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FÖRORD

Cykeln var under 1930- och 1940-talen det kanske mest dominerande

transportmedlet för resor av olika slag. När bilismen på allvar växte

fram under 1950-talet började dock cyklandet markant att avta. Cykeln

blev ett mer och mer sällsynt inslag i trafikbilden. Skälen härtill var

många. Den förbättrade ekonomin gav de tidigare cyklisterna möjlig-

heter att bli bilister, men samtidigt gav denökade motortrafiken upphov

till en rad trafiksäkerhetsproblem för cyklisterna. Sammanfattningsvis

kan man säga att utbyggnaden av samhället i mångt och mycket

inriktades mot den motoriserade trafiken, medan den icke motoriserade

"glömdes" bort.

Sedan 1960-talet har dock cyklandet ökat igen näst intill lavinartat.

Detta återspeglas inte minst i försäljningen av cyklar. Från år 1960 till

1980 har antalet försålda cyklar per år drygt trefaldigats. Det fanns ca 6

milj cyklar 1980 och försäljningen har under l970-talet legat på ca

450 000 cyklar perår. Förklaringarna härtillvkan vara många, t ex dyrare

bilresor, ökade trängselproblem, svårt med parkering, dyrare kollektiv-

resor i kombination med försämrad service, ökat intresse för motion.

Cyklarna beräknas av Transportrådet ha en årlig körsträcka på i genom-

snitt ca 28 mil. Då många cyklar inte används alls eller lite betyder

detta att den faktiska körsträckan för utnyttjade cyklar är avsevärt

längre. I förorter över 5 000 invånare, utom Stockholm och Göteborg,

cyklar man i medeltal tre gånger så mycket som i Stockholm.

Har samhället och främst då kommunerna kunnat svara mot denna

expansion? Även om man kunnat observera ett klart ökat intresse och

engagemang i frågor kring cyklandet återstår det mycket att göra bla

beträffande trafiksäkerheten. Väg- och trafikinstitutet arrangerade en

konferens i Linköping 1984-04-11 som syftade till att ge en bild av

dagsläget beträffande FoU i dessa frågor, samt hur forskare och av-

nämare ser på cykelns framtid. Detta meddelande redovisar en del av de

inlägg som gjordes under konferensen.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

The following papers were presented at the seminar held at the Swedish

Road and Traffic Research Institute: Bicycle as transport mode (Ljung-

berg, C); Safer cycling in urban areas. Injury prevention (Wollin, 5 and

Lind, M); Traffic regulations and the environment (Linderholm, L);

Education of child cyclists (Spolander, K); Cycle tracks and cycle lanes.

Evaluation (Engel, U and Thomsen, L)

VTI MEDDELANDE 414



II

PROGRAM

Inledning

CYKELN OCH TRAFIKSAKERHETEN

Cykeln som transportmedel
Forskare Christer Ljungberg, Lunds tekniska högskola

Exponering, olyckor och risker
Forskningsledare Göran Nilsson, VTI

Cykeltrafikens skadebild
Företagsläkare Staffan Wollin

TRAFIKSAKERHETSÅTGÄRDER

Hur förbättrar cykelbanor i tätort säkerheten för cyklister och
mopedister
Arkitekt Ulla Engel, Rådet för trafiksäkerhetsforskning, Köpenhamn

Reglering och miljö
Forskare Leif Linderholm, Lunds tekniska högskola

Träning, utbildning och information
Forskningsledare Krister Spolander, VTI

Skyddsutrustning och cykelns tekniska utformning
Forskningsledare Thomas Turbell, VTI
Forskningsledare Evert Ohlsson, VTI

PANELDISKUSSION

Cykeln som transportmedel - har den framtiden bakom sig?

Diskussionsledare: Krister Spolander, VTI
Generalsekreterare Gun Hägglund, Cykelfrämjandet
Avdelningsdirektör Ulla Stålbo, Konsumentverket
Byrådirektör Elisabeth Brenander, TSV
Trafikingenjör Kaj Ferdinandsson, Gatukontoret, Västerås kommun
Arkitekt Ulla Engel, Rådet för trafiksäkerhetsforskning, Köpenhamn
vVD Hans Magnusson, Monark-Crescent AB

Avslutning

VTI MEDDELANDE 414



III

DELTAGARFÖRTECKNING

Tratiking
Christina Adolfsson

Österåkers kommun
184 00 ÅKERSBERGA

Ass
Ann-Charlotte Alvehag
Inst f trafikplanering, KTH
100 44 STOCKHOLM

Tf poliskommissarie
Ingvar Arvidsson
Länstrafikgruppen
Box 618
551 18 JÖNKÖPING '

Ing
Per-Gunnar Axelsson
Jönköping gatukontor
'551 89 JÖNKÖPING

Poliskommissarie
Harald Bengtsson
Norrköpings polisdistrikt
Box 943
601 19 NORRKÖPING

Bitr länsark
Järda Blix
Länsstyrelsen i Kronobergs län
351 86 VÄXJÖ

Ledamot

Torsten Boiertz

Byggnadsnämnden
Hagadalsgatan 53
573 00 TRANÅS

Byrådir
Elisabeth Brenander

Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLANGE

VTI MEDDELANDE 414

Ingrid Cacciola
Folksam
Box 20500 1
104 60 STOCKHOLM

Förste ing
Sven Ekman
Sthlms gatukontor ,
Box 8312
104 20 STOCKHOLM

Förbundsinstruktör

Jan Enerud

MHF-ungdom
Box 476

126 12 HÄGERSTEN

Arkitekt
Ulla Engel (föredr)
Rådet för trafiksäkerhetsforsk-
ning
Ermelundsvej 101
2820 GENTOFTE
Danmark

Byrådir
Per-Åke Engström
Vägverket, väg- och gatusek-
tionen
781 87 BORLÄNGE

Polisinspektör
Bengt Eriksson
Eskilstuna polisdistrikt
Box 348

' 631 05 ESKILSTUNA

Förste väging
Bertil Eriksson
Vägförvaltningen i Sthlms län
Box 4202
171 04 SOLNA



IV

Ing
Stig Ericsson
Gbgs gatukontor
Box 1518
401 50 GÖTEBORG

Lars Espegård
Stadsbyggn kontoret, plan avd
251 89 HELSINGBORG

Kanslist
Gun Falk
Täby gatukontor
183 80 TÄBY

Ordf i Mjölby trafiksäkerh nämnd
Åke Fallman
Mjölby kommun, trafiksäkerh nämnden
Box 500
595 00 MJÖLBY

Trafiking
Kaj Ferdinandson

Västerås gatukontor

721 87 VASTERÅS

Ordf i trafiknämnden
Lennart Fogelqwist
Åtvidabergs kommun, trafiknämnden
597 00 ÅTVIDABERG

Produktchef

Arne Friberg
AB Maskinfabriken REX
Box 111

301 03 HALMSTAD

Länstrafikkons
Börje Griph
Örebro kommuns trafikråd
Drottninggatan 38
702 22 ÖREBRO

VTI MEDDELANDE 414

Förste Väging
Bengt Gustafsson
Vägförvaltningen i Sthlms län
Box 4202
171 04 SOLNA

Ing
Lars Gustafsson
Jönköpinggatukontor
551 89 JONKOPING

Dir

Sven Gustafsson

Motormännens Riksförbund

Box 5855

102 48 STOCKHOLM

Förste byrâing
Kjell Hansson
Malmö gatukontor
Box 2500
200 12 MALMÖ

Ing
Ralph Hellström
Norrköpings gatukontor
601- 81 NORRKÖPING

Sekr i Mjölby trafiksäkerhets-
nämnd
Kristina Hidman
Mjölby kommun, trafiksäkerh
nämnden '
Box 500
595 00 MJÖLBY

Generalsekr
Gun Hägglund
Cykelfrämjandet
Box 2085

103 12 STOCKHOLM

Trafiking
Bertil Hallén
Vetlanda gatukontor
Box 53
574 01 VETLANDA



Poliskommissarie
Eric Johansson
Sthlms polisdistr, trafikavd
Box 42038
126 30 HÄGERSTEN

Ing
Björn Jonsson
Vägförvaltn i Kronoberg
Box 83
351 03 VÄXJÖ

Ing
Lennart Karlsson
Vägförvaltn i Östergötland
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Dir
Jan Kjerrman
Karlavägen 11
114 24 STOCKHOLM

Leg läkare
Per-Olov Kroon
Östra sjukhuset, ortoped klin
416 85 GÖTEBORG

Ing
Jan Larsson

Stadsarkitektkontoret
Kommunalvägen 28
141 85 HUDDINGE

Byrâdir I
. Thomas Lekander
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

Leif Linderholm (föredr)
Lunds tekniska högskola
Inst för trafikteknik

220 07 LUND

VTI MEDDELANDE 414

Planeringsing
Henrik Lindgren
Linköping gatukontor
58101 LINKÖPING

Forskare
Christer Ljungberg (föredr)
Lunds tekniska högskola
Inst för trafikteknik
220 07 LUND

Sekr
Göran Lundberg
Svenska kommunförbundet

116 47 STOCKHOLM

vVD

Hans Magnusson
Monark-Crescent AB

Box 503

432 01 VARBERG

Arkitekt
Karin Månsson
Synskadades Riksförbund
122 88 ENSKEDE

2:e v ordf i trafiksäkerhets-

nämnden

Göran Nilseryd
Mjölby kommun, trafiksäkerh
nämnden

Box 500

595 00 MJÖLBY

Forskningsledare

Göran Nilsson (föredr)
-VTI

Ing
Nils-Göran Nilsson
Sthlms gatukontor, väg- åt
gatubyrân
Box 8312
104 20 STOCKHOLM



Civiling
Birger Nordberg
Kantyxgatan 15
72315 VÄSTERÅS

Ing
Roger Norman
Västerås gatukontor
72187 VÄSTERÅS

Förste byråsekr
Lennart Nyberg
Trafiksäkerhetsverket
781 86 BORLÄNGE

Lars Nyman
Seritex int AB

Roslagsgatan 23
113 55 STOCKHOLM

Ing
Hans-Olof Nyström
Skellefteå, kommun, _trafikavd
93185 SKELLEFTEÅ

Forskningsledare

Evert Ohlsson (föredr)
VTI

Disponent
Björn Rothstein
AB Maskinfabriken REX
Box 111

301 03 HALMSTAD

Trafiking
Sven-Erik Sandberg
Täby gatukontor
183 80 TÄBY

F orskningsiedare
Krister Spolander (föredr)
VTI

VTI MEDDELANDE ,414

VI

Polisass

Jan Stenberg
Skoldirektionen

Box 10074

250 10 HELSINGBORG

Ing
Johnny Strahl
Jönköpings gatukontor
Djurläkartorget 2
551 89 JÖNKÖPING

Avd dir

Ulla StåIbo
Konsumentverket

162 10 VALLINGBY

Trafiking
Lars Svensson

Trafiksäkerhetsnämnden
591 86 MOTALA

Forskningsledare
Thomas Turbell (föredr)
VTI

Trafikkonsulent
Jan Wejstad
Sundbybergs tekniska
förvaltning
Box 103
172 23 SUNDBYBERG

Ing
Hans Westberg
Stadsbyggnadskontoret
Trafikplaneavdenlningen
Box 2554

403 17 GÖTEBORG

Polisinspektör
Inge Westerberg
Västerviks polisdistrikt
Box 10
593 01 VÄSTERVIK



VII

F öretagsläkare
Staffan Wollin (föredr)
Statshälsan

Box 27225

102 53 STOCKHOLM

Trafikplanerare
Per Wramborg
Stadsbyggnadskøntoret
Stadshuset
58101 LINKÖPING

Avd chef

Eric Öhnell
NTF

Box 29062

100 52 STOCKHOLM

Polisöverintendent
Erik Öhrling *
Sthlms polisdistr, trafikavd
Box 42038
126 30 HÄGERSTEN

Representant för Trafiknämnden i
Skellefteå kommun

VTI MEDDELANDE 414



CYKELN SOM TRANSPORTMEDEL - MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNS-

NINGAR

Christer Ljungberg, Lunds tekniska högskola

Under de senaste åren har intresset för cykeln som transportmedel ökat

väsentligt. Man anser att denna ökning främst beror på ökande energi-

priser och på ett tilltagande intresse för motion. Andelen 5- och 10-

växlade cyklar utgör för närvarande cirka lO-20°/o av cykeltrafiken.

