p g a att utrymmet där varit

för trångt.

Olyckor i rondell

 

Av de 13 olyckorna i rondell är lO upphinnandeolyckor. Två av dessa har

återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna. En upphinnandeolycka har

inträffat i utfarten från rondellen, de övriga har inträffat vid infarten.

Två olyckor har inträffat då fordonet kört in i rondellen och därvid

kolliderat med fordon i rondellen. En av dessa olyckor har återfunnits bland

de polisrapporterade olyckorna. Resterande olyckor har inträffat vid

infarten då fordonet trängt bredvidvarande fordon.
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Olyckor på sträcka

Av de 21 olyckor som inträffat på sträcka har 5 skett mellan fordon med

samma körriktning. En av de 5 olyckorna är upphinnandeolycka. De fyra

övriga har inträffat vid filbyte eller avsväng. Två av de fem olyckorna har

återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna.

Övriga 16 olyckor har inträffat mellan fordon med motriktade kurser. 4 av

dessa olyckor har återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna.

 

Singelolyckor

Av de totalt 21 försäkringsanmälda singelolyckorna har 16 inträffat på

sträcka och de 5 övriga i korsning. 3 olyckor på sträcka och en olycka i

korsning har återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna. Dessutom

har en olycka i korsning återfunnits som enbart ingripandemeddelande.

Parkeringsolyckor och olyckor vid backningsmanöver

 

Som parkeringsolycka räknas här dels olycka som inträffat då parkerat

fordon skadats av annat fordon dels olycka som skett vid kollision med ej

parkerat motorfordon eller föremål i samband med att parkeringsplatsen

intogs eller lämnades.

Totalt inträffade 75 parkeringsolyckor. Cirka hälften av dessa inträffade då

fordon backade. En tredjedel av parkeringsolyckorna d v 5 cirka 25 olyckor

inträffade på väg eller gata. Fyra av dessa olyckor inträffade då det

parkerade fordonet lämnade väg- eller gatukanten och då påkördes av bakom

kommande fordon. Merparten av övriga parkeringsolyckor på väg eller gata

har inträffat då fordon backat. Exempelvis skedde fem olyckor då bil

backade från utfart på bil som stod parkerad vid väg/gata.

Fyra parkeringsolyckor återfinns bland de polisrapporterade olyckorna. Tre

av dessa har inträffat på väg/gata. Sex parkeringsolyckor återfinns enbart

som ingripandemeddelande, en av dessa olyckor har inträffat på väg/gata.
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Tio trafikolyckor har inträffat vid backningsmanöver, sju av dessa är olyckor

mellan fordon, de övriga är olyckor mellan fordon och fast föremål. De tio

olyckorna har med något undantag inträffat på väg/gata. Ingen av olyckorna

har återfunnits bland de polisrapporterade olyckorna eller som ingripande-

meddelande.

Olyckor med oskyddade trafikanter samt djurolyckor

 

Två olyckor inträffade mellan motorfordon och mopedister. Fotgängare,

cyklister repsektive motorcyklister var inblandade i vardera en olycka. En

olycka, den mellan motorfordon och cyklist, återfanns bland de polisrappor-

terade olyckorna.

Två olyckor inträffade mellan motorfordon och rådjur och en mellan

motorfordon och hund. Två av olyckorna återfanns bland de polisrappor-

terade olyckorna - den ena olyckan med rådjur återfanns inte.

Övriga olyckor

 

För 10 av de 15 olyckor som tillhör kategorin övriga olyckor saknas uppgift

om händelseförloppet. Resterande fem olyckor är av udda karaktär.

Exempelvis orsakade tappad last en olycka. Den olyckan finns också med

bland polisens ingripandemeddelande. En olycka med brinnande bil ingår

också i kategorin övriga olyckor.
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5 FAKTORER SOM PÅVERKAR POLISRAPPORTERINGSGRADEN

Följande faktorer kan förväntas ha betydelse för om en trafikolycka skall

komma till polisens kännedom och rapporteras.

o Olyckans konsekvens

Med konsekvens avses personskada och materiell skada samt konsekven-

ser av olyckan för den trafik som skall passera olycksplatsen. Det kan

exempelvis gälla fordon eller last som blockerar vägen. Personskadans

svårhetsgrad har stor betydelse för om olyckan skall polisrapporteras.

