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Singelolyckor i korsningar

I av Jörgen Larsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Såväl praktiska erfarenheter som en tidigare olycksanalys redovisad i VTI-

Rapport 233 har visat att singelolyckor utgör ett problem i kantstenskana-

liserade korsningar. VTI erhöll därför ett uppdrag från vägverket med syfte

att kartlägga förekomst av och olycksförlopp i singelolyckor som inneburit

påkörning av refug.

Resultatet av detta uppdrag redovisas i föreliggande meddelande.

Huvuddelen av studien har genomförts på ett olycksmaterial omfattande

polisrapporterade singelolyckor som inneburit påkörning av kantstensrefug i

knutpunkter på statsvägnätet åren 1978-1982. Därvid framkommer att

skadeföljden för dessa olyckor är förhållandevis låg. Vidare konstateras att

de studerade olyckorna minskat kraftigt under perioden. En möjlig

förklaring till detta kan vara att refugernas synbarhet ökat de Senaste åren

p g a förbättrad belysning, uppsättning av markeringsskärmar m m. Därmed

kan en förskjutning mot att refugerna framstår mera som problem vid

is/snö-väglag, i stället för i mörker, möjligen noteras.
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Single vehicle accidents at junctions

by Jörgen Larsson
Swedish Road amd Traffic Research Institute (VTI)
S- 581 Gl Linköping Sweden

ABSTRACT

Both practical experience and an earlier accident analysis documented in

VTI Report 233 have indicated that single vehicle accidents constitute a

problem in kerbstone channelized junctions. The VTI was therefore com-

missioned by the National Road Administration to survey the occurrence

of, and accident sequence in, single vehicle accidents involving collisions

with traffic islands.

The results of this work are documented in this bulletin.

The main part of the study was made on accident .material relating to

single vehicle collisions with kerbstone traffic islands at junctions in the

national road network which were reported to the police during 1978-1982.

It was found that the injury consequenCe for these accidents is especially

low. It was also noted that this type of accident decreased greatly in

number during the period. A possible 'explanation is that the visibility of

the traffic islands has been improved in recent years through better

lighting, introduction of high intensity hazard markers on the lane-use

signs, etc. Instead, the problem now appears to be concern collisions with

traffic islands in poor road conditions rather than in darkness.
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Singelolyckor i korsningar

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

SAMMANFATTNING

Såväl praktiska erfarenheter Som tidigare olycksanalys redovisad i VTI-

Rapport 233 har visat att singelolyckor utgör ett problem i kantstenskana-

liserade korsningar. Bl a kan refugers dåliga synbarhet i framförallt obe-

lysta korsningar orsaka en del olyckor. I detta meddelande presenteras

resultatet av ett från vägverket erhållet uppdrag vars syfte varit att

kartlägga singelolyckor som inneburit refugpåkörning i korsningar (knut-

punkter) på statsvägnätet.

I ett första steg i detta arbete utvidgades olycksmaterialet som användes i

VTI-Rapport 233 till att för vänstersvängskanaliserade .3-vägskorsningar i

landsbygdsmiljö omfatta singelolyckor med raktframkörande fordon på

primärväg åren l972-l978. Under denna period inträffade i dessa kors-

ningar 42 polisrapporterade olyckor av ovannämnda konflikttyp, vilket inte

medger någon djupare analys. Inget klart samband mellan påkörning av

primärvägens mittrefug och mörker respektive is/snö-väglag kunde konsta-

teras.

I ett andra steg utvidgades studierna till att gälla singelolyckor som t

inneburit påkörning av kantstensrefug i mitten av väg i 3- och 4-

vägskorsningar (knutpunkter) på hela statsvägnätet åren 1978-1982.

Efter exkludering av bla olyckor i cirkulationsplatser och olyckor i

korsningar med trafiksignal återstod 326 polisrapporterade olyckor för

analys. Skadeföljden (antal skadade inkl dödade personer per olycka) för

dessa olyckor var förhållandevis låg, endast 0,121. Högst var skadeföljden

(0,32) då fordon kommit från väg med hastighetsgräns _>_ 90 km/h och

påkörning av primärvägsrefug skett. Som jämförelse kan nämnas att under

samma period hade totalantalet singelolyckor på statsvägnätet skade-

följden 0,49.
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Mer än hälften av de 326 olyckorna inträffade inom "ej tättbebyggt

område. De studerade olyckorna koncentrerade sig tidsmässigt (55%) till de

mörka vintermånaderna november-februari. Speciellt inom tättbebyggt

område visar sig en hög andel (50%) av olyckorna ha inträffat i mörker.

En hög andel av olyckorna (46%) inträffade vid is/snö-väglag. Vid simultan

uppdelning av olyckorna på ljusförhållande och väglag framkommer att

vanligast förekom olyckorna vid is/snö-väglag i mörker (22%) och vid

is/snö-väglag i dagsljus (20%). I 50% av olyckorna har primärvägens

mittrefug påkörts. I 3-vägskorsningar har dessa olyckor en något högre

mörkerandel än desom inneburit påkörning av sekundärvägsrefug. Olyckor-

na i 4-vägskorsningar har en signifikant högre mörkerandel för olyckor som

inneburit att fordonet påkört refugen på samma väg som fordonet kommit

ifrån. Någon signifikant skillnad i fördelningen på olika väglag för olika

olycksförlopp har ej kunnat konstateras.

