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Samband mellan vägbeläggningar och trafikolyckor
vid olika väderlek

av Urban Björketun
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I denna undersökning studeras beläggningstypens betydelse för olycks-

kvoten. Främst jämförs ytbehandling (Yi och YZ) med massabeläggning

(MAB).

Resultaten visar att ytbehandling kan medföra en olycksminskning på ca 10

procent jämfört med massabeläggning. Detta gäller södra och mellersta

Sverige och procentsiffran är något högre på vintern och något lägre på

sommaren. Skillnaden i olyckskvot mellan slitlagertyperna kan emellertid

till viss del bero på variationer i olycksrapporteringen. Sålunda kan ingen

skillnad mellan slitlagren påvisas om enbart polisrapporterade personskade-

olyckor analyseras. I resultatredovisningen och särskilt i avsnittet

"SLUTSATSER OCH DISKUSSION" berörs de faktorer som bidrar till

osäkerheten i effektskattningen.

Datamaterialet som behandlats har hämtats dels från vägverket och dels

från SMHI. Från vägverket kommer uppgifter om polisrapporterade

olyckor på det statliga vägnätet under åren 1977-80 samt väg-och trafik-

uppgifter avseende det belagda vägnätet och samma tidsperiod. Från SMHI

kommer väderdata som gäller varje dygn under den aktuella perioden med

enskilda uppgifter för varje väderstation'(totalt ca 180 st).

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

uppdrag av vägverket (VV).

VTI MEDDELANDE 393



II

Relationships between pavement types and traffic accidents
at different weather conditions

by Urban Björketun
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

In this investigation the purpose has been to study the influence of

pavement type on accident rate. Primarily, surface treatment (YI and Y2)

has been compared to asphalt concrete (MAB).

The results show that the accident rate on surface treatment can be IO %

less than the same rate on asphalt concrete. This applies to the southern

and central parts of Sweden and above all during the winter. The difference

found might to some extent depend upon variations in the frequency of

accident reports. Thus no differences can be found when accidents with

vehicle damage only are excluded. In the report and especially in the

section with conclusions there is a discussion of the factors contributing to

the confidence of the estimate of effects.

The data processed were provided byThe National Road Administration

(VV) and The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).

Information about police reported accidents on the main national road net

work during 1977-80 as well as road and traffic information during the

same period emanate from The National Road Administration (VV).

Weather data for each 24 hour during the above period including particulars

for each weather station (tot. abt 180 stations) emanate from SMI-II.

The investigation has been carried out by The Swedish Road and Traffic

Research Institute on a commission by The National Road Administration.
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Samband mellan vägbeläggningar och trafikolyckor
vid olika väderlek

av Urban Björketun
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Föreliggande undersökning har utförts av statens väg- och trafikinstitut på

uppdrag av vägverket.

I tidigare studier (1 och 3) har konstaterats att olyckskvoten på ytbehandla-

de vägar tenderar att vara lägre än olyckskvoten på vägar med massabe-

läggning. Resultaten har dock inte varit entydiga och de analyserade

materialen tämligen små. För en mera ingående studie av beläggnings-

typens inverkan på olycksutfallet, varv-id särskilt intresse fästs vid jäm-

förelsen mellan ytbehandling och massabeläggning, behandlas här det totala

olycksmaterialet för det statliga, belagda vägnätet 1977-80.

På vägverket skapades ett basregister bestående av väg- och olycksposter.

En vägpost beskriver en sträcka bestämd av län, vägnummer, vägtyp,

hastighetsbegränsning, trafikflöde, beläggning, beläggningstidpunkt och

belagd bredd. När någon av dessa faktorer ändras, i tid eller rum, bildas en

ny post. För varje vägpost finns ett varierande antal olycksposter som

beskriver de olyckor som inträffat på vägavsnittet under vägpostens

giltighetstid.

Från SMHI hämtades ett register med väderleksdata. För ett antal väder-

stationer (ca 180 st) och varje dygn 1977-80 (egentligen kl 19 föregående

dygn till kl 19 aktuellt dygn) bestämdes en väderleksklass utifrån uppgifter-

na om medeltemperatur och nederbörd. SMHI lämnade även underlag till

ett register som för varje månad och kartruta angav vilken Väderstation

som bäst bestämde väderleken. Sverige täcks av 866 kartrutor, vars

nummer även ingår i den av vägverket använda knutpunktsbeteckningen för

lägesbestämning av vägsträckor och olyckor. Det var alltså möjligt att med

kartrutan som nyckel överföra väderleksklasserna till väg- och olycks-
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registren. Vid beräkningen av trafikarbetet behandlades varje vägpost och

dygn separat. Vägpostens trafikflöde det aktuella dygnet bestämdes genom

dels vägpostens ÄDT och dels en indexserie som återspeglade flödesvaria-

tionerna under året. Sedan trafikarbetet beräknats adderades det till en

variabel svarande mot dygnets väderklass. På så sätt kunde trafikarbete

och olyckor i skilda väderklasser särskiljas.

Vid behandlingen av olycksmaterialet exkluderades knutpunktsolyckorna

beroende på att dessa i basregistret återfanns på samtliga anslutande

vägar, vilka ofta hade olika beläggningar. Vidare upptäcktes att andelen

viltolyckor varierade kraftigt mellan olika beläggningar, varför även dessa

 

olyckor uteslöts då det inte är rimligt att betrakta dem som direkt

beroende av beläggningen. Trafikarbetet på motorväg och motortrafikled

var alltför litet för att medge samtidig uppdelning på region, slitlager,

hastighetsgräns, breddklass och sommar/vinter. Hastighetsgränsen 50 km/h

bedömdes inom sig kunna rymma alltför stora variationer med avseende på

miljö, för att vara lämplig som klassificerande variabel vid en jämförelse

av olika beläggningstyper. De redovisade resultaten hänför sig därför till

vanlig tvåfältsväg, hastighetsgräns 70, 90 och 110 km/h med vilt- och

knutpunktsolyckor exkluderade.

Resultaten visar bl a

0 Med viltolyckorna exkluderade har ytbehandling (Yl och YZ) en olycks-

kvot som sett över hela året är ca 10 procent lägre än olyckskvoten för

massabeläggning (MAB). Detta gäller södra och mellersta Sverige och

procentsiffran är något högrepå vintern och något lägre på sommaren.

För norra Sverige tycks ytbehandling inte innebära någon lägre olycks-

kvot; på llO-vägar ökar olyckskvoten snarare. Vid en jämförelse som

endast omfattar personskadeolyckor kan någon skillnad mellan slitlag-

ren ej heller påvisas för 70- och 90-vägar i södra och mellersta Sverige.

Detta tyder på att resultaten kan vara beroende av variationer i

polisens olycksrapportering.

0 Vid en uppdelning av materialet efter väderförhållanden finner man för

vägar med massabeläggning att kvoten mellan olyckskvoten vid dåligt

väder och olyckskvoten vid bra väder är väsentligt större än för i
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ytbehandlade vägar. Detta gäller främst vintern och då särskilt södra

och mellersta Sverige.

Resultaten är tämligen osäkra, dels beroende på stora variationer i

siffermaterialet och dels beroende på enrad dåligt kända faktorer. T ex så

är ytbehandlingarna i materialet genomsnittligt av senare datum än massa-

beläggningarna. I diskussionskapitlet berörs andra problem vid jämförelsen

mellan slitlagren. Hit hör rapporteringsbortfall, olika miljö med avseende

på tättbebyggelse och glesbygd, varierande skadeföljd och möjligen också

hastighetsanpassning.

Avslutningsvis anges vad som ytterligare kan göras för attbelysa belägg-

ningstypens inverkan på olycksutfallet. Vissa variabler är otillräckligt

analyserade i det befintliga materialet. En förnyad undersökning, när

användning och förekomst av olika slitlager stabiliserats, kan ge en mer

rättvisande bild av olyckskvotens variation med slitlager. Ett nytt mått

som anger sträckornas förekomst i förhållande till tättbebyggelse och

glesbygd, skulle kunna bidra till en bättre homiogenisering av materialet.

Som mest väsentligt bedöms dock ett fortsatt statistiskt metodarbete för

att dels komma till rätta med ett rapporteringsbortfall som varierar i tid

och rum och dels finna statistiska metoder för attkunna analysera antalet

skadade och dödade i stället för antalet olyckor eftersom antalet skadade

och dödade är mindre beroende av variationer i bortfall än vad antalet

olyckor är.
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Relationships between payment types and traffic accidents
at different weather conditions

by Urban Björketun
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The present investigation was carried out by The Swedish Road and Traffic

Research Institute (VTI) on a commission by The National Road

Administration (VV).

Earlier studies (ref. 1 and 3) have shown that the accident rate tends to be

lower on roads with surface treatment-compared to roads with asphalt

concrete. However, the results can be interpreted in different ways and the

data analysed were not very extensive. To make a more detailed study

about the influence on the accident rate of different types of pavement,

this study deals with the total number of accidents on the paved national

road network during 1977-80.

A data register was created by VV containing a "road file" and an "accident

file". Each item in the "road file" describes a section of road characterized

by county, road number type of road, speed limit, traffic flow, pavement,

date of pavement and width of pavement. Whenever any of these items is

changed for any section of road, a new item describes the road section. To

each road item corresponds a varying number of accident data describing

the accidents that have occurred on that particular road section during the

time the road item remained unchanged.

