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CCM-trafikanter och trafiksäkerhet på det statliga vägnätet

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Meddelandet har utarbetats på uppdrag av vägverket och behandlar de

oskyddade trafikanternas trafiksäkerhetssituation på det statliga vägnätet.

I meddelandet studeras olyckstyper och olycksutveckling. Olycksrisker

bestäms och utifrån erhållna resultat görs en bedömning av möjlig effekt

på antal olyckor då cykelbana anläggs.
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The Traffic Safety of Pedestrians, Cyclists and Moped Riders on National
Roads

by Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

ABSTRACT

This report was made on commission by the National Road Administration

and relates to a study of the traffic safety situation of unprotected road

users on national roads. The study covers accident types and accident

trends. Accident risks are calculated and used to assess the effects of

cycle paths on the number of accidents.
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CCM-trafikanter och trafiksäkerhet på det statliga vägnätet

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I föreliggande meddelande studeras de oskyddade trafikanternas trafiksä-

kerhetssituation på det statliga vägnätet. Med oskyddade trafikanter

menas här fotgängare, cyklister och mopedister. Därvid studeras olycksut-

veckling och olyckstyper - med särskild hänsyn till den oskyddade trafi-

kantens avsedda rörelse vid olyckstillfället. Olycksrisker beräknas och en

bedömning görs av cykelbanors effekt på antal olyckor med oskyddade

trafikanter. Detaljanalysen utförs i huvudsak på basis av 1977 års

polisrapporterade olyckor på statsvägnätet.

På det statliga vägnätet inträffar årligen enligt Vägverkets publicerade

statistik omkring 1 200 polisrapporterade olyckor med oskyddade trafikant-

er. Denna kategori olyckor har enligt samma källa minskat i antal under

1970-talet. Fotgängarolyckorna har minskat nära kontinuerligt medan

antal cykel- och mopedolyckor visar nedåtgågende trend under andra

halvan av perioden.

En jämförelse mellan antalet olyckor vid början och vid slutet av 1970-

talet visar #0 %-ig minskning av fotgängarolyckorna och 30 °/o-ig minskning

av cykel/mopedolyckorna. Vid samma jämförelse har olyckor med enbart

motorfordon inblandade minskat 5 0/0. Särskilt har antalet olyckor med

oskyddade trafikanter på sträcka minskat.

För fotgängaregäller följande resultat baserat på 1977 års olyckor:

 

o Något mindre än hälften av olyckorna inträffar i korsning och således
något mer än hälften på sträcka.

o 65 % av olyckorna inträffar vid passage över väg eller gata. I
tätortsmiljö är denna andel 75 %.
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0 20 0/0 av olyckorna har inträffat när fotgängarna gått längs väg eller
gata - 2/3 av dessa olyckor har inträffat då fotgängarna gått på höger
sida av vägen i motorfordonstrafikens färdriktning.

o Olycksrisken för fotgängare är i tätortsmiljö 1,4 gånger större vid
början av passagen över körbanan än i slutet.

o Olycksrisken är för fotgängare, som passerar över körbanan vid kors-
ning, nära 2 gånger högre vid konfrontation med trafiken, som passerat
korsningen, än med trafiken, som är på vägin i korsningen.

Tillsammans med det riskförhållande som gäller vid passage över kör-
banan erhölls för korsning i tätortsmiljö följande relativa olycksrisker.

l_ _l
1,0 T <-mf 1,9 T6- mf

fotg. fotg.

mf-> A 2,2 mf--> j 1,2

fotg. fotgl

Figur. Relativa oiycksrlsker för fotgängare vid passage över kör-

bana i korsning i tätortsmiljö.

För cyklister och mopedister gäller följande resultat baserat på 1977 års_

 

olyckor:
__-w_---

a 65 % av olyckorna har inträffat i korsning. Övriga 35 0/0 har inträffat
på sträcka. I tätortsmiljö är antalet olyckor i korsning nära 80 %.

o 35 % av olyckorna har inträffat vid vänstersväng.

o 25 % av olyckorna har inträffat vid färd raktfram i korsning.

9 5 o/o av olyckorna har inträffat vid högersväng.

Följande relativa olycksrisker erhölls för cyklister och mopedister vid

passage genom korsning i tätortsmiljö respektive ej tätortsmiljö. Det antas

vid riskberäkningen att antalet cyklister och mopedister fördelas lika på

rörelseriktning. Detta antagande måste dock här ses som grovt.
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Vänster- Rakt Höger-
sväng fram sväng

Tätort 3,9 5,0 1,0

Ej tätort 16,3 7,5 1,0

      

Effekt av gång/cykelbana på antal olyckor med oskyddade trafikanter

 

Gång/cykelbanors trafiksäkerhetseffekt har studerats empiriskt i en sam-

nordisk undersökning (Emma-rapport nr 5). I denna kom man fram till att

cykelolyckorna reducerades med 69 % på sträcka och med 18 0/0 i korsning.

Totalt reducerades cykelolyckorna 37 %. Fotgängarolyckorna reducerades

totalt 44 96.

Utifrån här studerade olyckstyper och olycksfrekvenser görs en teoretiskt

grundad bedömning av hur många olyckor som procentuellt sett skulle

kunna elimineras genom att anlägga cykelbana.

Antal cykel- och mopedolyckor, som inträffar på sträcka, bedöms kunna

reduceras med storleksordningen 90-95 %. I korsning är reduceringens

storlek beroende bla av korsningstyp och av hur man väljer att låta

cykelbanan passera korsningen. Om man låter trafiken på cykelbanan

integreras med motorfordonstrafiken strax innan korsningen förväntas

ingen reducering i antal olyckor. Ett annat sätt är att låta cykelbanan löpa

parallellt med körbanan och helt separera högersvängande cykel- och

mopedtrafik från motorfordonstrafiken. Enbart vänstersvängande och rakt

fram färdande cyklister och mopedister konfronteras då med motorfordons-

trafiken. Under antagandet att det endast är förändringen i storleken på

det motorfordonsflöde, som cyklisterna och mopedisterna konfronteras

med, som bestämmer förändringen i antal olyckor erhölls följande resultat:
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Olyckor med Olyckor med
bakomvarande övrigt

mf-flöde mf-flöde

4 vägs- 3 vägs- 4 vägs- 3 vägs-
korsn. korsn. korsn. korsn.

EJ 5189511' -60 % _70 0/0 _11 0/0 -22 %
reglering

Signali'* -60 % -70 0/0 -14 0/0 .-40 %
reglering

       

* Cyklister, mopedister och motorfordonstrafik med likriktad eller mot-
riktad kurs har här samtidigt grön fas.

Totalt förväntas antal olyckor mellan motorfordon och cyklister/mopeø

dister kunna reduceras omkring 20 ?6 i ej signalreglerad 4-vägskorsning och

omkring 30 96 i ej signalreglerad 3-vägskorsning.

Den empiriska undersökningen och den teoretiskt grundade bedömningen av

cykelbanors effekt på antal olyckor ger här väl överensstämmande resultat.
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The Traffic Safety of Pedestrians, Cyclists and Moped Riders on National
Roads

by Hans Thulin
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-58101 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

This report relates to a study of the traffic safety situation of unprotected

road users on national roads. The term "unprotected road users" refers

here to pedestrians, cyclists and moped riders. The study covers accident

trends and accident types, with special reference to the intended move-

ments of the unprotected road user at the time of the accident. Accident

risks are calculated and an assessment is made of the effects of cycle

paths on the number of accidents involving unprotected road users. The

detailed analysis is made principally on the basis of figures for accidents on

national roads during 1977 which were notified to the police.