De analyserade olyckorna förefaller inte i någon större utsträckning ha

inträffat i korsningar belägna i kurva.

Det kan också noteras att de i det andra steget studerade olyckorna under

perioden 1978-1982 har minskat kraftigt årsvis, mycket kraftigare än

exempelvis totalantalet singelolyckor i knutpunkter. Den kraftiga minsk-

ningen föregås dock av enökning som skedde åren 1975-1977. En möjlig

bidragande orsak till minskningen fr 0 m 1978 kan vara förbättrad belys-

ning, förbättrad vägmarkering samt de markeringsskärmar som i slutet av

perioden satts upp på trafikdelaren i många korsningar. Därigenom har

refugernas synbarhetsproblem åtgärdats och en förskjutning mot att refu-

gerna mera framstår som ett problem vid is/snö-väglag kan möjligen

konstateras.

Någon kunskap om hur antalet korsningar med kantstensrefug varierat

under åren 1978-1982 var ej tillgänglig då olycksanalysen genomfördes. I

framtiden kan dock undersökning med korsningar på statliga huvudvägnätet

som observationsenhet göras med hjälp av den information om korsningsut-

formning som insamlats i en korsningsinventering 1983. Se VTI-Meddelande

400.

VTI MEDDELANDE 422



Single vehicle accidents at junctions

by Jörgen Larsson .
Swedish Road and Traffic Research Institute
S 581 01 Linköping Sweden

SUMMARY

Both practical experience and an earlier accident analysis documented in

VTI Report 233 have shown that single vehicle accidents constitute a

problem in kerbstone channelized junctions. The poor visibility of traffic

islands can lead to accidents, especially at unlighted junctions. This

bulletin presents the results of a study commissioned by the National Road

Administration with the aim of surveying single vehicle accidents involving

collisions with traffic islands at junctions in the national road network.

In the first stage of the project, the accident material used in VTI Report

233 was expanded to include accidents to single vehicles driving straight

ahead on the primary road in left-turn channelized 3-way junctions on rural

roads during 1972-1978._During this period, #2 accidents of this type were

reported to the police, this being insufficient for a detailed analysis. No

clear relationship between collisions with the central island on the primary

road and darkness or ice and snow conditions could be determined.

In the second stage, the studies were extended to cover single vehicle

accidents involving collisions with kerbstone islands in the centre of the

road in 3-way and ll-way junctions in the entire national road network

during 1978-1982.

After excluding accidents at roundabouts and accidents at junctions with

traffic signals, 326 reported accidents remained for analysis. The injury

consequence (the number of injured and killed per accident) for these

accidents was particularly low, only 0.12. The injury consequence was

highest (0.32) when the vehicle arrived from a road with a speed limit _>_ 90

km/h and collided with a traffic island in the primary road. By comparison,

the injury con'sequence for the total number of single vehicle accidents in

the national road network during the same period was 0.49.
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More than half of the 326 accidents occurred within "non built-up" areas.

The accidents studied were concentrated in time (55%) to the dark winter

months of November-February. ln built-up areas especially, a high pro-

portion (50%) of the accidents occurred in darkness.

A large proportion of the accidents (46%) occurred in conditions of snow

and ice. In simultaneous Classification of the accidents into light conditions

and road conditions, it was found that accidents occurred most frequently

(22%) in snow and ice during darkness and in snow and ice during daylight

(20%). In 50 % of the accidents the vehicle collided with the central island

in the primary road. In the case of 3-way junctions, these accidents have a

somewhat higher proportion occurring in darkness than those involving

collisions with the traffic island in the secondary road. At 4-way junctions,

there was a significantly higher proportion of accidents in darkness where

the vehicle collided with the traffic island on the same road as it arrived

from. No significant difference in the distributions of the various accident

sequences among road conditions has been detected.

The analysed accidents do not appear to have occurred to any great extent

at junctions located on curves.

It may also be noted that the accidents studied in the second stage during

1978-1982 have decreased considerably year by year, very much more than,

for example, the total number of single vehicle accidents at interchanges.

However, the heavy reduction was preceded by an increase during

1975-1977. A possible contributory cause of the reduction after 1978 may

be improved lighting and road markings and the introduction of high

intensity hazard markers on the lane-use signs which were installed on the

dividing island at many junctions at the end of this period. This has

remedied the problem of visibility of the traffic islands; instead the

problem now appears to be one of visibility in poor road conditions.

No information on how the number of junctions with kerbstone islands

varied during 1978-1982 was available when the accident analysis was

made. However, future studies based on observations of junctions in the

national road network will be able to make use of the information on

junction design accumulated in a junction inventory carried out during

1983. See VTI Bulletin 400.
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l BAKGRUND OCH SYFTE

Vid tidigare olycksanalys redovisad i VTI-rapport 233* framkom det bla

att i 3-vägskorsningar på landsbygd inom huvudvägnätet utgjorde konflikt-

typen "singelolyckor med fordon på primärväg, raktframrörelse avsedd" en

relativt hög andel (11%) av de 1 260 olyckor som inträffade åren

1972-1975. Speciellt hög var andelen (21% av 127 olyckor) i de 40

korsningar som hade primärvägsrefug med vänstersvängsmagasin. Dessutom

utgjorde i dessa korsningar singelolyckor i mörker en relativt hög andel. I

tex de obelysta korsningarna var 22 % av 104 olyckor singelolyckor i

mörker. Det kan alltså misstänkas att bl a olika synbarhetsproblem kan ha

betydelse för uppkomst av singelolyckor i kantstenskanaliserade korsningar.