A file of weather data was provided by SMHI. For a number of weather

stations (abt. 180) and for each 24 hour during 1977-80 (actually from 7

p.m. the previous day till 7 p.m. the next day) a "weather class" was

decided based on mean temperature and precipitation. SMHI also provided

basic data for a file that for each month and for each square on the map

indicated the weather station that best described the weather. On the map

Sweden is described by a grid of 866 squares, the numbers of which are also
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Sweden is described by a grid of '866 squares, the numbers of which are also

part of the reference system used by VV for describing the location of

roads and accidents. Thus, it was possible to use thereference grid on the

map as a key when the road and accident files were updated with weather

classes. When calculating the vehicle mileage each road section and each

24 hours in question was determined on one hand by the average annual

daily traffic (ÅDT) of the road section and on the other hand by an index

series representing the flow variations during theyear. After calculating

the vehicle mileage, it was added to a variable corresponding to the

weather class of the day. Vehicle mileage and accidents in different

weather classes could thus be separated.

When preparing the accident data, junction accidents were excluded since

these accidents very seldom can be classified with respect to pavement i

type. Moreover, it was found that the number of wild life accidents varied

 

strongly with pavement type and therefore these accidents were also

 

excluded. The vehicle mileage on motorways and on limited-access roads

was too small to be divided upon region, pavement type, speed limit, width

and summer/winter. The 50 km/h speed limit was considered to include too

great variations of environment to be suitable as a classifying variable

when comparing different pavement types. The results shown therefore

only represents common two-lane roads with speed limits 70, 90 and 110

km/h and wild life and junction accidents are excluded.

The results show among other things

o Surface treatment roads (Yl and YZ) show an accident rate abt 10 0/o

lower than the accident rate of asphalt concrete roads (MAB) when wild

life accidents are excluded. This applies to the southern and central

parts of Sweden. The percentage is somewhat higher in the winter and

somewhat lower in the summer. In northern Sweden surface treatment

does not seem to give a lower accident rate. On the roads having a

speed limit of llO km/h the accident rate even seems to increase. A

comparison when accidents with vehicle damage only are excluded,

shows no difference in accident rate between the two wearing courses

studied. This indicates that the results might be influenced by diffe-

rences in the frequency of accident reporting.
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o When data was classified with regard to weather conditions it was found

that the accident rate of asphalt concrete roads increased considerably

more when there was a change from good to bad weather compared

with surface treatment roads. This applies above all to the southern

and central parts of Sweden during the winter.

The results are somewhat uncertain which partly depends upon great

variations in the statistical material and partly upon several not very well

known factors. The surface treatments for instance are on average of later

date than are the asphalt concretewearing courses.

Other problems that surfaced when comparing the wearing courses are

mentioned in the chapter of discussion, e.g. missing accident reports,

uncontrolled variations with regard to urban areas and rural areas, varying

injury consequences and maybe also speed adaption.

Finally it is suggested what can be done additionally to illustrate the

influence of the type of pavement on the accident risk. Some variables are

not sufficiently analysed. A new investigation as soon as the use of

different wearing courses is stabilized can result in a more correct picture

of how the accident rate varies with the type of wearing course.

A new variable describing the distance of the road sections from urban

areas and rural areas could make the analyzed classes more homogeneous.

The most important thing, however, is considered to be continued work on

developing statistical methods in order to on one hand compensate for

missing accident reports, varying in time and space, and on the other to be

able to analyze the number of persons injured or killed instead of the

number of accidents. In the latter approach the analysis would be less

dependent upon variations in accident reporting.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Kostnaden för Vägverkets beläggningsverksamhet är ca 430 miljoner kronor

per år (1980). Prisskillnaden mellan Olika beläggningstyper är i många fall

stor. Vid valet av beläggningstyp måste väghållaren beakta såväl anlägg-

nings- och driftkostnad som trafikantkostnad. Tidigare studier vid institu-

tet (3) har ej påvisat något samband mellan beläggningsstandard och

olyckskvot. Däremot har en skillnad i olyckornas väderberoende på vägar

med ytbehandling respektive massabeläggning observerats (1). Detta resul-

tat baserades emellertid på ett begränsat material, exempelvis var tids-

perioden endast ett år.

Syftet med denna undersökning har varit att med hjälp av väg- och

olycksdata från vägverket samt väderdata från SMHI analysera olika

beläggningstypers inverkan på trafiksäkerheten. Genom att datamaterialet

varit väsentligt större än i tidigare undersökningar, har en långtgående

homogenisering av materialet varit möjlig. Vid jämförelsen mellan olika

beläggningstyper har övriga :faktorer som påverkar olycksutfallet hållts så

lika som möjligt. Studien har fokuserats på att jämföra ytbehandling och

massabeläggning.
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l. 7 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

Det analyserade materialet består av beläggnings- och olycksdata från

vägverket samt väderleksdata från SMHI. Den studerade tidsperioden är

fyra år, 1977-80.

l.l Beläggnings- och olycksdata

 

På vägverket skapades ett register omfattande hela det statliga, belagda

vägnätet. En observationsenhet bestod av en vägsträcka karakteriserad av

län, vägnummer, vägtyp, hastighetsgräns, belagd bredd, beläggning, be-

läggningstidpunkt .och trafikflöde. I registret fanns dessutom poster som

beskrev inträffade olyckor på varje vägsträcka.

I figur 1 åskådliggörs trafikarbetets och olyckornas fördelning på olika

slitlagertyper för olika vägbredder. Mot bakgrund av den planerade upp-

delningen efter de karakteriserande variablerna samt årstid och väder-

leksklass, begränsades analysen till de fyra slitlagergrupperna

ytbehandling (Yi och YZ)

asfaltbetong, medelhårt bindemedel (MAB)

asfaltbetong, hårt bindemedel (HAB)

oljegrus (OG och OGR)

Datauttaget från vägverket innehöll ursprungligen 98957 olycksposter.

Olyckor som inträffat i knutpunkter återfanns under samtliga anslutande

vägar. Detta medförde svårigheter med att avgöra på vilken slitlagertyp

olyckan inträffat, varför knutpunktsolyckorna uteslöts ur materialet. Här-

efter kvarstod 78313 olyckor av vilka 65826 inträffat på någon av de ovan

angivna slitlagergrupperna.

1.2 Väderleksdata

 

Uppgifter om nederbördsmängd och medeltemperatur har använts för att

för varje Väderstation (totalt 181 st) och dygn bestämma en väderleksklass.
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Det statliga vägnätet täcks av 866 av den topografiska kartans blad. Ett

register, som månad för månad angav vilken Väderstation som bäst beskrev

väderleken inom varje kartblad, upprättades för att möjliggöra en samman-

koppling av väderdata med väg- och olycksdata. Kartbladsnumret utnytt-

jades härvid som identifieringsbegrepp.

OLYCKOR SOMMAR+VINTER 1977-80
. 100%

 

TRAF IKARBETE SOMMARWINTER 1977-80

 

100% Q ÖVRIGA 0chx00
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0-54 l 55-64 l 65-76 I 77-86 1 87-96 l 97-124 [125- BELAGD I DM

00500
I DM

 

Figur 1 Trafikarbetets och olyckornas procentuella fördelning på slit-
lagertyp för olika breddklasser. Viltolyckorna ingår medan knut-
punktsolyckorna exkluderats.
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2. VARIABLER OCH DEFINITIONER

Nedanstående variabler har behandlats vid analysen av materialet

Belagd bredd: Följande sju klasser har använts

0- 54 dm

55- 64

65- 76

77- 86

87- 96

97-124

125-

Hastighetsgräns: 50, 70, 90 och 110 kmAh.
i

Slitlagertyp:

Regieps

YÅEEYPE

Yi - enkel ytbehandling

YZ - dubbel ytbehandling
MAB _ varmblandad asfaltbetong

medelhârt bindemedel

HAB _ varmblandad asfaltbetong
hårt bindemedel

OG - oljegrus

OGR - rivet oljegrus

5-, W-, X-, Y-, Z-, AC- och

BD-län

Norra Sverige(NS):

Mellersta Sverige(MS): B-, C-, D-, E-, F-, G-, P-, R-,

T- och U-län

Södra Sverige(SS): H-, 1-, K-, L-, M-, N- och O-län

Motorväg, motortrafikle'd och vanlig tvâfältsväg före-

kom i datauttaget. De två förstnämnda typerna slogs

samman vid behandlingen av materialet.
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Väderleksklass: För varje vägsträcka och dygn har en väderleksklass

 

medel-

temperatur

1 grader
Celsius

medel-
temperatur

i grader
Celsius

bestämts utifrån uppgifterna om nederbördsmängd och

medeltemperatur under tiden från kl 19.00 föregående

dygn till kl 19.00 aktuellt dygn. Vinter- och sommarpe-

rioder har klassificerats på skilda sätt.

Vinter södra och mellersta Sverige:

november - mars

norra Sverige:

oktober-april

Sommar södra och mellersta Sverige:

april - oktober

norra Sverige:

maj - september

Väderleksklasser, vinter

nederbörd i mm smält form

ingen < 1 > 1

       

Väderleksklasser, sommar

nederbörd i mm smält form

<l 1-3 3-7 7-12 > 12

 

< 2.5 1
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Vid sammanslagning av väderklasserna till "bra" respektive "dåligt"

väder har "bra" väder på vintern alternativt utgjorts av klass 3 eller av

klasserna l, 3 och 4. På sommaren har klasserna 2 och 3 definierat bra

väder. Övriga klasser har utgjort "dåligt" väder.