According to the statistics published by the National Road Administration,

approximately i 200 accidents involing unprotected road users occur annu-

ally on national roads. The same source also states that this category of

accidents has decreased in number during the l970's. Accidents invovling

pedestrians have decreased almost continuously, while the number of

cycle/moped accidents shows a decreaseing trend during thesecond half of

this period.

A comparison between the number of accidents at the beginning and at the

end of the 1970'5 shows a 40 % decrease in pedestrian accidents and a 30 %

decrease in cycle/moped accidents. In the same comparison accidents

involving motor vehicles have decreased by 5 %. The number of accidents

involving unprotected road users on road sections without junctions has

decreased especially.

VTI MEDDELANDE 346



VIII

The following results apply to pedestrians and are based on accidents

 

occuring during 1977:

o Somewhat less than half of the accidents occurred at junctions and thus
somewhat more than half on road sections without junctions.

o 65 0/0 of the accidents occurred when crossing a road or street. In urban
environments this proportion is 75 0/c .

o 20 % o fthe accidents occurred while the pedestrian was walking along
a road or street. 67 % of these accidents occurred while the pedestrian
was walking on the right-hand side of the road in the same direction as
the motor vehicle traffic.

0 In urban environments the accidents risk for pedestrians is 1.4 times as
high when starting to cross the traffic lane as when reaching the
opposite side.

9 The accident risk for pedestrians crossing a traffic lane at a junction is

almost twice as high when meeting traffic leaving the junction as when
meeting traffic entering the junction.

In addition to the risk associated with crossing the traffic lane, the

following relative risks were obtained for junctions in urban environments.

L; _l

 

1.0 ,Te-motor veh. 1.9 Té-motor veh.

pedestrian pedestrion

motor veh.-> 2.2 motor veh.-> 1.2

pedestriun

Figure. Relative accident risks for pedestrians when crossing a junc-
tion in an urban environment.
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The following results apply to cyclists and moped riders and are based on

 

accidents occurring during 1977:

 

o 65 % of the accidents occurred at a junction. The remaining 35 °/o
occurred on road sections without junctions. In urban environments the
number of accidents at junctions is almost 85 %.

0 35 °/o of the accidents occurred when turning left.

0 25 0/0 of the accidents occurred when travelling straight through a
junction.

0 5 0/0 of the accidents occurred when turning rigth.

The following relative risks were obtained for cyclists and moped riders

when travelling through a junction in an urban environment and a non-urban

environment respectively. It is assumed when calculating risks that the

number of cyclists and moped riders are disributed equally between the

directions of travel. This assumption must be regarded here as very

general.

   

Left Straight Right
turn ahead turn

Urban areas 3 . 9 5.0 1.0

Non-urban areas 16. 3 7.5 1.0

      

The effect of pedestrian paths and cycle paths on the number of accidents_

 

involving unprotected road users

 

The traffic safety effect of pedestrian and cycle paths has been investiga-

ted empirically in an inter-Nordic study (EMMA Report no. 5). It was

found that cycle accidents were reduced by 69 96 on road sections without

junctions and by 18 96 at junctions. Total cycle accidents were reduced by

37 °/o. Total pedestrian accidents were reduced by 44 %.

« Using the accident types and accident frequencies studied here, a theoreti-

cal assessment is made of the percentage of accidents which could be

eliminated by building cycle paths.
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It is considered possible to reduce the number of cycle and moped

accidents occurring on road sections without junctions by 90-95 o/c . The

size of the reduction for accidents at junctions depends on junction type

and the method of allowing cycle traffic to pass through the junctions,

besides other factors. If traffic on the cycle track is allowed to integrate

with motor vehicle traffic just before the junction no reduction in the

number of accidents is expected. An alternative method is to allow the

cycle trackto run parallel to the traffic turning right from motor vehicle

traffic. Only cyclists and moped riders turning left or travelling straight

ahead would then be confronted by motor vehicle traffic. Assuming that it

is only the change in the size of the motor vehicle flow confronting cyclists

and moped riders that determines the change in the number of accidents,

the following figures are obtained:

    

Accidents with Accidents with
following motor other motor
vehicle flow vehicle flow

lll-way 3-way 4-way 3-way
jnctn jnctn jnctn jnctn

.10 aim -60 % -70 96 -ll % -22 %
lights

Traffic / /lights* -60 0/o -70 % -14 90 -40 90

       

* Cyclists, moped riders and motor vehicle traffic in a similar or opposite
direction have a simultaneous green phase here.

The total number of accidents between motor vehicles and cyclist/moped

riders is expected to be reduced by about 20 96 at l,L--way junctions without

traffic lights and by about 30 0/o at 3-way juncitons without traffic lights.

The empirical investigation and the theoretical assessment of the effect of

cycle paths on the number of accidents provide results which are in good

argreement.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Föreliggande undersökning har bekostats av vägverket och behandlar de

oskyddade trafikanternas trafiksäkerhetssituation på det statliga vägnätet.

De oskyddade trafikanterna kommer lätt till skada i trafiken och skadas

ofta allvarligt. På statsvägnätet är deras andel nära 15 o/o av de trafik-

skadade och drygt 20 % av de trafikdödade.

Ur åtgärdssynpunkt är det väsentligt att ha kunskap om det olycksmönster

och de olycksrisker som gäller för de oskyddade trafikanterna. Vägdata-

bankens olycksregister innehåller för detta ändamål detaljerad information

om de olyckor med oskyddade trafikanter som inträffar på det statliga

vägnätet. Tyvärr finns inte mosvarande detaljerade information om de

oskyddade trafikanternas trafikexponering, vilket begränsar möjligheterna

att studera olycksrisker.

Undersökningen inriktas på att studera olycksförhållandet vid olika rörelse-

typer i skilda trafikmiljöer. Med rörelsetyp menas den oskyddade trafikan-

tens avsedda rörelse vid olyckstillfället. Det kan för cyklist eller mopedist

exempelvis gälla vänstersväng eller högersväng eller för fotgängare pas-

sage över gata.

Där så är möjligt beräknas och jämförs olycksrisker. Vidare studeras

empiriskt och utifrån erhållna resultat teoretiskt gång- och cykelbanors

effekt på antal olyckor med oskyddade trafikanter.

Föreliggande undersökning skall ses som en ansats till en möjlig bredare

och mer djupgående analys av de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhets-

situation på det statliga vägnätet grundad på den information som finns i

vägdatabankens olycksregister.
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OLYCKOR OCH OLYCKSUTVECKLING

Med olycka avses här polisrapporterad trafikolycka som inträffat på

statsvägnätet. Som källa används vägverkets årligen utgivna rapport

"Trafikolyckor på det statliga vägnätet".

År 1981 inträffade på det statliga vägnätet 1221 polisrapporterade trafik-

olyckor med oskyddade trafikanter. Av dessa inträffade 583 stycken (#8 96)

i tättbebyggt område och således 638 (52 %) stycken utanför tättbebyggt

område.

Av figur la framgår olycksutvecklingen under 1970-talet och början av

1980-talet för fotgängare och cyklister/mopedister. Som jämförelse visas i

figur lb olycksutvecklingen under samma period för motorfordon. Följande

resultat kan konstateras vad gäller olyckutvecklingen under 1970-talet och

början av 1980-talet:

0 Fotgängarolyckorna har minskat i antal, närmast kontiunerligt, i såväl
tätort som ej tätort.

o Cykel- och mopedolyckorna fluktuerar i antal mellan åren. Trendmässig
minskning kan konstateras under andra halvan av 1970-talet. Detta
gäller särskilt i ej tättbebyggt område.

o I ej tättbebyggt område råder viss likhet mellan olycksutvecklingen för
motorfordon och cyklister/mopedister bl a gäller detta minskat antal
olyckor år 1974 då bensinransonering rådde. Även motorfordonsolyck-
orna visar en trendmässig minskning under senare delen av 1970-talet.
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72 73 79 80 81 Är

Polisrapporterade trafikolyckor med enbart motorfordon in-

blandade på det statliga vägnätet.
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Figur lb. Polisrapporterade trafikolyckor med enbart motorfordcn in-

blandade på det statliga vägnätet.
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2.1 Sträckolyckor och korsningsolyckor

 

Av tabellerna 1 och 2 framgår antal och andel olyckor med oskyddade

trafikanter, som inträffat på sträcka eller i korsning på det statliga

vägnätet år 1981, samt den storleksmässiga förändring som skett mellan

början och slutet av 10 årsperioden 1970-1980 av dessa kategorier olyckor.