Även de materiella konsekvenserna har betydelse dels vad gäller skador-

nas omfattning på inblandade fordon men även skada på annan egendom -

exempelvis skadad lyktstolpe eller skadat broräcke.

0 Ansvarsförhållandet

Gör parterna upp, kommer överens om skulden till olyckan, innebär detta

att polis inte tillkallas, vilket kan förväntas i den omvända situationen.

Smiter någon fordonsförare från platsen eller är alkoholpåverkad innebär

det också ökad sannolikhet för attpolis tillkallas.

0 Kontakt med polisen

Möjligheterna att kontakta polis kan också förväntas ha betydelse för om

olyckan skall bli polisrapporterad. Exempelvis skulle av denna orsak

polisrapporteringsgraden vara högre i större tätorter än i mindre tätorter

och på landsbygden. Det kan också tänkas att rapporteringsgraden

varierar med tidpunkt.

Dessa faktorers betydelse för rapporter'ingsgraden vad gäller polisrapporter-

ade olyckor illustreras här med följande exempel.

Rapporteringsgraden eller sannolikheten att en olycka skall polisrapporteras

predikteras utifrån data från försäkringsanmälda olyckor mellan motorfor-

don. Som prediktorer används följande O/l-variabler.

Som uttryck för "Olyckans konsekvens" används O/l- variablerna

personskada/ej personskada
fordonsbärgning/ej fordonsbärgning
annan egendomsskada/ej annan egendomsskada
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Som uttryck för "Ansvarsförhållandet" används O/l-variabeln

överens/ej överens om skulden till olyckan

Som uttryck för "Kontakt medpolis" används O/l-variabeln

tätort/ej tätort.

Det använda materialet är ofullständigt beroende på att variabelvärden

saknas. Med hjälp av en linjär regressionsmodell predikteras rapporterings-

graden. Följande resultat erhölls:

Ingen skillnad i rapporteringsgrad erhölls mellan tätort och ej tätort.

10 0/0 av olyckorna rapporteras då de inblandade parterna är överens i

skuldfrågan - eller 25 % då parterna inte är överens - och inga andra skador

utöver fordonsskador har inträffat.

Minst 20 9/0 av personskadeolyckorna (personskada enligt försäkringsanmälan)

polisrapporteras.

Mellan 35 % och 90 % av egendomsskadeolyckorna polisrapporteras då annan

egendom kommit till skada eller bärgning av fordon utförts och beroende på

om parterna kommit överens eller ej i skuldfrågan.
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Fig r. Sannolikhet för polisrapportering av försäkringsanmälda Olyckor

mellan motorfordon.

Olyckans konsekvens samt också förutsättningarna för att komma överens i

skuldfrågan kan förväntas vara olika för olika olyckstyper. För försäkrings-

anmälda upphinnandeolyckor och olyckor mellan fordon med korsande kurser

redovisas i tabell 6 dessa faktorers förekomst.

Tabell 6. Förekomst av olika faktorer - olyckskonsekvens resp parterna
överens i skuldfrågan - för försäkringsanmälda upphinnande-
olyckor och olyckor vid korsande kurser.

  

Upphinnande- Olyckor vid
olyckor korsande kurser

Personskada O 0/0 5 %

Annan egen- 20 % 25 0/0
domsskada -

Bärgning 5 0/0 50 %

Parterna 75 0/0 50 0/o
överens
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Det som skiljer de båda olyckstyperna åt enligt tabellen är främst andelen

bärgningsingripande som är betydligt högre vid olyckor mellan fordon med

korsande kurser än vid upphinnandeolyckor. Vid upphinnandeolyckor är

parterna enligt resultatet i större utsträckning överens om skulden till

olyckan än vad fallet är vid olyckor mellan fordon med korsande kurser.