Med det ökande cyklande har följt krav på cykeltrafikanläggningar som

är utformade efter cykeltrafikens behov. Tillkomsten av statsbidrag för

cykelvägar har också ökat väghållarnas intresse för att bygga och

komplettera cykelvägnätet.

Det här föredraget handlar om de möjligheter och begränsningar cykeln

har som transportmedel. Att det finns en stor möjlig potentiell cykeltra-

fik kan man se i figur 1, som visar cykeltrafikräkningar frân Odense,
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Fig 1 Cykeltrafikräkningar i Odense 1945-1978
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Från räkningar i bla Malmö vet vi att utvecklingen i Sverige har ett

likartat förlopp. Den stora ökning av cykeltrafik man talat om under

slutet på 70-talet är bara krusningar på ytan om man jämför med

cyklandet på 40-50-talet.

Vidare behandlas de möjligheter som cyklisten själv upplever att han har.

De begränsningar som behandlas är olycksrisker, brister i utformning osv.

Kunskapen om cykeltrafik har i många år varit ganska dålig Under de

allra senaste åren har dock en omfattande forskning genomförts. till stor

del vid Lunds Tekniska Högskola.

Vid institutionen för trafikteknik pågår sedan 1980' ett flertal projekt

som behandlar cykeltrafik. De ämnen som behandlas är t ex cyklisters

resvanor, utformning av cykeltrafikanläggningar, modeller f"'r cykeltra-

fik, cykeltrafikolyckor, cykeltrafik och samhällsekonomi och trafikantin-

format.

De resultat som redovisas här är hämtade från dessa projekt, företrädes-

vis från projektet "Utformning av cykeltrafikanläggningar".

l CYKLISTEN, VEM ÄR DET?

Man kan inte säga att cyklisterna är en enhetlig grupp i samhället. De

som använder cykeln är folk i alla åldrar, med olika utbildning, hushålls-

storlek och boendeform, Cyklisterna har alltså mycket olika förutsätt-

ningar att klara av de problem som kan finnas i dagens komplicerade

trafikmiljö. Detta ställer stora krav på de trafikanläggningar vi bygger

för cyklisterna.

Tillgången till cykel varierar mellan olika orter i landet och ligger

mellan 70-90°/o i åldrarna 13-74 år. Tillgången till cykel varierar också

mellan olika åldersgrupper. De yngre har större tillgång till cykel än de

äldre. Bland de som är över 75 år är det endast 25% som har tillgång till

cykeL
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Åldersfördelningen för cyklister skiljer sig mycket åt mellan olika orter.

I figur 2 visas åldersfördelningen för Malmös cyklister, medan figur 3

visar åldersfördelningenwtör cyklisterna i Stockholm.
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Fig 2 Åldersfördelning för cyklister i Malmö, 1982, N : 604
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Som vi kan se har Malmö förvånansvärt många äldre cyklister. Hela 25%

av cyklisterna är äldre än 60 år. Detta kan naturligtvis bero på många

olika faktorer. Malmö har t ex en mycket cykelvänlig topografi. Jämför

vi åldersfördelningen för Malmös cyklister med den för Stockholms kan

vi se betydande skillnader. Endast 1% av Stockholms cyklister är äldre än

60 år, och endast 30% är äldre än 30 år!

Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män vad beträffar cykelanvänd-

ning för arbetsresor. I övrigt har akademiskt utbildade något större

cykeltillgång och cyklar mer än övriga. Faktorer som inkomst och dylikt

har ingen inverkan på cykelanvändningen.12% av personer i tätort, 13-74

år, säger sig har någon form av sjukdom eller hälsonedsättning som

påverkar dem i valet att cykla.

2 VARFÖR CYKLAR MAN -» VARFÖR CYKLAR MAN INTE?

Gruppen cyklister är alltså inte någon enhetlig grupp. Bland cyklisterna

finns människor i alla åldrar, från olika sociala grupperingar osv. Vilka är

då anledningarna till att man väljer cykeln som färdmedel? Figur 4

redovisar orsakerna till att man använt ett visst färdmedel för

arbets-/skolresa. Svaren är hämtade från en resvaneundersökning i

Umeå, Malmö och Helsingborg (Warsén, 1983).
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Cyklar gör man för att det är snabbt, trevligt, ger motion och för att

man blir oberoende av att passa tider, Kör bil gör man för att det går

snabbt, är bekvämt, för att bussarna är dåliga och :för att 'man är

oberoende. Två av orsakerna till färdmedelsvalet är samma för bil och

cykel: snabbt och oberoende.

Om man ser på anledningen till att man inte har cykel varierar denna

mellan de olika orterna i nämnda resvaneundersökning. Figur 5 visar de 4

vanligaste argumenten till varför man inte har cykel.
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Fig 5 De fyra vanligaste argumenten till varför man inte har cykel
i de olika tätorterna

VTI MEDDELANDE 414



I Umeå är den vanligaste orsaken att cykeln är stulen och därefter att

det är för dyrt att köpa cykel. Många upplever kanske att det är för dyrt

att köpa ny cykel efter varje stöld.

Totalt sett har 10% av personerna i vår resvaneundersökning fått sin

cykel stulen det senaste året. Över hälften (55%) av de som fått sin

cykel stulen uppger att stölden skedde vid bostaden. 16% av stölderna

skedde vid arbete/skola medan endast 5% av stölderna skedde vid buss-

eller järnvägsterminal.

Både i Helsingborg och Malmö är den viktigaste anledningen till att man

inte har cykel, att man tycker det är för farligt att cykla. Andelen som

anger detta som skäl varierar med ortens storlek och därmed förmod-

ligen med trafiksystemets komplexitet. Figur 5 visar andelarna för de

olika städerna.

At 23.

 

14

3
f_ 57? _

MMS HBG uns?

      

Fig 6 Andel som anger att de inte har cykel därför att det för
farligt att cykla. '

3 SAMBANDET UTFORMNING - BETEENDE - NÅGRA BAS-

DATA

I tidningarnas insändarspalter får man ofta läsa om problemet med att

blanda fotgängare och snabbcyklande cyklister med flerväxlade cyklar.

"Cyklisterna susar fram'lsom galningar, säger fru Svensson", "Cykelvägar-

na är inte dimensionerade för hastigheter upp till 50-60 km/h säger

polisman Jönsson", osv osv.
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I projektet om utformning av cykeltrafikanläggningar har hastigheten

undersökts för 1500 cyklister på olika typer av cykellänkar och i

blandtrafik. Denna undersökning visar att man i debatten ofta överdrivit

hastigheten hos de "sportiga" cyklisterna, se figur 7. '
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Fig 7 Medelhastighetens beroende av antalet växlar

Cyklister med 5 eller fler växlar har dock en signifikant högre hastighet

än övriga cyklister. Deras medelhastighet är ca 20 km/h mot "normal-

cyklistens" 16 km/h. Det är mycket få cyklister som överskrider 30

km/h. Om man utformar cykellänkarna för en dimensionerande hastighet

på 19 km/h tillfredsställer man 85% av cyklisterna. På många cykellän-

kar är dock mopeder, med en hastighet på 30 km/h tillåtna varför denna

hastighet bör användas som dimensionerande, se figur 8.
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Fig 8 Hastighetsfördelning för de undersökta cyklisterna

Studier som gjorts två år senare på samma platser som ovannämnda

undersökning visar att antalet 5- eller flerväxlade cyklar ökat från ca

10% till ca 20%. Detta har medfört en ökning av medelhastigheten till 17

km/h. Om antalet flerväxlade cyklar skulle fortsätta att öka kan vi alltså

vänta oss en ytterligare höjning av medelhastigheten.

Många av dagens cykelvägar har en utformning som är direkt olämplig.

Som exempel på detta kan nämnas bristen på lämpliga sikttrianglar vid

korsning mellan två cykellänkar.

För att bestämma lämpliga sikttrianglar för cykellänkar har bromsprov

gjorts med olika typer av cyklar och för olika underlag, se figur 9. Man

kan se att spridningen i stoppsträcka ökar med ökande hastighet.
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Fig 9 Hur cyklisters stoppsträcka varierar med hastigheten

Hastigheten kring 10 km/h har en stoppsträcka på 2-3 m, medan

"normalcyklistens" 16 km/h ger en stoppsträcka på 5-8 m. Vid hastighe-

ter kring 30 km/h varierar stoppsträckan mellan 8 och 20 m. Variationen-

na beror dels av cykeltupen (fälgbroms eller navbroms), dels av underla-

get (torr eller våt asfalt). En dimensionerande hastighet på 30 km/h ger

alltså en sida i sikttriangeln på minst 20 m.

Det kan påpekas att cykeln har samma stoppsträcka som en bil har i det

aktuella hastighetsintervallet.

4 SAMBANDET UTFORMNING - BETEENDE - ETT EXEMPEL

Kan vi genom att utforma våra cykelvägar på ett bra sätt förmå

cyklisterna att använda dem i högre utsträckning? Inverkar utformning

överhuvudtaget på användningen? Låt oss se på ett exempel!

När .man lägger en cykelbana längs en gata får man ofta problem med

kantstensöverfarter vid de tvärgator som cykelbanan måste korsa.

Många, och ofta dåligt utförda kantstensöverfarter, gör att cyklisten
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väljer att cykla på gatan i stället för på cykelbanan. Vi har jämfört två

cykelbanor, en som korsar många tvärgator och en som korsar få
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Fig lO Hur antalet_ tvärgator påverkar användandet av cykelbanor

Resultaten, som redovisas i figur 10, visar att man har ett signifikant

lägre utnyttjande av cykelbanan där man måste korsa många tvärgator.

Undersökningen visade dessutom att medelhastigheten blev betydligt

lägre för cyklister på cykelbanan än på gatan när man har många

tvärgator. I samband med undersökningen ställdes dessutom en direkt

fråga till cyklisterna om de kände till att det är förbjudet att cykla på

gatan om det finns cykelbana. Av de som cyklade på gatan kände 32% till

regeln och av de som cyklade på cykelbanan visste 55% om att man

måste cykla där.