Med korsning menas här korsning mellan statliga vägar samt korsningar

mellan statlig väg och gatu- eller vägnamnsmarkerad väg eller enskild väg.

0 Merparten av cykel- och mopedolyckorna inträffar i korsning. Detta
förhållande gäller i såväl tätort som ej tätort, men är mest markant i
tätort.

o Fotgängarolyckorna inträffar jämfört med cykel- och mopedolyckor
procentuellt sett mer på sträcka.

 

Tabell 1. Polisrapporterade trafikolyckor på statsvägar år 1981.

FOTGÄNGARE

Sträcka Korsning Totalt

Tätort 94(48 96) lOO(52 %) 194(1OO 96)

 

Ej Tätort 120(65 96) 65(35 96) 185(100 96)

 

Totalt 21466 %) 16% 96) 379(100 96)

     

CYKLISTER, MOPEDISTER

Sträcka Korsning Totalt

 

Tätort 13300 %) 311(70 %) 4444100 96)

 

Ej tätort 163041 96) 23509 96) 398(100 96)

 

Totalt 29605 %) 546(65 %) 842(100 %)
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Vid jämförelse mellan olyckor i början och i slutet av tidsperioden 1970-

1980 erhölls följande resultat (tabell 2):

o Fotgängarolyckorna minskade totalt sett med 40 %.

o Cykel- och mopedolyckorna minskade totalt sett med 30 %.

o Antalet olyckor på sträcka med oskyddade trafikanter minskade mar-
kant. Detta resultat gäller för både tättbebyggt område och ej
tättbebyggt omrâde.

o Antalet olyckor i korsning med oskyddade trafikanter ökade totalt sett
något.

Resultaten i tabell 2 är dock behäftade med osäkerhet, bl a ändrades fr 0 m

år 1977 definitionen på sträcka, korsning så att vissa olyckstyper som

tidigare klassificerats som sträckolyckor istället klassificeras som kors-

ningsolyckor. Detta ger upphov till en skenbar minskning respektive ökning

av sträckolyckorna och korsningsolyckorna. Denna förändring av antal

olyckor är sannolikt här störst i ej tättbebyggt omrâde.

Av tabell 2 framgår att olyckorna med oskyddade trafikanter minskat mer

procentuellt sett än olyckorna med motorfordon. Detta resultat gäller

totalt sett och för olyckor på sträcka.

Tabell 2. Förändring i antal polisrapporterade olyckor med oskyddade
trafikanter resp motorfordon på det statliga vägnätet. Jäm-
förelse mellan början och slutet av tidsperioden 1970-1980.

   

FOTGÄNGARE

Sträcka Korsning Totalt

Tätort -45 96 -6 % -32 96

Ej tätort -6l % +73 % -48 96

Totalt -54 % +13 0/0 -40 %
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Tätort

Ej tätort

Totalt

Tätort

Ej tätort

Totalt
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CYKLISTER, MOPEDISTER

           

Sträcka Korsning Totalt

-41 96 +2 96 -16 %

-66 96 +25 0/0 -42 96

-58 % +11 % -31 96

MOTORFORDON

Sträcka Korsning Totalt

+3 % - 96 - 96

-9 96 + 96 -6 0/o

-8 96 0 9/0 -5 0/o

  

 

  



3.1
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OSKYDDADE TRAFIKANTER INBLANDADE I TRAFIKOLYCKOR

Detta kapitel behandlar antal oskyddade trafikanter inblandade i trafik-

Data baseras på polisrapporterade

Totalt var år 1977 1810 oskyddade

trafikanter inblandade i 1732 olyckor. 584L fotgängare var inblandade i 551

olyckor på det statliga vägnätet.

olyckor som inträffat år 1977.

olyckor, 630 cyklister var inblandade i 607 olyckor och 596 mopedister var

inblandade i 574 olyckor. Här behandlade 1732 olyckor är något fler än det

antal 1497 olyckor som rapporteras som fotgängar- cyklist- och mopedist-

olyckor i Vägverkets rapport "Trafikolyckor på det statliga vägnätet 1977".

Skillnaden förklaras av att här även sådana olyckor med oskyddade

trafikanter medtagits som i Vägverkets rapport klassificerats som olyckor

enligt typen varia.

92 96 av de oskyddade trafikanterna har varit inblandade i olyckor med

motorfordon. Cirka 2 96 av de oskyddade trafikanterna har varit inblanda-

de i olyckor med annan oskyddad trafikant - se tabell 3.

            

Tabell 3. Antal oskyddade trafikanter inblandade i polisrapporterade
singelolyckor och flerfordonsolyckor med olika trafikele-
ment på statliga vägnätet år 1977.

Maor- Moped Cykel Fotg. Singel Totalt
fordon

Fotgängare 574L 7 2 - 1* 584

Cyklister 595 8 3 2 22 630

Mopedister 494 3 8 7 84 596

Totalt 1663 18 13 9 107 1810

 

* felkodad olycka

Indelning efter rörelsetyp och platstyp

 

Med rörelsetyp menas trafikelementets avsedda rörelse vid olyckstillfället.

Av bilaga 1 framgår de rörelsetyper som har använts.

 



3.1.1

Med platstyp avses platsen där olyckan inträffat. Indelning görs på sträcka

och sju korsningstyper i vilka alltid statlig väg ingår. De sju korsningstyp-

erna är korsning mellan statliga vägar, korsning mellan statlig väg och

kommunal gata, enskild väg, cykelbana, väg till bostad, väg till servicein-

rättning eller väg till parkeringsplats. Korsningstypen "korsning mellan

statliga vägar" är här överordnad övriga korsningatyper vilket innebär att

även andra typer vägar kan vara anslutna till korsningen mellan de statliga

vägarna. Den andra korsningstypen är överordnad de resterande fem

korsningstyperna. Den tredje korsningtypen är överordnad de fyra rester-

ande etc.

Bilaga 2 visar antal oskyddade trafikanter inblandade i olyckor på sträcka

och i de olika korsningstyperna. Enligt resultatet har endast två oskyddade

trafikanter varit inblandade i olycka i korsning mellan statlig väg och

cykelbana. Det har säkerligen inträffat fler sådana olyckor men dessa har

då klassificerats efter de överordnade korsningstyperna.

Korsningstyperna behandlas fortsättningsvis i två grupper. Den ena grupp-

en omfattar korsningar mellan statlig väg och annan statlig väg, kommunal

gata eller enskild väg. Denna korsningskategori överensstämmer defini-

tionsmässigt nära med den som användes i avsnitt 2.1. Den andra gruppen

utgörs av korsningar mellan statlig väg och väg till bostad, parkeringsplats

eller serviceinrättning.

Fotgängare inblandade i olyckor

 

Av tabell 4 framgår att hälften av olyckorna i tätort har inträffat på

sträcka (antal fotgängarolyckor approximeras här med antal olycksinblan-

dade fotgängare). Utanför tätort inträffar 2/3 av olyckorna på sträcka.