Detta meddelande presenterar resultatet av arbetet i ett från vägverket

erhållet uppdrag vars syfte varit att kartlägga singelolyckor i kantstens-

kanaliserade korsningar.

Inledningsvis utvidgades olycksmaterialet som användes i VTI-Rapport 233

till att för vänstersvängskanaliserade 3-vägskorsningar i .landsbygdsmiljö på

huvudvägnätet gälla åren 1972-1978.

Sedan fick dock olycksmaterialet omfatta singelolyckor som inneburit

påkörning av kantstensrefug i mitten av väg i knutpunkter på hela

statsvägnätet åren 1978-1982. För olyckor som inträffat i korsningar av

 

platstyp 30** (avstånd från knutpunkt = 0 m) och i korsningar av platstyp

l+0***(avstånd från knutpunkt = 0 m) har polisrapporterna granskats i syfte

att få bättre klarhet i olycksförloppet.

 

* Brüde U, Larsson J (1981)
Vägkorsningar på landsbygd inom huvudvägnätet
Olycksanalys
VTI Rapport 233

** Knutpunkter av platstyp 30 består 'av tre anslutningar
(statliga/statskommunala)

*** Knutpunkter av platstyp 40 består av fyra anslutningar
(varav minst tre är statliga/statskommunala)
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2 RESULTAT

2.1 Singelolyckor i 3-vägskorsningar på landsbygd inom huvudvägnätet

1972-1978

Studien av de korsningar på huvudvägn'a'tet som analyserades i VTI-Rapport

233 fortsatte och utökades till att gälla olyckor åren 1972-1978. I de 40

korsningar med kantstensrefug och vänstersvängsmagasin inträffade under

denna period 226 polisrapporterade olyckor. Enligt tabell 1 var andelen

olyckor av konflikttyp "singel, rak kurs på primärväg" lägre i slutet av

perioden. För denna konflikttyp var skadeföljden 0,21 1972-1978.

Tabell 1 Korsningstyp 30, rak primärvåg, hastighetsgräns _>_ 70 km/h på alla
anslutningar, stopplikt, ej trafiksignal, vänstersvän smagasin i
primärväg + sekundärvägsrefug, oförändrad. 'Antal o/c ) olyckor

       

1972-1978.

' antal olyckor
av konfükttyp 1972-1975 1 1976-1978 1972-1978

singel, rak kurs
på primärväg 27 (21) 1.5 (15) 42 (19)

övriga Olyckor 100 (79) 84 (85) 184 (81)

alla olyckor 127 (100) 99 (100) 226 (100)

  

Det förhållandevis lilla antalet av dessa singelolyckor medger inte något

djupare studium. I tabell 2a och 2b visas t ex att några klara samband

mellan påkörning av primärvägens mittrefug och mörker respektive is/snö-

väglag inte kunnat konstateras.
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Korsningstyp 30,' rak primärväg, hastighetsgräns > 70 km/h

         

Tabell 2a _
på alla anslutningar, stopplikt, ej trafiksignal, vänster-
svängsmagasin i primärväg + sekundärvägsrefug, oförändrad.
Antal trafikolyckor 1972-1978 av konflikttyp 15 (singel, rak
kurs på primärväg).

ljusförhållande

dagsljus mörker i okänt . alla

påkörning av primär-
vägens mittrefug 5 9 3 17

korsningar påkörning av end. 1 3 O 4
som saknar övrig refug
belysning . f åk.. .

e re u rnin
korsn) ._l 0 g 4 8 1

totalt 10 20 4 34

påkörning av primär-
vägens mittrefug 1 1 1 3

koê'åmngar påkörning av end. O O 0
m .. . O

belysning ovrig refug

(8 korsn) gi refugpäkörning 2 3 O 5

totalt 3 4 1 3
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Tabell 2b Korsningstyp 30, rak primärväg, hastighetsgräns : 70 km/h
på alla anslutningar, stopplikt, ej trafiksignal, vänster-
svängsmagasin i primärväg '+ sekundärvägsrefug, oförändrad.
Antal trafikolyckor 1972-1978 av konflikttyp 15 (singel, rak
kurs på primärväg).

väglag

torrt vått is/snö okänt alla

 

påkörning av primär-

        

vägens mittrefug 6 3 5 3 17

korsningar påkörning av end.
som saknar övrig refug 1 0 3 0 4
belysmng . .. .
(32 korsn) g_ refugpåkorning 3 3 3 4 13

totalt 10 6 11 7 34

påkörning av primär-
vägens mittrefug O 1 1 l 3

korsningar åk" - dp orning av en .
"lcd _ övrig refug O O O O O
belysmng . .. .
(8 korsn) g_ refugpåkornmg O 2 g 3 O 5

totalt 0 3 l; l 8

      

I
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2.2 Olycksutveckling 1972-1982 på statsvägnätet

Enligt figur 1 och tabell 3 ligger totalantalet singelolyckor på statsväg-

nätet på ungefär samma nivå i början som i slutet av perioden 1972-1982.