Detta lilla exempel visar på att cyklisten inte alltid känner till hur

anläggningarna skall användas. I de fall man känner till hur man skall

använda dem används de ibland ändå inte p g a en obekväm eller dålig

utformning
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5 SAMBANDET OLYCKOR - UTFORMNING

För att få en bild av var problemen med dagens cykeltrafikanläggningar

ligger har en olycksstudie gjorts i samarbete med ortopediska kliniken

vid Lunds lasarett. Samtliga personer som kommit till akutmottagningen

vid lasarettet och skadats till följd av cykelolycka har fått fylla i ett

formulär. Totalt har fr 0 m maj 1981 t o m april l983 registrerats 365

olyckor. Att man använder sig av sjukhusstatistik i stället för polis-

rapporterade olyckor är mycket viktigt eftersom vi i ett annat projekt

vid institutionen konstaterat att polisrapporteringsgraden för cykel-

olyckor är så låg som lO-ZO%.

Studien, som ännu är opublicerad, visar bl a att:

- singelolyckor utgör ca 2/3 av samtliga olyckor

- hälften av kollisionsloyckorna är olyckor cykel-cykel (dvs totalt 16%),

hälften olyckor motorfordon-cykel

- endast i ett fall skadades en cyklist till följd av kollision med

fotgängare.
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OLYCKDR .

665 sl:
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Fig ll Hur de undersökta olyckorna fördelar sig på olika trafikmiljö.
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Som vi kan se sker de flesta cykelolyckor i blandtrafik. Detta gör dock

inte att vi kan uttala oss om risken på cykelstråk respektive i blandtrafik

eftersom vi inte känner exponeringen!

39% av singelolyckorna och 21% av kollisionsolyckorna har en orsak som

direkt kan hänföras till brister i utformning och underhåll. Detta innebär

att totalt 1/3 av alla olyckor har orsaker av denna typ.

 

mm 07. ...a/w-ww, IS 79.
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?6 77. .,
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Fig 12 Singelolycksorsaker som är brister i utformning och under-
håll. '

De vanligaste av dessa olycksorsaker är halka p g a is eller grus!3 grOpar

och hålor i cykellänken och dåligt utförda kantstensöverfarter. I många

fall orsakas alltså olyckorna, och speciellt de singelolyckorna, av brister

i utformning ochunderhåll som i de flesta fall kan åtgärdas utan allt för

stora kostnader. Dåligt utförda cykeltrafikanläggningar får också den

följden att de inte används, vilket för att cyklisterna färdas i blandtrafi-

ken med ökad olycksrisk som följd.

Cykelolyckorna kostar samhället ca 300 miljoner varje år, vilket motsva-

rar 13% av samtliga personskadekostnader i vägtrafiken. Kollisions-

olyckorna står för hälften av kostnaden och singelolyckorna för hälften.
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6 ANVÄNDANDE AV CYKELSTRÄK

Om vi antar att cykelvägar höjer säkerheten för cyklisterna, bör vi bygga

cykelvägar. Frågan är då: Använder cyklisterna dessa anläggningar?

I en undersökning i Lund har vi gjort vägvalsstudier för cyklister som

skall cykla från ett bostadsområde i norr in till centrum. Det finns i

princip två sätt att ta sig till centrum, antingen på blandtrafiknätet eller

på ett separerat cykelstråk. Tre undersökningar har gjorts, en före det

att stråket blev komplett, en efter kompletteringen och en efter att man

gjort en informationskampanj om cykelstråket.

Resultaten visar att användandet av cykelstråket har ökat efter komp-

lettering och informationskampanj
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Fig 13 Förändring av cyklisters vägval, fördelning mellan cykelstråk
och blandtrafiksystem.

Innan stråket blev komplett användes det av ca 8% av cyklisterna mellan

bostadsområdet och centrum. Efter komplettering steg andelen till ca

25% och efter informationskampanjen till 45%.
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Undersökningen visar att man kan flytta över cyklister från biltrafiknä-

tet till cykelvägnätet genom att bygga ett bra sådant. Detta kräver dock

dels att cyklisternainformeras om den nya cykelvägen, dels att denna

inte är nämnvärt längre än bilvägen.

7 AVSLUTNING

Cykeln som transportmedel har en mängd möjligheter. Den är snabb och

oberoende och förhållandevis billig. Den ger människor motion och kan

användas av de flesta friska människor.

Det som begränsar dess möjligheter är faktorer som olycksrisk, stöldrisk

OSV.

För att begränsningarna inte skall bli för stora krävs en bra planering av

de anläggningar som skall användas av cyklister.
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HUR SKALL VI GÖRA CYKELN SÄKRARE I TA'ToRT?

Företagsläkare Staffan Wollin, Statshälsan - Garnisonen, Stockholm

Docent Magnus Lind, Öron- Näsa-Halskliniken, Karolinska Sjukhuset,

Stockholm

CYKELSKADORNA ÖKAR

I Sverige dödas genomsnittligen ca 100 människor i trafiken årligen.

Närmare 10 000 kommer till vård årligen enligt inofficiella beräkningar.

Enligt färska siffror från Trafiksäkerhetsverket ökade både antalet

dödade och skadade cyklister 1983 jmf med 1982.

HUR FÅ ÖVERSIKT ÖVER "CYKELSKADEPANORAMAT"?

För att överskåda cykelskadorna, måste man studera olika källmaterial. I

annat fall riskerar man att få en snedvriden bild av uppfattningen av

cykelskadorna.

Skadeprofilen varierar och beroende av om man studerar dödade, svårt

skadade, lindrigt skadade eller väljer ut skadade som kommit till polisens

kännedom. Den officiella statistiken har stora kända brister. Norden-

toft - Odense, Danmark, anger t ex att endast 1% av de lindrigt skadade

cyklisterna som hamnade på Odenses sjukhusmottagningar var kända hos

polisen.

SKALLSKADAN DOMINERAR

I de flesta material dominerar skallskadan. I dödsskadematerial före-

kommer skallskadan i upp till 90%, huvudskadan var den direkt dödande i

75% av fallen. Bland svårt skadade cyklister är skallskadan fortfarande

dominerande, bland lindrigt skadade cyklister förekommer huvudskadan i

30-40% av fallen.
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Svårare skador mot huvudet kan ge bestående skada av hjärnvävnaden.

Det är därför särskilt väsenligt att skydda huvudet.

En cykelhjälm dämpar slag mot huvudet och minskar risken för hjärn-

skador.

ALKOHOL

Vid genomgång av ett material av 520 skadade cyklister, med en

enkätstudie i samarbete med trafiksäkerhetsverket, uppskattade 'man att

20% av de skadade var alkoholpåverkade. På natten mellan kl 21 och kl

06 var över 50% av de skadade cyklisterna alkoholpåverkade.

Alkoholpåverkade hade skallskador jämförelsevis oftare och skador mot

armar och ben jämförelsevis mer sällan. Detta kan förklaras av att

skyddsreflexen nedsätts av alkohol.
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REGLERING OCH MILJÖ

Leif Linderholm, Lunds tekniska högskola

Närmare tre fjärdedelar av de polisrapporterade cykelolyckorna inträffar

i korsningar. Orsaken är inte bara att många trafiksträmmar korsar

varandra utan också att det råder ett dåligt samspel mellan motorfor-

dons- och cykeltrafiken. Den främsta anledningen till det dåliga samspe-

let är skillnaden i hastighet mellan bilisterna och cyklisterna.

Att fordonshastigheterna i korsningen är av avgörande betydelse visar

bla en studie som vi gjort vid Institutionen för trafikteknik, LTH,

redovisad 1978 (1). Vi fann att olycksrisken för cyklister var ungeför tre

gånger högre i korsningar (ej signalreglerade) där medianhastigheten

översteg 30 km/h för motorfordonen i någon av tillfarterna jämfört med

om samtliga tillfarters medianhastigheter understed 30 km/h. En sänk-

ning av fordonshastigheterna i korsningarna skulle alltså ge stora trafik-

säkerhetsvinster för syklisterna.

Ett sätt att åstadkomma denna hastighetssänkning för motorfordonen är

att bygga gupp i korsningen. I Malmö har det av Trafiksäkerhetwerket

rekommenderade guppet för sänkning av hastigheten till 30 km/h byggts i

9 olika korsningar. Dessa har mellan ca 1 000 och 8 000 inkommande

Pe/ÅMVD. Medelhastigheterna för biltrafiken varierade mellan 19 och 33

km/h före tillkomsten av guppen. Efteråt låg medelhastigheterna mellan

13 och 16 km/h vilket motsvarar cyklisternas medelhastighet. Endast

15% av bilisterna körde fortare än 20 km/h. I tabell 1 redovisas antalet

cykelolyckor och det totala antalet polisrapporterade trafikolyckor före

resp efter införande av gupp i de 9 korsningarna (2).
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Tabell 1 Polisrapporterade trafikolyckor före resp efter införande av
gupp i korsningar. Korsningar med mellan 1 000 och 8 000
inkommande Pe/ÅMVD. (Personskadeolyckor inom parentes.)

    

Antal Antal olyckor Tidlár) Antal olyckor/år
kors- Före Efter FörelEfter Före Efter
ningar B-ClSamt- B-ClSamt- B-ClSamt- B-CISamt-

|liga lliga l lliga ;liga
l 1 .

9 16 |102 5 | 10 61,7I 18,2 2,3' 14,9 2,5: 4,9
(10);(21) nu (3) '1 (1,5: 3,1) (1.511,5)

l

  

 

 

 

 

Som framgår av tabellen har det totala antalet trafikolyckor per år

minskat med drygt 65%. Cykelolyckorna har däremot inte förändrats,

vilket främst beror på den stora ökningen av cykeltrafiken som skett

mellan före- och efterperioden. I Malmö stad har cykelolyckorna totalt

ökat med 50% mellan före- och efterperioden. Antalet i guppkorsningar-

na är för få för att man skall kunna dra några slutsatser, men den 50%-

iga ökningen återfinns ännu så länge inte.

I en av korsningarna gjordes riskstudier med den vid LTH utvecklade

konflikttekniken (3). Resultaten visade att riskerna för personskade-

olyckor minskade med ca 80%iför både bilister och cyklister efter

guppens tillkomst 1979. Enligt olycksmaterialet för de 9 korsningarna har

också motorfordonsolyckorna minskat med detta belopp medan cykel-

olyckorna, beroende på cykeltrafikutvecklingen och/eller den slump-

mässiga olycksfrekvensvariationen, ej förändrats.

En annan åtgärd som provats i Malmö är införande av stopplikt i

korsningars samtliga tillfarter. Denna åtgärd har genomförts i 10 olika

korsningar med mellan ca 1000 och 4000 inkommande Pe/ÅMVD.