Olyckor då fotgängare passerar över gata eller väg:

Denna olyckstyp är enligt tabellen den vanligaste. Totalt inträffar nära

60 96 av olyckornadå fotgängare passerar över gata eller väg. I tätort

utgör dessa olyckor nära 70 0/0, utanför tätort något under50 0/o. Procent-

talen blir några enheter större då de olyckor som inte kunnat klassificeras
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m a p olyckstyp exkluderas. Ungefär hälften av olyckorna vid passage över

gata eller väg inträffar på sträcka. Detta gäller både i och utanför tätort.

I tätort har' 14 av 95 sådana olyckor på sträcka inträffat på markerat

övergångsställe. Utanför tätort har ingen olycka inträffat på markerat

övergångsställe.

Olyckor då fotgängare går längs gata eller väg:

Denna olyckstyp utgör totalt sett l5 96 av fotgängarolyckorna (eller 20 %

då kategorin övriga olyckor exkluderas). Utanför tätort är denna andel

olyckor 20 % ._i tätort drygt 10 %. Endast ett par procent av olyckorna

inträffar i korsning. 70 % av olyckorna har inträffat då fotgängaren har

gått på höger sida av körbanan och således 30 0/o då fotgängaren gått på

vänster sida av körbanan.

Övriga olyckstyper:

I 49 av olyckorna 'nar fotgängaren klassificerats som stillastående - 42 av

dessa har inträffat på sträcka. 6 olyckor har inträffat då fotgängaren

befunnit sig på "eget område" t ex gångbana eller refug. 18 olyckor har

inträffat vid sväng eller färd rakt fram och gäller här närmast olyckor med

sparkstötting, lekfordon eller skidåkare. Av övriga 78 olyckor har 71 inte

kunnat klassificerats. Resterande 7 olyckor har inträffat med uppställt

eller parkerat fordon.
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Tabell 4. Antal fotgängare inblandade i polisrapporterade trafikolyck-
or på det statliga vägnätet år 1977. Indelning efter fotgäng-
arnas avsedda rörelse vid olyckstillfället.

                     

TÄTORT

Sträcka Korsnings- Korsnings-
kat 1 l) kat 2 2) tan

passage över gata
eller väg 95 80 25 200

kod 11-23 3)

gående längs gata
eller väg 26 5 2 33
kod 25-28

stillastående eller
i eget omrâde 13 6 1+ 23
kod 10, 24+

sväng eller färd
rakt fram 0 5 5 10
kod l, 2, 3, 9

övrigt
kod 0, 71, 72 18 15 3 36

Totalt l52(50 96) lll(37 96) 39(13 96) 302000 96)

EJ TÄTORT

Sträcka Korsnings- Korsnings- Totalt
kat 1 l) kat 2 2)

passage över gata
eller väg 54 42 22 118
kod ll-23

gående längs gata
eller väg 49 . 3 2 54
kod 25-28 ' i

stillastående eller
i eget område 26 5 1 32
kod 10, 24

sväng eller färd
rakt fram 3 3 2 8
kod l, 2, 3, 9

övrigt
kod 0, 71, 72 28 10 L* 2
Totalt 160(63 96) 63(25 96) 31(12 9b) 25l+(100 9b)

 

   

   

l) Korsnlng mellan statlig väg och annan statlig väg, kommunal gata eller enskild väg.

2) Korsning mellan statlig väg och väg till bostad, serviceinrättning eller parkeringsplats.

3) Kodnummer enligt bilaga 1
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Olycksrisk för fotgängare vid passage över gata eller väg i tätort

 

I tätort inträffar enligt resultatet fler olyckor i början av fotgängarnas

passage över körbanan än i slutet av den. Detta förhållande gäller såväl

olyckor på sträcka som i korsning, se tabell 5.

   

Tabell 5. Antal fotgängare inblandade i trafikolyckor vid passage över
körbanan på statsvägnätet i tätort år 1977. (Approximatin
lika med antal olyckor).

Sträcka Korsnings- Korsnings- Totalt
kategori 1 1) kategori 2 2)

I höna av 57 43 18 118
passagen

I slutet av 38 37 7 82
passagen

      

l) Korsning mellan statlig väg och annan statlig väg, kommunal gata eller
enskild väg.

2) Korsning mellan statlig väg och väg till bostad, serviceinrättning eller
parkeringsplats.

Utifrån värdena i tabell 5 kan relativa olycksrisker vid passage över

vägbanan beräknas - se tabell 6. Det är här rimligt att anta att motorfor-

donsflödet är lika stort i båda körriktningarna och således i sig inte upphov

till olycksriskskillnaderna.

Enligt resultatet är olycksrisken för fotgängare i tätortsmiljö 40 % högre i

början av passagen över vägbanan än i slutet. Störst är enligt resulatet

denna riskskillnad vid passage över vägbanan vid infart/utfart (korsnings-

kategori 2). Dock är här använt material litet och därför osäkerheten i

resultatet stor.
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Erhållna relativa olycksrisker för fotgängare som passerar

   

Tabell 6.
över gata eller väg på statsvägnätet i tätort, baserat på 1977
års olyckor.

Sträcka Korsnings- Korsnings- Totalt
kategori 1 1) kategori 2 2)

lborjan av 1,5 1,2 2,6 1,4

passagen

Islutet av 1,0 1,0 1,0 1,0
passagen

     

 

l) Korsning mellan statlig väg och annan statlig väg, kommunal gata eller
enskild väg.

2) Korsning mellan statlig väg ochväg till bostad, serviceinrättning eller
parkeringsplats.

I korsningskategori l (korsning mellan statlig väg och annan statlig väg,

kommunal gata eller enskild väg) inträffade olyckorna på följande sätt se

figur 2.

130l.T<-mf

fotg.

mf-> 28 cl.

fotg.

Figur 2.

240LT<?-mf

fofg.

mf-> 150l.

fotg.

Antal fotgängare inblandade i trafikolyckor i korsning på
statsvägnätet i tätort år 1977. (Approximativt lika med antal
olyckor).

Utifrån resultatet i figur 2 kan relativa olycksrisker beräknas dels m h t

var i passagen fotgängarna befinner sig dels mht på vilken sida av

korsningen passagen företas - se figur 3.

Enligt resultatet i figur 3 föreligger följande förhållanden:
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Figur 3.

14

9 Olycksrisken är störst då fotgängarna beger sig ut i körbanan med
korsningen till vänster om sig och minst i slutet av passagen även då
med korsningen till vänster.

0 Olycksrisken är l,8-l,9 gånger högre för fotgängarna vid konfrontation
med motorfordon, som passerat korsningen, än vid konfrontation med
motorfordon, som är på vägin i korsningen.

0 Olycksrisken är enligt resultatet 1,2 gånger högre vid början av
passagen än i slutet av den även med här gjorda uppdelning av olyckorna
och m h t den olycksrisk som beror av var i passagen genom korsningen
motorfordonet befinner sig.

Till viss del kan de relativt sett låga olycksriskerna för fotgängare som

konfronteras med utgående motorfordonsflöde i korsningen bero på att

signalreglerade korsningar ingår i den studerade korsningskategorin. Nor-

malt sett konfronteras forgängarna i signalreglerade korsningar endast med

utgående motorfordonsflöde. Effekten av detta förhållande på det erhållna

resultatet bedöms vara liten.

L_ _l
1,0 T <-mf 1,9 *ri- mf

fotg. fotg.

mf-> 2,2 mf --> 1,2   
fotg.

Erhållna relativa olycksrisker för fotgängare vid passage över

gata eller väg i korsning i tätort på statsvägnätet, baserat på
1977 års olyckor.