ÅDI: Årsmedeldygnstrafiken (axelpar/dygn) har hämtats

från vägdvatabanken. Uppgiften har korrigerats med

hänsyn till vilket år trafiken mätts. Använda uppräk-

ningstal återfinns i bilaga 1.

Trafikarbete: Vid beräkning av trafikarbetet har trafikflödets varia-

tion frân dygn till dygn beaktats genom en indexserie,

unik för varje region, vägkategori (europaväg, riksväg,

primär länsväg respektive Övriga vägar) och år. Index-

serierna bygger på analyser av VV helårsräknade punk-

ter. För varje vägsträcka och dygn har sedan tra-

fikarbetet adderats till olika variabler beroende på det

aktuella dygnets väderleksklass.

I tabeller och figurer förekommer förkortningen Mapkm. Betydelsen är

trafikarbetet uttryckt i miljoner axelparkilometer.
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3. METOD

Föreliggande studie avser att belysa frågan huruvida valet av belägg-

ningstyp påverkar olycksutfallet. Det är härvid nödvändigt att så långt som

möjligt ta hänsyn till andra inverkande faktorer. Genom att jämföra olika

beläggningstyper inom grupper av vägar som är likvärdiga beträffande

dessa övriga faktorer, erhålls en form av normering. De faktorer som

används för att homogenisera materialet är region,vägtyp, hastighetsgräns

och belagd bredd. Då väderleken möjligen är en förklarande faktor till ett

varierande olycksutfall, delas materialet även efter årstid och ett antal

väderleksklasser. Olika beläggningstyper jämförs sedan med avseende på

olyckskvot (olyckor/miljon axelparkilometer).

Den modell som används för att studera olyckskvotens beroende av

 

slitlagertyp eller väderlek bygger på antagandet, att antalet olyckor är

 

direkt proportionellt mot det uträttade trafikarbetet. Vidare förutsätts att

proportionalitetskonstanten är densamma för de kategorier som jämförs.

Nollhypotesen blir då:

HO: mi : Ä Ti

där m är väntevärdet för antalet olyckor, Å är olyckskvoten och T är

trafikarbetet.

De gjorda jämförelserna är hela tiden parvisa, d v 5 i = 1 och 2.

Om 'antalen olyckor, med observerade värdena X1 respektive X2, antas

oberoende och poissonfördelade gäller under nollhypotesen att

givet X1+ X2' = n

.. . Ti . __l_
ar X1 Bi(n,p)medp:___ ,Cl- P

T1+T2

En lämplig teststorhet är

X1 - np X1T2 - XZT1

Vnpq v/(x1+x2)T1T2

 

n:
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som approximativt är normalfördelad N(O,l). Vidare är n X -fördelad

med en frihetsgrad.

Om modellen är sann kommer väntevärdet för n att vara noll och n < 0

ska tolkas som att X1 är mindre än förväntat, d vs olyckskvoten för

kategori 1 är lägre än olyckskvoten för kategori 2.

Värdet på nzanger hur sannolikt det erhållna utfallet är om nollhypotesen

är sann. Exempelvis motsvarar nz = 3.84 en sannolikhet på 5%. T12= 6.64L

motsvarar 1% och n2= 10.83 motsvarar O.l%.

För att uppskatta effekten på antalet olyckor av att ett slitlager (exempel-

 

vis ytbehandling) används i stället för ett annat (exempelvis massabelägg-

 

ning) används följande modell.

Olyckor och trafikarbete på de två slitlager som ska jämföras betecknas 01

och 02 respektive T1 och T2.

Slitlager l antas i breddklass 1 ha olyckskvoten Ä i, och slitlager 2 antas i

samma breddklass ha olyckskvoten ocÅi. Parameternd är gemensam för alla

breddklasser inom en viss hastighetsgräns och ger en sammanvägd upp-

skattning av effekten på antalet olyckor av att slitlager 2 används i stället

för slitlager l.

Olyckorna antas oberoende och poissonfördelade. För att skatta OC bildas

likelihoodfunktionen som är sannolikhetsfunktionen för de observerade

olyckstalen.

Den logaritmerade likelihoodfuänêktionen blir

_ _ - . .. . IlnL - Z{ Å1T11+0Hln(>\iT11-)ln011 .\

_ l '
_ GÅ1T21+0211H(UÅ1T21) 1n021 1

Parameterskattningarna fås ur de partiella derivatorna.

  

 

$1nL _ _ 011 _ 021 . z 011+021
oki ' T11* t$ Tzi + Åi = Åt TTFÃEIEH (1)
$1nL E 021 1,021

.. . . 1 ; = ,
cpu ämm + oc a 6 '27:31 (2)

'l
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Ekvationssystemet (l) - (2)'löses iterativt med startvärdetOL = 1.

Konvergens uppnås i de flesta :fall inom 25 iterationer.

Osäkerheten i skattningen av oc kan ej beräknas analytiskt. För att ändå få

någon bedömning av siffrornas tillförlitlighet används följande tillväga-

gångssätt. För varje observerat olyckstal slumpas ett nytt olyckstal ur en

poissonfördelning vars väntevärde skattas med det observerade antalet

olyckor. Dessa slumpade olyckstal ger upphov till en ny OL-skattning.

Genom att upprepa slumpningen av olyckstal 100 gånger för varje grupp av

observerade olyckor och göra respektive OL-skattning, erhålls en antydan

om den ursprungliga oc-skattningens osäkerhet.
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4. RESULTAT

Analysens inriktning har bestämts av tidigare kunskaper och materialets

omfattning. Sålunda kan från vädersynpunkt landet delas i regionerna norra

respektive södra och mellersta Sverige. Vidare ger endast vägtypen vanlig

tvåfältsväg möjlighet till fortsatt homogenisering av trafikarbetet. Olycks-

kvotens beroende av hastighetsgräns och tvärsektion gör dessa variabler

lämpade för en ytterligare delning av materialet. Dessutom erhålls här-

igenom ett indirekt mått på Vägarnas geometriska standard.

Hastighetsgränsen 50 km/h innebär en speciell och skiftande miljö. Oftast

är det fråga om tätort, varvid man kan förmoda att ytbehandling främst

återfinns i ytterområden mot anslutande landsbygdsvägar, medan massa-

beläggning ligger i mer centrala, trafikintensiva delar. Mot bakgrund av

dessa olikheter har det bedömts lämpligt, att låta sträckor med hastig-

hets-gräns 50 km/h utgå ur analysen.

De celler som studerats har bestäm-ts av

0 årstid (sommar och vinter)

o region (norra respektive södra och mellersta Sverige)

0 hastighetsgräns (70, 90 och 110 km/h)

o slitlager (ytbehandling, massabeläggning ocholjegrus)

0 belagd bredd (0-54, 55-64, 65-76, 77-86, 87-96, 97-124, 125- dm)

4.1 Viltolyckornas inverkan på olyckskvoten

 

Jämförelsen av olyckskvoten för olika slitlagertyper har gjorts dels på

totala antalet olyckor och dels på olycksantalet då' olyckor med klövvilt

exkluderats. Viltolyckorna utgör en stor andel av det studerade materialet,

varierande mellan 0 och 73 procent för olika slitlagertyper och län. Den

betydande variationen i andel viltolyckor för olika slitlager beror med

största sannolikhet på' att vissa slitlager jämförelsevis är vanligare i

viltrikta områden, medan andra slitlager företrädesvis återfinns där vilt-

förekomsten är mindre (se tabell 1). Det analyserade materialet ger ej

möjlighet till kontroll av förekomst och effekt av viltstängsel. Eftersom
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viltolyckornas antal ej torde vara en effekt av använd Slitlagertyp, bör

jämförelsen mellan olika slitlager i första hand grundas på resultaten som

erhålls när viltolyckorna exkluderas.

Tabelll Viltolyckor 1977-80 1 procent av totala antalet olyckor för
olika slltlagertyper.

Hela stats-
Län Y1Y21) MABI) oc; och') HABI) vägnätet

    

5 68.9 52.0 71.9 57.6 57.7
w 55.0 50.7 55.8 44.0 46.4
x 55.0 - 40.4 53.6 31.4 42.4
Y 46.9 25.3 48.1 . 21.2 32.3
2 59.2 13.42) 51.6 15.02) 49.8
AC 52.6 46.7 56.0 53.6 45.8
BD 36.7 32.2 45.2 56.2 31.7
NS 54.7 44.8 56.5 37.0 44.6

H 39.5 37.8 42.7 0 30.9
I 0 0 0 0 0
K 31.7 21.5 28.1 20.6 21.6
L 19.8 14.7 18.9 17.0 11.8
M 18.3 9.8 14.52) 10.2 7.2
N 29.6 20.8 32.0 14.6 19.4
0 33.7 21.5 31.3 15.6 18.3

B 37.5 19.7 25.02) 17.7 18.4
c 60.3 56.7 56.8 42.0 46.2
D 52.8 37.8 37.52) 41.9 38.9
E 44.4 24.9 45.3 24.8 30.1
F 46.6 32.6 35.9 34.4 30.3
G 73.0 43.1 63.0 45.9 48.7
P 42.3 36.6 37.7 27.3 30.5
R 47.5 - 34.4 44.1 34.8 34.3
T 44.6 42.5 57.2 33.0 34.5
U 50.9 30.9 57.8 51.4 39.5

SS+MS 44.3 28.7 41.4 ° 26.5 26.9

1) vanlig tvåfältsväg, knutpunktsolyckor exkluderade
2) antal viltolyckor < 10
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4.2 Olyckskvot för olika slitlarger uppdelat på vinter- och sommar

 

Av figur 2 framgår hur olyckskvoten vintertid varierar med slitlagertyp.