Åtgärden har naturligtvis en kraftigt hastighetsdämpande effekt. Före

åtgärden var medelhastigheterna mellan 21 och 29 km/h i de olika

korsningarna. Olycksutvecklingen framgår av tabell 2 (2).
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Tabell 2 Polisrapporterade trafikolyckor före resp efter införande av
fyrgatsstopp i korsningar. Korsningar med mellan ca 1000
och 4 000 inkommande Pe/ÅMVD. Personskadeolyckor inom

  

parentesJ

Antal Antal olyckor Tid(år) Antal olyckor/år
kors- Före Efter Före |Efter Före Efter
ningar B-C'Samt- B-C'Samt- ' B-C'Samt- B-Clsamt-

[liga _liga li lliga |119a
i I | |

10 10: 111 0 | 5 57,2 | 17,4 1,7' 19,4 0 2,9
(9)1 (29) ' (0) l ' (1,61 5,1) i (0)

        

Med fyrgatsstoppen har olycksfrekvensen per år reducerats med 85% i

dessa korsningar och någon cykelolycka har ännu ej rapporterats efter

införandet. Beteendestudier visar dock (4) att en stor del av cyklisterna

inte respekterar stopplikten och ändrar över huvud taget inte sin

hastighet när de passerar korsningen. De känner sig förmodligen säkra

när praktiskt taget alla bilister stannar. Risken för att en olycka skall

inträffa är då mycket stor om_ en bilist inte stannar vid stopplikten

samtidigt som en cyklist anländer i konflikterande kurs. Studierna visar

att 52% av bilisterna stannar helt och 43% nästan, medan 5% ej stannar

för stopplikten.

Införande av gupp respektive fyrgatsstopp är exempel på billiga regle-

ringsätgärder som förbättrar trafiksäkerheten i korsningar. Hur stor

förbättringen är för cyklister är ännu osäkert men tendensen är klart

positiv. Åtgärderna upplevs också positivt av trafikanterna som gärna ser

att fler korsningar regleras på dessa sätt. Klagomål har dock inkommit

från boende på ökat buller och mer avgaser vid fyrgatsstoppen.

Vid stora korsningar med mycket trafik är trafiksignaler en vanlig

regleringsform. Olika nordiska studier visar att den totala olycksreduk-

tionen ungefär halveras med signalreglering. Studerar man däremot

effekten enbart för cyklister kan man i vissa studier hitta en klar

olycksreduktion medan andra visar en ökning. Detta innebär att signal-

funktionen och den geometriska utformningen kan ha stor betydelse för

utfallet. Ett nyss avslutat forskningsprojekt som jag varit projektledare

för bekräftar detta (5).
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I våra studier fann vi t ex att risken för en rakt fram körande cyklist i en

trefältig tillfart var ungefär 4 gånger högre omtillfarten var försedd

med separat högersvängande körfält jämfört med om sådan ej fanns.

Anledningen var att 75% av de rakt fram körande cyklisterna körde i det

högersvängsmarkerade körfältet. De kom då ofta i konflikt med mötande

vänstersvängande fordon, där bilisten förväntat att cyklisten skulle göra

en högersväng.

Vi fann vidare att en cykelbana bör anslutas i korsningen med ett målat

cykelfält intill körbanan för att därigenom förbättra samspelet mellan

trafikanterna (figur 1). Riskerna var nämligen 3 gånger högre för rakt

fram körande cyklister där cykelbanan är genomgående (figur 2). För

cyklister som färdas i fel riktning på en enkelriktad cykelbana är

olycksriskerna mycket höga (relativ risknivå :12). Detta beteende är

tyvärr inte ovanligt. I vissa av de studerade korsningarna kom 10% av de

rakt fram körande cyklisterna på fel cykelbana. Även på dubbelriktade

cykelbanor utsätter sig cyklisterna som färdas i "fel" riktning för lika

hög risk (figur 2).

\
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I I I | | 1 , |
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k'- :l ' ' i j '
: :g ' go_ 1 R=3

: ,

R=re1ativ risk

Fig 1 Cykelbana övergår 1 Fig 2 Genomgående cykelbana
cykelfält

Om cykelbanan ansluter i korsningen som ett cykelfält minskar dock

andelen vänstersvängande cyklister som utför stora svängen jämfört med
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om cykelbanan är genomgående. Men våra resultat tyder gå att risken

för de cyklister som ej utför stora svängen från cykelfältet är något

lägre än för de cyklister. som utför stora svängen vid genomgående

cykelbana. Orsaken skulle vara det dåliga samspel som råder mellan

trafikanterna då cykelbanan går "vid sidan" av korsningen. Jag vill dock

betona att denna riskjämförelse ej är signifikant bestämd. Men ett annat

riskfyllt beteende som kunde observeras vid genomgående cykelbana var

att många vänstersvängande cyklister, i stället för att utföra stora

svängen, körde diagonalt i korsningen från cykelbanans anslutning enligt

           

figur 3.

Å a .. : : : :
\ 5

I |

J _ _ _. _ ...D L_.____.

Fig 3 Diagonalkörning vid genomgående cykelbana

Våra resultat pekar alltså på större risker för cyklisterna då cykelbanan '

går separerad genom korsningen. Dessa resultat bekräftas även av en

ännu opublicerad undersökning som gjorts av Hans Ek vid KM i Stock-

holm. Han har sammanställt olycksmaterial från 1 365 korsningar med

följande resultat.
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Tabell3 Olyckskvoter i korsningar utan resp med separering av

cykeltrafiken (cykelolyckor/miljoner passerande fordon)

    

Cykeltrafikens Ej signalregl. Signalreglering Totalt:

Stor18k utan med utan med
sep. sep. sep. sep.

Liten 0,032 0,027 0,005 0,021 0,025

Medel 0,028 0,020 0,015 0,022 0,023

Stor I 0,027 0,047 0,026 0,026 0,028

Totalt 0,028 0,032 0,022 0,025

 

 

 

 

 

 

Vid både signalreglerade och ej signalreglerade korsningar är den genom-

snittliga olyckskvoten 14% högre då cykeltrafiken är separerad i kors-

ningen.

Införande av signalreglering i en korsning innebär en stor olycksreduktion

förutsatt att informationen från signalen och från andra trafikanters

beteende inte misstolkas eller uteblir. Ju fler "finesser" en trafiksignal

har utöver det traditionella tvåfasomloppet, desto större risk finns för

misstolkningar, särskilt från de oskyddade trafikanternas sida. Även den

geometriska utformningen påverkar informationsinhämtningen och infor-

mationsutbytet mellan trafikanterna. Olyckliga lösningar kan medföra

att nödvändig information helt uteblir med stora olycksfisker som följd.

Med andra ord är det inte självklart'att en signalreglering ger en

trafiksäkerhetshöjande effekt för cyklisterna.

VTI MEDDELANDE 414

 



24

Med utgångspunkt från resultaten i forskningsprojektet (5) kan man

rekommendera följande:

utforma den signaltekniska funktionen så enkel och lättförståelig som

möjligt

- undvik separat högersvängande körfält där cyklisterna är hänvisade till

körbanan

- undvik genomgående cykelbana och anslut i stället cykelbanan i ett

målat cykelfält

- undvik att dra dubbelriktade cykelbanor genom korsningar.
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VARFÖR FÅR VÅRA BARN INGEN CYKLISTUTBILDNING?

Krister Spolander, VTI

l SKOLANS SYN PÅ CYKLING

I skolans lärarhandledning i trafik - som är ett komplement till Lgr 80

och som kom förra året står det att cykeln är ett bra fortskaffningsme-

del. Den bullrar inte och den avger inga avgaser.

Men det står också där att detär farligt att cykla, speciellt för barnen.

En stor del av cykelolyckorna beror på att den betraktas som ett fordon

och därför blandas med biltrafiken. Det bästa sättet att öka trafiksäker-

heten för cyklister är att anlägga cykelbanor för att skilja biltrafiken

från cykeltrafiken.

Och så sägs det att det är viktigt att eleverna i undervisningen får

arbeta med cykeln, cykling och cykelvägar. De måste bli medvetna om

de stora riskerna cyklister utsätts för i trafiken. De måste lära sig både

att cykla på ett säkert sätt och hur man kan vidta trafiksäkerhetsför-

bättrande åtgärder för cyklister.

Detta är ju intressant som utgångspunkt för skolans trafiksäkerhetsarbe-

te. Perspektivet har gått fram och tillbaka under de senaste decennierna,

men vi kan nu se att man i det pedagogiska arbetet inte bara vill

förändra eleverna - och göra dem till bättre cyklister - utan också lära

dem hur man förändrar trafikförhållandena.

Fortfarande är barnen i centrum för skolans intresse, men inte enbart på

samma sätt som tidigare att de skulle 'anpassas till en given situation,

utan också att de ska läras hur man ändrar förhållandena så att de bättre

passar människorna.

Men det minskar inte nämnvärt behovet att lära barn hur man cyklar,

och senare hur man utöver den konsten i trafiken.
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2 BARN FÅR CYKEL TIDIGT
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Fig 1 Procent pojkar och flickor som kan cykla och har egen cykel

(7 år : ej börjat skolan)

Det här är resultatet från en undersökning vi publicerade förra året där

3 700 föräldrar från hela landet tillfrågades om barnens trafikförhållan-

den (VTI rapport 256/1983).

I femårsåldern kan 80% cykla, och det gör de på egen cykel. Och det gör

nästan allanär de börjar skolan. Ingen skillnad finns längre mellan pojkar

och flickor.

De får också använda sina cyklar.
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Fig 2 Platser som barnen får cykla till utan vuxens sällskap.

Procent barn som ensamma får cykla till respektive mål'
(övriga : får ej cykla ensamma + ej aktuellt att cykla till
respektive mål + ej svar).

Även 4-6-åringarna får använda sina cyklar rätt fritt. Ecempelvis får

hälften cykla själva till lekplatser, grönområden och lekkamrater.

Man får hoppas att denna cykling sker så bilfritt som möjligt...

Sannolikt är det så att det utbredda cyklandet utvecklats också därför

att det blivit fler skyddade cykelstråk i bostadsområdena.

HUR FÖRBEREDS BARNEN ATT CYKLA?

Det första är ju att lära sig balansera. Vi alla minns Väl våra mer eller

mindre smärtsamma övningar. Min far lärde mig och min bror att cykla

för länge sen på ett stort övningsfält i Uppsala. Mitt på det fältet stod

ett ensamt träd. Det gjorde ont.
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Nu för tiden verkar det vara vanligare att barnen lär sig själva.
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Fig 3 Hur barnen lärt sig cykla (balansera och manövrera cykeln).
Procent barn som lärt sig själva, av kamrater och syskon, och

av föräldrar.

Det gör mellan 40 och 50%. Och omkring hälften lärs av föräldrarna. Det

är troligen en överskattning eftersom siffrorna bygger på deras egna

uppgifter.

I och för sig beror väl siffrorna på att barnet en dag kommer hem och

säger: "Nu kan jag cykla". Stolt. Och det har det lärt sig, lånat en

kamrats cykel på gården, och övat.

Det är viktigt att barnen får en riktig träning att manövrera cykeln, att

styra, att bromsa effektivt, att balansera utan att hela uppmärksamhe-

ten går åt till det, utan att de också har kvar kapacitet för vad som

händer i omgivningen.

Så småningom börjar de ge sig ut i trafiken. Om inte förr, så sker det i

samband med skolstarten för många.

Då krävs något mycket svårare - att klara av biltrafiken.
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Vad gör skolandå?

I skolans lärarhandledning står i och för sig att man kan arbeta med

cykelträning på låg- och mellanstadiet. Man ger några exempel på

övningar med balansbräder på skolgården.

Och exempel där högstadieelever varit ute och övat vänster- och

högersväng med lågstadieelever i trafiken.

Men sen är det faktiskt inte mer. Jag tror inte att det förekommer

särskilt mycket cykelträning i skolan.