Cyklister inblandade i olyckor

 

Av tabell 7 framgår att cirka 35 96 av olyckorna inträffat på sträcka (antal

cykelolyckor approximeras här med antal olycksinblandade cyklister). i
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tätort inträffar cirka 20 96 av olyckorna på sträcka och således 80 0/o i

korsning. Utanför tätort inträffar lika många olyckor på sträcka som i

korsning.

Olyckor då cyklister färdas rakt fram längs gata eller väg:

Denna olyckstyp är som framgår av tabellen vanligast och utgör nära 6 96

av cykelolyckorna. Olyckstypen är något vanligare utanför tätort än i

tätort. I tätort inträffar 65 96 av dessa olyckor i korsning. Utanför tätort

inträffar 25 % av dessa olyckor i korsning.

Olyckor vid vänstersväng respektive högersväng:

Olyckor vid vänstersväng utgör här en tredjedel av totala antalet cykel-

olyckor. Något fler vänstersvängolyckor, absolut sett, inträffar i tätort än

utanför tätort. Olycka vid vänstersväng är den dominerande olyckstypen i

korsning utanför tätort vad gäller cykelolyckor och utgör där nära 60 °/o av

korsningsolyckorna med cyklister. I korsning i tätort är motsvarande andel

45 %. Vänstersvängolyckor är också den dominerande olyckstypen i kors-

ningskategori 2 d vs i korsning mellan statlig väg och väg till bostad,

parkering eller serviceinrättning och utgör där 70 % av olyckorna - ungefär

lika fördelat på tätort och ej tätort.

Två av det totala antalet vänstersvängolyckor har inträffat vid u-sväng bl a

den som inträffat på sträcka.

Olyckor vid högersväng utgör här 4 % av totala antalet olyckor. Huvuddel-

en har inträffat i tätort.

Övriga olyckstyper:

28 olyckor vilket är nära 5 % av totala antalet olyckor har inträffat då

cyklisterna lett cykeln över vägen eller iakttagit regler som gäller för

fotgängare exempelvis använt övergångsställe för fotgängare eller cyklat

på trottoar. ll av de 28 olyckorna har inträffat på sträcka vid passage

över körbana. 7 av olyckorna inträffade i början av passagen och 4 i slutet
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av passagen. I korsning har 12 av 16 olyckor inträffat i början av passagen.

Resterande olycka i korsning har inträffat då cyklisten befunnit sig på

"eget område" med vilket här menas exempelvis cykelbana där den korsar

körbanan. Av de 19 olyckorna i kategori "övrigt" har 11 inte kunnat

klassificerats m ap rörelsetyp. Resterande 8 olyckor har inträffat då

cyklisterna varit stillastående - 6 av dessa har inträffat på sträcka.

Tabell 7. Antal cyklister inblandade i polisrapporterade trafikolyckor på
det statliga vägnätet år 1977. Indelning efter cyklisternas
avsedda rörelse vid olyckan.

                     

TÄTORT

0- Korsnings- Korsnings-
Strada kat 1 1) kat 2 2) m

Färd rakt
fram 54 92 5 151
kod 2, 25-28 3)

Vänstersväng
kod I, 9 1 83 19 103

Högersväng °
kod 3 0 18 1 19

"Cyklister som
fotgängare" 7 5 3 15
kod 11-24

Övrigt
kod O, 10,7l,72 4 3 O 7

Totalt 66(22 96) 201(68 96) 28(lO 96) 295(1OO %)

EJ TÄTORT

Strucka Korsnings- Korsnings- Totalt

3 kat 1 1) kat 2 2)

Färd rakt
fram 141 44 4 189
kod 2, 25-28

Vänstersväng
kod l, 9 0 75 18 93

Högersväng >
kod 3 0 4 1 5

"Cyklister som
fotgängare" 4 9 0 13
kod 11-24

Övrigt 12
kod 0, 10, 71, 72 7 i* 1

Totalt 152(49 96) 136(43 96) 24(8 96) 312(1OO 9b)

    

   

1) Korsning mellan statlig och annan statlig väg, kommunal gata eller enskild väg.

2) Korsning mellan statlig väg och väg till bostad, serviceinrättning eller parkeringsplats.

3) Kodnummer enligt bilaga 1
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Mopedister inblandade i olyckor

 

Av tabell 8 framgår att cirka 35 % av olyckorna med mopedister inträffat

på sträcka, vilket är samma andel som erhölls för cyklisterna (antal

mopedolyckor approximeras här med antal olycksinblandade mopedister). I

tätort inträffar 25 % av olyckorna på sträcka och således 75 % i korsning.

Utanför tätort inträffar något mindre än hälften av olyckornapå sträcka.

Olyckor då mopedister färdas rakt fram längs gata eller väg:

Denna olyckstyp är som framgår av tabellen vanligast och utgör 60 % av

olyckorna med mopedister- samma andel som bland cykelolyckorna.

Olyckstypen är ungefär lika vanlig i tätort som utanför tätort. I tätort

inträffar drygt 60 °/o av mopedolyckorna vid färd längs gata eller väg i

korsning. Utanför tätort är motsvarande andel nära 25 %. Dessa andelar

är ungefär samma som erhölls för cyklister.

Olyckor vid vänstersväng respektive högersväng:

Olyckor vid vänstersväng utgör här en tredjedel av totala antalet olyckor

med mopedister, vilket är samma andel som erhölls för cyklister. I motsats

till vad som erhölls för cyklister inträffar här fler vänstersvängolyckor

utanför tätort än i tätort, vilket om skillnaden är reell förklaras av

skillnader i exponeringsförhållande för de två trafikantkategorierna. Väns-

tersvängolyckor är i likhet med förhållandet för cyklister den dominerande

olyckstypen i korsning utanför tätort och utgör där 70 % av mopedolyckor-

na. I tätort är motsvarande andel cirka 40 %. Olyckor vid vänstersväng är

även för mopedister den dominerande olyckstypen i korsningskategori 2

d v 5 i korsning mellan statlig väg och väg till bostad, parkeringsplats eller

serviceinrättning och utgör där drygt 60 % av olyckorna. 7 av vänster-

svängolyckorna har inträffat vid u-sväng bl a de 6 olyckor som inträffat på

sträcka.

Olyckor vid högersväng utgör här 96 av totala antalet olyckor dvs

samma andel som för cyklister. Huvuddelen av dessa olyckor har inträffat

i tätort.
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Övriga olyckstyper:

Denna kategori omfattar endast 8 olyckor. 5 olyckor har inträffat då
mopedisterna lett fordonet eller då mopedisterina iakttagit beteenden och
regler som gäller fotgängare i trafiken, exempelvis använt övergångsställe

eller färdats på trottoaren. Resterande 3 olyckor har inte kunnat klassifi-

ceras m a p rörelsetyp.

                       

  

Tabell 8. Antal mopedister inblandade i polisrapporterade trafikolyckor
på det statliga vagnatet år 1977. Indelning efter mopedister-
nas avsedda rörelse vid olyckan.

TÄTORT

Sträcka Korsnings- Korsnings- Totalt
kat 1 l) kat 2 2)

Färd rakt

fram 64 90 13 167
kod 2, 25-28 3)

Vänstersvängkod I, 9 2 58 21 81

Högersväng .,

kod 3 0 18 3 kl

".1opedister som
fotgängare" l 2 O 3
kod 11-214

Övrigt
kod 0, 10,71, 72 2 l 0 3

Totalt 69(25 96) 169(69 96) 37(13 96) 275(lOO 96)

EJ TÄTORT

Sträcka Korsnings- Korsnings- Totalt
kat 1 l) kat 2 2)

Färd rakt
fram 132 31 9 172
kod 2, 25-28

Vänstersväng

kod i, 9 4 88 24 6

Högersväng '
kod 3 O 6 2 8

"Mopedister som
fotgängare" l 0 l 2
kod 11-214

Övrigt
kod 0, 10, 71, 72 0 O O 0

Totalt 137(46 9b) 125(42 96) 36(12 9b) 298(100 96)

 

l) Korsning mellan statlig och annan statlig väg, kommunal gata eller enskild väg.

