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Olyckskostnad och skadeföljd
avseende polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet

av

Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Normering innebär en viktning av olyckor för att dels ta hänsyn till

olyckornas allvarlighet och dels försöka kompensera för att polisens rappor-

tering av olyckor varierar.

Normering kan grunda sig på

0 olyckskostnad, beräknad enligt särskild formel

(0 eller skadeföljd, antal skadade inklusive dödade personer per polis-
rapporterad olycka)

Syftet med undersökningen har varit

0 att undersöka hur olyckskostnaden varierar med andra faktorer än
olyckstyp, hastighetsgräns och län - t ex årstid, väglag, ljusförhållanden,
korsning/sträcka och typ av väg

0 att göra jämförelser mellan olyckskostnad och skadeföljd

0 att undersöka hur olyckskostnad och skadeföijd har varierat över tiden

Som underlag för studierna har utnyttjats data för polisrapporterade olyckor

under åren 1975-1980 på det statliga vägnätet.

Undersökningen har utförts av statens väg- och trafikinstitut (VTI) på

uppdrag av statens vägverk (VV).
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Accident cost and injury consequence in accidents
in the national road network notified by the police

by

Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping Sweden

ABSTRACT

Standardisation implies a weighting of accidents in order both to take into

account their severity and also to try to compensate for variations in the

reporting of accidents by the police.

Standardisation may be based on

0 accident cost, calculated according to a special formula, or

(0 injury consequence, the number of injured or killed per accident notified
by the police)

The aims of the investigation were:

o to study how the accident cost varies with factors other than accident
type, speed limit and county, such as season, road conditions, light

conditions, junction/road section and type of road

o to'make comparisons between accident cost and injury consequence

0 to investigate how accident cost and injury consequence vary with time

The material used in the study consisted of data on accidents in the national

road network notified by the police during the years 1975-1980.

The study was carried out by the National Swedish Road and Traffic

Research Institute (VTI) on commission by the National Road Administration

(vv).
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Olyckskostnad och skadeföljd
avseende polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet

av

Ulf Brüde och Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Föreliggande undersökning har genomförts av statens väg- och trafikinstitut

(VTI) på uppdrag av statens vägverk (VV).

Under senare år har det blivit allt vanligare att antal polisrapporterade

olyckor omräknas till antal normerade olyckor. Normering innebär en

viktning av olyckorna för att d;e_l_s ta hänsyn till hur allvarliga olyckorna är

och _d_el_s försöka kompensera för att polisens rapportering av olyckor

varierar.

Normering kan grunda sig på

0 olyckskostnad, beräknad enligt särskild formel

(0 eller skadeföljd, antal skadade inklusive dödade personer per polisrap-
porterad olycka)

Syftet med undersökningen har varit

0 att undersöka hur olyckskostnaden varierar med andra faktorer än
olyckstyp, hastighetsgräns och län - t ex årstid, väglag, ljusförhållanden,
korsning/sträcka och typ av väg

0 att göra jämförelser mellan olyckskostnad och skadeföljd

o att undersöka hur olyckskostnad och skadeföljd har varierat över tiden

Som underlag för studierna har utnyttjats data avseende polisrapporterade

olyckor på det statliga vägnätet. Olyckor för åren 1975-1980 har därvid

funnits tillgängliga.

Undersökningen utgör inte någon fullständig bearbetning och analys av alla

frågeställningar som berör olyckskostnad och skadeföljd. Bearbetningen och

analysen har främst varit av rent statistiskt beskrivande slag och skulle i

flera avseenden behöva kompletteras med mera teoretiska studier.
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För samtliga polisrapporterade olyckor (inklusive viltolyckor) på det statliga

vägnätet 1975-1978 är olyckskostnaden i genomsnitt ca 210 tkr (1980 års

prisnivå) och skadeföljden ca 0,44.

För att undvika missförstånd bör det påpekas att språkbruket "olyckskostnad

för polisrapporterad olycka" är något missvisande. Vad som egentligen

åsyftas är "olyckskostnaden för de olyckor som den polisrapporterade

olyckan representerar", dvs även de icke polisrapporterade olyckorna.

 

Enkla tabelleringar ger klara indikationer på att skillnader i olyckskostnad

och skadeföljd i hög grad förklaras av olikheter i hastighet (se t ex

hastighetsgräns, bebyggelsetyp, del av året, väglag, vägbredd och slitlager)

och av olyckornas fördelning efter olyckstyp (se t ex motorväg och cirkula-

tionsplats). Även olikheter i polisens rapportering (se län) samt antal resande

per bil (se veckodag) synes ha betydelse.

Vissa variabler är starkt korrelerade och vidare kan samspel förekomma.

Därför har också tabeller gjorts med samtidig uppdelning efter flera

faktorer såsom tex årsdygnstrafik, sommar-/vinterhalvåret, väglag och

hastighetsgräns.

S k AlD-analyser verifierar tidigare erhållna resultat att man vid kostnads-

normering av olyckor i första hand bör beakta olyckstyp och hastighetsgräns.

Beräkningar visar att skadeföljd är ett mycket stabilare mått (har mindre

variation) än olyckskostnad. Som en tumregel torde man normalt kunna

kräva åtminstone lOOO polisrapporterade olyckor för att beräkna olycks-

kostnad* och åtminstone lO-O polisrapporterade olyckor för att beräkna

skadeföUd.

Vid jämförelse mellan olyckskostnad och skadeföljd är det otillräckligt att

jämföra variationerna i respektive mått. Det är också viktigt att undersöka i

vilken grad skadeföljd mäter samma sak som olyckskostnad i den meningen

att normeringar baserade på skadeföljd leder till samma resultat som

normeringar baserade på olyckskostnad.

 

* De normeringsfaktorer som redovisas i "AVOGs Effektkatalog, VV l98l"
grundar sig på olyckskostnad och har genomgående framtagits utifrån
mycket stora olycksmaterial.
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Regressions- och korrelationsstudier visar dels att det linjära sambandet

mellan olyckskostnad och skadeföljd är mycket starkt och dels att det i flera

fall råder någorlunda god direkt proportionalitet mellan olyckskostnad och

skadeföljd. Därav torde man kunna dra slutsatsen att för närvarande kan

skadeföljd användas som ett komplement och i vissa fall även som ett

 

substitut för olyckskostnad.

För samtliga polisrapporterade olyckor, inklusive viltolyckor, på det statliga

vägnätet har den genomsnittliga olyckskostnaden minskat med ca 25 0/0 från

år 1976 till år 1980. Detta förklaras främst av att andelen viltolyckor har

ökat kraftigt.

Exklusive viltolyckor har den genomsnittliga olyckskostnaden och skadefölj-

den minskat med ca 5 respektive 2% sett över perioden 1976-1980. Olycks-

kostnaden-skadeföljden har minskat mera för mörker än för dagsljus. Bred

vanlig väg (>12,7 m) har haft en gynnsammare utveckling med avseende på

olyckskostnad-skadeföljd än övriga vägar. Olyckornas fördelning efter

olyckstyp har inte förändrats. Däremot har olyckskostnaden-skadeföljden för

singelolyckor i mörker minskat förhållandevis mycket. För cykel-moped-

olyckor har framförallt olyckskostnaden (antalet dödade och svårt skadade)

minskat. För avsvängs- och korsandekurs-olyckor har dock olyckskostnaden-

skadeföljden ökat.

Enligt gjorda beräkningar så skulle praktiskt taget hela den i och för sig

mycket måttliga minskningen (exkl. viltolyckor) i olyckskostnad och skade-

följd under perioden 1976-1980 kunna förklaras av den erhållna minskningen

i olyckskostnad-skadeföljd som skett för singelolyckor i mörker.
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Accident cost and injury consequence in accidents
in the national road network notified by the police

by

Ulf Brüde and Jörgen Larsson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

This study was carried out by the National Swedish Road and Traffic

Research Institute (VTI) on commission by the National Road Administration

(VV).