Bland resultaten kan man observera

o att större delen av den absoluta skillnaden mellan olika slitlagertyper

är att hänföra till viltolyckorna

o att viltolyckorna andelsmässigt är fler i norra Sverige än i övriga

delar av riket

o att viltolyckorna utgör en större andel på ytbehandling och oljegrus

än på massabeläggning

För sommarperioderna (figur 3) gäller i första hand vad som' sägs under

första punkten ovan.

Mot bakgrund av ovanstående iakttagelser samt diskussionen i avsnitt 4.1,

görs den fortsatta analysen med viltolyckorna exkluderade.

4.2.1 Kvantifiering av skillnaden i olyckskvot mellan ytbehandling och

 

massabeläggning

De skillnader mellan olika slitlagers olyckskvoter som observerades i

föregående avsnitt gäller när materialet delats efter årstid, region och .

hastighetsgräns. Nedan jämförs ytbehandling (Yl och YZ) och massabe-

läggning (MAB) närmare, varvid även belagd bredd används som uppdel-

ningsvariabel.

Det i metodavsnittet beskrivna tillvägagångssättet används för att testa

hypotesen att olyckskvoten för ytbehandling respektive massabeläggning är

densamma. Resultaten återfinns i bilaga 2. För vinterperioden i norra

Sverige finns det ingen signifikant skillnad mellan slitlagren på 70-vägar.

På 90-vägar är olyckskvoten signifikant lägre för tvärsektionen 9,7-12,4 m

medan den är signifikant högre för vägar med tvärsektionen 3_ 12 m. För

llO-vägar har de ytbehandlade vägarna en signifikant högre olyckskvot än

MAB-vägarna för de bredaste vägarna. Vinterperioden i mellersta
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och södra Sverige uppvisar en annan bild. För de smalaste 70-vägarna har

de ytbehandlade vägarna den lägsta olyckskvoten. För samtliga 90-vägar är

olyckskvoten lägst på de ytehandlade vägarna och två av skillnaderna är

signifikanta. Även på llO-vägarna har de ytbehandlade vägarna en signi-

fikant lägre olyckskvot än MAB-vägarna.
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Figur 2 Olyckskvot vintrarna 1977-80 dels för norra Sverige (NS) och dels
för södra och mellersta Sverige (SS+MS). Olyckskvoten beskrivs
genom antalet olyckor per miljon axelparkilometer (Mapkm).
Staplarnas bredd är proportionell mot uträttat trafikarbete
(l cm:c 3000 Mapkm) och staplarnas yta är proportionell mot
antalet trafikolyckor.
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Figur 3 Olyckskvot somrarna 1977-80 dels för norra Sverige (NS) och
dels för södra och mellersta Sverige (SS+MS). Olyckskvoten
beskrivs genom antalet olyckor per miljon axelparkilometer
(Mapkm).
Staplarnas bredd är proportionell mot uträttat trafikarbete
(l cm:c 3000 Mapkm) och staplarnas yta är proportionell mot
antalet trafikolyckor.
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Under sommarperioden i norra Sverige föreligger endast en signifikant

skillnad mellan de båda slitlagertyperna och denna baserar sig på ett alltför

litet antal olyckor för attnågon hänsyn skall kunna tas till den. I mellersta

och södra Sverige uppvisar de ytbehandlade 70-vägarna en signifikant högre

olyckskvot än MAB-vägarna för tvärsektionen 6,5-7,6 m medan olycks-

kvoten är lägre (dock ej signifikant) för övriga tvärsektioner. På 90-

vägarna har ytbehandling den lägsta olyckskvoten för samtliga tvärsektio-

ner. Endast en av skillnaderna är dock signifikant. På llO-vägarna är det

ingen skillnad mellan slitlagren.

I metodavsnittet beskrivs även en metod att väga samman skillnaderna i

olyckskvot från olika breddklasser. Denna jämförelse anses vara den bästa

då det gäller jämförelse mellan slitlagren. Den tar hänsyn till att ytbehand-

lingar i större utsträckning förekommer på smalare vägar än vad massa-

beläggningar gör och viktar bidragen från de olika tvärsektionsklasserna,

hastighetsgränserna och årstiderna på ett riktigt sätt. Resultaten redovisas

i tabell 2a och utgör huvudresultatet av denna studie. Av tabellen framgår

att vägar med ytbehandling i södra och mellersta Sverige har en olyckskvot

som sett över hela året är 8-17 procent lägre än vad som kan förväntas vid

massabeläggning. I norra Sverige är motsvarande siffror 2-5 procent utom

för 110 km/h, där ytbehandling medför att olyckskvoten ökar med 27

procent jämfört med massabeläggning.

Skillnaden mellan slitlagren är mest uppenbar vintertid då ytbehandling har

lägre olyckskvot i södra och mellersta Sverige, medan massabeläggning har

den lägre olyckskvoten på llO-vägar i norra Sverige.

Osäkerheten i siffrorna i tabell 2a bedöms på det sätt som beskrivs i

metodkapitlet. För llO-vägar i norra Sverige vinter och hela året, 70-vägar

i södra och mellersta Sverige vintertid, 90-vägar i södra och mellersta

Sverige oavsett tidsperiod, samt alla hastigheter sammanslagna i södra och

mellersta Sverige oavsett tidsperiod gäller att de slumpade olyckstalen

(upprepas 100 ggr) inte någon gång innebär att relationen mellan slitlagrens

olyckskvoter kastas om. I övriga fall är vid slumpningen av olyckstal

ömsom den ena slitlagertypens olyckskvot lägst och ömsom den andras.

Resultaten från osäkerhetsbedömningen återfinns i bilaga 3.
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Tabell 2a Olyckskvot för vägar med ytbehandling beräknad i procent av
7 olyckskvoten för motsvarande vägar med massabeläggning.

Vanlig tvåfältsväg, vilt- och knutpunktsolyckor exkluderade.

Inom parentes anges det antal olyckor som ligger till grund för
respektive procentsiffra.

 

Hastighetsgräns Vinter Sommar Hela året

 

Norra Sverige

70lan/h 103(636) 91 (366) 98(1002)

90lan/h 98(1572) 90 (846) 95(2418)

llOlan/h i4§(535) 21 (298) ng(833)

106(2743) 92 (1510) 101(4253)

Södra + mellersta Sverige

70lan/h 84(2185) 99J5(2684) 92(4869)

90lan/h 86(4604) 88 (4647) 87(9251)

llOlan/h __i(357) 22; (339) §§(696)

85(7146) 92 (7670) 88(14816)

 

 

 

I avsnitt 4.1 konstaterades att vägar med ytbehandling har en väsentligt

högre andel viltolyckor än vägar med massabeläggning. Detta antyder att

de båda slitlagertyperna återfinns i skilda miljöer. Viltolyckorna kan

förmodas vara vanligast på rena glesbygdsvägar, där rapporteringsgraden

för övriga olyckstyper kan vara tämligen låg. Utifrån resultaten rörande

viltolyckor kan man sålunda misstänka att rapporteringsbortfallet är sär-

skilt stort för ytbehandling. Ju allvarligare en olycka är i form av skadade

och dödade personer, desto troligare är det att den kommer_ till polisens

kännedom och rapporteras. En jämförelse som bygger enbart på olyckor

med personskada ger därför eventuellt en mer rättvisande bild av de båda

slitlagertypernas betydelse för olycksutfallet.

Tabell 2b har erhållits med samma metod som tabell 2a endast med den

skillnaden att även egendomsskadeolyckor exkluderats. I stort understödjer
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resultaten de tankegångar som redovisats ovan. Med några få undantag är

de förändringar, som begränsningen till personskadeolyckor medför, till

massabeläggningens fördel. I bilaga 3 finns en osäkerhetsuppskattning även

för denna jämförelse (tabell 2). Endast med ett undantag ligger min och

max för de Slumpade värdena (100 st) på var sin sida om 1. Jämförelsen

baserad på personskadeolyckor ger knappast anledning förmoda att olycks-

utfallet på de båda slitlagertyperna är olika för personskadeolyckor.

Tabell 2b Olyckskvot för vägar med ytbehandling beräknad i procent av
olyckskvoten för motsvarande vägar med massabeläggning.
Vanlig tvåfältsväg, vilt-, knutpunkts- samt egendomsskade-
olyckor exkluderade.

Inom parentes anges det antal olyckor som ligger till grund för
respektive procentsiffra.