Singelolyckorna i knutpunkter började dock minska kontinuerligt fro m

l978-l979. Ännu mer markant är minskningen fr 0 m 1978 för singelolyckor

med påkörning av mittrefug i knutpunkter av platstyp 30 eller 40.

   

index

A

150--

/\
/,^,\

- //f/ \.\

/ ./. //\\

' \

100 -- \allc1 singelolyckor

alla olyckor exkl. vill

3._ '\ singelolyckor i knuf-....... n punkfer

."-singelolyck0r 'typ A*

 

50%
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 år

* singel med påkörning av mittrefug i knufpunkfer av plafs'ryp 30 el 40

Figurl Index över år 1972-1982 för olika delmängder av antal polis-
rapporterade olyckor på statsväg'nätet.
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Tabell 3 Variation åren 1972-1982 för olika delmängder av antal polis-
rapporterade olyckor på statsvägnätet.

            

alla alla singel- singel-
olyckor singel- * olyckor olyckor

År exkl olyckor i knut- typ A*
4 vilt _ punkter '

1972 ant.olyck. 18 079 6 127 606 80
' index 100 100 100 100

skadeföljd 0,61 0,60 0,45 0,18

1973 antolyck. 19 492 6 817 680 88
index 108 111 112 110
skadeföljd 0, 60 0 , 60 0, 46 0,13

1974 ant.olyck. 17 398 6 072 590 78
index 96 ,99 97 98
skadeföljd 0 , 60 0 , 58 0 , 43 0 ,14

1975 ant.olyck. 19 556 7 114 649 102
index 108 116 107 128
skadeföljd 0 , 54 0, 54 0 , 41 0 ,11

1976 ant.olyck. 20 502 7 698 745 132
index 113 i 126 123 165
skadeföljd 0,54 0,52 0,39 0,21

1977 ant.olyck. 1.9 404 6 472 , 600 120
index 107 106 99 150
skadeföljd 0,54 0,51 0,36 0,08

1978 ant.olyck. 19 318 7 088 683 98
index 107 116 113 122
skadeföljd 0 , 55 0 ,53 0 , 35 0 ,13

1979 ant.olyck. 18 435 6 818 617 90
index 102 111 102 112
skadeföljd 0 , 52 0 , 47 0 , 25 0,17

1980 ant.olyck. 17 597 6 691 577 67
index 97 109 95 84
skadeföljd 0 , 53 0 , 49 0 , 30 0 ,13

1981 ant.olyck. 17 771 6 875 589 65
index 98 112 97 81
skadeföljd 0,51 0,46 0,32 0,05

1982 ant.olyck. 16 674 6 278 520 59
index 92 102 86 74
skadeföljd 0,56 0,51 0,35 0,19

      

* singelolyckor med påkörning av mittrefug i knutpunkter av
platstyp 30 el 40.
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Den nämnda minskningen föregicks dock av en kraftig toppnotering av

olycksantalet åren 1976-1977 vars tänkbara förklaring kan vara den ovan-

ligt kalla och snörika vintern 1976/1977, som då skulle inneburit ökat antal

halkolyckor innebärande påkörning av refug. Tabell 4 visar dock att andelen

olyckor vid is/snö-väglag varit hög även senare år. Förklaringen till

ovanstående variationer försvåras av att man inte haft kontroll över hur

antal korsningar försedda med refug varierat över åren. Någon kännedom

över hur vare sig totalantalet singelolyckor eller totalantalet olyckor

varierat över åren i kantstenskanaliserade korsningar på statsvägnätet

finns alltså inte. En möjlig bidragande orsak till den kraftiga minskningen

av de studerade olyckorna fr 0 m 1978 kan vara förbättrad belysning,

förbättrad vägmarkering, samt de markeringsskärmar som i slutet av

perioden satts upp på trafikdelaren i många korsningar.

Tabell 4 Antal singelolyckor (%) i knutpunkter av platstyp 30 eller 40 där
påkörning av mittrefug konstaterats

           

väglag 4
1 År torrt vått is/snö _ okänt Summa

1972 32 19 ' 24 5 80
(40) (24) (30) (6)

1973 33 18 31 6 88

(38) (21) (35) (7)

1974 34 27 12 5 78

(44) (35)- (15) (6)

1975 40 24 27 11 102

(39) (24) (27) (11)

1976 49 22 46 15 132

i (37) (17) _ (35) (11)

1977 38 i 32 35 15 120

. (32) (27) (29) (13)

1978 25 23 44 6 98
(26) (24) (45) (6)

1979 24 19 38 9 90

(27) (21) (42) (10)

1980 25 10 27 5 67

(37) (15) (49) (8)

981 15 5 38 7 65

(23) (8) (59) (11)

1982 17 16 23_ 3 59

(29) (27) (39) (5)
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2.3 Singelolyckor med påkörning av mittrefug i knutpunkter av plats-

typ 30 eller 40 på statsvägnätet 1978-1982

  

1978-1982 inträffade 379 singelolyckor med påkörning av mittrefug i

knutpunkter av platstyp* 30 eller 40. Vissa typer av olyckor exkluderas

dock från analys beroende på att utifrån polisens statistikuppgift (och i

vissa fall korsningskännedom) har konstaterats att:

0 några olyckor kan ej vara av olyckstyp singel

0 refugpåkörning ej noterats

0 såväl vilken refug som påkörts som fordonets färdriktning har varit
okänt

o korsningen har varit cirkulationsplats

0 korsningens primärväg har varit obestämbar eller bildat 90°-vinkel

korsningen har trafiksignal

Efter exkludering återstår 326 olyckor, varav 217 inträffat i 3-vägskorsning

och 109 i 4-vägskorsning (se figur 2). Den analyserade delmängden av

singelolyckorna har visat en kraftigt nedgående trend under perioden 1978-

1982.