  

2) Korsning mellan statlig väg och väg till bostad, service-inrättning eller parkeringsplats.

3) Kodnummer enligt bilaga 1
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Olycksrisker för cyklister och m0pedister i korsning

 

De relativa olycksriskerna vid vänstersväng, högersväng och färd rakt fram

i korsning kan bestämmas då cykel- och mopedflödets relativa fördelning

på rörelseinriktningarna är känd.

Det kan exempelvis antas att cykel- och mopedflödet fördelar sig lika på

de tre rörelseriktningarna. Detta antagande är sannolikt bäst uppfylld för

korsningskategori l i tätort d v 5 korsning mellan statlig väg ochannan

statlig väg, kommunal gata eller enskild väg. Utanför tätort för samma

korsningskategori är det rimligt att anta att antalet cyklister och mopedis-

ter som färdas rakt fram är större än antalet vänstersvängande och större

är antalet högersvängande. Antalet vänstersvängande cyklister och mope-

dister kan dock antas vara lika stort som antalet högersvängande.

Av tabell 9 framgår erhållna relativa olycksrisker under antagandet att

cykel- och mopedflödet fördelar sig lika på rörelseriktning. Utanför tätort

är då olycksrisken 16 gånger högre vid vänstersväng än vid högersväng.

Olycksrisken vid färd rakt fram i korsningen är i tätort av samma

storleksordning som olycksrisken vid vänstersväng. Utanför tätort är

motsvarande risk mindre än hälften av olycksrisken vid vänstersväng.

Resultatets riktighet är också beroende av hur väl olyckorna har klassifice-

rats. Exempelvis klassificeras säkerligen olyckor som inträffat i början av

korsningen inte sällan som olyckor vid färd rakt fram då de egentligen

skulle ha klassificerats som olyckor vid vänstersväng eller högersväng.

Detta innebär att olycksrisken vid färd rakt fram överskattas.

Relativ olycksrisk för cyklister och mopedister i korsning på
statliga vägnätet, då cykel- och mopedflödet antas fördela sig
lika på rörelseriktning i korsning. (Jämförelse med olycksrisken
vid högersväng). (Resultatet baserat på 1977 års olyckor).

Tabell 9.

   

Vänster- Rakt Höger-
sväng fram sväng

Tätort 3,9 5,0 1,0

Ej tätort 16, 3 7,5 1,0

      

l) Korsning mellan statlig väg och annan statlig väg, kommunal
gata eller enskild väg.
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Det kan här även antas att antalet vänstersvängande cyklister och mope-

dister är lika med antalet högersvängande i korsningskategori 2 d vs i

korsning mellan statlig väg och väg till bostad, parkering eller servicein-

rättning. Under detta antagande blir olycksrisken vid vänstersväng jämfört

med olycksrisken vid högersväng för korsningstyp 2 10 gånger högre i tätort

och 14 gånger högre utanför tätort.

Stor del av skillnaden i olycksrisk vid vänstersväng, högersväng samt vid

färd rakt fram i korsningen kan tillskrivas skillnaden i storlek på de

motorfordonsflöden som cyklisterna och mopedisterna konfronteras med.

Denna skillnad är beroende av antal trafikströmmar. I regel är antalet

trafikströmmar som cyklisterna och mopedisterna konfronteras med störst

vid vänstersväng och minst vid högersväng - se figur 4.

L-vögskorsning

J L Ug_rb

  

47-mf

mf--Å W mha-l. mf-__

1A_TÅT"MW
3-v'cigskorsning

 

   

hw_ñlröññ

   

nrnrnr

Figur 4. Trafikströmmar som cyklister och mopedister förväntas

konfronteras med vid passage genom korsning.

Om inkommande cykel-, moped- och motorfordonsflöden fördelar sig lika

på rörelseriktning i korsningen konfronteras cyklisterna och mopedisterna

enligt figur 4 med motorfordonsflöden av följande relativa storlekar. Tra-

fikström med samma körriktning in i korsningen som cyklisterna och

mopedisterna är då inte medtagen.
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Vänster- Rakt Höger-
sväng fram sväng

4-vagskors- 3, 5 3,0 1,0

ning .

3-vagskors- 3 , 0 2,0 1,0
ning

      

De skillnader i risker som kvarstår då hänsyn tagits till cykel-, moped- och

motorfordonsflödets storlek kan tillskrivas de Speciella förhållanden som

råder vid konfrontationen med de olika trafikströmmarna i korsningen. Den

totala olycksrisken vid en rörelseriktning kan då hänsyn tas till motorfor-

donsflödets storlek ses som ett vägt medelvärde av de olycksrisker som

föreligger vid konfrontation med de olika trafikströmmarna. Vikten är

relaterad till antal motorfordon i trafikströmmen, vilket innebär att vikten

blir större ju större motorfordonsflödet är. Detta medför att en hög

olycksrisk som råder vid konfrontation med en enskild trafikström endast i

liten grad påverkar den totala olycksrisken vid en rörelseriktning då antalet

motorfordon i trafikströmmen är relativt sett litet. Omvänt påverkar en

liten risk i hög grad den totala risken då motorfordonsflödet är relativtsett

stort. Den totala olycksrisken för cyklister och mopedister i korsning

erhålls som ett vägt medelvärde av riskerna vid de olika rörelseriktningar-

na. Fördelar sig också cykel- och mopedflödet olika på rörelseriktning,

bestämmer såväl cykel- och mopedflödet som motorfordonsflödet vikten.
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EFFEKT AV CYKELBANA PA ANTAL OLYCKOR

Att med separata gång- och cykelbanor separera de oskyddade trafikanter-

na från motorfordonstrafiken är en effektiv åtgärd för att öka de oskyd-

dade trafikanternas säkerhet i trafiken. Antalet allvarliga olyckor reduce-

ras. Aven totalt sett kan minskning av antalet olyckor med oskyddade

trafikanter förväntas. I detta kapitel görs en teoretisk bedömning av

cykelbanors effekt på atnal olyckor mellan cyklister/mopedister och mo-

torfordon. Som grund för bedömningen ligger de olyckstyper som stude-

rades i kapitel 3 och resultat som erhölls där. Empiriska resultat från en

samnordisk undersökning redovisas också i kapitlet.

Teoretisk bedömning

 

Förekomst av gång- och cykelbana förväntas mest reducera antalet olyckor

på sträcka. Även i korsning kan reducering erhållas. Den är dock beroende

av dels hur korsningen mellan cykelbana och körbana utformas och fungerar

dels de allmänna trafikförhållanden som råder i korsningen. Aven antalet

olyckor som de oskyddade trafikanterna varit upphov till utan att själv bli

inblandade är möjligt att reducera. Denna olycksgrupp är relativt sett

liten och utgör här uppskattningsvis några procent av totala antalet olyckor

med oskyddade trafikanter. Antalet singelolyckor med oskyddade trafikan-

ter samt antalet olyckor mellan oskyddade trafikanter kan också komma

att förändras. Den förändringen kommer till stor del att bestämmas av de

trafikförhållanden som råder på gång- och cykelbanorna.

Sträckolyckor

På sträcka är merparten av de inträffade olyckorna mellan cyklister/mope-

dister och motorfordon möjliga att eliminera genom att anlägga cykelbana.

De olyckor som trots detta inträffar är bl a sådana där cyklisterna eller

mopedisterna korsar vägbanan. Bland olyckorna mellan cyklister och

motorfordon utgör denna grupp uppskattningsvis lO %. För mopedister

utgör denna grupp olyckor uppskattningsvis endast ett par procent.