 

Hastighetsgräns Vinter Sommar Hela året

 

Norra Sverige

70 km/h 117 (218) 98 (165) 108 (383)

90 km/h 102 (623) 86 (405) 95 (1028)

110 km/h 1_6_1_ (_2_3_4)_ §_8_ _(_1122 4_1_2_4_ (406)

114 (1075) 89 (742) 103 (1817)

Södra + mellersta Sverige

70 km/h 96 (653) 108 (1121) 103 (1774)

90 km/h 101 (1639) 99 (1954) 100 (3593)

110 km/h _6_5_ (116) 7_8 (_1_6_2_) 12 (288)

98 (2418) 101 (3237) 99 (5655)
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4.3 Olyckskvot för ytbehandling och massabeläggningvid olika väder-

förhållanden

 

Från tidigare studier (1) är det känt att olyckskvoten är mer väderberoende

på massabeläggning än på ytbehandling. Utifrån ytbehandlingens karak-

teristiska egenskaper, såsom hög friktion vid vått väglag och vissa typer av

vinterväglag, är detta vad man kan förvänta. Även i denna analys studeras

väderberoendet i syfte att finna en möjlig förklaringsgrund till de skillna-

der som konstaterats i avsnitt 4.2.

Det undersökta materialet har delats upp med avseende på årstid och

väderlek. Vintern utgörs härvid i norra Sverige av perioden oktober-april

och i södra och mellersta Sverige av perioden november-mars. Övriga

månader bildar sommaren. De använda väderleksklasserna har slagits

samman till bra respektive dåligt väder. Avsikten är att med bra väder

beteckna väderförhållanden som inte i sig medför en förhöjd olycksrisk. För

vinterperioden har två alternativa definitioner av bra väder använts (se

figur 4)

Vinter, alternativ 1

ingen

            

 
  

nederbörd nederbörd

_<_ 1.5°c dåligt väder

> 1.50C bra väder

Vinter, alternativ 2

ingen
nederbörd < 1 mm i 1 mm

51.5% bra _ dåligt väder
väder

> 1.50C

Sommar

< 3 mm i 3 "mm

5_ 250C dåligt väder

> 2.5°c bra väder

  

 

 

Figur 4 Temperatur- och nederbördsgränser för klassificering av väder-

leken som bra eller dålig.
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Den del av trafikarbetet under vintern som uträttas vid bra väder enligt

alternativ 1 är i norra Sverige 8-13 procent och i södra och mellersta

Sverige 4-7 procent. Motsvarande siffror enligt alternativ 2 är l,kB-50

procent respektive 35-40 procent. Bra väder enligt alternativ 2 rymmer ett

betydande inslag is/snöväglag, uppskattningsvis 20 procent för norra

Sverige och 5 procent för södra + mellersta Sverige (2). I alternativ 1

härrör endast någon procent av trafikarbetet vid bra väder från is/snöväg-

lag. Mot bakgrund av syftet med indelningen av väderdygnen i bra och

dåliga, är alternativ 1 att föredra framför alternativ 2. Mot alternativ 1

talar säsongsberoendet; bra väderdygn kommer i första hand att vara dygn

under höst och vår, medan dygn under vintern främst karakteriseras som

dåliga från vädersynpunkt. Dessutom är trafikarbetet jämnare fördelat på

bra och dåligt väder enligt alternativ 2, vilket ger en stabilare jämförelse

mellan olyckskvoterna vid respektive väderlek. I det följande redovisas

båda alternativen för attbelysa inverkan avvald väderindelning.

För sommarperioden gäller att bra väder råder när medeltemperaturen

> 2.5 grader Celsius och nederbörden < 3 mm (se figur 4). Med denna

indelning uträttas ca 75 procent av trafikarbetet vid bra väder, oavsett

region av Sverige.

4.3.1 Olyckskvotens väderberoende för ytbehandling respektive massa

 

beläggning

Av figurerna 5-7 framgår hur olyckskvoten varierar med bra och dåligt

väder för ytbehandling respektive massabeläggning. Materialet redovisas

sammanslaget per hastighetsgräns utan uppdelning på belagd bredd.

Figurerna visar att massabeläggning vintertid har en väsentligt högre

olyckskvot vid dåligtväder änvid bra väder. Detta gäller hela Sverige och

oavsett väderindelning med endast ett undantag - väderalternativ l i norra

Sverige vid hastighetsgräns 110 km/h. Olyckskvoternas differens är med

något undantag skild från noll på en signifikansnivå mindre än 5 procent.

Även ytbehandling får ofta en högre olyckskvot vid dåligt väder, men

höjningen är väsentligt mindre och endast i några fall signifikant. I södra

och mellersta Sverige vid väderalternativ l sänks t o m olyckskvoten vid
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dåligt väder. Detta kan förklaras av att bra väder i första hand definierar

för- och eftervinter. Under höstmånaderna erhålls en kraftigt förhöjd

olyckskvot även vid väderförhållanden som sett över hela dygn betraktas

som bra.

Sommartid är skillnaden mellan olyckskvoterna vid bra och dåligt väder

mindre, med undantag av ytbehandling i södra och mellersta Sverige, och

förändringarna likartade för de båda slitlagertyperna.

Den tidigare beskrivna metoden för sammanvägning av bidragen från olika

breddklasser har gett de resultat som redovisas i tabell 3. Överens-

stämmelsen med resultaten i figurerna 5-7 är god. De angivna siffrorna ska

uppfattas som mycket ungefärliga. Olycksantalen ger en antydan om de

olika uppgifternas tillförlitlighet.

   

Tabell 3 Olyckskvoten vid dåligt väder beräknad i procent av olycks-
kvoten vid bra väder.

Inom parentes anges det antal olyckor som ligger till grund för
respektive procentsiffra. Samma totala antal olyckor för alter-
nativ 1 och 2.

Hastighets Vinter-alternativ 1 Vinter-alternativ 2 Sommar
gräns YlYZ MAB Y1Y2 MAB Y1Y2 MAB

Norra Sverige

70 km/h 131 (280) 186 (356) 146 151 83 (155) 111 (211)

90 km/h 122 (761) 155 (813) 117 173 104 (398) 121 (448)

110 km/h 105 (392) 89 (142) 125 145 109 (204) 87 (94)

Södra+me11ersta

70 km/h 95 (999) 144 (1186) 109 174 116 (1413) 115 (1271)

90 km/h 65 (2049) 130 (2555) 112 168 130 (2207) 134 (2440)

110 km/h 80 (55) 123 (302) 146 172 153 (68) 130 (271)
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Figur 5 Olyckskvot (exkl vilt- och knutpunktsolyckor) för ytbehandling

och massabeläggning dels vid bra och dels vid dåligt väder
(enl alt 1) under vintrarna 1977-80.
Staplarnas bredd är proportionell mot uträttat trafikarbete
(l cm=c 700 Mapkm) och staplarnas area är proportionell mot
antalet olyckor.
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Figur 6 Olyckskvot (exkl vilt- och knutpunktsolyckor) för ytbehandling

och massabeläggning dels vid bra och dels vid dåligt väder

(enl alt 2) under vintrarna 1977-80.
Staplarnas bredd är proportionell mot uträttat trafikarbete
(1 cm=c 1100 Mapkm) och staplarnas area är proportionell mot
antalet olyckor.
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Figur 7 Olyckskvot (exkl vilt- och knutpunktsolyckor) för ytbehandling
och massabeläggning dels vid bra och dels vid dåligt väder under
somrarna 1977-80.
Staplarnas bredd är prOportionell mot uträttat trafikarbete
(l cm=c 1400 Mapkm) och staplarnas area är proportionell mot
antalet olyckor.
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4.3.2 Olyckskvotens variation med slitlager under olika väderför-

håUanden

 

En jämförelse av olyckskvoterna på ytbehandling respektive massabelägg-

ning, dels vid bra och dels vid dåligt väder har gjorts med samma metod

som tidigare (sammanvägning av bidrag från olika breddklasser). Resultaten

redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Olyckskvoten för ytbehandling beräknad i procent av olyckskvoten
för massabeläggning.
Inom parentes anges antalet olyckor som ligger till grund för
respektive procentsiffra.

   

Hastighets- Vinter - alternativ 1 Vinter - alternativ 2 Sommar
gräns bra väder dåligt väder bra väder dåligt väder braväder dåligt väder

i Norra Sverige

70 km/h 139 (47) 100 (589) 104 (244) 101 (392) 96 (288) 74 (78)

90 km/h 135 (133) 94 (1441) 125 (617) 83 (957) 124 (643) 86 (203)

110 km/h 132 (47) 156 (488) 170 (211) 147 (324) 91 (230) 116 (68)

Södra+mellersta

70 km/h 139 (124) 81 (2061) 121 (700) 70 (1485) 95 (1973) 112 (711)

90 km/h 172 (297) 82 (4307) 114 (1448) 75 (3156) 88 (3272) 87 (1375)

110 km/h 106 (18) 69 (339) 79 (95) 68 (262) 92 (241) 108 (98)

       

Vintertid vid bra väder har massabeläggning lägre olyckskvot (procenttal

större än 100) än motsvarande ytbehandling. Denna skillnad kan ses som ett

utslag dels av att vägarna fortfarande är olika -_ exempelvis med avseende

på linjeföring-dels av att massabeläggning möjligen är att föredra vid

nederbördsfria förhållanden. Snöfall tidigare dygn kan påverka väglaget

under en längre tid på ytbehandling än på massabeläggning (4). Vid bra

väder i alternativ 2-som innehåller en större andel is/snöväglag än

alternativ l-är skillnaderna mindre påtagliga. Vid dåligt väder gäller i

södra och mellersta Sverige att massabeläggning har högre olyckskvot

(20-50 procent) än ytbehandling. I norra Sverige är skillnaderna mindre och

bilden mer splittrad. Detta är vad som kan förväntas eftersom vinterväglag
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i norra Sverige ofta innebär en is/snövägbana, där trafiken inte har

direktkontakt med underliggande slitlager.