Ett större material skulle ge bättre förutsättningar att prediktera rapporte-

ringsgraden. Det skulle ge möjlighet till bättre indelning i olyckstyper och

studera rapporteringsgradens variation med olyckstyp. Det är för att bättre

utnyttja materialet då möjligt att låta olyckstypen ingå som en O/l-variabel

i regressionsmodellen. Regressionsmodellen kan göras mer sofistikerad.

Exempelvis kan hänsyn tas till samverkan mellan prediktorerna. Den kan

också samtidigt innehålla såväl O/l-variabler som flervärdiga eller kontinu-

erliga variabler. Det är självklart också möjligt att använda annan

information än den som behandlats här.
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6 TRAFIKSKADADE VID AKUTSJUKVARDEN I ÖSTERGÖTLAND VECKA 10

OCH 11 SAMT VECKA 42 OCH #3 1982

Under vecka 10 och 11 respektive vecka 42 och 43 1982 registerades alla

olycksfall vid akutmottagningar i Östergötland på initiativ av konsumentver-

ket. Syftet var att öka kunskapen om vilka skaderisker som personer utsätts

för och vilka produkter som förorsakar olycksfall med personskador i

hemmet och på fritiden.

Utifrån kontakter mellan KoV och VTI samt VV utökades studien till att

omfatta även skadade personer i trafiken. Motsvarande undersökning

genomförs också i Jämtland och i Halland.

Vid registreringen tillfrågades patienten om han eller hon gick med på att

intervjuas per telefon vid ett senare tillfälle. Intervjuerna genomfördes

sedan av medlemmar i Röda Korset. Undermars registrerades också

olycksfall för personer som uppsökte vårdcentraler, skolsköterskoroch

distriktsköterskor. Totalt inrapporterades under de fyra veckorna 1596

(mars) + 1150 (oktober) = 2746 olycksfall. '1308 + 966 = 22711L åtföljdes av

intervju med den skadade personen.

Omkring 120 av dessa kunde rubriceras som trafikolycksfall med personska-

dor. Den definition som härvid används är att personen skadats vid färd i

eller på fordon och/eller vid kollision med fordon.

6.1 Skadade bilister

 

10 bilförare skadades i singelolyckor (3 inlagda).

16 bilförare skadades vid kollisioner med bil (2 döda, 3 inlagda).

2 bilförare skadades vid viltolycka (l inlagd).

1 bilpassagerare skadades vid singelolycka (inlagd).

5 bilpassagerare skadades vid kollision med bil.

2 bilpassagerare skadades vid viltolycka.
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Tabell 7. bkadade bilister efter olyckstyp och konsekvens.

Olyckstyp Död Inlagd Akutbesök

bingelolycka - 4 ll

Kollision 2 4 16

Totalt 2 8 27

      

Totalt skadades således minst 37 bilister i singelolyckor eller kollisioner med

bil eller vilt. Det bör noteras att vid svära personskador saknades ofta

möjligheter att registrera eller senare intervjua patienten. I dessa fall har

uppgifter från polis- respektive länsalarmeringscentralen (ambulansutryck-

ning) använts.

Om dessa veckor är representativa för ett är torde ungefär 500 bilister

skadas med sjukvärdsbesök som följd varje är. Drygt 100 av dessa måste

läggas in för vård.

Skadade oskyddade trafikanter i kollisioner

 

.59.35?9535?

Sex fotgängare skadades vid kollision med bil. Tre av fotgängarna päkördes

pä övergångsställe. En fotgängare päkördes då han gick ut i gatan efter att

ha stigit av buss; i ett fall knuffades ett barn ut i gatan av kamrater och i

ett fall blev fotgängare som skulle åka med bilen pâbackad. (Taxibilar var

inblandade i två fall.) Dessutom blev en fotgängare påkörd av moped då han

skyndade till spårvagn och en fotgängare skadades vid kollision med cykel.