Reduktionen i antal olyckor är beroende av i vilken utsträckning cykel-

banan används som alternativ till vägbanan. Det är därför angeläget att
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cykelbanan framstår som ett attraktivt alternativ. Cykelbanan används i

mindre utsträckning om den innebär en omväg eller om den är backig eller

har dålig standard eller om den är svår att finna och att följa.

Det bedöms utifrån resultatet sålunda potentiellt möjligt och rimligt att på

sträcka reducera antalet olyckor mellan cyklister och motorfordon med

åtminstone 90 % och antalet olyckor mellan mopedister och motorfordon

med åtminstone 95 %.

Korsningsolyckor

Antal cykel- och mopedolyckor som inträffar i korsning är relativt sett

stort och i tätort betydligt större än andelen som inträffar på sträcka. Det

betyder att den ökade trafiksäkerhet som cykelbana medför i stor utsträck-

ning bestäms av de trafiksäkerhetsförhållanden som råder där cyklister och

mopedister korsar vägbanan. Målet är att cyklisterna och mopedisterna i

så liten omfattning som möjligt skall konfronteras med motorfordonstrafik-

en. Detta mål är absolut sett uppnått då korsningen görs planskild.

Avslutas cykelbanan innan korsningen vilket medför att cykel- och moped-

trafiken integreras med motorfordonstrafiken i korsningen förväntas inte

någon reduktion i och antal olyckor i korsningen. En tillkommande olycks-

risk kan förväntas där cykel- och mopedtrafiken leds ut i vägbanan.

Om cykelbanan leds förbi korsningen på det sätt som framgår av figur 5

kommer cyklisterna och mopedisterna då de använder cykelbanan att

konfronteras med ett annat antal trafikströmmar och motorfordonsflöden

av andra storlekar och förändring i antal olyckor kan då förväntas. De

cyklister och mopedister som svänger åt höger i korsningen separeras helt

från motorfordonstrafiken. De som svänger åt vänster kommer att delvis

separeras från bakomvarande trafik (trafik med samma körriktning in i

korsningen som cyklisterna och mopedisterna) men kommer att konfronte-

ras mer med den övriga trafiken i korsningen. De cyklister och mopedister

som färdas rakt fram separeras delvis från både bakomvarande och övrig

trafik i korsningen.
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4-vägskorsning

utan cykelbana med cykelbana

l ll___l 1_ ___,
*1 :r '1 i;

3-vägskorsning
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Figur 5. Exempel på hur cykelbana korsar vägbana.

Om inkommande motorfordonstrafik i korsningen fördelar sig lika på

rörelseriktning - vänstersväng, högersväng ochrakt fram -förväntas cyk-

listerna och mopedisterna konfronteras med motorfordonsflöden av följan-

de relativa storlekar i 4-vägskorsning respektive 3-vägskorsning. Signalreg-

leringen antas vara av vanlig typ där cyklisterna och mopedisterna har grön

fas samtidigt med den motorfordonsrafik som har samma eller motriktad

kurs in i korsningen. Cykelbanan antas anlagd som exemplet i figur 5 visar.
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tlL-vägskorsning

Bakomvarande Övrig
mf-traiik mf-trafik

Rörelseriktning vänster- rakt höger- vänster- rakt höger-
för c/m sväng fram sväng sväng fram sväng

ei
Ej cykel- 1,5 1,5 1,5 3,5 3,0 1,0
signal bana

re le- _
g Cykel 1,0 0,5 0 4,0 2,5 0

rad bana

ei
Signal- cykel- 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5

bana
regle-

Cykel' 1,0 0,5 0 1,5 0,5 0
rad bana

3-vägskorsning

Bakomvarande Övrig
mf-trafik mf-trafik .

Rörelseriktning vänster- rakt höger- vänster- rakt höger-

för c/m sväng fram sväng sväng fram sväng

ei
Ej cykel- 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0
signal- bana

regle' Cykel' 1 , 0 0, 5 0 3, 0 1 , 5 0
rad bana

Signal- ej
cykel- 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5 0,5

regle- bana

Cykel' 1,0 0,5 0 0,5 0,5 0
rad bana

 

 

   

  

 

De relativa flödesvärdena anger under vissa villkor den förväntade föränd-

ringen i antal olyckor mellan motorfordon och cyklister, mopedister då

cykelbana anläggs (enligt fig 5). De villkor som skall gälla är:
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o Cykel-, moped- och motorfordonsflödet fördelar sig lika på rörelserikt-
ning i korsningen. Detta villkor kan här antas vara bäst uppfyllt för
korsningskategori 1, d v 5 korsning mellan statlig väg och annan statlig
väg, kommunal gata eller enskild väg, och då i tätort.

0 - Olycksrisken baserad på det motorfordonsflöde som cyklisterna och
mopedisterna konfronteras med är konstant, vilket innebär att antalet

olyckor är proportionellt mot storleken på detta flöde och förändringen
i antal olyckor procentuellt sett lika stor som förändringen i flödets
storlek. Huruvida detta villkor kan anses vara uppfyllt har här inte
varit möjligt att närmare undersöka.

Följande procentuella förändringar i antal olyckor mellan cyklister, mope-

dister och motorfordon förväntas givet de två villkoren.

                 

lit-vägskorsning

Olyckor med bakom- Olyckor med

varande mf-flöde övrigt mf-flöde

iêçåååe_ vänster- rakt höger- vänster- rakt höger-
för då sväng fram sväng sväng fram sväng

551%* _33 96 -67 96 .-100 96 +14 96 -17 96 -100 96
reglering

Signal? -33 96 -67 96 -10 96 0 96 0 % -lOO 96
reglering

3-vägsk0rsning

Olyckor med bakom- Olyckor med
varande mf-flöde övrigt mf-flöde

ååçåååân vänster- rakt höger- vänster- rakt höger-
för C/m svang fram svang svang fram svang

Ej Sigrlal' -50 9/6 -75 96 _100 96 0 % _20 96 -100 96
reglering

Signal? _50 % -75 96 -100 96 -50 96 0 96 -lOO 96
reglering

         

Totala förväntade förändringen i antal olyckor i 4-vägs- och 3-vägskorsning

till följd av att cykelbana anläggs kan här bara delvis och ungefärligt

storleksmässigt belysas. Det antas i detta fall att de relativa olycksrisker-
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na vid vänstersväng, högersväng och färd rakt fram är samma för de

studerade korsningstyperna vid konfrontation med bakomvarande motorfor-

donsflöde och vid konfrontation med övrigt motorfordonsflöde i korsningen.

Olycksrisken baseras då påcykel-, moped och motorfordonsflödet.

I materialet uppskattas antal olyckor med bakomvarande motorfordonsflö-

de vara 25 % i tätort. Bland olyckor vid högersväng uppskattas denna andel

vara nära 40 96. Motsvarande andelar vid vänstersväng respektive färd rakt

fram har här inte separat kunnat skattas. De två rörelseriktningarna

behandlas därför sammantagna. Givet det gjorda antagandet och under

förutsättning att de två tidigare definierade villkoren om lika fördelning

av flödet på rörelseriktning och konstant olycksrisk gäller erhålles följande

förändringar i antal olyckor.

    

Olyckor med Olyckor med
bakomvarande övrigt

mf-flöde mf-flöde

1+ vägs- 3 vägs- 4 vägs- 3 vägs-
korsn. korsn. korsn. korsn.

EJ Sigrlal' -60 % -70 % -ll 0/0 _22 %
reglering

Signal? -60 % _70 0/0 _14 % -40 %
reglering

       

Totalt skulle då - exklusive signalreglerade korsningar - antalet cykel-, och

mopedolyckor kunna reduceras med storleksordningen 20 0/o i 4-vägskors-

ning och 30 % i 3-vägskorsning.