In recent years, it has become more common for the number of accidents

notified by the police to be converted to the number of standardised

 

accidents. Standardisation implies a weighting of accidents both to take into

account their severity and also to try to compensate for variations in the

reporting of accidents by the police.

Standardisation may be based on

0 accident cost, calculated according to a special formula, or

(0 injury consequence, the number of injured or killed per accident notified
by the police)

The aims of the investigation were:

o to study how the accident cost varies with factors other than accident
type, speed limit and county, such as season, road conditions, light

conditions, junction/road section and type of road

0 to make comparisons between accident cost and injury consequence

0 to investigate how accident cost and injury consequence vary with time

The material used in the study consisted of data on accidents in the national

road network notified by the police. The data covered accidents during the

years 1975-1980.

The study does not provide a complete processing and analysis of all the

questions relating to accident cost and injury consequence. The processing
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and analysis performed have mainly been of a statistically descriptive

nature and need to be complemented with further, more theoretical studies

in several respects.

The average accident cost for all accidents (including wildlife accidents) in

the national road network during l975-l978 notified by the police was

SEK 210 000 (in 1980 prices) and the injury consequence 0,44.

To avoid misunderstanding, it should be noted that the expression "accident

cost for accidents notified by the police" is in fact slightly misleading. The

real meaning is "the accident cost for the accidents represented by the

 

accidents notified by the police", i.e. also those accidents not notified by

the police.

Simple tabulation provides clear indications that differences in accident

cost and injury consequence are to a large extent explained by variations in

speed (see, for example, speed limit, urban/rural environment, time of year,

road conditions, road width and wearing course) and by the distribution of

the accidents according to accident type (see, for example, motorway and

roundabout). Variations in reporting by the police (see county) and the

number of vehicle occupants (see day of week) also appear to be significant.

Certain variables are highly correlated and furthermore interactions may

sometimes occur. Consequently, tables have also been made* with simul-

taneous division according to several factors, such as annual average daily

traffic, summer/winter, road conditions and speed limit.

So called AID-analyses verify results obtained previously showing that in

standardisation accidents one must first take into account accident type and

speed limit.

The calculations show that the injury consequence is a much more stable

measurement (has a smaller variation) than accident cost. As a general

rule, information from at least lOOO notified accidents appears to be

necessary in order to calculate accident cost* and from at least lOO notified

accidents when calculating injury consequence.

 

* The standardisation factors described in the "AVOGS Effect Catalogue,
VV 1981" are based on accident costs from a very large quantity of
accident material.
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In comparing accident cost and injury consequence, it is insutficient to

compare the variations in each type of measurement. It is also important

to examine the degree to which injury consequence measure the same thing

as accident cost so that standardisations based on injury consequence lead to

the same results as standardisations based on accident cost.

Regression and correlation studies show both that the linear relationship

between accident cost and injury consequence is very strong and also that in

many cases there is a tairly good direct proportionality between accident

cost and injury consequence. It would therefore appear possible to draw the

conclusion that, for the time being, injury consequence can be used as a

complement, and in certain cases also as a substitute for accident cost.

 

The average accident cost for all accidents (including wildlife accidents) in

the national road network notified by the police has decreased by about

25 0/o between 1976 and 1980. This is explained mainly by the large increase

in wildlife accidents.

lf wildlife accidents are excluded, the average accident cost and injury

consequence have decreased by about 5 0/o and 2 % respectively during the

period l976-l980. The accident cost and injury consequence have decreased

more for darkness than for daylight.Wide, normal roads (> 12.7 m) have

shown a more favourable development with regard to accident cost and

injury consequence than other roads. The distribution of the accidents

according to accident type has not changed. On the other hand, the accident

cost and injury consequence for single-vehicle accidents in darkness have

decreased quite considerably. For cycle/moped accidents, it is mainly the

accident cost (number of killed and seriously injured) that has decreased.

For turning and crossing accidents, however, both the accident cost and

injury consequence have increased.

Calculations show that almost the whole in itself moderate decrease

(excluding wildlife accidents) in accident cost and injury consequence during

the period 1976-1980 can be explained by the decrease in accident cost-

injury consequence for single-vehicle accidents in darkness.
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INLEDNING

Föreliggande undersökning har genomförts av statens väg- och trafikinstitut

(VTI) på uppdrag av statens vägverk (VV).

Under senare år har det blivit allt vanligare att antal polisrapporterade

olyckor omräknas till antal normerade olyckor. Normering innebär en

viktning av olyckorna för att deg ta hänsyn till hur allvarliga olyckorna är

och de_ls_ för att försöka kompensera för att polisens rapportering av olyckor

varierar.

Normering kan grunda sig på

o olyckskostnad

(0 eller skadeföljd)

Olyckskostnadsnormering innebär att man värderar (prissätter) en polisrap-

 

porterad olycka av visst slag (t ex mötesolycka på landsbygdsväg med

hastighetsgräns 90 km/h) utifrån de genomsnittliga konsekvenserna för en

 

sådan olycka med avseende på antal egendomsskadeolyckor, antal lindrigt

skadade personer, antal svårt skadade personer och antal dödade personer*.

Skadeföljdsnormering (ibland benämnt skadeföljdskorrigering) innebär att

  

man värderar en polisrapporterad olycka av visst slag utifrån dess genom-

snittliga skadeföljd* * .

Med en_ normerad olycka avses en olycka som för ett definierat vägnät under

 

en definierad tidsperiod har genomsnittlig olyckskostnad (alternativt genom-

snittlig skadeföljd). I det senare fallet används även benämningen skade-

följdskorrigerad olycka.

 

Enligt tidigare framkomna resultat*** varierar olyckskostnaden väsentligt

för polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet med olyckstyp och

hastighetsgräns men också med län.

Det kan nämnas att de normeringsfaktorer som redovisas i AVOGs Effekt-

katalog, VV 1981" grundar sig på olyckskostnad och har framtagits utifrån

mycket stora olycksmaterial.

 

* Se även definition av olyckskostnad på sidan 1+.
** Med skadeföljd avses här antal skadade inklusive dödade personer per

polisrapporterad olycka.
*** Se VTI MEDDELANDE 240 "Kosmader/normeringsfaktorer för polis-

rapporterade olyckor på det statli a vägnätet med hänsyn tagen till
olyckstyp och trafikmiljö", Ulf Brü e och Jörgen Larsson 1980
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2. MÅLSÄTTNING

Syftet med denna undersökning har varit

0 att undersöka hur olyckskostnaden varierar med andra faktorer än

olyckstyp, hastighetsgräns och län - t ex årstid, väglag, ljusförhållanden,

korsning/sträcka och typ av väg

0 att göra jämförelser mellan olyckskostnad och skadeföljd

0 att undersöka hur olyckskostnad och skadeföljd har varierat över tiden.
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3. OLYCKSDATA

Som underlag för studierna har utnyttjats data avseende polisrapporterade

olyckor på det statliga vägnätet. Olyckor :för åren 1975-1980 har därvid

funnits tillgängliga. Merparten av studierna har dock endast omfattat åren

1975-1978. Åren 1979 och 1980 har bara utnyttjats vid studierna av hur

olyckskostnad och skadeföljd har varierat över tiden (1976-1980).
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4.1

DEFINITIONER

Olyckskostnad

 

Den genomsnittliga olyckskostnaden för en polisrapporterad olycka av visst

 

slag erhålls genom beräkning med hjälp av följande formel

EO- +LS-b+SS-c+D-d ..
dar

 

EO

LS

55

O
.