Men i skolans handledning står också att det är föräldrarna som har den

bästa möjligheten att lära barnen det viktigaste om cykel och cykling.

Vad gör då de när det gäller att cykla i trafiken?
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.Fig 4 Antal gånger under de senaste l2 månaderna som låg- och
mellanstadiebarnen övats i att cykla i trafik av sina föräldrar
(bas = samtliga barn)

Att verkligen ge sig ut och träna med barnen i trafiken är inte särskilt

vanligt - snarare är det ovanligt. Dessa siffror är sannolikt överskatt-

ningar; de bygger ju på föräldrarnas egna uppgifter.
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I och för sig är föräldrarnas gångtrafikträning inte mycket intensivare.

När har övningarna genomförts?
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Fig 5 Var och när de praktiska övningarna genomförts. Procent
barn som övats i olika sammanhang( bas : samtliga barn)

Uppenbarligen är särskild övningstid på cykel väldigt begränsad. Jag tror

att det är nödvändigare än i fråga om fotgängarträning som man lätt kan

öva i samband med annat. Men cykelträning, systematisk, krävernog mer

fasta förhållanden.

4 HUR SKA TRÄNINGEN SKE?

Till skillnad :från fotgängarträningen finns det inte särskilt mycket

forskning om cyklistträning, träningsmetoder osv. Det finns några

rapporter från England, och tex Danmark-varifrån man redovisar

positiva resultat.

Om vi får generalisera lite kategoriskt från fotgängarträningen skulle jag

vilja ta fram några viktiga punkter.
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Att klara sig i trafiken är en informationsbehandlingsuppgift som om-

fattar att upptäcka biltrafik, bedöma den informationen, fatta beslut och

utföra besluten.

Generallt har barn begränsad simultankapacitet. De har svårt att klara_

av eninformationsbehandlingsuppgift som kräver uppmärksamhet samti-

digt som de utför en motorisk uppgift.

Det innebär att de som fotgängare har svårt att samla in information om

omgivande trafik i t ex en korsning samtidigt som de närmar sig den.

Deras förmåga att med blicken söka av omgivningen är mycket större om

de står stilla.
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Fig 6 Procent som ser sig om
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Och det stora problemet för barn .som fotgängare är att lära sig så pass

systematiska och stabila sökrutiner att de upptäcker bilarna innan de ska

  

över.

BARNETS ÄLDER

O - 4 5 - 9 10 - 14

TITTADE INTE 82 62 37

TITTADE, MEN 10 29 48

UPPTÄCKTE INTE

UPPTÄCKTE, MEN 4 8 8

FELBEDÖMDE

    

z 2: 100 100 100

GRAYSON (1975)

Fig 7 En engelsk olycksanalys

Det här problemet är förmodligen ännu större när barnen cyklar. Då är

den motoriska uppgiften svårare - att hålla balans och manövrera, och

ännu mindre kapacitet blir över till uppmärksamhet. Dessutom är det

mycket svårare - eller i varje fall mindre naturligt - att stanna till i en

korsning innan man kör igenom den. De flesta cyklar igenom den. Även
om de minskar farten ställer det stora krav på förmågan att söka av,
bedöma och fatta beslut innan man rullar in i konfliktområdet i kors-

ningen.

Förr eller senare lär sig barn också detta.

Men vill man påskynda förloppet tror jag att det är nödvändigt med en

individuell träning av barnendär man inriktar sig på uppmärksamhet och
beslutsfattande.
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En modell kan exempelvis vara denna.

    

$ 0/9616?"

$ mm

  

Fig 8

Det viktiga är att öva beslutsfattande. Inte att se på hur andra gör, eller

fattar beslut.

De svåra situationerna är (1) när man kommer ut i trafiken, från

exempelvis ett skyddat område som trottoar, eller gård (2) när man

förflyttar sig i sidled och (3) när man korsar trafik. Och då är det

uppmärksamheten - sökrutinerna - som ska övas.

I den här modellen kör barnet först -annars går det ju inte att Öva

beslutsfattande. Föräldern ligger bakom, snett utåt för att skydda det,

och kan observera hur barnen gör, geiråd osv.

VTI MEDDELANDE 414



35

Jag ser framför mig en viktig uppgift för skolan-att entusiasmera

föräldrarna till detta. Ge dem råd, instruktioner om hur träningen ska

läggas upp, när man kan börja, vilka situationer den kan omfatta och

Vilka färdigheter som ska övas.

Då måste man diskutera trafikfrågor med skolan. Gör man det?
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Fig 9 Antal gånger de senaste 12 månaderna som barnens föräldrar
diskuterat trafiksäkerhetsfrågor med andra föräldrar och med
förskole- respektive skolpersonal. Procent barn vars föräldrar
diskuterat olika antal gånger.

Vad är det man diskuterar?
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Fig 10 Vad diskussmnerna foraldrar smsemellan och med forskole-
respektive skolpersonal handlat om. Procent barn vars föräld-
rar diskuterat olika trafiksäkerhetsfrågor.
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Det är inte särskilt mycket cyklistutbildning. Det är en sak för skolan att

rätta till. Fotgängarträningen är det viktigaste i förskolan, och kanske på

lågstadiet, i alla fall i början. Men sen är det cyklistträningen som man

ska ta fram - på låg- och mellanstadiet.

Har föräldrarna tid?

   

FÖRÄLDRARNA: BARNETS ÅLDER

ENA ANDRA 4 - 6 10 - 12

HELYRKE - S 7

DELYRKE - 2 4

ANNAT - 1 2

HELYRKE ' HELYRKE 16 21

DELYRKE HELYRKE 46 44

STUDIER HELYRKE 3 5

HEMMA HELYRKE 24 15

ÖVRIGT 3 2

SUMMA % 100 , 100

Figll

Ja, de allra flesta.

Vem är det som är aktiv?
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Fig 12 Person som utbildat barnet i att cykla i trafik. Procent barn
som fått muntlig undervisning eller praktisk övning av
modern, fadern eller båda (av dem som fått cyklistutbild-
ning).

Det är modern, men det är hon ännu mera när det gäller fotgängarutbild-

ningen. Här ser man åtminstone till fäderna. Men de måste sättas fart på

mera - trots att nästan alla, 97-98% är heltidsarbetande.

Jag tror att man måste pröva nya vägar. Många anspråk ställs på

föräldrarna- rent allmänt ska de ge barn en bra fostran och erbjuda

stimulerande uppväxtförhållanden. Och det är ofta svårt nog. Dessutom

ska de skydda barnen för trafiken. Genom att utrusta bilen med

skyddsanordningar, genom att skaffa reflexer, genom att engagera sig i

det lokala arbetet att få bättre trafikmiljö för barnen, genom att trjäna

barn till fots, genom att skaffa dem cykelhjälmar, genom att inte skaffa

cykel för tidigt, och när de gör det skaffa en riktig cykel och hålla den i

trafiksäkert skick.

Och dessutom cykelträna.

Frågan är om den enskilde föräldern klarar av allt detta. Även om inte

allt sker på en gång.

Jag tror att man ska närma sig föräldrar som grupp. Det finns ju

naturliga grupper i förskola, skola, grannskap som gemensamt skulle

kunna ta ansvar för barnens trafiksäkerhet, och dela upp arbetet.
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En annan idé skulle vara att fortsätta med Barnens Trafikklubb i form av

Barnens Cykelklubb från 6-7-årsåldern exempelvis.

Till slut.

Kan man cykla för mycket?

På 1800-talet trodde britterna det.

Men vi vet att cykling 'ar ett fantastiskt sätt att ta sig fram på -för

både barn och vuxna. Om det kunde göras säkrare.
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Cykelstier hhv.39cykelfelter
_- En vurdering af den ulykkesforebyggende Virkning
givet ud fra fem danske undersøgelser '

iorskere i Rådet lor Traliksikkerhedslorsknings sekretariat

 

Denne artikel vil alene omhandle trafiksikkerhedsmaessige problemer for
cykel- og knallerttrafikken i byområder. Der vil indledningsvis blive givet
en størrelsesorden på trafikulykkerne, og siden vil der blive gennemgáet
den ulykkesforebyggende effekt af dels cykelstier, dels cykelfelter. Re-
sultateme vil blive opdelt efter forholdene i kryds og forholdene pá straek-
ninger.

 

Ulykker med cyklister og
knallertkørere udgør et vac-
sentligt problem isaer i by-
omrâder. I 1982 kom der
'éksempelvis 3.782 trafikan-
ter af denne type til skade.
Det drejer sig om 42% af
samtlige tilskadekomne i
byomrâder. Såvel antallet
som andelen af tilskadekom-
ne cyklister og knallerkøre-
re i byer har varet nogen-
lunde konstant i de sidste år
jf. tabel l.

Selvom den overvejende del
af ulykkerne med cyklister
og knallertkørere i byer tin-
der sted i kryds if. tabel 2,
så har indsatsen for at fore-
bygge ulykker varet mest
ihaerdig på straekninger;
først blev det anlagt cykel-
stier og siden er disse blevet
suppleret med cykelbanerl.

   

år/ 1980 1981 1982

tilskadekomster

cyklister og
knallertkørere 4193 (41%) 3753 (41 %)' 3782 (42%)

andre '

trafikanter 6089 (59%) 5471 (59%)* 5166 (58%)

l alt 10282 (100%) 9224 (100%)' 8948 (100%)

 

- *) Definitionen af lettere tilskadekomne er aendret per 1. januar 1981, så-
ledes at lettere tilskadekomst efter denne dato alene er en betegnelse'
for pádragelser, der kraever egentlig laegelig behandling.

Tabel 1. Antallet af tilskadekomne trafikanter i byer fordelt på är og trafi-
kantkategori.

 

trafikantkategori/
kryds og straekning

cyklister knallertkørere

 

kryds 1247( 58%) 708( 56%)
straekninger 900( 42%) 563( 44%)

l alt 2147 (100%) 1271 (100%)

 

Tabel 2. Antallet af tilskadekomne cyklister og knallertkørere i byer i

1982 fordelt pá kryds og strakninger. (Der er set bort fra b|.a. krydsnings-
ulykker pá straekninger og ulykker i jernbaneoverskmring).
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Straekninger
Effekten af traditionella cy-
kelstz'er er behandlet i tre
undersøgelser (Jørgensen år
Rabani, 1969), (Jørgensen &
Herrstedt, 1979) og (Laurit-
zen, 1982). Figur 1 viser en
traditionel cykelsti.

I den ;eldste af de naavnte
undersøgelser er der foreta-
get en sammenligning af '
ulykkesbilledet på 5,4 km
gadestraekning i København
med cykelsti og 3,4 km
uden. Her er der således ta-
le om et »med-uden« pro-
jektdesign.
Ulykkerne, der er analy-

seret, er fra ârene 1965-67

og er opdelt i cyklistulykker

og andre ulykker. Knallert-
kørere skulle på davmrende
tidspunkt køre på køreba-
nen sammen med den øvri-
ge motoriserede trafik, un-
dersøgelsen udsiger derfor
ikke noget specifikt om cy-
kelstiers indflydelse på knal-
lertkørerulykker.

Straskningsulykkerne er
sat i relation til trañkmxng-
den på gaderne, og i tabel 3
ses såvel ulykkestal som
-frekvens for cyklister og
andre trafikanter på'strzk-
ninger fordelt på gader med
og uden cykelsti.