      

1978 1979 1980 1981 1982

antal olyckor 87 72 58 60 49

index 100 83 67 69 56

l

 

Mer än hälften av olyckorna har inträffat inom "ej tättbebyggt område".

Andelen olyckor inom "ej tättbebyggt område" är högre i 3-vägskorsningar

(69%) än i 4-vägskorsningar (50%).

 

* Definition av platstyp se sidan 1.
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379

   

ej single el. refugpåkörning

7

både refug och f'cirdrikfning okänd

 

   

        

plafsi'yp

ftibe
omrade

76 131 10 50 54 5

                     

Figur2 Antal singelolyckor i knutpünkter av platstyp 30 eller 40 på

statsvägnätet 1978-1982 där påkörning av mittrefug konstate-
rats.

VTI MEDDELANDE 422



10

Det hade givetvis varit önskvärt att ha information om förekomst och

utformning av refuger i korsningar på statsvägnätet, men det nya kors-

ningsregister* som är under uppbyggnad var ej klart då denna bearbetning

utfördes. Det nya korsningsregistret omfattar dessutom endast en del av

huvudvägnätet, och de här analyserade singelolyckorna har inträffat även i

korsningar som inte återfinns i det nya korsningsregistret.

Skadeföljd

Skadeföljden för polisrapporterade olyckor (exkl vilt) på statsvägnätet

1978-1982 var 0,53. Under samma period hade singelolyckorna på statsväg-

nätet skadeföljden 0,49. I de studerade olyckorna var dock skadeföljden

endast 0,12. Högre skadeföljd, 0,20 noteras för olyckor där fordonet färdats

på väg med hastighetsgräns 90 km/h eller högre.

 

hastighetsgrâns

50 70 90/ 1 10 alla

antal olyckor 125 113 88 326

skadeföljd 0,09 0,10 0,20 0,12

      

* U Brüde, 3 Larsson (1984)
Korsningsinventering 1983
VTI Meddelande 400

VTI MEDDELANDE l+22
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Olyckornas fördelning efter månad, ljusförhållande och väglag

 

I tabell 5 visas att singelolyckorna som innebär påkörning av mittrefug var

koncentrerade till de mörka vintermånaderna november-februari, då 55 %

av olyckorna inträffade. Dessa månader inträffade 41 0/0 av totalantalet

singelolyckor pâ statsvägnätet.

    

Tabell 5 Antal (%) singelolyckor 1978-1982 månadsvis

månad
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec summa

deana-

lyserade 50 30 23 23 15 13 19 20 19 14 44 56 326
singel-
olyckorna (15) (9) (7) (7) (5) (4) (6) (6) (6) (4) (14) (17) (100)

singel-
olyckor 3020 2350 2779 2059 2241 2650 2687 2438 2124 3032 4494 3876 33750
helastats- \

vägnätet (9) (7) (8) (6) (7) (8) (8) (7) (6) (9);(13) (12) (100)
i

             

I tabell 6 visas fördelningen på ljusförhållanden för olika platstyper och

bebyggelsetyper. Inom tättbebyggt område är andelen mörkerolyckor större

än inom ej tättbebyggt område. Ett relativt stort antal olyckor inom ej

tättbebyggt område har inträffat under okända ljusförhållanden. För 3-

vägskorsningar är fördelningen på olika ljusförhållanden signifikant olika

(XZ-test, 5 %-nivå) mellan tättbebyggt och ej tättbebyggt område. Utan

indelning efter-platstyp och bebyggelsetyp är mörkerandelen 44 i de

studerade olyckorna. Mörkerandelen är därvid högre än för totalantalet

singelolyckor (andel mörkerolyckor 39 %) och betydligt högre än för

samtliga olyckor exklusive vilt (andel mörkerolyckor 30 %). Som jämförelse

kan nämnas att på hela statsvägnätet utförs ca 25 % av trafikarbetet* i

mörker.

 

* G Nilsson (1976) U Brüde, J Larsson, H Thulin (1980)
Olyckskvot som trafiksäkerhetsmått Trafikolyckors samband med linjeföring..
VTI Rapport 73 VTI Meddelande 235

VTI MEDDELANDE 422
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Tabell 6 Anta1 (%) singe1olyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug fördelade efter platstyp, bebyggelsetyp, ljusförhåll-
ande

knutpunkt ljusförhållande
av dags-
platstyp bebyggelsetyp ljus mörker okänt alla

tättbebyggt 33 39 4 76

(43) (51) (5) (100)

ejtättbebyggt 61 50 20 131
30 (47)' (38) (15) (100)

okänt 3 4 3 10
(30) (40) (30) (100)

aUa 97 93 27 217
(45) (43) (12) (100)

tättbebyggt 19 24 7 50

(38) (48) (14) (100)

ejtättbebyggt 23 24 7 54
40 (43) (44) (13) (100)

okänt 1 1 3 5

(20) (20) (60) (100)

ana 43 49 17 109
4 (39) (45) (16) (100)

tättbebyggt 52 > 63 11 126
(42) (50) (9) ' (100)

ejtättbebyggt 84 74 27 185
(45) (40) (15) (100)

30+4O
okänt 4 5 6 15

(27) (33) (40) (100)

aüa 140 142 44 326
(43) (43) (14) (100)

     

  VTIMEDDELANDE422
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Fördelningen efter väglag för olika platstyp och bebyggelsetyp redovisas i

tabell 7. En högre andel av olyckorna inträffar vid is/snö-väglag inom ej

tättbebyggt område (51%) än inom tättbebyggt område (41%). Av det årliga

trafikarbetet sker ca 10 % vid is/snöväglag*.