Resultat från en empirisk undersökning

 

I en samnordisk undersökning (Emma-rapport nr 5) studerades gång- och

cykelbanors effekt på antal trafikolyckor. Därvid studerades effekten på

antalet olyckor när sammanlagt 271 km gång- och cykelbanor anlades. Av

den totala längden hade 19 km anlagts i Sverige. Gång- och cykelbanorna

anlades längs ena sidan om vägbanan och tillät trafik i båda riktningar. De

var nästan undantagslöst skilda åt från vägbanan av en sidoremsa på minst

en meter. En enskild gång- och cykelbana var minst 300 meter lång.
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Korsningarna var av olika typer - signalreglerade, ej signalreglerade, plan-

skilda etc. Merparten var ej signalreglerade korsningar. Endast person-

skadeolyckor med fotgängare respektive cyklister studerades. De erhållna

resultaten gäller de nordiska länderna sammantagna.

Resultatet av undersökningen visar att antalet cykelolyckor och fotgäng-

arolyckor reducerades 44 % respektive 37 % då gång- och cykelbana

anlades. Cykelolyckorna på sträcka reducerades med 69 % och i korsning

med 18 96. Anläggande av gång- och cykelbana fick till följd att fotgängar-

na i större utsträckning använde markerade övergångsställen, vilket resul-

terade i att antalet olyckor på dessa ökade-här i genomsnitt 88 0/c .

Antalet olyckor där fotgängarna passerade över vägbanan på ej markerat

övergångsställe minskade i genomsnitt 5l %. Totalt minskade antalet

fotgängarolyckor vid passage över vägbanan med 38 %. Störst reduktion av

antalet cykel- och fotgängarolyckor erhölls då gång- och cykelbanan var

separerad från vägbanan med en minst 3 meter bred sidoremsa. Cykel-

olyckorna reducerades då totalt 50 96 och fotgängarolyckorna totalt 43 %.

Det kan konstateras att god överensstämmelse storleksmässigt föreligger

mellan den teoretiskt grundade bedömningen av effekten på antalet olyckor

och de empiriska resultat som erhölls i undersökningen.
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5 ÖVERVÃGANDEN

Den gjorda undersökningen grundar sig på ett litet material vilket medför

osäkerhet i resultaten samt begränsade möjligheter till detaljstudier.

Resultaten ger dock indikationer av värde för en undersökning i större

skala. ;Denna skulle grundas på exempelvis 5 års olyckor, och inriktas på

att närmare studera följande förhållanden.

o Olyckor och olycksrisker m h 1: den oskyddade trafikantens och motpar-

tens (motorfordonets) rörelseriktning.

Särskilt gäller detta cyklister och mopedister i korsning. Erhållna

resultat skulle där ge en bättre beskrivning av de olycksrisker som råder

för cyklister/mopedister vid konfrontation med olika trafikströmmar i

korsning, vilket skulle ge ett bättre underlag för bedömning av cykel-

banors effekt på antal olyckor.

o Olycksförlopp och olycksrisker i olika korsningstyper.

Indelning görs på exempelvis 4-vägs och 3-vägskorsningar-signal-

reglerade respektive ej signalreglerade. Av intresse är också att

närmare studera olycksförlopp och olycksrisker i infart/utfart (kors-

ningskategori 2 i den genomförda undersökningen) och i korsning mellan

vägbana och cykelbana (i den genomförda undersökningen, behandlades

endast korsning mellan cykelbana och vägbanan på vägsträcka).

o Olyckors svårhetsgrad

Skadans svårhetsgrad har inte berörts i den gjorda undersökningen. Det

är av värde att studera om och hur skadans svårhetsgrad varierar med

de faktorer som beaktas - exempelvis skadans svårhetsgrad vid olyckor

mellan cyklister/mopedister och olika motortrafikströmmar i kors-

ningen eller om skadans svârhetsgrad förändras då cykelbana anläggs.

o Olyckor och andra faktorer av betydelse

I sammanhanget är också faktorer som vägbredd, ljusförhållande,

olyckstidpunkt av betydelse att studera. Dessutom är det av vikt att

känna till de exponeringsförhâllanden som råder. I den gjorda undersök-
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ningen har vad gäller exponeringen endast antaganden gjorts. Detta

kommer också att göras i den fortsatta undersökningen p g a brist på

exponeringsdata. Det finns dock möjligheter att utifrån dels expone-

ringsdata som avser statsvägnätet dels exponeringsdata :från enskilda

trafikundersökningar bättre verklighetsförankra antagandena.
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Antal oskyddade trafikanter inblandade i polisrapporterade
trafikolyckor på det statliga vägnätet år 1977.

TÄTORT
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346 Sträcka Korsning mellan statlig väg och Totalt

 

väg till
bostad

väg till
serviceinr

väg tillstatlig kommunal enskild cykel-
" park. platsvag gata väg bana

 

Fotgängare 152 44 59 8 0 13 15 11 302

 

Cyklister 66 66 125 10 0 11 12 5 295

  

Mopedister 69 68 91 10 l 9 18 10 276

 

Totalt 287 178 275 28 1 33 45 26 873

          

EJ TÄTORT

 

Sträcka Korsning mellan statlig väg och Totalt

 

statlig kommunal enskild cykel-
väg gata väg bana

väg till

bostad

väg till
serviceinr

väg till
park. plats

  

Sid
1(1)

B
i
l
a
g
a

1

Fotgängare 160 21 11 31 0 11 7 13 254

 

Cyklister 152 59 7 70 1 14 3 7 313

 

Mopedister 137 64 7 55 0 12 8 15 298

  

Totalt

 

449

 

144

 

25

 

156

 

l

 

37

 

18

 

35

 

865

  

Totalsumman blir i tabellen 1738 element vilket beror på att resterande 72 element inte kunnat klassificeras m a p tätort/ej tätort.
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Dokumentnamn Sida

STATENS VÅGVERK Detalj instruktioner §2
nanstesxalle. hand'aggara Datum Klassahkatvonskod

TFt Lennart Ignell 1977-03-30 S-O4.05
Benammng l Beteckning

Vägdatabanken-olycksdata-kodning v0R2

  

d.
1.
2.
3.

50
51
52
70
71
72
9
10

Om

4

:4,
V"

--4

w
' I 18' "21 i »2

KODER FÖR ELEMENTS ?öRELSE

Elementets avsedda rörelser

Övrigt okänt, okänd rörelse
Vänstersväng ,
Raktframrörelse '

Högersväng
Omkörninq.

Backning okänd sida
Backning rätt sida

fel sida
Uppställt okänd sida
Uppställt eller parkerat fordon rätt sida_

-"- fel sida

U-sväng Å _ _

stillstående fotgängare, cyklistocH Jil

Vid kodning av fotgängares rörelser används endast koder 11-28.

Även vid kodning av djurs rörelse används dessa koder.

det framgår att en cykel/moped leds över vägens eller att cykel/
:moped framförs på ett regelvidrigt sätt] som liknar en fotgängares
beteende exempelvis cyklar på övergångsställe, trottoar eller dyl
används koder 11-28 även för dessa element. I övriga fall används de
vanliga rörelsekoderna.

Följande rörelsekoder för gående m fl kan användas:

grå?Mekgiugymi:

__-i llm12m13 m 14 m 15V
J_' 16

ié 2 L
1 -->AL_.#1 2 7 r*

    

...JA

   

_-

  

24 = gående påkörd inom eget omrâde (gångbana, refug)
0' = okänd rörelse

---C> . V;G---- '

r-T/27 _-" // ç> -w--c> --{2sa:;;-
26 i 25 27 28
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