0

För olyckor

O

antal polisrapporterade egendomsskadeolyckor

antal polisrapporterade lindrigt skadade personer

antal polisrapporterade svårt skadade personer

antal polisrapporterade dödade personer

antal polisrapporterade olyckor (såväl egendomsskade- som
personskadeolyckor)

kostnaden för en polisrapporterad egendomsskadeolycka

kostnaden för en polisrapporterad lindrigt skadad person

kostnaden för en polisrapporterad svårt skadad person

kostnaden för en polisrapporterad dödad person

med personskada skall inte a medräknas.

En egendomsskadeolycka har alltid kostnaden a oavsett antalet inblandade

fordon.

Följande värden (1980 års prisnivå) på a, b, c och d har använts:

 

Alla olyckstyper förutom viltolyckor Viltolyckor

a för landsbygd och
okänd bebyggelsetyp 60 tkr a 20 tkr

a för tättbebyggelse 45 tkr

b 150 tkr b 40 tkr

c 400 tkr c 275 tkr

d 3000 tkr d 3000 tkr

 

a,b,c och d har beräknats så att kostnaden täcks även för bortfallet

dvs de egendomsskadeolyckor, lindrigt skadade personer, svårt skada-
de personer respektive dödade personer som inte polisrapporterats.
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Värderingen är gjord så att såväl materiella kostnader (egendomsskadekost-

nader, produktionsbortfall, sj'ukvårdskostnader, administrativa kostnader)

som humankostnader har medräknats. Hänsyn har tagits till att 'polisrappor-

teringen är olika för egendomsskadeolycka, lindrig personskada; svår per-

sonskada och dödsfall. Viltolyckor har erhållit andra värden p g a att denna

olyckstyp polisrapporteras i större utsträckning än de övriga olyckstyperna.

För att undvika missförstånd bör det påpekas att språkbruket "olyckskost-

nad för polisrapporterad olycka" är något missvisande. Vad som egentligen

åsyftas är "olyckskostnaden för de olyckor som den polisrapporterade

olyckan representerar", d v 5 även de icke polisrapporterade olyckorna.

 

Skadeföüd

Skadeföljd definieras här som antal skadade inklusive dödade personer per

polisrapporterad olycka, dvs (se beteckningar i avsnitt 4.1)

LS+SS+D

O
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5.l

RESULTAT

I detta kapitel ges en redovisning, i första hand en statistisk beskrivning, av

erhållna resultat. Redovisningen omfattar dock endast en delmängd av

framtagna resultat. Att här ge en fullständig presentation av alla

framtagna tabeller och all övrig statistisk bearbetning skulle bli alltför

omfattande. Och ändock skulle det saknas tabeller och annan bearbetning

som kan vara av intresse. Data finns dock lagrade på magnetband varför

kompletterande tabelleringar/bearbetning kan göras allt efter behov.

Det bör understrykas att erhållna skillnader i olyckskostnad och skadeföljd

beror dels på faktiska skillnader i olyckornas allvarlighet och dels på

 

olikheter i polisens rapportering av olyckor i skilda miljöer och av olika

slag. Olyckskostnad och skadeföljd ökar således med minskad grad av

rapportering. Det motsatta gäller för ökad grad av polisrapportering.

Någon fullständig korrigering för olikheter i polisrapporteringen erhålls

dock inte.

En ytterligare invändning som kan göras mot olyckskostnad och skadeföljd

är att ingen hänsyn tas till att kostnaden för viss typ av skada (t ex svårt

skadad person) mycket väl kan tänkas variera för olika slag av olyckor.

Tabeller med enkla uppdelningar efter olika faktorer

 

I en VTI-PM* l981-O9-l8 "Skadeföljd och olyckskostnad, polisrapporterade

olyckor på det statliga vägnätet 1975-1978, tabellsammanställning" redo-

visas först enkla uppdelningar över hur olyckskostnad och skadeföljd

 

varierar för polisrapporterade olyckor inklusive viltolyckor med

 

- län

- år

- månad

- veckodag

- tidpunkt på dygnet

 

* Denna PM innehåller några felaktiga tabeller som senare har korrige-
rats. Detta gäller för tabellerna med uppdelning efter vägbredd och
trafikflöde.
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- ljusförhållanden

- väglag

- vägbredd

- trafikflöde

- vägtyp (motorväg, motortrafikled, övrig väg)

- vägkategori (Europaväg, annan riksväg, primär länsväg, sekun-

där- och tertiär väg)

- slitlager (grus, övrigt)

- olyckstyp (och vissa undertyper)

- hastighetsgräns

- bebyggelsetyp

- länk/knutpunkt

- platstyp ("sträcka", "3-vägskorsning", "4-vägskorsning", cirkula-
tionsplats, trafikplats)

Några kommentarer:

 

0 För samtliga polisrapporterade olyckor 1975-1978 är olyckskostna-
den* i genomsnitt ca 210 tkr (och skadeföljden ca 0,44% .

0 Olyckskostnaden minskar med åren. År 1975 var olyckskostnaden
234 tkr och år 1978 190 tkr.

0 Norrlandslänen har högre olyckskostnad (varierar mellan 233 och
272 tkr) än genomsnittet.

0 Olyckskostnaden är större för sommarhalvåret (april-september) än
för vinterhalvåret (oktober-mars), 221 respektive 199 tkr.

0 Olyckskostnaden är större för fredag-lördag-söndag än för övriga

veckodagar, 223 respektive 197 tkr.

0 Olyckskostnaden är större för dagsljus än för mörker, 234 respektive
185 tkr.

0 Olyckskostnaden är större för barmark än för issnöväglag, 220
respektive 201 tkr.

0 Olyckskostnaden ökar i regel med ökad vägbredd.

o Motorväg har relativt låg olyckskostnad (191 tkr) medan motortrafik-
led har hög olyckskostnad (263 tkr). För övriga vägar är olyckskostna-
den 210 tkr.

 

* Se avsnitt 4.1, sidan 5, sista stycket.
** Exklusive viltolyckor är motsvarande värden ca 262 tkr respektive ca

0,54.
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0 Europavägar och även andra riksvägar har hög olyckskostnad, 239
respektive 216 tkr. Primära länsvägar och sekundära-tertiära vägar
har lägre olyckskostnad, 201 respektive 193 tkr.

9 Olyckskostnaden för grusvägar är 177 tkr.

0 Inom en och samma olyckstyp varierar olyckskostnaden kraftigt
beroende på vilken undertyp* det är fråga om. Detta gäller bl a för
olyckstyperna avsväng (A), omkörning (O), möte (M) och korsande
kurser (K). Som exempel kan nämnas att olyckskostnaden för
A-olycka vid motriktade kurser är 248 tkr medan olyckskostnaden för
A-olycka vid likriktade kurser endast är 143 tkr. För 0- och
M-olyckor är olyckskostnaden särskilt stor då olyckorna innebär
kollision med mötande, 778 respektive 489 tkr. Olyckskostnaden för
övriga 0- och M-olyckor är 137 resp 118 tkr.

0 Olyckskostnaden ökar med ökad hastighetsgräns.

o Olyckskostnaden är större för ej tättbebyggt område än för tättbe-
byggt område.

o "ll-vägskorsningar" har högre olyckskostnad än "3-vägskorsningar", ca
250 respektive 210 tkr. För "sträckor" är olyckskostnaden ca 200 tkr.
Cirkulationsplatser har synnerligen låg olyckskostnad (l05 tkr). För
trafikplatser är olyckskostnaden l83 tkr.