Tabell 7 Antal (96) singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug fördelade efter platstyp, bebyggelsetyp, väglag.

                 

    

knutpunkt
av väglag
platstyp bebyggelsetyp torrt vått is/snö okänt alla

tättbebyggt 22 12 36 6 76

(29) (16) (47) (8) (100)

ej tättbebyggt 34 21 68 8 131
30 (26) (16) (52) (6) (100)

okänt 2 1 4 3 10
(20) (10) (40) (30) (100)

alla 58 34 108 17 217
(27) (16) (50) (8) (100)

tättbebyggt 21 8 16 5 50

(42) (16) (32) (10) (100)

ej tättbebyggt 13 11 26 4 54

#0 (24) (20) (48) (7)) (100)

okänt 1 2 '1 1 5
(20) (40) (20) (20) (100)

alla 35 21 43 10 109
(32) (19) (39) (9) (100)

tättbebyggt 43 20 52 11 ' 126
(34) (16) (41) (9) (100)

ej tättbebyggt 47 32 94 12 185

(25) (17) (51) (7) (100)

3O+4O okänt 3 3 5 4 15

(20) (20) (33) (27) (100)

alla ' 93 . 55 151 27 326
(29) (17) (46) (8) (100)

* G Nilsson (1976) U Brüde, 3 Larsson (1980)
Olyckskvot som trafiksäkerhetsmått Samband vintertid mellan
VTI Rapport 73 väderlek-väglag-olyckor

*VTI Rapport 210

VTI MEDDELANDE 422
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Genom den simultana uppdelningen av olyckorna på ljusförhållande och

väglag som görs i tabell 8 framkommer att vanligast förekom olyckorna vid

is/snö-väglag i mörker (22%) och vid is/snö-väglag i dagsljus (20%).

Tabell 8 Antal (%) singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug fördelade efter platstyp, väglag, ljusförhållande

                  

knutpunkt av ljusförhållande
platstyp väglag dagsljus mörker okänt alla

torrt 34 23 1 58

(16) (11) (1) (27)
vått' 10 19 5 34

(5) (9) (2) (16)

30 is/snö 51 47 10 108
(24) (22) (5) (50)

okänt 2 4 11 17
(1) (2) (5) (8)

alla 97 93 27 217
(45) (43) (12) (100)

torrt 21 13 1' 35

(19) (12) (1) (32)

vått 8 10 3 21
(7) (9) (3) (19)

40 is/snö 14 24 5 43
(13) I (22) (5) (39)

okänt 1 0 2 8 10
(2) (7) (9)

alla 43 49 17 109
(39) (45) (16) (100)

torrt 55 36 2 93

g (17) (11) (1) (29)
vått 18 29 8 55

i (6) (9) (3) (17)

30+40 is/snö 65 71 15 151
(20) (22) (5) (46)

okänt 1 2 6 19 27
(1) (2) (6) (8)

alla 140 142 44 326
(43) (44) (14) (100)

     

 

 

   
VTI MEDDELANDE 422
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Olycksförlopp

 

För att kunna vidtaga relevanta åtgärder mot refugpåkörningarna är det

väsentligt att veta bl a varifrån det inblandade_ fordonet kommit och om

primärvägsrefug eller sekundärvägsrefug påkörts. Olyckorna har därvid

delats upp i ett antal undergrupper enligt figur 3.

                          

  

 

   

 

   

 

   

 

        

olycksförloppl år?"

:HF' 27

air: 66

'-10,1- 37

år? 2

?ngr-7 7

326

_IL_

år? 41
_JH_

:HP 13
_HL_

:lvl- 32

_Nol_

"Hf- 19

:få:
"'I?I"° 1

:WL: '
'15:-' 3

    

Figur 3

Fordon fr primörvög

påkör primörvögsrefug

Fordon fr sekundårvög

påkör primörvögsrefug

Fordon fr primörvög

påkör sekundörvögsrefug

Fordon fr sekundörvög

påkör sekundörvögsrefug

Okönd fordonsrörelsep

påkörd primörvögsrefug

Okånd fordonsrörelse,

påkörd sekundörvögsrefug

Fordon fr primörvög

påkör primörvögsrefug

Fordon fr sekundörvög

påkör primörvögsrefug

Fordon fr primörvög

påkör sekundörvögsrefug

Fordon fr sekundörvög

påkör sekundörvögsrefug

Okänd fordonsrörelse,

påkörd primörvügsrefug

Okönd fordonsrörelse,

påkörd sekundårvögsrefug

Antal singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av mitt-
refug i knutpunkter av platstyp 30 eller 40. Fördelning efter
olika olycksförlopp.