Sommartid är skillnaden mellan slitlagren mindre beroende av väderleken.

Oftast har ytbehandling den lägre olyckskvoten men i några fall - och då

vid dåligt väder- har massabeläggning lägre olyckskvot. Någon uppenbar

förklaring, exempelvis till att ytbehandling vid dåligt väder i södra och

mellersta Sverige har lägre olyckskvot på 90-vägar och högre på 70-vägar

jämfört med massabeläggning, finns inte. I stället understryks att resulta-

ten ska tolkas med stor försiktighet och endast ses som uttryck för

tendenser.
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4.4 Beläggningsålderns inverkan på skillnaden i olyckskvot mellan ytbe-

handlade vägar och vägar med massabeläggning

 

En jämförelse av våglängderna för ytbehandling (Yi och YZ) och massabe-

läggning (MAB) då även motorväg och motortrafikled tas med, visar att

ytbehandling utgör en ökande andel av det undersökta materialet. Ytbe-

handling återfanns 1 januari 1977 på en vägsträcka som var 20 procent

längre än den totala vägsträckan med massabeläggning. Skillnaden ökade

varje halvår och var 1 juli 1980 uppe i 44 procent. Detta innebär att

ytbehandlingen i den genomförda analysen är yngre än massabeläggningen.

Ytbehandlingens grova textur förändras med tiden på ett sätt, som kan

förmodas försämra beläggningstypens goda egenskaper.

Genom fördelning av trafikarbete och olyckor 1980 på vägar med olika

beläggningsår, kan olyckskvoten för ytbehandling av varierande ålder

jämföras med olyckskvoten för motsvarande massabeläggning. Materialet

har härvid delats även på hastighetsgräns samt sommar och vinter.

Hypotesen att ytbehandling (Yl och YZ) och massabeläggning (MAB) har

samma olyckskvot vid ovanstående delning av materialet, har testats för

södra och mellersta Sverige. Endast i några fall kan hypotesen förkastas på

nivån 5 %. Det gäller 70-vägar belagda 1979 och 90-vägar belagda 1979-80

där ytbehandling har den lägre olyckskvoten, samt 70-vägar belagda 1975

och 90-vägar belagda l97l-72 där massabeläggning har den lägre olycks-

kvoten. I samtliga fall avser resultaten vinterperioden. Olyckskvoterna

redovisas i bilaga 4.

Utifrån ovanstående jämförelse kan man inte konstatera någon entydig

trend beträffande förändringen av relationen mellan olyckskvoterna för

ytbehandling respektive massabeläggning. Analysen omfattar dock ett så

litet material att betydande "sanna" skillnader kan döljas av den statistiska

osäkerheten.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Av de resultat som presenteras i det här meddelandet kan noteras en

kraftigt varierande andel viltolyckor för olika_ slitlagertyper. Vidare upp-

visar olyckorna på massabeläggning ett större väderleksberoende än

olyckorna på ytbehandling. Detta gäller främst vintertid och då särskilt i

mellersta och södra Sverige. Den beräknade effekten på antalet olyckor av

att använda ytbehandling i stället för massabeläggning pekar på en

besparingspotential om ca 10 procent i södra och mellersta Sverige. I norra

Sverige finns det emellertid ingenting som tyder på att ytbehandling

medför ett bättre olycksutfall än vad som kan förväntas vid massabelägg-

ning. Skillnaden i olyckskvotmellan slitlagertyperna kan emellertid till viss

del bero på variationer i olycksrapporteringen. Sålunda kan ingen skillnad

mellan dessa slitlager påvisas om enbart polisrapporterade personskade-

olyckor analyseras.

Vid en jämförelse av resultaten vid ovanstående effektskattning med vad

som erhålls med den tidigare använda "vädermodellen" (1), kan konstateras

att överensstämmelsen är tämligen god. Besparingspotentialen blir dock

vintertid genomgående högre vid "vädermodellen". Ytbehandlingarnas grova

textur kan påverka friktionen under vintern såväl positivt som negativt. Vid

tunna lager av is och snö medför en grövre textur oftast en högre friktion.

På en beläggning med grövre textur ligger å andra sidan isen och snön kvar

längre vid omslag till mildare väder eller vid saltning. Jämförelserna av

__olyckskvoternaför Yl-vägar och MAB-vägar vid olika väderförhållanden

antyder att båda dessa effekter påverkar olycksriskerna. Det är därför

troligt att "vädermodellen", som utgår från att endast den för ytbehand-

lingen positiva mekanismen föreligger, överskattar ytbehandlingarnas

olycksreducerande effekt. Den bästa skattningen av olyckseffekten ges

därför av den direkta jämförelsen.

Trots att det undersökta materialet är stort finns faktorer som ej kunnat

beaktas. Exempelvis har en samtidig delning efter bredd- och ÅDT-klass ej

varit möjlig inom den använda grundindelningen (efter hastighetsgräns,

region, vägtyp, årstid). På 90-vägar i södra och mellersta Sverige är

trafikarbetet dock tillräckligt stort för att visa, att massabeläggning vid en

jämförelse med ytbehandling inom varje breddklass har trafikarbetet
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förskjutet mot högre ÄDT-klasser. Vägar med höga trafikflöden saltas i

större utsträckning än vägar med låga flöden. Ett högt ÄDT-värde kan

vidare indikera en högre geometrisk vägstandard men även en annan miljö

än vad som gäller vid ett lägre ÄDT-värde. Exempelvis kan närheten till

tätort och därmed trafikens ärendefördelning variera med ÅDT. Den i

avsnitt 4.1 redovisade tabellen över viltolycksandel antyder också att

massabeläggning och ytbehandling delvis återfinns i skilda miljöer. Härmed

kan det finnas olikheter mellan beläggningstyperna med avseende på det

alltid svårbedömda bortfallet i polisens olycksrapportering.

En liten andel egendomsskadeolyckor kan tolkas som att rapporterings-

graden är låg. Ju allvarligare en olycka är, i form av dödade eller skadade

personer, desto troligare är det att den kommer till polisens kännedom och

rapporteras. En låg rapporteringsgrad antyds sålunda också av en hög

skadeföljd. Tabellerna i bilaga 5 ger andel egendomsskadeolyckor och

skadeföljd för ytbehandling respektive massabeläggning. En jämförelse

mellan slitlagren visar att ytbehandling oftast har den mindre andelen

egendomsskadeolyckor och högre skadeföljden. Det kan vara så att olyckor

på ytbehandling inte rapporteras i samma utsträckning som olyckor på

massabeläggning. Av tabellerna 2a och 2b i avsnitt 4.2.1 framgår att den

skillnad som från olyckssynpunkt råder mellan slitlagren _kap_ förklara-s av

olikheter beträffande rapporteringsgraden. Om skillnader i Olycksrapporte-

ring anses ligga bakom hela den konstaterade olycksminskningen vid

ytbehandling, frånkänns ytbehandlingens positiva egenskaper (såsom hög

friktion vid vått väglag och vissa typer av vinterväglag, grov textur och

god ljusreflektion) varje inverkan på olycksutfallet. Man kan förmoda att

den i tabell 2a uppskattade effekten är något för stor, men den högre

skadeföljden på ytbehandling kan också vara verklig och då exempelvis bero

på en sämre hastighetsanpassning eller ett högre antal passagerare per bil.

Rapporteringsgradens betydelse för den effektskattning som redovisas i

avsnitt 4.2 bedöms genom följande känslighetsanalys. Vanligtvis brukar man

anta att ungefär var femte olycka rapporteras av polisen. Om rapporte-

ringsgraden för ytbehandling varit 5 procentenheter högre på vintern och 2

procentenheter högre på sommaren skulle procentsiffrorna i tabell 2a ökat

med 20-25 enheter på vintern och ca 10 enheter på sommaren. I samtliga

fall medför detta en högre olyckskvot för ytbehandling än för massa-

beläggning.

VTI MEDDELANDE 393



30

De statistiska verktygen för atträtt värdera skillnader i skadeföljd saknas

än så länge. Det är av största vikt att ett arbete av grundforsk-

ningskaraktär genomförs, för att finna modeller för fördelningen av antal

dödade och skadade personer.

Uppgiften om hastighetsgräns har använts för att klassificera trafikarbete

och olyckor. Den verkliga hastighetsfördelningen är däremot okänd. Leder

ytbehandlingens goda ljusreflektion till att trafikens hastighet höjs? Medför

den förhållandevis höga ljudnivån att hastigheten sänks? Upplevs ytbehand-

lingen så säker även vid vått eller isigt/snöigt väglag att nödvändig

hastighetsanpassning uteblir? Dessa frågetecken lämnar stort utrymme för

variationer mellan de studerade grupperna av vägar. Om man enbart är

intresserad av att jämföra olycksutfallet för olika beläggningstyper, kan

den skiftande hastighetsanpassningen åtminstone delvis ses som en belägg-

ningseffekt. En minskad olyckskvot och därmed olyckskostnad beroende på

en lägre hastighet motsvaras då av en ökad restidskostnad.