Redan utifrån ovanstående resultat erhålls klara indikationer på att skillna-

der i olyckskostnad (och även skadeföljd) i hög grad förklaras av olikheter i

hastighet (se t ex del av året, ljusförhållanden, väglag, vägbredd, slitlager,

hastighetsgräns och bebyggelsetyp) och av olyckornas fördelning efter

olyckstyp (se t ex motorväg och cirkulationsplats). Även olikheter i polisens

rapportering av olyckor (se län) samt antalet resande per bil (se veckodag)

synes ha betydelse.

Tabeller med simultana uppdelningar efter olika faktorer

 

Att studera enkla samband såsom i det ovanstående är naturligtvis vansk-

ligt och kan i många fall ge helt missvisande resultat. Det gäller att vissa

variabler, t ex vägtyp och hastighetsgräns eller del av året och väglag, är

starkt korrelerade. Samspel kan förekomma så att skillnaden i olyckskost-

nad mellan t ex sommar- och vinterhalvåret kan vara olika vid olika

trafikflödesnivåer.

Pga vad som nämnts ovan har också tabeller gjorts med samtidig

uppdelning efter flera faktorer. Tabellerna avser polisrapporterade olyckor

inklusive viltolyckor.

  

* Beräkningarna av olyckskostnad för undertyper baserar sig endast på
åren 1977 och 19.78.
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Några kommentarer:

 

0 Även med hänsyn taget till hastighetsgräns så har motortrafikled
betydligt högre olyckskostnad än motorväg. Med hänsyn taget till
hastighetsgräns så är skillnaden i olyckskostnad mellan motortrafik-
led och tvåfältig väg _>_ ca 13 m förhållandevis liten.

0 Även med hänsyn taget till hastighetsgräns och olyckstyp så gäller
att bredare (_>_ 7,5 m) tvåfältig väg har högre olyckskostnad än sma-
lare (< 7,5 m) tvåfältig väg.

0 För var och en av hastighetsgränserna 70, 90 och 110 km/h gäller att
knutpunkter har högre olyckskostnad än länkar.

0 I figur l (sidan ll) redovisas olyckskostnad och skadeföljd med
uppdelning efter ÄDT (årsdygnstrafik), sommar-/vinterhalvåret, väg-
lag och hastighetsgräns. Tabellen utgör exempel på vad som är av
intresse för driftansvariga. I. många fall blir underlaget alltför litet
för att beräkna olyckskostnad och även skadeföljd med acceptabel
säkerhet (se bl a sidorna 14-17).

AID-analyser

 

AID är en metod med hjälp av vilken man får en uppfattning om vilka

faktorer som bäst förklarar variationen hos en viss variabel t ex olycks-

kostnad och om vilka samspel som eventuellt råder. Materialet tvådelas

succesivt. Varje delning görs så att det s k förklaringsvärdet (R2) ökar

maximalt vid delningen ifråga. Delningarna upphör då tillskottet i förkla-

ringsvärdet understiger ett visst på förhand specificerat värde.

P g a den stora datamängden har här genomförts något förenklade AID-

analyser. Syftet har främst varit att undersöka om det är andra faktorer än

hastighetsgräns och olyckstyp som man primärt behöver ta hänsyn till vid

olyckskostnadsnormering.

Figur 2 (sidan 12) redovisar en AID-analys där de tänkbara förklarande

faktorerna var

- hastighetsgräns
- olyckstyp
- vägkategori
- region
- bredd-vägtyp
- bebyggelsetyp
- platstyp
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I AID-analysen enligt figur 3 (sidan 13) var de tänkbara förklarande

faktorerna

- hastighetsgräns
- olyckstyp
- sommar/vinter
- vardag/veckoslut
- ljusförhållanden
- väglag

De två AID-analyserna gav ungefär samma resultat. De första och mest

variansförklarande delningarna i AID-trädet har i båda fallen gjorts efter

olyckstyp och hastighetsgräns. Bland miljöfaktorerna så har också be-

byggelsetyp och bredd-vägtyp kommit med i det första AID-trädet

(figur 2). Med avseende på förklaringsvärde så hade dock resultatet blivit

nästan detsamma om även dessa delningar hade gjorts efter hastighets-

gräns.

Att det i AID-analysen inte blev några uppdelningar efter t ex ljusförhål-

landen behöver inte betyda att det inte föreligger skillnad olyckskostnad

mellan dagsljus och mörker för de redovisade slutgrupperna. AlD-analysen

visar bara att det finns andra faktorer som bättre förklarar den totala

variationen i olyckskostnad. I och för sig kan man tillåta ytterligare

uppdelningar i AID-trädet. Dessa baserar sig dock då på allt färre olyckor

och erhållna värden blir därför alltmer osäkra.
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Figur 1 Olyckskostnad, skadeföljd och antal polisrapporterade olyckor inklusive viltolyckor, statliga vägnätet 1975-1978(känd ÅDT, känt väglag och känd hastighetsgräns).
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Figur 2 AID-analys med hastighetsgräns, olyckstyp, vägkategori, region, bredd-vägtyp, bebyggelsetyp och platstyp

 

som förklarande variabler

(endast olyckor med känd hastighetsgräns, olyckstyp, vägtyp, bredd* och bebyggelsetyp).

 

* Olyckor på motorväg/motortrafikled behöver ej ha känd bredd.
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Figur 3 AID-analys med hastighetsgräns, olyckstyp, sommar/vinter, vardag/veckoslut, ljusförhållanden och väglag
som förklarande variabler
(endast olyckor med känd hastighetsgräns och olyckstyp samt känt ljusförhållande och väglag).
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Jämförelser mellan olyckskostnad och skadeföljd

 

Vid olycksnormering är det i princip önskvärt att man gör kostnadsnorme-

 

ri_ng, dvs att normeringen grundar sig på olyckskostnad. För att detta skall

vara meningsfullt krävs emellertid att olyckskostnadsberäkningarna baserar

sig på ett tillräckligt stort antal olyckor. I annat fall blir de beräknade

olyckskostnaderna alltför osäkra vilket illustreras av nedanstående exem-

pel. Dessa exempel visar hur olyckskostnaden kan påverkas vid pessimistis-

  

ka antaganden.

 

Exempel 1

Den genomsnittliga olyckskostnaden baserad på 1000 polisrapporterade

olyckor är 2l0000 kr.

Antag att 1 av de 1000 genomsnittsolyckorna i stället var 1 polisrapporte-

rad olycka med l dödad person :)

999 - 210000 + 1' 3000000

l000

 

5:: 213000 kr

(+1,30/6)

genomsnittliga olyckskostnaden =

Antag att 5 av de 1000 genomsnittsolyckorna i stället var 5 polisrapporte-

rade olyckor med 5 dödade personer :

genomsnittliga olyckskostnaden = 995 0 210000 + 5 . 3000000 7.:: 224000 kr

1000 (+6,6%)

 

Exempel 2

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga olyckskostnaden 210000

kr baserar sig på 500 polisrapporterade olyckor

....... ..=:> 2: 216000 (+2,7%)

....... ..=> 2: 238000 (+13,3%)
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Exempel 3

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga olyckskostnaden 210000

kr baserar sig på 100 polisrapporterade olyckor

....... .. :Ö 25 238000 kr (+13,3%)

....... .. => ?3 350000 kr (+66,4%)

Exempel 4

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga olyckskostnaden 210000

kr baserar sig på 20 polisrapporterade olyckor

.......H: 25 350000 kr (+66,4%)

....... ..=$ 24 908000 kr (+332,l%)

Vid lägre nivå på olyckskostnaden blir beräkningarna ännu mera känsliga

medan det motsatta gäller vid högre olyckskostnadsnivå.