Fyra av de åtta skadade fotgängarna blev inlagda.

Cyklister

hyra cyklister skadades i kollision med bil. En cyklist skadades i kollision

med fotgängare och fyra cyklister skadades i kollision med annan cyklist. I
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de senare fallen hakade cyklarna i varandra i tre fall och i ett fall skedde

kollision på dubbelriktad cykelbana. Tre av de nio skadade cyklisterna lades

in för vård.

M93?!1.5.2655

Fem mopedister skadades i kollision med bil. Två av mopedisterna blev

inlagda.

' 6

Skadade oskyddade trafikanter i singelolyckor

 

Mopedister

Elva singelolyckor med moped inträffade under de fyra veckorna; Två blev

inlagda. I samtliga fall var de skadade yngre än 18 år.

Cyklister

58 akutbesök gällde olycksfall där patienten cyklat omkull -singelolyckor

   

med cykel. I nedanstående tabell har dessa personer fördelats efter

födelseår.

Födelseår Antal igårgadva

-1914 4 1

1915-1924 5

1925-1934 8

1935-1944 6 1

1945-1954 8

1955-1964 3

1965-1974 18 2

-1975 6 1

Totalt 58 5
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Singelolyckor med cykel fördelar sig tämligen jämnt över åldrarna med en

övervikt för barn och ungdom.

37 av de 58 singelolyckorna med cykel har inträffat på gata/väg, 13 på

cykelväg och 8 på annan allmänt plats.

Fotgängare

Ovanstående redovisning omfattar vad vi definitionsmässigt i allmänhet

anser som trafikskadade. Cyklister och mopedister som skadas i singel-

olyckor förekommer endast undantagsvis i den officiella trafikskadestatisti-

ken. Som framgår ovan är det denna grupp som dominerar antalsmässigt

inom sjukvården när det gäller olycksfall med fordon.

Om vi betraktar samtliga olycksfall i trafikmiljö framstår emellertid

fotgängarna som den dominerande trafikantgruppen. Under de fyra veckor-

na uppsökte ett stort antal personer akutmottagningarna till följd av skador

som erhållits vid förflyttning till fots utomhus. Efter bortsortering av

skadefall som inträffat på tomt eller motsvarande återstod 156' skadade

fotgängare som skadats på gata/väg, trottoar eller gångväg eller annan

allmän plats.

Av dessa 156 skadades 75 vid förflyttning på gata/väg, 47på trottoar eller

gångväg och 34 på annan allmän plats. Resultatet är i sig betydelsefullt

eftersom nära hälften skadats vid förflyttning på gata/väg, vilket kan tolkas

som att de korsat gatan eller liknande. 17 av de skadade fotgängarna blev

inlagda.

Olycksfallsbilden under marsveckorna var till övervägande del beroende av

halt väglag medan oktoberolycksfallen dominerades av trottoarkanter eller

andra ojämnheter på gångbanor. Några få halkdygn under marSperioden

bidrog till att fem gånger fler fotgängare skadades då jämfört med

oktoberperioden. Hälften av marsperiodens olycksfall inträffade mellan den

8 och 12 mars.
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*42:1 :tåg:
-1914 25 9 34

1915-1924 ' 28 6 34

1925-1934 18 2 20

1935-1944 13 1 14

1945-1954 10 3 13

1955-1964 17 4 21

1965-1974 13 1 14

-1975 i 6 - 6

Totalt 130 26 156

      

Av tabellen framgår att de äldre är överrepresenterade bland fotgängarna i

singelolyckor. 2/3 av de skadade var kvinnor.

Buss- och spårvagnspassagerare

 

En buss respektive .en spårvagnspassagerare skadades vid kollision med bil,

en busspassagerare skadades vid häftig inbromsning och fyra busspassagerare

skadades vid avstigning. En handikappad person ramlade ur en färdtjänst-

buss. Denna trafikantgrupp är ännu ett exempel på svårigheten att definiera

trafikskadade.