I det analyserade materialet finns olycksuppgifter som inte studerats

tillräckligt i föreliggande undersökning. Hit hör olyckstyp, antal skadade

och dödade, uppgift om inblandade fordon (personbil eller lastbil) samt

.ljusförhållanden vid olyckstillfället. Dessa faktorer kan ge ytterligare

kunskap om variationer i trafiksammansättning och miljö mellan vägar med

olika beläggning. Ljus eller mörker vid olyckstillfället ger tillsammans med

en schablonartad fördelning av trafikarbetet på ljus/mörker, möjlighet till

undersökning av ljusreflektionsegenskapernas betydelse för olyckskvoten.

Utifrån de uppgifter som finns i det behandlade registret (vägnummer,

knutpunkter, läge mellan knutpunkter) kan ett nytt mått införas. Detta

mått skulle ange en likartad miljö med avseende på närhet till tättbebyggt

område och därmed kanske också en likartad rapporteringsgrad för olika

slitlager.

Under den period som täcks av undersökningen(1977-80) har användningen

av ytbehandling ökat. De speciella problem detta medför har behandlats i

avsnitt 4.4. När användningen av ytbehandling och massabeläggning stabi- .

liserats, så att de på vägnätet befintliga beläggningarna kan anses repre-

sentativa med avseende på respektive beläggningscykel, kan en förnyad
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studie av här redovisad karaktär ge en mer rättvisande bild av olycks-

kvotens beroende av beläggningstyp.
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Bilaga 1
Sida 1(1)

        

Mätning av Uppräkningstal för år

gäikñödü 1977 1978 1979 . 1980

1970 1.309 1.337 1.347 1.307
1971 1.247 1.273 1.283 1.245
1972 1.187 1.212 1.222 1.185
1973 1.131 1.155 1.164 1.129
1974 1.166 1.190 1.200 1.164
1975 1.079 1.102 1.111 1.078
1976 1.028 1.050 1.058 1.026
1977 1 1.021 1.029 0.998
1978 0.979 1 1.008 0.978
1979 0.972 0.992 1 0.970
1980 1.002 1.023 1.031 1
1981 1.007 1.028 1.036 1.005

 

Faktorer :för uppräkning av trafikflödessiffror till åren 1977-80.
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Bilaga 2
Sida 1(13)

Trafikarbete, olyckør och olyckskvot för ytbehandling och massabelägg-

ning, samt test av hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagren är

densamma.
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Tabell 1 Hastighet: 70 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlYZ
Brec'd trafikarbete olyckor olyckskvot

MAB

trafikarbete olyckor olyckskvot
Test-

variabel

 

0- 54 dm 7.4 Mapkm 8 (1.08)

55- 64 106.9 75 0.70

65- 76 110.9 90 0.81

77- 86 66.7 53 0.79

87- 96 38.6 19 0.49

97-124 60.0 . 29 0.48

125- 9.4 6 (0.64)

5.8 Mapkm

66.9

147.8

91.5

70.0

97.2

78.1

6

51

101

68

46

52

32

(1.03)

0.76

0.68

0.74

0.66

0.53

0.41

(0.01)

0.21

1.41

0.13

1.13

0.19

(1.01)

 

400.0 280 557.3

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 °/o): testvariabeln : 3.84.

356

S
i
d
a

2
(
1
3
)

B
i
l
a
g
a

2



VTI
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

3
9
3

Tabell 2 Hastighet: 90 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Y1Y2 MAB Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

0* 54 dm 1.0 Mapkm 2 0.1 Mapkm 0

55- 64 187.7 77 0.41 116.5 58 0.50 1.24

65- 76 336.2 184 0.55 383.7 182 0.47 1.88
77- 86 594.6 240 0.40 366.7 168 0.46 1.59
87- 96 341.5 124 0.36 272.5 125 0.46 3.42
97-124 199.9 _ 59 0.30 235.8 99 _ 0.42 4.64

125- 114.2 75 0.66 475.0 181 0.38 16.11

B
i
l
a
g
a

2

Sida
3(13)

 

1775.1 761 1850.2 813

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 3 Hastighet: 110 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlYZ MAB
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot

Test-

variabel

 

55- 64 dm 51.6 Mapkm 26 0.50 4.3 Mapkm

65- 76 131.6 42 ' 0.32 33.3
77- 86 219.2 55 0.25 25.4

87- 96 152.3 57 0.37 85.1

97-124 67.2 35 0.52 5.9

125- 429.9 _ 177 0.41 397.0

l

9

8

30

3

92

(0.23)

0.27

0.31

0.35

(0.51)

0.23

(0.60)

0.21

0.36

0.07

(0.00)

20.55

 

1051.6 392 551.1

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

143

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 4

Bredd

Hastighet: 70 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlY2
trafikarbete olyckor olyckskvot

MAB
trafikarbete olyckor olyckskvot

Test-

variabel

 

0- 54 dm

55- 64

65- 76

77- 86

87- 96

97- 124

125-

147.4 Mapkm

854.1

381.0

68.4

26.9

16.6

6.8

88

570

252

57

13

14

5

0.60

0.67

0.66

0.83

0.48

0.81

26.0 Mapkm 28

352.9

491.5

215.5

207.5

133.8

114.8

296

372

177

148

81

84

1.08

0.84

0.76

0.82

0.71

0.61

0.73

7.61

10.22

2.73

0.01

1.83

0.69

 

1501.2 999 1542.2

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitla
Signifikansgränser (5 0/o): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 5 Hastighet: 90 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Y1Y2 MAB Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

0- 54 dm 6.9 Mapkm 4 (0.58) 5.1 Mapkm 2 (0.39) (0.21)

55- 64 942.0 543 0.58 332.1 205 0.62 0.70

65- 76

77- 86

87- 96

97-124

125-

1318.3
1128.5
261.7
58.6

119.4

773

549

113

26

41

0.59

0.49

0.43

0.44

0.34

963.4

1132.3

715.6

686.4

654.5

710

583

366

376

313

0.74

0.51

0.51

0.55

0.48

19.43

0.91

2.48

1.08

4.01.

 

3835.6 2049 4489.4 2555
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Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln = 3.84.
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Tabell 6 Hastighet: 110 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Vinter, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Y 1YZ MAB Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

169.2 Mapkm 55 0.33 657.5 Mapkm 302 0.46 5.62

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 7 Hastighet: 70 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Y 1Y2 MAB ' Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

0_ 54 dm 10.0 Mapkm 2 0.20 8.3 Mapkm 4 (0.48) (1.10)
55- 64 142.5 59 0.41 90.7 45 0.50 0.84
65- 76 150.8 45 0.30 201.4 48 0.24 1.18
77- 86 90.9 26 0.29 117.8 30 0.25 0.19
87- 96 51.2 4 0.08 98.3 27 0.27 6.27
97-124 77.6 _ 16 0.21 129.6 32 0.25 0.35

125- 13.9 3 0.22 98.7 25 0.25 0.07
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537.2 155 744.8 211

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 °/o): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 8 Hastighet: 90 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsva'g
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Bredd Y 1YZ MAB Test-
trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

0- 54 dm 1.4 Mapkm 0 0.1 Mapkm 0

55- 64

65- 76

77- 86

87- 96

97- 124

l25-

251.2

464.8

810.4

465.6

263.8

161.8

56

101

104

67

48

22

0.22

0.22

0.13

0.14

0.18

0.14

158.5

500.7

481.4

361.2

304.9

683.1

39

111

79

66

44

109

0.25

0.22

0.16

0.18

0.14

0.16

0.22

0.02

2.73

1.91

1.24

0.47

 

2418.8 398 2489.8 448
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Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signiflkansgränser (5 0/o): testvarlabeln : 3.84.
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Tabell 9 Hastighet: 110 km/h
Region: Norra Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlYZ MAB Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

55- 61+ dm 63.7Mapkm 15 0.24 5.8 Mapkm 0

65- 76 163.1 20 0.12 39.6 8 0.20 1.45

77- 86 277.0 43 0.16 33.3 6 0.18 0.12

87- 96 197.0 29 0.15 92.3 12 0.13 0.13

I 97-124 90.5 10 0.11 5.5 0

125- 573.6 _ 87 0.15 l131.0 68 0.16 0.06
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1364.9 204 607.3 94

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 10 Hastighet: 70 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige

Bredd

0- 54 dm

55- 64

65- 76

77- 86

87- 96

97-124

125-

Vanlig tvåfältsväg
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlYZ
trafikarbete olyckor

278.6 Mapkm 169
1630.5 832
725.4 334

133.8 53

50.4 15

32.1 _ 9

13.4 1

olyckskvot

0.61

0.51

0.46

0.40

0.30

0.28

0.07

MAB

trafikarbete

49.6 Mapkm

669.9

932.2

398.4

379.4L

251.0

216.0

olyckor

41

350

363

174

159

91

93

olyckskvot

0.83

0.52

0.39

0.44

0.42

0.36

0.43

Test-

variabel

3.19

0.14

lL9O

0.39

1.62

0.54

3.90

 

2864.1 1413 2896.5

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln = 3.84.

1271

B
i
l
a
g
a

2
Sida11(13)



VTI
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E

3
9
3

Tabell ll Hastighet: 90 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

YlYZ MAB Test-
Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

 

0- 54 dm 13.3 Mapkm 3 0.23 9.4 Mapkm 1 (0.11) (0.44)

55- 64

65- 76

77- 86

87- 96

97-124

125-

1804.8

2555.4

2183.3

496.4

110.7

223.5

747

736

537

117

28

39

0.4

29

25

24

25

0.1

0.