Hur många olyckor som behövs för att med tillfredsställande säkerhet

beräkna olyckskostnad är inte något trivialt problem och skulle behöva

 

utredas närmare. Tills vidare torde man dock som en tumregel normalt

kunna kräva åtminstone 1000 polisrapporterade olyckor. I praktiken är dock

situationen ofta den att man önskar utföra olycksnormering samtidigt som

antalet polisrapporterade olyckor efter gjorda uppdelningar (t ex .typ av

korsning, företrädesreglering, hastighetsgräns och konflikttyp) blir betyd-

ligt färre än l000.

På helt analogt sätt med det ovanstående redovisas här också hur skade-

foljd kan påverkas vid pessimistiska antaganden.
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Exempel 1'

Den genomsnittliga skadeföljden baserad på 1000 polisrapporterade olyckor

är 0,44.

Antag att 1 av de 1000 genomsnittsolyckorna i stället var 1 polisrapporte-

rad olycka med 1 dödad person

999- 0,44 + 1' 1

1000

 

: genomsnittliga skadeföljden = ,rvW 0,441 (+0,1%)

Antag att 5 av de 1000 genomsnittsolyckorna i stället var 5 polisrapporte-

rade olyckor med 5 dödade personer

995- 0,44 + 5°1

1000

 

2::) genomsnittliga skadeföljden : :3 0,443 (+0,6%)

Exempel 2'

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga skadeföljden 0,44 baserar

sig på 500 polisrapporterade olyckor

....... .. 3=) % 0,441 00,3%)

....... .. :1) 5:: 0.446 01,3%)

Exempel 3'

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga skadeföljden 0,44 baserar

sig på 100 polisrapporterade olyckor

0,446 (+1,3%)

0,468 (+6,4%)11 22
22

Exempel 4'

Samma som ovan förutom att den genomsnittliga skadeföljden 0,44 baserar

sig på 20 polisrapporterade olyckor
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Av de gjorda beräkningarna framgår tydligt, att under pessimistiska

antaganden så är skadeföljd ett betydligt mera stabilt mått än olyckskost-

nad. Att beräkna skadeföljd för 100 polisrapporterade olyckor blir jämför-

bart med att beräkna olyckskostnad för 1000 polisrapporterade olyckor.

Därav torde man också tills vidare som en tumregel normalt kunna kräva

 

åtminstone lOO polisrapporterade olyckor vid beräkning av skadeföljd.

Det är naturligtvis också av intresse att göra jämförelser mellan beräkning

av olyckskostnad och skadeföljd mera väntevärdesmässigt dvs under _optt

mistiska antaganden. Detta kan göras genom att jämföra variationskoeffi-

cienten(standardavvikelse dividerat med medelvärde) för olyckskostnad

och skadeföljd baserat på ett representativt (genomsnittligt) urval av

polisrapporterade olyckor, exklusive viltolyckor, för hela det statliga

vägnätet. Enligt gjorda beräkningar krävs det i detta fall ungefär dubbelt

så många olyckor för att beräkna olyckskostnad som för att beräkna

skadeföljd om variationskoefficienterna skall bli lika stora. Vid mindre

representativa urval behövs det vanligtvis relativt sett ännu fler olyckor

vid beräkning av olyckskostnad än vid beräkning av skadeföljd för att

variationskoefficienterna skall bli lika stora. Även detta betraktelsesätt

visar således att skadeföljd är ett mycket mera stabilt mått än olyckskost-

nad.

I bland har det förekommit att olycksnormering utförts med hjälp av

skadeföljd. Sådan skadeföljdsnormering brukar också benämnas skadeföljds-

korrigering. Att man i vissa fall normerat med hjälp av skadeföljd i stället

för olyckskostnad beror på att antalet olyckor varit litet och att man

ansett att normering baserad på olyckskostnad skulle vara alltför känsligt

för slumpmässiga variationer i sammansättningen av antalet skadade

personer. Vidare har man förutsatt att normering baserad på skadeföljd

inte skulle skilja sig alltför mycket ifrån normering baserad på olyckskost-

nad.

Utifrån de tabeller som presenterats i den PM som omnämns på sidan 6 har

samband mellan olyckskostnad och skadeföljd studerats för olika faktorer.

Syftet har varit att något belysa i vilken mån skadeföljd kan användas som

ett alternativt/kompletterande mått till olyckskostnad. Nedan återges en

del av deerhållna resultaten.
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där 5 = skadeföljd och K = olyckskostnad,

 

Tabell 1 Vägbredd - jämförelse mellan olyckskostnad och skadeföljd.

vägbredd* ^ _ _
(dm) 5 K K S/S K/K

43-67 0,424 203,4 202,0 0,97 0,97

68-77 0,428 207,1 204,5 0,98 0,99

78-87 0,439 212,7 211,5 1,00 1,02 K = -66,67 + 633,66 5

88-92 0,457 218,1 222,9 1,04 1,04 R2: 0,98

93-112 0,419 196,7 198,8 0,96 0,94 8 = 0,438

113-127 0,489 245,8 243,2 1,12 1,17 K -_- 209,5

127- 0,486 240,5 241,3 1,11 1,15

8 och K är respektive medelvärden beräknat för samtliga polisrapportera-
de olyckor på det statliga vägnätet,

K är den predikterade olyckskostnaden som erhållits med hjälp av den
linjära regressionsansatsen K = a + 135 och

R2 :- det sk förklaringsvärdet

 

Tabell 2 Olyckstyp - jämförelse mellan olyckskostnad och skadeföljd.

olyckstyp 5 K K 5/8 K/K

S 0,525 227,9 277,9 1,20 1,09

A 0,465 167,9 234,4 1,06 0,80

U 0,399 161,4 186,5 0,91 0,77 g : -102,90 + 725,41 5

o 0,483 259,9 247,5 1,10 1,24 R2 = 0,91
M 0,775 432,4 459,3 1,77 2,06 8- : 0,438 K_ : 209,5

K 0,474 194,0 240,9 1,08 0,93

C 0,928 522,2 570,3 2,12 2,49

F 0,989 743,1 614,5 2,26 3,55

W 0,083 32,5 -42,7 0,19 0,16

V 0,328 182,5 135,0 0,75 0,87

  

* Ej motorväg eller motortrafikled.
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Tabell 3 Hastighetsgräns - jämförelse mellan olyckskostnad och

skadeföljd.

hastighets-
gräns ^ _
(km/h) 5 K K S/'S K/K

50 0,416 178,1 183,8 0,95 0,85 R = - 191,61 + 902,37 5
70 0,440 206,2 205,4 1,00 0,98 R2 = 0,94

90 0,446 219,9 210,8 1,02 1,05 'S' = 0,438 K = 209,5

110 0,486 242,8 246,9 1,11 1,16

Tabell 4 Platstyp - jämförelse mellan olyckskostnad och skadeföljd.

platstyp 5 K K S/-S- K/K

20-23
"sträcka" 0,417 205,7 191,5 0,95 0,98
30-32 ^
"3-vägsk." 0,485 211,0 220,7 1,11 1,01 K = 11,88 + 430,63 5

40-50 2
"4-vägsk." 0,555 248,9 250,9 1,27 1,19 R = 0,91

70-75 _ __
cirk.plats 0,255 105,3 121,7 0,58 0,50 S : 0,438 K : 209,5
80-81
trafikplats 0,415 188,3 190,6 0,95 0,90
82
trafikplats 0,330 174,7 154,0 0,75 0,83
83-86
trafikplats 0,400 179,6 184,1 0,91 0,86
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K

R

'ä

:12,05 + 451,90 5

= 0,438

Tabell 5 Län - jämförelse me11an olyckskostnad och skadeföljd.