Det ser først og fremmest
ud til, at ulykkesfrekvensni-
veauet generelt er højere på
de udvalgte gader uden cy-
kelsti i forhold til gaderne
med. Dette forhold er der
ikke taget højde for ved be-
regningen af en forventet
»besparelse« i ulykkesrallet
med cyklister på straeknin-
ger som følge af anlaggelse
af cykelsti. Denne besparel-
se udregnes til at udgøre 20
cyklistulykker per år på de

' f. 2.. - ' r' :a .'
.. ...Jula - mammas.. us,

 

Figur 1. Traditional cykelsti udført med kantsten såve! til kørebane som
til fortov. (østerbrogade i København mod syd ved Gustav Adolfsgade).
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ype/ med cykelsti uden cykelsti

astype antal frekvens antal frekvens

tulykker 35 3,32 99 8,46
ulykker 194 5,21 166 6,31

229 4,79 265 6,97

 

:nsen & Rabani, 1969).

3. Ulykkesantal og -frekvens på streekninger mellem kryds fordelt
<1istulykker og andre ulykker, hvor ulykkesfrekvensen er ufykker per

aretøjskm.

lgte gader eller 30% af
stulykkestallet på
(ninger.

:t viser sig at gaderne
cykelsti har en mindre

:l af cyklistulykker på
:ninger mellem køre-
, der bevzger sig i
ne retning, end gader
l cykelsti, 31% mod
. Endvidere konklude-
let i undersøgelsen, at
rne uden cykelsti rum-
19 ulykker, hvor cykli-
rammer parkerede bi-
;pecielt døre der åbnes,
s gaderne med cykelsti
rummer 2 af den slags
ker. Endelig finder
også en lavere frekvens
ndre ulykker på gader
cykelsti i forhold til ga-
iden.
indersøgelsen fremgår
kke, hvilke trafikarters

karbejde, der indgår i
kesfrekvensberegnin-
e, eller hvilke udtryk
:ksponering der er an-
Lt.

: resultater, der angi-

ves i den äldre undersøgel-
se, støttes af en senere un-

dersøgelse fra 1979. Pro-
jektdesignet er det samme,
idet der er tale om et »med-
uden« forsøg, altså en un-
dersøgelse af ulykker på to
gadetyper (i København),
én med cykelsti og en uden.
Her er således ikke tale om
noget eksperiment af typen
»før-efter« på det samme
gadenet. '
Denne undersøgelse for-

udsatter, at de to grupper
af gader er sammenligneli-
ge. Dette er ikke muligt at
se naermere på, bl.a. fordi
der ikke er betragtet ulykker
uden cyklister og knallert-
kørere.
Behandlingen af trafik-

mzngdernes betydning for
risikoforholdene er her no-
get mere detaljeret, idet fx
cyklistulykkerne sattes i re-
lation såvel til cykeltrafik-
mängden som til biltrafik-
mängden.
Denne undersøgelse rum-

mer også udsagn om knal-

 

med cykelsti

 

:ype/ uden cykelsti
estype antal frekvens antal frekvens

;tulykker
min. bilkm 386' 0,06 420 0,18

;tulykker

min. cykelkm 386 0,75 420 1,10

ertulykker

min. bilkm 884' 0,13 476" 0,20

artufykker

mill. knallertkm 884 3,37 476 3,39

 

eraf 115 ulykker med både en cyklist og en knallertkører.
eraf 32 ulykker med både en cyklist og en knallertkører.
ørgensen & Herrstedt, 1979).

4... Ulykkesantaf og -frekvens pá straekninger mellem kryds fordelt
(kker med en cyklist impiiceret hhv. med en knaHertkører implice-

rorrulvkkesfrekvensen er ulykker per 10° cykel-, knaHen- eller bil km.
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lertkørernes forhold, idet

knallertkørere i undersøgel-
sesperioden skulle køre på
cykelstien, hvis andet ikke
var angivet. Endelig skal det
navnes, at der i undersøgel-
sen indgår ulykker fra peri-
oden 1972-75, og at i alt 399
km vej indgår, hvoraf de
279 km er med cykelsti.
Tabel 4 viser såvel ulyk-

kestal som -frekvens for
cyklister og knallertkørere
på strzkninger fordelt på
gader med og uden cykelsti.

Ud fra tabel 4 konkluderes
det, »at cykelstier på straek-
ninger har en gunstig virk-
ning for cyklister, idet
uheldstallene rundt regnet
halveres, mens den gunsti-
ge Virkning for knallertkø-
rere ikke er helt klar og i
hvert fald betydeligt mind-
re end for cyklister«.
Som det ses af tabellen

fremkommer uklarheden,
mht. hvor gavnlig en cykel-
sti er for knallertkørere, af
at man ikke opnår nogen
naevnevmrdig ändring i
ulykkesfrekvensen, når
man relaterer knallertulyk-
kerne til knallerttrañkken,

mens man får et fald i ulyk-
kesfrekvensen ved at relate-
re til biltrafikken.
Undersøgelsen konklude-

rer endvidere, at parkering
ikke synes at have vaesent-
lig betydning, hvor der er
cykelsti, mens parkeringen
er af nogen betydning (for
ulykker) for cyklister og
knallertkørere, hvor der ik-

ke er cykelsti.
Endelig berøres effekten

af cykelstier i et kursusar-
bejde fra Danmarks tekni-

1982). Forfatteren har ved
anvendelse bl.a. af data-
samlingen fra den tidligere
reference (Jørgensen år
Herrstedt, 1979) søgt at be-
lyse eventuelle forskelle i
cyklisters risikoforhold i
Københavns kommune fra
perioden 1972-75 til perio-
den 1979-81.
På fem gader er der imid-

lertid anlagt cykelsti eller
etableret cykelfelt mellem
de to ovennaevnte perioder,
og ulykkestallene anvendes
i et lille »før-efter« studie af
de aendrede risikoforhold i
den forbindelse. Tabel 5 vi-
ser cyklistulykker per mill.
cykelkm på gaderne før
hhv. efter anlaggelse af cy-
kelsti.
Mens der ser ud til at vx-

re et markant fald i fre-
kvensen af straekningsulyk-
ker med cyklister, så finder
man kun en tendens til et
fald, når man ser på. det
samlede ulykkestal, der alt-
så også omfatter cyklistu-
lykker i underordnede
kryds.

Ulykkerne er kun sat i rela-
tion til cykeltrafikarbeidet,
der i øvrigt er steget vae-
sentligt fra den første peri-
ode til den anden. I oven-
stående beregninger er der
derfor ikke taget hensyn til
et fald i biltrafikken på nx-
sten 10%, der ifølge under-
søgelsen er sket i det sam-
me tidsrum. Da cyklister
for det meste bliver kørt
ned af biler, må dette fald
antages også at have betyd-
ning for aandringer i ulyk-
kesfrekvensen; en hensyn-
tagen hertil vil givet mind-

  

ske Højskole (Lauritzen, ske de fundne effekter.

ulykkestype/ alene ulykker sável pá
periode straekningsulykker straekninger som i

underordnede kryds

antal frekvens antal frekvens

før (1972-75) 20 1,1 7 32 1,88
efter (1979-81) 5 0,26 21 1,11

 

(Lauritzen, 1982).

Tabel 5. Ulykkesantal og -frekvens for gader i perioderne 1972-75 09
1979-81, hvor der er anlag cykelsti i meflemperioden. Frekvensen er be-
regnet som antal ulykker per min. cykelkm.



 

Figur 2. Cyke/bane. (Randersgade i København mod nord ved GI. Kalk-
branderivel). "

De tre naivnte undersø-
gelser har samstemmende
resultater vedrørende virk-
ningen af cykelstier på
strzkninger på starkt trafi-
kerede gader i København
på frekvensen af cyklist-
ulykker. .

I Jørgensen år Herrstedt,
1979, er det vanskeligt at
påvise nogen gunstig virk-
ning for knallertkørere,
men omvendt er det ikke
noget der tyder på, at cykel-
stier på strakninger har no-
gen forvarrende effekt på
frekvensen af knallertkører-
ulykker. Vedrørende andre

' ulykker (uden tohjulere)
kan der ikke i den mldste
undersøgelse direkte påvi-
ses 'nogen sammenhzng
mellem cykelsti og disse
ulykkers frekvens.
Der findes så Vidt vides

ikke tilsvarende undersøgel-
ser af den forebyggende
Virkning af cykelbaner på
Straekninger på bygader på
cyklist- eller knallertkører-

ulykker. Figur 2 viser en cy-
kelbane på en gadestraek-
ning.

Kryds
De tre tidligere referencer
indeholder alle undersøgel-
ser af effekten af cykelsti z'
forbindelse med forskellige
krydsudformninger. Endnu
to undersøgelser skal belyse
ulykkesproblematikken i
kryds (Engel 81 Thomsen,
1983), (Stadsingeniørens
Direktorat, 1983). Her dre-
jer den sidste undersøgelse
sig bl.a. om effekten af cy-
kelfelter i kryds.

I Jørgensen & Rabani,

1969, hvis forsøgsdesign og
-udstrzekning allerede er
gennemgået, er det ikke spe-
cifz'ceret på hvilken måde cy-
kelszz'en z'ndgår i krydsudfor-
mingerne. Der er således
blot_ tale om kryds på gader
med hhv. uden cykelsti. I
tabel 6 ses ulykkestal og
-frekvens for cyklister og
andre trafikanter i 'kryds

 

gadetype/ med cykelsti

fordelt på bygader med og
uden cykelsti.

Her ser det ud til, at ulyk-
kesfrekvensen generelt er
lidt højere i kryds på gader
uden cykeISti i forhold til
gader med.
Man finder hverken for

cyklister eller andre trafi-
kanter nogen forskel i ulyk-
kesfrekvensen i kryds for
gader med hhv. uden cykel-
St).

Ses specifikt på typen af
cyklistulykker i kryds med
hhv. uden cykelsti, findes
der dog vaesentlige forskel-
le. Således er andelen af
ulykker, hvor en svingende
bil rammer en ligeudkøren-
de cyklist, højere i kryds
med cykelsti end i kryds
uden, omkring 50% mod
30%. Andelen af cyklist-
ulykker, hvor begge parter
kører i samme retning og
ved tvaerkollisioner, ser

omvendt ud til at vare
mindst i kryds med cykel-
sti. Cyklisters problemer i
kryds er således forskellige
afhzengig af, om der er cy-
kelsti eller ikke.

I Jørgensen 81 Herrstedt,
1979, hvis forsøgsdesign og
-udstrzkning også er naevnt
i det foregående, er man gå-
et mere nuanceret ind i
krydsproblematikken, idet
der er set separat på ikke-
sz'gnalregulerede trevejkryds
hhv. Signalregulerede fire-

vejskryds. Baggrunden for
udvaalgelsen af disse typer
er, at de er de hyppigst
forekomne. I forbindelse
med de ikke-signalregulere-
de trevejskryds er der diffe-
rentieret på, om en eventu-
el cykelsti er ført frem til
krydset eller ført igennem
krydset på tvaers af sidega-
den.

I forbindelse med de sig-
nalregulerede firevejskryds
er der set på om cykelstien
er ført frem til krydset eller
om den er afkortet.