0.

O.

0.

1

7

629.8

1828.6

2152.5

1337.5

1247.1

1213.4

277

640

589

350

314

269

0.44

0.35

0.27

0.26

0.25

0.22

0.75

13.04

3.20

0.96

0.00

1.96
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1
3
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Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

7387.4 2207 8418.2 2440

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signitikansgränser (5 0/o): testvariabeln : 3.84.
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Tabell 12 Hastighet: 110 km/h
Region: Södra och mellersta Sverige
Vanlig tvåfältsväg
Sommar, bra + dåligt väder
Knutpunktsolyckor och viltolyckor exkluderade

Y1Y2 MAB Test-Bredd trafikarbete olyckor olyckskvot trafikarbete olyckor olyckskvot variabel

327.2 Mapkm 68 0.21 1269.2 Mapkm 271 0.21 0.04

Värden inom parentes grundas på trafikarbeten < 10 Mapkm.

Testvariabeln avser hypotesen att olyckskvoten för de båda slitlagertyperna är lika.
Signifikansgränser (5 %): testvariabeln : 3.84.
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Skattning av förhållandet mellan olyckskvoterna för ytbehandling respek-
tive massabeläggning

      

Tabell 1 Skattning av förhållandet mellan olyckskvoterna för ytbehand-
ling respektive massabeläggning. Vilt- och knutpunktsolyckor
har exkluderats.

Bidragen från olika breddklasser har vägts samman OL > 1
innebär att ytbehandling har högst olyckskvot.

Ot har skattats från de observerade olyckstalen.
Varians, min och max avser de Ot-värden (100 st för varje
observerat 06) som erhållits genom slumpning av nya olyckstal.

Vinter :oc -skattning varians min max

Norra Sverige 70 km/h 1.025 0.007 0.885 1.267
90 km/h 0.978 0.003 0.857 1.133

110 km/h 1.477 0.024 1.164L 1.880

Norra Sverige 1.058 0.002 0.966 1.166

Södra och mellersta
Sverige 70 km/h 0.837 0.002 0.755 0.947

90 km/h 0.861 0.001 0.785 0.927
llO km/h 0.708 0.013 0.472 1.088

Södra och mellersta Sverige 0.848 0.001 0.792 0.905

Sommar
Norra Sverige 70 km/h 0.908 0.011 0.689 1.229

90 km/h 0.903 0.004L 0.725 1.045
110 km/h 0.968 0.018 0.726 1.429

Norra Sverige 0.915 0.003 0.805 1.036

Södra och mellersta
Sverige 70 km/h 0.995 0.002 0.881 1.129

90 km/h 0.879 0.001 0.806 0.945
ll0 km/h 0.973 0.015 0.583 1.264

Södra och mellersta Sverige 0.920 0.001 0.871 0.975

Hela året
Norra Sverige 70 km/h 0.981 0.004 0.834 1.130

90 km/h 0.951 0.002 0.864 1.083
110 km/h 1.266 0.010 l.0#2 1.547

Norra Sverige 1.005 0.001 0.926 1.082

Södra och mellersta
Sverige 70 km/h 0.921 0.001 0.827 0.997

90 km/h 0.870 0.000 0.832 0.933
110 km/h 0.833 0.007 0.668 1.122

Södra och mellersta Sverige 0.884 0.000 0.846 0.928
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Skattning av förhållandet mellan olyckskvoterna för ytbehandling respek-
tive massabeläggning

Tabell 2 Skattning av förhållandet mellan olyckskvoterna för ytbehand-
ling respektive massabeläggning. Vilt- och knutpunkts- och
egendomsskadeolyckor har exkluderats.

Bidragen från olika breddklasser har vägts samman oc >l
innebär att ytbehandling har högst olyckskvot.

Gi har skattats från de observerade olyckstalen.

Varians, min och max avser de OL-värden (100 st för varje
observerat oc) som erhållits genom slumpning av nya olyckstal.

      

Vinter OC -skattning varians min max

Norra Sverige 70 km/h l.l69 0.026 0.909 1.697
90 km/h 1.019 0.008 0.811 1.246

110 km/h 1.610 0.079 0.979 2.403

Norra Sverige 1.141 0.004L 1.009 1.314l

Södra och mellersta

Sverige 70 km/h 0.956 0.007 0.797 1.218
90 km/h 1.005 0.003 0.894 l.123

110 km/h 06% 0.040 0.299 1 1.199

Södra och mellersta Sverige 0.976 0.002 0.864L 1.077

Sommar

Norra Sverige 70km/h 0.975 0.024 0.623 1.340

90 km/h 0.857 0.011 0.658 1.165

110 km/h 0.884 0.034 0.606 l.753

Norra Sverige 0.888 0.005 0.719 1.065

Södra och mellersta

Sverige 70 km/h 1.082 0.005 0.887 1.219

90 km/h 0.987 0.003 v 0.865 1.130

ll0 km/h 0.776 0.032 0.348 1.269

Södra och mellersta Sverige 1.009 0.002 0.911 1.115

Hela året

Norra Sverige 70 km/h 1.083 0.013 0.824 1.391
90 km/h 0.952 0.004 0.799 1.130

110 km/h- 1.243 0.019 0.958 1.691

Norra Sverige 1.031 0.002 0.925 1.177

Södra och mellersta

Sverige > 70 km/h 1.034 0.003 0.911 1.200

90 km/h 0.995 0.002 0.913 1.093

110 km/h 0.719 0.013 0.438 1.040

Södra och mellersta Sverige 0.994 0.001 0.936 1.078
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Olyckskvot 1980 för vägar med olika beläggningsålder, uppdelat på yt-

behandling (Y) och massabeläggning (M).
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Andel egendomsskadeolyckor och skadeföljd för ytbehandling respektive

massabeläggning.
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Tabell 1 Egendomsskadeolyckor i procent av totalantalet olyckor
samt skadeföljd (genomsnittligt antal dödade, svårt eller lind-
rigt skadade per olycka).
Siffrorna gäller vintrarna 1977-80 och när viltolyckor exklude-
rats.

Bra väder Dåligt väder Bra+dåligt väder

Hastig- Slit- 96. Eg.- 'Skade- 96 Eg..- Skade- 96 Eg.- Skade-
het lager olyckor följd olyckor följd olyckor följd

Norra Sverige

70 YlYZ 63.8 0.57 62.3 0.58 62.9 0.58
MAB 61.9 0.55_ 71 9 0.40 68.0 0.46

90 YlYZ 58.4 0.66 60.0 0.62 59.3 0.64
MAB 58.6 0.63 62.9 0.66 61 4 0.65

110 YlYZ 54.7 0.73 56.7 0.81 55.9 0.78
MAB 52.0 0.72 60.2 0.74 57 3 0.73

NS YlYZ 58.4 0.66 59.4 0.66 59.0 0.66
MAB 58.9 0.62 64.9 0 60 62.7 0.61

Södra och mellersta

70 YlYZ 66.0 0.47 69.0 0.44 67 9 0.45
MAB 70.0 0.38 72 8 0.38 72 0 0.38

90 YlYZ 63.5 0.52 61.3 0.59 62.l 0.57
MAB 67.2 0.48 69.2 0.47 68.6 0.48

110 YlY2 68.8 0.44 66.7 0.51 67.3 0.49
MAB 67 1 0.43 63.2 0.65 64.2 0.59

SS+MS YlYZ 64.4 0.51 63.8 0.54 64.0 0.53
MAB 68.0 0.45 69.8 0 46 69.3 0.46
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Tabell 2 Egendomsskadeolyckor i procent av totalantalet olyckor samt
skadeföljd (genomsnittligt antal dödade, svårt eller lindrigt
skadade per olycka).
Siffrorna gäller somrarna 1977-80 och när viltolyckor exklude-

    

rats.

Bra väder Dåligt väder Bra+dåligt väder

Hastig- Slit- 96 Eg.- Skade- 96 Eg.- Skade- 96 Eg.- Skade-
het lager olyckor följd olyckor följd olyckor följd

Norra Sverige

70 YlY2 53.6 0.62 53.3 0.80 '53.5 0.66
MAB 57.7 0.60 50.0 0 77 55.9 0 64

90 YlY2 55.1 0.78 47.3 0.97 53.3 0.82
MAB 49.7 0.76 55.5 0.75 51.1 0.75

110 YlY2 39.6 1.06 56.0 0.90 43.6 1.02
MAB 38.2 1.04 44.4 0.72 39.4 0.98

NS YlY2 50.7 0.82 50 9 0.92 50 7 0.84
MAB 50.4 0.75 52 8 0.75 51 0 0.75

Södra och mellersta

70 YlY2 56.3 0.60 58.6 0.55 56.9 0.59
MAB 59.6 0.59 59.9 0.54 59.7 0.58

90 YlY2 54.4 0.68 58.9 0.63 55.7 0.67
MAB 59.3 0.62 61.6 0.62 60.0 0.62

110 YlY2 55.6 0.58 69.6 0.43 60.3 0.53
MAB 44.9 0.84 64.0 0.62 50.2 0.78

SS+MS YlY2 55.1 0.65 59.0 0.60 56.3 0.63
MAB 58.4 0.62 61 3 0.60 59.2 0.62
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