län 5 K få s/ä K/IZ

B 0,470 206,5 224,4 1,07 0,99

C 0,504 227,6 239,8 1,15 1,09

D 0,386 175,1 186,5 0,88 0,84

E 0,498 229,2 237,1 1,14 1,09

F 0,442 219,2 211,8 1,01 1,05

G 0,341 168,3 166,1 0,78 0,80

[-1 0,379 189,4 183,3 0,87 0,90

I 0,657 313,8 308,9 1,50 1,50

K 0,454 208,8 217,2 1,04 1,00

L 0,458 216,0 219,0 1,05 1,03

M 0,406 193,9 195,5 0,93 0,93

N 0,436 203,5 209,1 1,00 0,97

0 0,413 200,1 198,7 0,94 0,96

P 0,422 201,0 202,7 0,96 0,96

R 0,399 198,4 192,4 0,91 0,95

5 0,380 195,5 183,8 0,87 0,93

T 0,388 196,2 187,4 0,89 0,94

U 0,383 167,6 185,1 0,87 0,80

W 0,417 215,8 200,5 0,95 1,03

X 0,503 242.5 239,4 1,15 1,16

Y 0,531 233,2 252,0 1,21 1,11'

Z 0,573 271,6 271,0 1,31 1,30

AC 0,523 264,6 248,4 1,19 1,26

BD 0,513 266,2 243,9 1,17 1,27
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Som framgår av redovisade resultat på sidorna 18-20 (polisrapporterade

olyckor inklusive viltolyckor) så är det linjära regressionssambandet mellan

 

olyckskostnad och skadeföljd mycket starkt. Förklaringsvärdet (R2) är av

storleksordningen : 0,90. Detta utesluter dock inte att avvikelsen mellan

observerat och predikterat värde för olyckskostnad i vissa fall kan vara

ganska stor, se tex "olyckstyp". För det sistnämnda fallet gäller att

avvikelserna blir avsevärt mindre om man ej tar med olyckstyperna C, F

och W.

Det råder inte någon strikt direkt proportionalitet mellan olyckskostnad

och skadeföljd. Interceptet är skilt ifrån noll i regressionsekvationerna.

Avvikelsen ifrån noll är i vissa fall mycket liten. I andra fall är den dock

betydligt större.

Negativt värde på interceptet i regressionsekvationerna medför i regel att

S/§ > K/K_ för billigare olyckor och att S/-S < K/IZ för dyrare olyckor. Detta

får som konsekvens att normeringsfaktorer baserade på skadeföljd blir för

höga för billigare olyckor och för låga för dyrare olyckor (dvs antar värden

närmare 1) jämfört med normeringsfaktorer baserade på olyckskostnad. För

positiva intercept blir förhållandena de motsatta.
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Variation över åren för olyckskostnad och skadeföljd

 

För samtliga polisrapporterade Olyckor, inklusive viltolyckor, på det statli-

 

ga vägnätet har den genomsnittliga olyckskostnaden minskat med ca 25%

från år 1976 (216 tkr) till år 1980 (161 tkr).

minskningen förklaras naturligtvis av att andelen viltolyckor ökat kraftigt

under senare år, från ca 20 0/0 år 1976 till ca 39 % år 1980.

Den större delen av

Om viltolyckorna exkluderas gäller att den genomsnittliga olyckskostnaden

minskat under den nämnda perioden, från 261 tkr år 1976 till 247 tkr âr

 

1980. D v 5 en minskning med ca 5 % (se figur 4).

Olyckskostnud, index

110"

4_ hela statliga vägnätet

(exkl. viltolyckor)

1\

90 "

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 4 Variation över åren för olyckskostnad (index).

Under perioden 1976-1980 har antalet polisrapporterade olyckor exklusive

viltolyckor på det statliga vägnätet minskat med ca 15 0/0* från år 1976

(20503 olyckor) till år 1980 (17597 olyckor). Denna storleksordning på

minskningen har gällt för såväl egendomsskadeolyckor, lindrigt skadade

personer som svårt skadade personer. Antalet dödade har däremot minskat

med ca 25 % från år 1976 (734) till år 1980 (552). Därmed gäller också att

skadeföljden har minskat mindre än olyckskostnaden, från 0,543 år 1976 till

0,532 år 1980, d v 5 en minskning med ca 2 96 (se figur 5).

* Trafikarbetet på det statliga vägnätet har under samma period ökat
med ca 3 96.
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Skadeföljd, index

110 '*
hela statliga vägnätet

(exkl. viltolyckor)

.\//\//

90 "'

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 5 Variation över åren för skadeföljd (index).

En minskning av olyckskostnad/skadeföljd (exklusive viltolyckor) över tiden

kan bero på flera faktorer som t ex

- Vissa allvarligare olyckstyper kan ha minskat åtminstone andelsmässigt
medan det motsatta kan ha gällt för lindrigare olyckstyper.

- Olyckor i vissa vägmiljöer, av visst slag och under vissa yttre omstän-
digheter har generellt blivit lindrigare.

- Slumpen, d v 5 att det egentligen inte är fråga om någon reell minsk-
ning.

För att om möjligt kunna erhålla några svar på ovanstående frågeställning

har polisrapporterade olyckor exklusive viltolyckor på det statliga vägnätet

 

undersökts för perioden 1976-1980.
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Beaktande av skillnader i olyckstypsfördelning: *

 

Om man studerar enskilda olyckstyper så gäller följande beträffande antal

och andel polisrapporterade olyckor år 1976 respektive år 1980.

Tabell 6 Polisrapporterade olyckor (exkl. viltolyckor) år 1976 respekti-
ve âr 1980 fördelade efter olyckstyp.

  

olycks- 1976 1980 procentuell förändring
typ antal ande1(%) antal andel(%) i antal olyckor

S 7698 (38) 6691 (38) - 13

A 2372 (12) 1703 (10) - 28

U 1428 (7) 1304 (7) - 9

O 905 (4) 872 (5) - 4

M 2374 (11) 1929 (ll) - 19

K 2225 (1 1) 2067 (12) - 7

C 1037 (5) 897 (5) - 14

F 507 (2) 380 (2) - 25

V 1957 (10) 1754 (10) - 10

totalt 20503 (100) 17597 (100) - 14

 

Den genomsnittliga olyckskostnaden för respektive olyckstyp under

perioden 1976-1980 framgår av följande

Tabell 7 Genomsnittlig olyckskostnad 1976-1980 (exkl. viltolyckor) med
uppdelning efter olyckstyp.

  

olycks- genomsnittlig olyckskostnad
typ 1976-1980

5 217

A 175

U 151

0 247

M 438

K 196

C 498

F 705

V 180

totalt 255
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Av ovanstående framgår att de allvarligaste olyckstyperna, M-, C-och F-

olyckorna, har minskat i antal något mera än vad som gäller genomsnitt-

ligt. Samtidigt gäller dock att även A-olyckorna, vilka är förhållandevis

lindriga, har minskat ännu mera i antal. Skillnaderna är dock inte större än

att den procentuella fördelningen efter olyckstyp blir i det närmaste

densamma för år 1980 som för år 1976.

Om man skulle utföra s k standardvägning dvs använda den sammanslagna

olyckstypfördelningen för år 1976 och 1980 för att väga samman olycks-

kostnaderna för de olika olyckstyperna för respektive år skulle olyckskost-

naden för år 1976 bli 260 tkr och för år 1980 248 tkr. Eftersom

olyckskostnaden för år 1976 och år 1980 egentligen var 261 tkr respektive

247 tkr så kan man dra slutsatsen att skillnaden i oiyckstypsfördelning inte

nämnvärt har påverkat olyckskostnaden för respektive år.