Ikke-signalregulerede
treveiskryds
Først skal der ses på forhol-
dene i z'kke-szgnalregulerede
trevejskryds. Et studie af
ulykkestaetheden (ulykker
per kryds per år) anvendes
som baggrund for et ud-
sagn, hvor en fysisk tvzr-
regulering i kryds bl.a. vha.
cykelsti er til gavn før cyk-
listerne, mens den samme

positive vzrdi for knallert-
kørere er mere tvivlsorn.
Herefter ses der bl.a. på
ulykkesfrekvensen for hhv.
cyklister og knallertkørere i
gruppen af kryds med en
eller anden fcrm for fysisk
tvzrregulering jf. tabel 7. I
det valgte udtryk for trafi-
kanternes trafikarbejde ind-
går såvel tohjulernes som
modparternes trafikmzng-
de. I figur 3, 4 og 5 er vist

  

uden cykelsti
ulykkestype antal frekvens antal frekvens

cyklistulykker 72 4,34 101 4,06

andre ulykker 215 3,67 245 4,37

i alt ' 287 3,82 346 4,28

  

(Jørgensen & Rabani, 1969).

Figur 3. Ikke signa/reguleret treve/'skryds uden cykelsti, men med over-
kørsel. Type '7 i tabe/ 7. (Strandboulevaiden i København mod syd ved

Vei/egade).

Tabel 6. Ulykkesantal og -frekvens i kryds fordelt pá cyklistulykker og an-

dre ulykker, hvor ulykkesfrekvensen er udtrth som uiykker per kryds per

är per 105 køretøjskm.
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gur 4. Ikke signa/reguleret trevejskryds med cykelsti afbrudt ud for si-
gaden. Type 2 i tabe/ 7. Det ska! bemaerkes, at der pa' bil/edet burde
we Veeret en overkørsel. (Ryvangs Allé 1 København mod nordvest ved
:bas/(sval).

e tre typer af krydsud-
rmning, der indgár i ta-

el 7.

de i alt fire undersøgte ty-
per trevejskryds at vzlge
krydset med cykelsti, hvor

  

ydstyper/ type 1 type 2 type 3 ulykker

ykkestype i alt

rk'listulykker 0,30 0,16 0,16 44
iaiiertkørerulykker 0.22 0,31 0,77 1 10

 

ørgensen & Herrstedt, 1979)

abel 7. Ulykkesfrekvenser for cyklist- hhv. knailenkørerulykkeri forskei-
;e udformninger af ikke-signalregulerede trevejskryds, hvor ulykkesfre-
/ensen er ulykker sat i relation til báde cykel-, knaHert- og biltrafikken.

)et ses, at trevejskrydsene
u er opdelt i tre typer,
voraf de to sidste har cy-
elsti. FOr cyklisternes ved-
ommende er derikke no-
en forskel på ulykkesfre-
vensen i de tre krydstyper.
)et ser ud til at vaare uden
etydning, om cykelstien er

art på [mars forbi sz'degaden
:ype 3), eller om den ajbry-
'es inden sidegaden (type 2).
"or knallertkøreres ved-
:ommende er ulykkesfre-
;vensen veesentligt_ højere _i
;ryds med cykelstien ført
lå tvaers (type 3) sammen-
lgnet med de to andre
:rydstyper. Skal man tage
Lensyn til begge trafikant-
ategorier, angives det at
'äre hensigtsmaessigt ud af

denne er afbrudt ud for si-
degaden.
Engel og Thomsen,

1983, har også behandlet
forholdene i ikke-signalre-
gulerede trevejskryds. Fi-
gur 6 viser, at det er valgt
at føre cykelstien på tvzrs
af sideveien samtidig med,
at cykelstien er forskudt.
Hensigten er at skabe en
venteplads for svingende
bilister, hvorfra de har bed-

re overblik over cykelsti og
fortov inden. de svinger.
Ved udformningen af kryd-
sene er der iszer tänkt på
forebyggelse af ulykker i si-
tuation 312, ligeudkørende
(tohjulere) mod højresvin-
gende (bilister).

Otte kryds er blevet om-
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Figur 5. Ikke signa/eregu/eret treve/skryds med cykelsti ført på tvaers ved

sidegaden. Type 3 i tabe/ 7. (østerbrogade i København mod nord ved I.

E. Ohlsensgade).

bygget som vist på figur 6
som et led i et større trafik-
saneringsprojekt, der er
gennemført på østerbro i
København (se DV nr. 7,
8, 9, 10 og 11/12, 1983).
Det har ikke veeret muligt,
at påvise nogen effekt af
den viste ombygning på det
samlede antal cyklist- og
knallertkørerulykker.

Idet der differentieres på
hhv. cyklist- og knallertkø-
rerulykker, ñnder man
imidlertid, at der er sket et

Väsentligt fald i ulykker
mellem knallertkørere og
biler, samtidig med der er
sket en stigning i ulykker
mellem cyklister og biler.
Der skal gøres opmaarksom
på, at dette resultat meget

  

vel kan vare afhzngig af
det valgte udtryk for trafik-
ken, der indgår i risikobe-
regningerne. I tabel 8 ses
ulykkestallet og -frekvensen
for hver afde to trafikantka-
tegorier i de otte kryds. Ef'-
terperioden er her udvidet
til at omfatte 4 år.
Man kan her se, at den

saerlige konstruktion af cy-y,
kelstien ikke umiddelbart
kan siges at have haft no-
gen forebyggende effekt
mht. ulykker i situation
312.

I fire andre kryds på sam-
me gade er cykelstien ført på
[men af sidegaderne uden az
were forskudz (type 3 i un-
dersøgelsen fra 1979). Per i
tiden var cykelstien afbrudt

Figur 6. Ikke signa/reguieret treve/'skryds med forskudt cykelsti pá tvaers
af sidegaden. ('østerbrogade i København mod nord ved Århusgade).
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krydstype/ før efter
uiykkestype antal frekvens antal frekvens

cykiistuiykker 0 (0) O 3 (1) 2,64

knailertkøreruiykker 5 (2) 5,25 1 (1) 1,07

 

( )Tailene i parentes angiver antaliet af ulykker, der har fundet sted i si-
tuation 312.

(Engel & Thomsen, 1983).

Tabei 8. Uiykkesantal og -frekvens i kryds fordeit pá cyklist-hhv. knaliert-
køreruiykker før og efter etablering af forskudt cykelsti på tvaers af si-
degaden.

ud for sidegaden. I den for-
bindelse kan det oplyses, at
det i disse kryds ikke er
sket nogen ulykker i situati-
on 312 i projektets før-peri-
ode, mens der er sket to i

efter-perioden, én med en
cyklist og én med en knal-
lertkører.

På to andre gader, der ind-
gik i samme forsøg, er der
etableret hhv. cykelsti og

laggelsen afcykelfelt hhv. -
sti er sket i alt 4 ulykker i
situation 312, 2 i forbindel-

se med cykelfelt og 2 i for-
bindelse med cykelsti. Alle
4 ulykker involverede knal-
lertkørere. Der var ikke
sket sådanne ulykker i disse
kryds i før-perioden.

Etableringen af cykelsti
hhv. cykelfelt ført på tvars
ved sideveje (forskudt og
ikke forskudt) viser ikke

Ser man på tabel 5 med
tal fra Lauritzen, 1982,
fremgår det indirekte, at an-
tallet af cyklistulykker i
kryds med underordnede
gader ikke er aandret efter
anläggelsen af cykelsti på
de fem gader. Det fremgår
ikke af undersøgelsen, hvilken
udformnz'ng krydsene har
mhz. cykelszien.

Signalregulerede
ñreveiskryds
I Jørgensen & Herrstedt,
1979, har man ved behand-
lingen af signalregulerede
ñrevejskryds isaer haeftet sig
ved, om cykelszien erfør: helt
frem til krydser, eller er af-
korzet er szykke derfra. Uden
at tage hensyn til trafik-
maingderne i krydsene er
der foretaget en relativ for-

deling af ulykkestyperne i
de to krydsudformninger
for cyklister og knallertkø-
rere if. tabel 9. Figur 7 og 8
viser de to typer af krydsud-
formninger, der indgår i ta-
bel 9.
Mens ulykkesmønstret

for cyklister synes uafhsen-
gig af krydsudformning, er
ulykkesmønstret for knal-
lertkørere stzrkt afhzengigt.
Ulykker i kryds mellem li-
geudkørende knallertkørere
og højresvingende bilister
(situation 312) er domine-
rende i kryds med fremført
cykelsti, mens denne ulyk-
kestype slet ikke er fore-
kommet i de observerede
kryds med afkortet cykelsti.
I analysen af risiko i ikke-
signalregulerede trevejs-
kryds blev der valgt et ud-

    

.-fe1t° I begge malde er der . , krydstype/ cykiistuiykker knaliertkøreruiykker
tale om straeknmger uden nogen gunstig effekt pa mykkestype krydstype krydstype

*signalreguleringeg og cy- cyklist- og knallertkører- 1' 2" 1.' 2"'
kelfelt hhv. -sti er ført på ulykker. i situation 312. 510 41% 47% 18% 45%
tvaers af srdegaderne som 1 For51gtigt kan det antydes, 312 13% 12% 42% 0%
undersøgelsen fra 1979. at der tvartimod kan vaere 410 13% 12% 15% 9%

Ulykkesmaterialet er så tale om en genererende ef- 322 15% 12% 10% 0%

spinkelt, at det ikke er mu- fekt, hvad angår disse ulyk- andre 18% 17% 15% 46%
ligt at differentiere resulta- ker. lait '100% 100% 100% 100%
terne for cykelfelt og cykel- Hvad angår den forskudte Antal ulykker 54 17 113 11

 

cykelsti på tvxrs af sidega-
den er der en svag antyd-
ning af, at denne konstruk-
tion skaber forbedrede for-
hold for knallertkørere ge-
nerelt, dog ikke specielt for
situation 312.

Sti. Der kan heller ikke på-
vises nogen aendring i fre-
kvensen af cyklist- hhv.
knallertkørerulykker som
følge af etableringen af dis-
se faciliteter. Det skal dog
bemarkes, tat der efter an-

' Fremført cykelsti

Afkortet cykelsti

(Jørgensen & Herrstedt, 1979).

Tabel 9. Cyklist- og knailertkøreruiykker fordelt pá uiykkestype og kryds-

type. -

_,,nuwnuagsllnllnllgwl,-' I!
§52 .v 1 _ :I: 1.- :5;:-

xnggg ut »tå-II* i w

   

Figur 8. Signalregu/eret firevejskryds medafkonet cykelsti. Type 21' tabelFigur 7. Signalregu/erer firevejs'rryds med fremførr cykelsti. Type 1 i :3- p
9. (østerbrogade i København mod syd ved Triang/en).be/ 9. (øsrervoldgade i Københa/n mod nord-øst ved Kronprinsessega-

de).