VTI MEDDELANDE 422
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I 50 % av olyckorna har primärvägens mittrefug påkörts. I övrigt har

sekundärvägsrefug, och i vissa fall även primärvägens högeravsvängsrefug,

påkörts. Det vanligaste olycksförloppet är ett fordon som färdas på

primärväg och som antingen påkör primärvägens mittrefug (37%) eller

påkör sekundärvägsrefug (30%). Okänt olycksförlopp har 13 olyckor (4%).

Generellt är, som tidigare visats, skadeföljden för de studerade olyckorna

mycket låg. Då olyckorna delats upp med avseende på olycksförlopp och

hastighetsgräns framkommer enligt tabell 9 att skadeföljden är högst då

fordon kommit från väg med hastighetsgräns _>_ 90 km/h och påkörning av

primärvägsrefug skett. Även denna skadeföljd är lägre än skadeföljden i

totalantalet singelolyckor på statsvägnätet.

         

Tabell 9 Antal singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av mitt-
refug samt skadeföljd i knutpunkter av platstyp 30 eller 40

hastighetsgräns
olycksförlopp 50 70 90/ 1 10 alla

1 .1 Lä: ant olyck. 33 49 37 119
*ål '- skadeföljd 0,09 0,08 0,30 0,15

2 :Il I; ant olyck. 24 12 4 40
1' -1 ,r- skadeföljd 0 , 08 0 , 08 0 , 50 0 ,13

i 3 -J ° E ant olyck. 35 35 28 98
:nr- skadeföljd 0,06 0,17 0 0,08

1 1, _No 1-. ant olyck. 25 13 18 56
-| ar skadeföljd 0 , 16 0 0, 28 0', 07

5 7-3? 1:? 6 ;Jm-3 ant olyck. 8 4 1 13
'-17 r-' *15h skadeföljd 0 0 0 0

alla ant olyck. 125 113 88 326
skadeföljd 0,09 0,10 0,20 0,12

      

VTI MEDDELANDE l+22

 



17

I tabell 10 visas för 3-vägskorsningar hur några olika olycksförlopp fördelar

sig på olika ljusförhållanden. Olyckorna i 3-vägskorsningar som inneburit

påkörning av primärvägens mittrefug har en högre, men dock ej signifikant

(XZ-test 5 o/o-nivå), mörkerandel än de som inneburit påkörning av sekun-

därvägsrefug. Bland de 78 olyckor där fordon på primärväg påkört primär-

vägens mittrefug har 10 olyckor speciella noteringar på polisrapporten som

tyder på dålig synbarhet exempelvis:

o bländad av solen

o damm, grus intill refugen

0 ny, eller provisorisk refug

o tätt snöfall

I 7 av de 78 olyckorna har polisrapporten gjorts efter telefonsamtal från

den inblandade parten, så någon platsundersökning har ej gjorts. Dessutom

har smitning förekommit i sex olyckor, vilket självfallet inneburit att

informationen om olyckans orsak och förlopp blir ofullständig. Alkoholmiss-

tanke och blodprovstagning förekom i 15 olyckor (19%).

Tabell 10 Antal (96) singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug i knutpunkter av platstyp 30

      

ljusförhållanden

olycksförlopp dagsljus mörker okänt alla

1 ° 3" 30 40 8 78
i är_ (39) (51) (10) (100)
2 ° - 11 13 3 27

_H'_ (41) (48) (11) (100)

3 _.0" 33 26 7 66
_1 (50) (40) (11) (100)

4 18 13 ' 6 37
'W' (49) . (35) (16) (100)

Summa 92 92 24 208

(44) (44) (12) (100)

      

VTI MEDDELANDE 422
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Tabell 11 visar bl a att olyckorna i 4-vägskorsningar som inneburit påkör- ,

ning av primärvägSrefug har ungefär samma mörkerandel (ca 45%) som när

sekundärvägsrefug har päkörts. Olyckorna som inneburit att fordonet påkör

refugen på samma väg som fordonet kommit ifrån, olycksförlopp 1 och 4,

har signifikant (XZ-test, 5%-nivå) annorlunda fördelning på ljusförhållande

jämfört med olyckor där påkörning skett av refugen som finns på den

korsande vägen, d v 5 olycksförlopp 2 och 3. Den högsta mörkerandelen

finns bland de 19 olyckor där fordon på sekundärväg påkört sekundärvägsre-

fug. I endast en olycka finns noteringar om dåliga siktförhållanden.

Tabell 11 Antal (%) singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug i knutpunkter av platstyp 40

       

ljusförhållanden

olycksförlopp dagsljus mörker okänt alla

1 :1 '3-9 16 19 6 41
*1 r' (39) (46) (15) (100)

2 2 E,- 7 6 0 13
"HI" (54) (46) (100)

3 :3": 17 11 4 32
101- (53) (34) (13) (100)

4 -N'- 2 12 5 19
-IOH- (11) (63) (26) (100)

Summa 42 48 15 105
' (40) (46) (14) (100)

       

Enligt tabell 12 har olyckorna i 3-vägskorsning till 50 % inträffat vid

is/snö-väglag. Bland olyckorna där primärvägsfordon påkör primärvägens

mittrefug (olycksförlopp 1) har 24 olyckor noteringar på polisrapporten som

anger dåligt väglag eller dåligt väggreppg exempelvis:

o sladd (före påkörning av refug)

o halka

o snömodd, snösträng

Någon signifikant skillnad av fördelningen på väglag för olika olycksförlopp

har inte kunnat konstateras.