Nedan (sidorna 26-30 och 33-34) redovisas en del av resultaten för hur

olyckskostnad/skadeföljd (exklusive viltolyckor) har förändrats under perio-

den 1976-1980 med avseende på

- vinter/sommar

- region

- ljusförhållanden

- väglag

- vägtyp-vägbredd

- vägkategori

- olyckstyp

- hastighetsgräns

- bebyggelsetyp

- platstyp

På sidan 31 återfinns ytterligare beaktanden av skillnader i olyckstypsför-

delning.
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Uppdelning efter olika faktorer (med undantag för olyckstyp):

 

Det finns inga klara indikationer på att olyckskostnaden-skadeföljden

skulle ha minskat mera under vinterhalvåret (oktober-mars) än under

sommarhalvåret (april-september).

Olyckskostndd, index

110"
(exkl. viltolyckor)

   

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 6 Variation över åren för olyckskostnad (index) med uppdelning

efter sommar-/vinterhalvåret.

Skadeföljd, index

 

110 "'
(exkl. viltolyckor)

50mm

100 "

" vin -r

90 du

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 7 Variation över åren för skadeföljd (index) med uppdelning efter
sommar-/vinterhalvåret.
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Inte heller finns det några klara indikationer på att olyckskostnaden-skade-

följden skulle ha minskat mera i södra Sverige (län H,K,L,M,N,O) än i

Övriga delar av landet.

Olyckskosfnad, index

110 -- (exkl. viltolyckor)

norra Sverige

  

  
  
mellersta Sverige

90 "
södra Sverige

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 8 Variation över åren för olyckskostnad (index) med uppdelning

efter region.

SkadeföUd,index

110-_ (exkl. viltolyckor)

 

  

   

norra Sverige

mellersta Sverige

90 .. sodru Sverige

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 9 Variaticn över åren för skadeföljd (index) med uppdelning efter
region.
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Olyckskos'rnud, index
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Figur 10 Variation över åren för olyckskostnad (index) med uppdelning
efter vägtyp-vägbredd.
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SkodeföUd,index

110 .. (exkl. viltolyckor)

  

80 7'

 

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur ll Variation över åren för skadeföljd (index) med uppdelning efter
vägtyp-vägbredd.

Som framgår av figurerna lO och ll så har bred vanlig väg (>12,7m) haft en

gynnsammare utveckling med avseende på olyckskostnad-skadeföljd än

övriga vägar. Det är värt att notera utvecklingen för motortrafikled dels

med avseende på olyckskostnad dels med avseende på skadeföljd. Det årliga

antalet olyckor för motortrafikled (exklusive viltolyckor) är endast ca 250.

Slumpen kan därför spela stor roll särskilt vid beräkning av olyckskostnad.

Kurvan för olyckskostnad ger närmast ett intryck av en ökning med åren

medan kurvan för skadeföljd snarare pekar på en minskning.
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Olyckskostnaden-skadeföljden har minskat mera för mörker än :för dagsljus.

Det kan här också nämnas att exklusive viltolyckor så är olyckskostnaden

större för mörker- än för dagsljusolyckor. Skadeföljden är dock fortfarande

större för dagsljus- än för mörkerolyckor även sedan viltolyckorna

exkluderats.

Olyckskos'rnud, index

110"
(exkl. viltolyckor)

100

90 .. mörker

  

År 878 1977 1978 1979 1980

Figur 12 Variation över åren för olyckskostnad (index) med uppdelning
efter ljusförhållanden.

SkodeföUd,index

110"
(exkl. viltolyckor)

 

 

90-* mörker

År 1976 1977 1978 1979 1980

Figur 13 Variation över åren för skadeföljd (index) med uppdelning efter
ljusförhållanden.
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Beaktande av skillnader i olyckstypsfördelning för dagsljus respektive

mörker:

 

Nedan redovisas med uppdelning efter dagsljus-mörker antal och andel

polisrapporterade olyckor för de enskilda olyckstyperna för dels år 1976

dels är 1980.

Tabell 8 Polisrapporterade olyckor (exkl. viltolyckor) år 1976 respektive
år 1980 fördelade efter olyckstyp för dels dagsljus och dels

    

mörker

procentuell
ljus- 1976 1980 förändring
förhållande olyckstyp antal andel (0/0) antal andel (96) i antal olyckor

S 3929 (30) 3447 (31) - 12

A 1915 (15) 1398 (13) -27

U 1045 (8) 949 (8) - 9

O 589 (5) 561 (5) - 5

dagsljus M 1547 (12) 1244 (11) - 20

' 1714 (13) 1607 (14) - 6

c 837 (6) 697 (6) - 17
F 266 (2) 192 (2) - 28

V 1209 (9) 1083 (10) - 10

totalt 13051 (100) 11178 (100) - 14

S 3153 (49) 2622 (49) - 17

A 394 (6) 260 (5) - 34

U 343 (5) 308 (6) - 10

O 286 (4) 266 (5) - 7

mörker M 763 (12) 592 (11) - 22

K 457 (7) 398 (7) - 13

C 178 (3) 157 (3) - 12

F 224 (3) 170 (3) - 24

V 656 (10) 568 (11) - 13

totalt 6454 (100) 5341 (100) - 17
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Med hjälp av s k standardvägning (se sidan 25) kan man dra slutsatsen att

varken för mörker eller för dagsljus så föreligger några skillnader i

olyckstypsfördelning mellan åren 1976 OCh 1980 som kan förklara skillnaden

i olyckskostnad för de båda åren.

Det är värt att notera att olyckstypsfördelningen skiljer sig markant för

mörker jämfört med dagsljus. Detta gäller främst för 5-, A-, K-, och C-

olyckor.
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Uppdelning efter olyckstyper:

 

Vid studium av respektive olyckstyp blir det årliga antalet olyckor i flera

fall litet. För att belysa hur olyckskostnad-skadeföljd förändrats under

senare år har därför här valts att endast jämföra olyckskostnaden respek-

tive skadeföljden för åren 1976-1977 med åren 1979-1980.

   

Tabell 9 Variation över åren (exkl. viltolyckor) för olyckskostnad och
skadeföljd med uppdelning efter olyckstyp.

olyckskostnad skadeföljd

procentuell procentuell
olyckstyp 1976-1977 1979-1980 förändring 1976-1977 1979-1980 förändring

5 224,8 203,4 - 10 0,515 0,476 - 8

A 171,6 183,0 + 7 0,466 0,508 + 9

U 155,1 146,9 - 5 0,386 0,393 + 2

0 257,4 236,9 - 8 0,495 0,454 - 8

M 438,3 447,0 + 2 0,803 0,747 - 7

K 187,9 199,7 + 6 0,477 0,497 + 4

C 511,5 462,1 - 10 0,934 0,916 - 2

F 732,3 697,1 - 5 0.983 1,014 + 3

V 188,1 181,3 - 4 0,323 0,334 + 3

totalt 259,6 248,5 - 4 0,542 0,526 - 3

 

För S-olyckor är det årliga antalet olyckor ca 7000. För A-, M-, K-

respektive V-olyckor är det årliga antalet olyckor ca 2000. Det årliga

antalet U-olyckor är drygt 1000 medan det årliga antalet 0- respektive

C-olyckor är knappt 1000. Det årliga antalet F-olyckor är endast ca 400.

Det mest anmärkningsvärda är nedgången i olyckskostnad-skadeföljd för

singelolyckor (S). Minskningen är dels stor och dels baserar sig beräkningar-

na på ett stort antal olyckor. För övrigt kan man notera att olyckskostna-

den-skadeföljden ökat för avsvängs- och korsandekursolyckor (A och K).