VTI MEDDELANDE 414



 

ligur 9. Signalregu/eret fireveiskryds med afstribet cyke/fe/t i for/engel-
e af fremførr cykelsti. (Strandvejen i København mod syd ved Ryvangs
JIé).

ryk for trafikanternes trafi-
:arbejde i krydsene, hvori
ndgik såvel tohjulerne som
nodparternes trafikmzng-
le. I analysen af risiko i sig-
Lalregulerede ñreveiskryds
tar man vgeret mere usikker
'ed valg af eksponeringsud-
ryk. Det forventede ulyk-
:estal for hhv. cyklister og
:nallertkørere i de to kryds-
yper er udregnet, idet risici
ntages at vaere ens, og der
r anvendt tre alternative
ksponeringsudtryk. Disse
'rupper af førventede ulyk-
er er dernaest sammen-
.oldt med de observerede
:.lykkestal.
Vedrørende forholdene

ar cyklister så finder man
.els ensartede resultater ved
nvendelsen af de tre for-
kellige eksponeringsmål,
.els ens ulykkesfrekvens i
.e to -krydsudformninger.
inalysen af ulykkestyper
hv. ulykkesrisiko peger så-
:des på, at man i signalre-
ulerede ñrevejskryds kan
fkorte cykelstien eller lade
zere, uden at det har nogen
etydning for cyklisternes
kaerhed.
Vedrørende forholdene

ar knallertkørere er det he-
: mere kompliceret. Man
'ar forskellige resultater af-
raingig af hvilke ekspone-
ingsmål, man anvender. I
ndersøgelsen vazlges det at
egge mindst vagt på det

ene afvigende resultat og
istedet at- se på de to sam-
stemmende. Herefter finder
man, at den afkortede cykel-
sti ser ud til at vare langt
mindre farlig for knallertkø-
rere end den fremførte.

Til resultaterne af denne
undersøgelse vedrørende
signalregulerede firevejs-
kryds med fremført alterna-
tivt afkortet cykelsti skal
det nzvnes, at Engel år
Thomsen, 1983, bl.a. omta-

ler effekten af et trafikstyret
signalanlag i et svagere tra-
fikeret ñreveiskryds på
østerbro i København. I
samme kryds blev etableret
fremført cykelfelt på den
ene gade, og i treårsperio-
den derefter skete der en
312 ulykke med en cyklist,
der kom kørende fra det
fremførte cykelfelt og en
høiresvingende lastbil. Det
var ikke sket nogen ulykker
af den type før krydsets
aendring.
Også andre steder i Kø-

benhavns kommune er der
eksperimenteret med for-
skellig krydsudformning, til
forebyggelse afulykker med
cyklister og knallertkørere.
I et notat fra Stadsingeniø-
rens Direktorat er der focu-
seret på effekten af cykelfel-
[er på mars i szgnalregulerede
kryds. Da alle benene i
kryds kun sizldent har sam-
me udformning, er der set

VTI MEDDELANDE 414

.. ._._ 1; V .-5 win.- Åa
i ...4 .1.mufmw-M/-Mtv nwmmlsmåá! .

Figur 10. Signalregu/eret fireve/'skryds med afstribet cyke/fe/t i for/een-
ge/se af afkorret cykelsti. (Fredensgade i København mod nord-vest ved

B/egdamsvej).

på tz'lfarter. Undersøgelsen
omfatter således i alt 65 til-
farter fordelt på 17 kryds. I
tabel 10 ses fordelingen af
tilfarter på tre forskellige
slags cykelfelter, og det skal
bemarkes, at 41 tilfarter er

uaendrede. I figur 9, 10 og
11 er vist de tre typer afcy-
kelfelter, der indgår i tabel
10.
Der er i undersøgelsen ik-

ke taget højde for eventuelle
andringer i trafikmaengder-
ne. Til gengeeld er etableret
en kontrolgruppe som ud-
gøres af de 41 uzndrede til-
farter. Denne gruppe er sat
til at tumme den generelle
ulykkesudvikling i krydse-
ne.
Efter en omregning aftabel-
lens tal til antal ulykker per

tilfartsmåned, dvs. ulykker
per tilfart multipliceret med
antal måneder indgående i
forsøget, finder man at
ulykkesudviklingen näppe

er forskellig for de fire
krydstyper. Ingen af cykel-
felterne kan altså siges at ha-
ve en gunstigere Virkning
på cyklistulykkerne end de
tidligere forhold reprasen-
teret ved de uzendrede tilfar- '
ter.

I denne undersøgelse er
der tillige set på udviklin-
gen i ulykkestyper i tilfarter
med hver af de tre typer cy-
kelfelter. Ses specifikt på
ulykker i situation 312 og
410 (ligeudkørende tohjuler
mod venstresvingende bil) i
forhold til andre ulykkesty-
per, kan det ikke påvises, at

 

Figur 11. Signalregu/eret fireve/skryds med b/át cykelfelt. (Oslo Plads i
København mod syd ved østre Vo/dgade).
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periode/

krydstype

uend. tilfarter"

41 stk.

arstribet cykelfelt

ved fremført stl,

14 stk.

afstribet cykelfelt
ved afkortet sti,

7 stk.

blát cykelfelt,
3 stk.

ulykker ulykker

før efter

45 (28 mdr.) 15 (15 mdr.)

16 (28 mdr.) 3 (15 mdr.)

9 (26 mdr.) 8 (15 mdr.)

9 (28 mdr.) 2 (11 mdr.)

' ') Trlfarter med cykelsti (fremført eller afkortet) men uden forlaengelse
gennem krydset vha. cykelfelt.
(Stadsingeniørens Direktorat, 1983).

Tabel 10. Oversigr over ulykker med cyklister og kna//ertkørere indblan-
det. For i alt 65 tilfarter (dvs. ben ikrydsene) er anta/ler af ulykker opg/'ort

henholdsvis før og efter etablering af felrerne.

cykelfelterne har haft nogen
szrlig gunstig Virkning spe-
cielt på 312 og 410 ulykker-
ne i forhold til de øvrige

. ulykkestyper.

Sammenfatning
På straekninger er der set på
effekten afen traditionel cy-
kelsti med kantsten og af-
stribede cykelbaner.

Traditionelle cykelstier
på strzkninger ser ud til at
have en gunstig Virkning på
sikkerheden for cyklister,
mens virkningen for knal-
lertkørere er mere tvivlsom.

I to af de refererede un-
dersøgelser, der bl.a. ligger
til grund for disse konklu-
sioner, er der imidlertid ik-

ke foretaget en dybere ana-
lyse af de udvalgte gaders
sammenlignelighed. Dette
er vigtigt i »med-uden« stu-
dier, hvor der altså ikke ses
på de samme gader før hhv.
efter introduktionen af et
nyt element. I en tredie un-
dersøgelse, der er et »før-
eñer« forsøg, finder man for-
bedrede forhold på stråk-
ninger efter anläggelse af
cykelstier.

Så vidt vides, er effekten

af afstribede cykelbaner på
straikninger i byer endnu
ikke undersøgt.

I zrevejskryds uden signal-
regulerz'ng er der set på effek-
ten af traditionelle cykelsti-

er afbrudt ved sidevejen,
fort på tvars ved sidevejen
og ført på Ivars med en for-
skydning mod sidevejen.
Endvidere er der set på cy-
kelfelter på tvaers af sideve-
jen.
Afbrudt cykelsti i ikke-

signalregulerede trevejs-
kryds ser ud til at skabe for-
bedrede sikkerhedsmassige
forhold for cyklister og no-
genlunde uzndrede forhold
for knallertkørere i forhold
til slet ingen cykelsti at have
i krydsenes naerhed.

Ser man på cykelsti ført
på tvzrs afsidegaden, så får
man for cyklister samme ge-
nerelle gunstige effekt som
ved aibrudt cykelsti. For
knallertkørere får man for-
vxrrede forhold sammenlig-
net med både afbrudt cykel-
sti og ingen cykelsti. Der er
endvidere indicier for, at

denne konstruktion genere-
rer ulykker af typen 312'
(mellem ligeudkørende to-
hjuler og højresvingende
bil) med såvel cyklister som
knallertkørere.

Den saerlige konstruktion
med forskudt cykelsti på
tvaers af sidevejen ser ikke
umiddelbart ud til at have
nogen indilydelse på 312
ulykker, men det skal be-
mazrkes, at ulykkesmateria-
let er spinkelt. Derimod er
det fundet, at denne kon-
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struktion muligvis kan fore-
bygge ulykker med knallert-
kørere generelt i disse
kryds. Ulykkesmaterialet
her er stadigvzk spinkelt.

I Signalregulerede fz'revejs-
kryds er der set på to for-
hold; dels hvorvidt en tradi-

tionel cykelsti inden krydset
skal afkortes eller føres helt
frem til krydset, dels om det
har nogen betydning at
etablere forskellige former
for cykelfelt igennem kryd-
SGI.

En fremført cykelsti ser
ud til at skabe forvaerrede
sikkerhedsmazssige forhold
for knallertkørere og uzn-
drede. forhold for cyklister
sammenlignet med en af-
kortet cykelsti. Der er yder-
mere et meget lille indicium
for, at et fremført cykelfelt
kan generere 312 ulykker.

Forsøg med forskellig
slags cykelfelter ført igen-
nem signalregulerede kryds
viser ikke nogen effekt på
cyklistulykkerne i forhold
til ikke at have cykelfelter i
krydsene. Her har ulykkes-
materialet Veeret for spinkelt
til at man har kunnet udsige
noget om knallertkørernes
forhold. Man har derimod
fundet, at disse felter heller
ikke ser ud til at have nogen
betydning for 312 ulykker-
ne.
Ud fra de refererede un-

dersøgelser efterlades man
med det indtryk, at cykli-
sters sikkerhed har mulig-
hed for at blive forbedret
ved anleggelse afcykelstier,
og at det ikke er saarligt be-
tydningsñildt, hvorledes cy-
kelstierne udformes i for-
bindelse med kryds. Det er
dog set, at det er opstået
312 ulykker cyklister ved
fremført cykelfelt i et signal-
reguleret kryds, og ved cy-
kelsti på tvzrs afsidegader i
trevejskryds uden signalre-
gulering.

For knallertkøreres sik-
kerhed ser det stort set ud
til at vare af mindre betyd-
ning, om det er cykelsti på
straekninger, .og i forbindel'-

se med kryds skal cykelstien
helst ñernes fra krydset,
dvs. vaere afbrudt ud for si-
degader i trevejskryds uden
signalregulering og vzere af-
kortet ved signa1regu1erede
kryds.

Bortset fra at det er ube-
kvemt med modstridende
resultatet, når man skal til-

godese cyklister og knallert-
køreres sikkerhed, så skal

der afslutningsvis fremdra-
ges et par for forfatterne
centrale punkter.
Resultaterne fra alle de

gennemgåede undersøgelser
kan anftegtes på forskellig
vis, hvilket også er gjort i lø-
bet af teksten. Her falder
det i øjnene, at udsagnene
enten er baseret på et meget
spinkelt grundlag eller på et
ufuldkomment forsøgsde-
sign eller en kombination
heraf.

I forbindelse med det re-
lativt 'stort antal km-cykel-
sti, der i disse år bliver ud-

lagt i de danske byer, kan
det starkt tilrådes, at arbej-
det følges af grundige før-ef-
ter studier, hvor der tages
højde for såvel ändringer i
trafikmatngde og -sarnmen-
smtning som generelle een-
dringer i ulykkesbilledet. I
forhold til andre trafiksik-
kerhedsmassige problem-
stillinger burde det ikke va-
re en vanskelig opgave, idet
ulykkestallet er højt på ga-
der, hvor der erfaringsmzs-
sigt vil blive anlagt cykelsti,
og antallet af gader er stort.
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