Övriga skadefall

Många bilförare och bilpassagerare skadades då de halkade eller snubblade

vid urstigning från bil. Startproblem med motorfordon resulterade i fem

skadefall. Minst 15 personer klämde hand och fingrar i_ bildörrar. En

bilförare blev brännskadade av kokande kylarvätska.

De senare fallen belyser svårigheten att avgränsa trafikskadefall från övriga

skadefall. Utanför detta ligger ett stort antal skador vid reparation av den

egna bilen samt skador i samband med lossning eller lastning av bil.
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Om dessa fyra veckor skulle vara representativa med hänsyn till antalet

skadefall Skulle detta innebära, att det årligen i Östergötland finns totalt

sett mellan 3500 och 4000 personer som skadas i trafikmiljön och kräver

sjukvård. Ungefär 7-800 av dessa skadas vid kollision med fordon eller

singelolycka med bil och drygt 500 blir inlagda för vård.

Drygt 2000 av de skadade är fotgängare som skadas på allmän plats varav

drygt 1000 fotgängare skadas på gata/väg och ungefär 600 på trottoar/gång-

väg.

Omkring 700 cyklister och mellan 100-200 mopedister (motorcyklister) kan

förväntas bli skadade i singelolyckor under ett år så att sjukvården krävs.

Sammanfattning av antalet trafikskadade

 

Tabell 8. Antal skadefall för olika trafikantgrupper under de 4 veckorna

i E-län i singel- och kollisionsolyckor.

   

Trafikantgrupp Singel Kollison Summa igårgad:

Bilister 15 22 37 10

Cyklister 58 9 67 8

Mopedister 11 5 16 4

Buss/spårvagnspassagerare 6 2 8 -

Fotgängare 156 8 164 21

Summa 247 45 292 43
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Tabell 9. Antalet skadefall för olika trafikantgrupper i singelolyckor och
kollisionsolyckor med hänsyn till vem som skadas under de
4 veckorna i E-län (inlagda).

   

' ' skadad Å Skadad vid kollision
Trafikantgrupp i . Buss_ Fot-

Singel Bilist Cyklist Mopedist Spårvagns- ..
olycka passagerare gangare

Bilist l5(5) 21(5)* 4(2) 5(2) 2 6(3)
Cyklist 586) 4(1) 1(l)

Mopedist 1 1(2) v - ' i l

Buss/spårvagns- 6
passagerare

Fotgängare l56(l7) l

         

- * inkl 2 döda

Under mars- och oktoberveckorna skadades ingen motorcyklist (utanför

motorcykelperioden), ej heller förare av buss. Ovan har lastbilsförare

inkluderats bland bilister.

' Enligt den officiella statistiken skadas ungefär 1000 personer i trafikolyckor

årligen i Östergötland varav 250-300 dödas eller skadas svårt. Om vi för ett

ögonblick bortser från singelolyckor med lindriga skador för mopedister och

cyklister och singelolyckor för fotgängare tycks det finnas en tämligen god

överensstämmelse mellan den officiella statistiken och sjukvårdsuppgifterna

för döda och svårt skadade. Om det däremot gäller att beskriva samtliga

trafikskadade (fordon inblandat) eller samtliga skadefall i trafikmiljön är det

dubbelt så många svårt skadade och minst fyra gånger så många skadefall

enligt sjukvårdens uppgifter.

Ovanstående beräkningar är ytterst grova men visar på en i många fall dold

konsekvens av förflyttningar i trafikmiljön nämligen olycksfall med mope-

der, cyklar och skadefall med fotgängare. Åtgärder i vägmiljön mot t ex

halka och ojämnheter skulle reducera risken för dessa skadefall, som utgör

nästan 8 av l0 akutbesök när det gäller skador vid förflyttning på allmän

plats och hälften av de inlagda patienterna under de studerade fyra

veckorna.
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JAMFÖRELSE MELLAN ANTAL SKADADE I POLISRAPPORTERADE

OLYCKOR OCH ANTAL SKADADE SOM UPPSOKT SJUKVÅRDEN VECKA

lO OCH ll SAMT VECKA 42 OCH 43

I tabeli lO redovisas antal polisrapporterade skadade och antal skadade som

uppsökt sjukvården. Endast skadade i Olyckor med bilar inblandade d v 5

egentliga trafikolyckor har medtagits.