För cykel-mopedolyckor (C) har framförallt olyckskostnaden (antalet döda-

de och svårt skadade) minskat.

gm olyckskostnad och skadeföljd för S-olyckor hade varit lika stora

1979-1980 som 1976-1977 så skulle totalt sett (exkl. viltolyckor) den

procentuella förändringen för olyckskostnad och skadeföljd ha blivit endast

ca - 1% respektive - 0,5%.
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Uppdeining efter S-olyckor/övriga olyckor (exkl. viltolyckor) för dagsljus

respektive mörker:

 

Nedan redovisas också hur olyckskostnad-skadeföljd (exkl. viltolyckor) har

förändrats för S-olyckor och övriga olyckor för dels dagsljus och dels

    

mörker.

Tabell 10 Variation över åren (exkl. viltolyckor) för olyckskostnad och
skadeföljd med uppdelning efter olyckstyp och
ljusförhållanden.

olyckskostnad skadeföljd

1976- 1979- procentuell 1976- 1979- procentuell
ljusförhållanden-olyckstyp 1977 1980 förändring 1977 1980 förändring

5 228,1 223,2 - 2 0,559 0,550 : 2
dagsljus övriga 267,6 260,1 - 3 0,560 0,561 -' 0

totalt 256,3 249,0 - 3 0,560 0,558 1' 0

5 227,2 189,4 - 17 0,496 0,425 - 14
mörker övriga 319,2 324,9 + 0,562 0,559 - 1

totalt 276,3 258,4 -» 6 0,531 0,493 - 7

  

Som synes har olyckskostnad och skadeföljd för S-olyckor minskat förhål-

landevis mycket för mörker från åren 1976-1977 till åren 1979-1980. För

S-olyckor i dagsljus har däremot nästan ingen förändring skett.

gm olyckskostnad och skadeföljd för S-olyckor i mörker inte hade föränd-

rats från 1976-1977 till 1979-1980 så skulle inte heller olyckskostnad-

skadeföljd totalt sett (både dagsljus och mörker) ha minskat med mer än

någon procentenhet.

Sammanfattningsvis gäller således att praktiskt taget hela den i och för sig

mycket måttliga minskning (exkl. viltolyckor) av olyckskostnad och skade-

följd, som skett under perioden 1976-1980, skulle kunna förklaras av

 

minskningen i olyckskostnad-skadeföljd för singelolyckor (S) i mörker.
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6. AVSLUTANDE KOMMENTARER

Föreliggande studie utgör inte någon fullständig bearbetning och analys av

alla frågeställningar som berör olyckskostnad och skadeföljd. Bearbetning-

en och analysen har främst varit av rent statistiskt beskrivande slag och

skulle i flera avseenden behöva kompletteras med mera teoretiska studier.

Det har på flera ställen i rapporten påpekats men upprepas ändock här, att

skillnader i olyckskostnad och skadeföljd mellan olyckor av olika slag beror

på olikheter i olyckornas faktiska allvarlighet men också på olikheter i

polisens rapportering av olyckorna.

De enkla tabelleringarna som behandlas i avsnitt 5.1 avser samtliga

polisrapporterade olyckor inklusive viltolyckor. Om viltolyckorna exklude-

 

rades skulle olyckskostnaden-skadeföljden genomgående bli högre. Vidare

skulle de gjorda jämförelserna utfalla annorlunda, även relativt sett, p g a

att viltolyckor är mer frekventa i vissa miljöer och vid vissa yttre

omständigheter. Dessa invändningar gäller naturligtvis också för de simul-

tana tabelleringarna som redovisas i avsnitt 5.2.

Det kan således finnas skäl att föreliggande undersökning kompletteras

med tabelleringar exklusive viltolyckor för att därmed ytterligare öka

 

kunskapsläget.

De redovisade AID-analyserna i avsnitt 5.3 är okänsliga för att viltolyckor

ingår i materialet såtillvida att viltolyckorna faller ut som en separat

grupp i AID-träden. Enligt AID-analyserna verifieras tidigare erhållna

resultat att man vid kostnadsnormering av olyckor i första hand bör beakta

olyckstyp och hastighetsgräns. Dessa båda faktorer var helt dominerande i

analysen.

Hur många polisrapporterade olyckor som behövs som underlag för beräk-

ning av olyckskostnad respektive skadeföljd utgör ett svårt problem bl a

p g a att det inte är känt vilka sannolikhetsfördelningar som gäller för

dessa variabler. Enligt enkla räkneexempel i avsnitt 5.4, gjorda under
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pessimistiska antaganden, kan en tumregel vara att det behövs minst 1000

respektive minst 100 polisrapporterade olyckor för att olyckskostnad* och

skadeföljd skall kunna beräknas med någorlunda god säkerhet. Detta gäller

då olyckskostnad och skadeföljd (inklusive viltolyckor) ligger på den för

hela det statliga vägnätet genomsnittliga nivån (210 tkr respektive 0,44).

Vid lägre nivå kan det behövas ännu större olycksmaterial.

Skadeföljd är ett stabilare mått än olyckskostnad vilket även bekräftas av

beräkningar gjorda under optimistiska antaganden.

Vid jämförelse mellan olyckskostnad och skadeföljd är det otillräckligt att

jämföra variationerna i respektive mått. Det är också viktigt attundersöka

i vilken grad skadeföljd mäter samma sak som olyckskostnad i den

meningen att normeringar baserade på skadeföljd leder till samma resultat

som normeringar baserade på olyckskostnad.

Regressions- och korrelationsstudier med olyckskostnad som beroende

variabel och skadeföljd som oberoende variabel redovisas i avsnitt 5.4.

Även i dessa studier har viltolyckor varit medtagna.

Erhållna linjära regressionssamband mellan olyckskostnad och skadeföljd är

mycket starka. Detta utesluter dock inte att avvikelsen mellan observerat

och predikterat värde på olyckskostnad i vissa fall kan vara ganska stor.

Någon strikt direkt proportionalitet mellan olyckskostnad och skadeföljd

torde generellt inte kunna antagas. Erhållna värden på interceptet har dock

i flera fall varit små.

Det måste starkt understrykas att sambandet mellan olyckskostnad och

skadeföljd mycket väl kan variera över tiden t ex p g a ändrade priser på

och förändrad sammansättning av de olika slagen av skador. Det kan också

finnas skäl att komplettera hittills gjorda sambandsstudier mellan olycks-

kostnad och skadeföljd med studier där viltolyckor exkluderats.

Framkomna resultat visar således dels att skadeföljd är ett mera stabilt

mått (har mindre variation) än olyckskostnad och dels att det i flera fall

 

* De normeringsfaktorer som redovisas i "AVOGs Effektkatalog, VV 1981"
grundar sig på olyckskostnad och har genomgående framtagits utifrån
mycket stora olycksmaterial.
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råder någorlunda god direkt proportionalitet mellan olyckskostnad och

skadeföljd. Därav torde man kunna dra slutsatsen att för närvarande kan

skadeföljd användas som ett komplement och i vissa fall även som ett

 

substitut för olyckskostnad.

I avsnitt 5.5 redovisas hur olyckskostnad-skadeföljd har varierat över tiden.

Det framgår att olyckskostnad och skadeföljd har minskat väsentligt under

senare år, Detta förklaras främst av att andelen viltolyckor ökat kraftigt

successivt. Om viltolyckorna exkluderas så har nedgången i olyckskostnad

och skadeföljd, sett över perioden 1976-1980, varit ganska måttlig (5%

respektive 2%). Praktiskt taget hela denna minskning skulle kunna förklaras

av att olyckskostnad-skadeföljd för singelolyckor i mörker har minskat

förhållandevis mycket.

Det föreslås att fortsatta studier kommer att göras över hur olyckskostnad

och skadeföljd utvecklar sig över tiden allteftersom nya olycksår blir

tillgängliga. En S-årsperiod ger alltför litet material för ett studium av

utvecklingen.
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