VTI MEDDELANDE 422
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Tabell 12 Antal (%) singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av
mittrefug i knutpunkter av platstyp 30

           

väglag

olycksförlopp torrt vått is/snö okänt alla

1 i:-: 23 11 36 8 ' 78
*0 F* (30) (14) (46) (10) (100)

2 7:-:: 9 4 14 0 27
'1(r' (33) (15) (52) (100)

3 :j-zá 15 12 34 5 66
-m- (23) (18) (52) (8) (100)

4 =-- _ 9 6 20 2 37
mg- (24) (16) (54) (5) (100)

Summa 56 33 104 15 208

(27) (16) (50) (7) (100)

 

Olyckorna i 4-vägskorsningar har, enligt tabell 13, till 40 % inträffat vid

is/snö-väglag. Färd på primärväg och påkörning av primärvägsrefug

(olycksförlopp 1) har en is/snö-andel på 49 °/o. Som omständighet kring

olyckan har på polisrapporten noterats halka, sladd (före påkörning) eller

dylikt i 114 olyckor. Ej heller i 4-vägskorsningar föreligger någon signifikant

skillnad avfördelningen på olika väglag för olika olycksförlopp.

Tabell _13 Antal singelolyckor 1978-1982 som inneburit påkörning av mitt-
refug i knutpunkter av platstyp 40

 

  

   

 

    

väglag

olycksförlopp torrt vått is/snö okänt alla

' 11 6 20 4 41
1 73 EF (27) (15) (49) (10) (100

"*1 r'

2 _11 I: 6 4 2 i 1 13
4 :HI- (46) (31) (15) (8) (100)

3 .105: 12 3 15 2 32
:Hor- (38) (9) (47) (6) (100)

4 .J4L_ 5 6 6 2 19
-1qr- (26) (32) (32) (11) (100)

Summa 34 19 43 9 105

(32) (18) (41) (9) (100)
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. Korsning i kurva

För olycksförlopp Ål (fordon på primärväg påkör primärvägsrefug) har

kontrollerats om olyckorna skett i korsningar belägna i kurvor. För platstyp

30 gäller att 21 av de78 olyckorna (27%) inträffat i korsningar belägna i

kurvor.

,J 0 . A 0 .dl i l
0 ._-øä *5 I / ' / 0 M\\

A A /\\ A

6 olyckor 7 olyckor 4 olyckor 4 olyckor

Ingen olycka har inträffat i korsning belägen i kurva av typ \ :I

Av dessa olyckor har 8 (38%) inträffat i mörker (jmfr tabell 10) och 13 st

(62%) inträffat vid is/snö-väglag (jmfr tabell 12). På detta lilla material

kan man snarare se korsningarna i kurvor som ett väglagsproblem än ett

mörkerproblem.

14 av olyckorna (67%) har hänt i korsningar där hastighetsgränsen är

50 km/h. En korsning, vilken svarar för 4 av de21 olyckorna, har utgått ur

statligt underhåll hösten 1983.

I platstyp 40 har endast 5 av 41 olyckor (12%) konstaterats inträffa i

korsningar där primärvägen bildar en kurva. Av dessa inträffade två

olyckor i mörker, is/snö-väglag,

' l i

i I L .l *\ /: :max '+5/1 m . 4x 1 1\
1 olycka 2 olyckor 2 olyckor

Det förefaller alltså som om singelolyckor innebärande refugpåkörning i

korsningar belägna i kurva ej är anmärkningsvärt vanligt. Någon informa-

tion i ett korsningsregister om hur många av korsningarna på statsvägnätet
som ligger i kurva finns ej tillgänglig.

VTI MEDDELANDE 422
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Övriga singelolyckor som ej inneburit påkörning av refug

 

Den anmärkningsvärt låga skadeföljden, 0,12, för de studerade olyckorna

väcker naturligtvis intresse för i vilken omfattning föremål förutom

mittrefug påkörs i knutpunkter.

I tabell 14 syns att näst efter refugpåkörning är påkörning av vägmärken

och stolpar vanligast. Hög skadeföljd och någorlunda frekventa olyckor

noteras vid påkörning av stenstolpe, stenmur, träd och "övriga föremål".

Det bör noteras att de folyckor som inneburit påkörning av något föremål i

genomsnitt har lägre skadeföljd, 0,23, än de olyckor som ei inneburit

påkörning av något föremål, 0,44.

Tabell 14 Singelolkaor 1978-1982 i knutpunkter av platstyp 30, 40.

  

påkörning av antal olyckor skadeföljd

mittrefug 379 _ 0 ,13

vägmärke 336 V 0,13

stolpe (exkl ste_n-) 217 0,23

staket 89 0, 17

vägräcke V 83 0 , 36

träd 75 0 , 59

hus 42 0,43

övrig refug 41 0,37

stenstolpe, -mur 32 0, 56

' bergskärning 3 1,00

jordskärning 3 0 , 67

vägtrumma 2 0,00

järnvägsbom 1 0,00

övrigt ' 50 0 , 50

ej påkörning av något i 1005 0,44

Totalt 2358 0,32
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