Det bör påpekas att det råder ett visst bortfall i konsumentverkets intervju-

undersökning. Det har exempelvis inte varit möjligt att intervjua alla svårt

skadade personer. Det kan inte heller uteslutas att de intervjuade kan ha

givit otillräckliga eller felaktiga svar som gjort att en del olyckor inte

klassificerats som trafikolyckor. Detta förhållande kan antas ha mest

betydelse för singelolyckor.

En del av de skadade, som-polisrapporterats men som inte har kommit med i

intervjuundersökningen, har det' varit möjligt att spåra med hjälp av

länsalarmeringscentralens rapporter. I dessa fall har de skadade transporte-

rats till sjukhuset med ambulans. I några fall har ambulans rekvirerats men

ingen transport av skadad har skett. Totalt kunde med hjälp av länsalarme-

ringscentralens rapporter ll polisrapporterade skadade spåras bland de

skadade som uppsökt sjukvården. Av dessa var enligt polisen 6 svårt skadade

och de 5 övriga lindrigt skadade. Det är sannolikt att fler skadade i

polisrapporterade olyckor uppsökt sjukvården. Detta gäller skadade som

kommit till sjukhuset på annat sätt än med ambulans. Detta antal förblir

här okänt men torde främst omfatta lindrigt skadade. Det råder sålunda en

underskattning av antalet skadade som både polisrapporterats och uppsökt

sjukvården.
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Tabell lO. Jämförelse mellan antal skadade enligt polisen och antal
skadade som konstaterats ha uppsökt sjukvården.

Skadad Skadad som Polisrap. Totalt
enligt uppsökt skadad som antal
polisen sjukvården uppsökt skadade

sjukvården

Bil-bil 241) 221) 161) 301)

Bil singel l2 lO 5 17

Bil-c/m 5 ll 5 ll

Bil-fotg 6 9 6 9

Bil-djur l 3 O 4

Totalt 48 55 32 71

      

1) I detta antal ingår två dödade trafikanter.

Om en skada både blir polisrapporterad och registrerad i sjukvården beror i

hög grad på dess svårhetsgrad. Enligt den definition som polisen använder är

en trafikskadad person svårt skadad då hon måste tas in på sjukhus för vård.

I kategorin skadade som både polisrapporterats och uppsökt sjukvården ingår

med två undantag samtliga svårt skadade enligt polisen. Även de två

undantagen har med stor sannolikhet uppsökt sjukvården. Bland de enbart

polisrapporterade skadade återfinns således enbart lindrigt skadade (de två

undantagen exkluderade). Även bland de skadade, som uppsökt sjukvården

men ej polisrapporterats är skadan lindrigare - med ett par undantag

medförde skadan enbart endagsbesök på sjukhus.

Totalt skadades 71 personer i olyckor där en bil varit inblandad varav

32 stycken återfunnits hos såväl polis som sjukvård 23fanns enbart hos

sjukvården och 16 enbart hos polisen.

Skadade i olyckor mellan bilar_ och oskyddade trafikanter

 

Av tabellen framgår att ll av de 20 skadade (55 %) både har polisrapporte-

rats och uppsökt sjukvården. Samtliga polisrapporterade skadade har
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uppsökt sjukvården. Av de ll skadade är enligt polisen 6 svårt skadade och

övriga 5 lindrigt skadade. Av de 9 skadade som uppsökt sjukvården men som

inte polisrapporterats har endast en lagts in på sjukhus. Som resultatet här

föreligger spelar skadans svårhetsgrad en avgörande roll för om olyckan

skall polisrapporteras.

Skadade i olyckor mellan'bilar

 

Av tabellen framgår att 16 av de 30 skadade (53 0/c ) både har polisrapporte-

rats och uppsökt sjukvården. Av de l6 skadade är enligt polisen l2 lindrigt

skadade, vilket är andelsmässigt betydligt mer än vad som erhölls för de

oskyddade trafikanterna. Detta resultat kan tolkas så att det här förutom

skadans svårhetsgrad finns andra faktorer av betydelse för om olyckorna

skall bli polisrapporterade.

Skadade i singelolyckor med bilar

Av tabellen framgår att 5 av de 17 skadade (30 0/o) både har polisrapporte-

rats och uppsökt sjukvården. I kategorin enbart polisrapporterade skadade

ingår två svårt skadade vilka säkerligen också har uppsökt sjukvården.

Antalet skadade som både polisrapporterats och uppsökt sjukvården blir då i

stället 7 d v 5 40 % av totalantalet skadade. Av de 7 skadade är enligt

polisen 4 svårt skadade och 3 lindrigt d v 5 en sammansättning som motsva-

rar den som erhölls föroskyddade trafikanter.
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JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSANMÃLDA SKADADE, POLISRAP-

PORTERADE SKADADE OCH SKADADE SOM UPPSÖKT SJUKVÅRDEN

Tabell 11 visar antal skadade i försäkringsanmälda olyckor, polisrapporte-

rade olyckor samt antal skadade som konstaterats ha uppsökt sjukvården.

Trafikolyckorna har inträffat under veckorna 10 och 11 1982. Materialet är

litet och begränsar möjligheterna till jämförelse mellan skadade enligt de

tre källorna.

                     

Tabell 11. Antal skadade i olyckor mellan bilar veckorna 10 och 11 1982.

Skadade Skadade Skadade Totalt
enl. förs.- enl. polis- som upp- antal
anmälan rapport '_ sökt sjukv. skadade

(F) (P) (5)

Bil-bil 13 13 10 19

Bil singel 2 8 8 14

Bil-oskyddad
trafikant 3 2 i 4 7

Totalt 18 23 22 40

F och P F och 5 P-och S F, P och 5

Bil-bil '8 6 9 6

Bil singel 0 1 3 O

Bil-oskyddad
trafikant 1 1 1 1

Totalt 9 8 13 7

 

Skadade i olyckor mellan bilar

 

19 av de 40 skadade har skadats i olyckor mellan bilar. 13 har skadats i

försäkringsanmälda olyckor, lika många har skadats i polisrapporterade

olyckor. Två lindrigt skadade enligt polisen har i försäkringsanmälan uppgi-

vit att ingen personskada inträffat och är således inte med bland de 13

försäkringsanmälda skadade. Det innebär att 10 skadade i polisrapporterade
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olyckor (77 %) har återfunnits bland de försäkringsanmälda olyckorna. 6 av

de försäkringsanmälda skadade har konstaterats uppsökt sjukvården. Dessa

är samtliga skadade i olyckor som polisrapporterats. Endast en skadad av

de 10 som uppsökt sjukvården har ej återfunnits bland de försäkringsanmäl-

da eller polisrapporterade olyckorna.

Skadade i singelolyckor med bilar

 

14 av de 40 skadade har skadats i singelolyckor med bilar. Endast 2 av dem

har skadats i olyckor som försäkringsanmälts. Åtta har skadats i polisrap-

porterad olycka, lika många har 'konstaterats uppsökt sjukhus. De relativt

sett lilla antalet försäkringsanmälda skadade beror på att singelolyckor

försäkringsanmäls i liten utsträckning.

Skadade i olyckor mellan bilar och oskyddade trafikanter

7 av 40 skadade har skadats i olyckor mellan bil och oskyddade trafikanter.

Av de skadade är 3 mopedister, l cyklist och 3 fotgängare. Endast en

skadad, en cyklist, har återfunnits i mer än enav de tre uppgiftskållorna.
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