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FÖRORD

Forskardagarna 1985 samlade ca 1450 deltagare, såväl forskare som

avnämare inom transportforskningsomrâdet. Medarrangörer detta år var

Transportforskningsberedningen (TFB). Detta innebar en viss utvidgning av

forskardagarna till att omfatta hela transportomrâdet.

Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande 432 utgör doku-

mentationen från forskardagarna. Att täcka samtliga föredrag har inte

varit möjligt. Programmet ger för den intresserade läsaren namn på

föredragshållare, vilket ger möjlighet att ta direktkontakt i de fall där

någon dokumentation inte finns.

Det stora intresse som visades för forskardagarna, har medfört att

institutet planerar att hålla dessa även nästa år, l986-Ol-08--09.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

The papers presented at the seminar were as follows: Warning devices at

road works (Svedberg, Aa); Road direction systems/Road directions plans

(Lagestam, Oe); Modified speed limit 110-90 km/h. An accident study

(Johansson, Oe); Bicycle facilities (Ljungberg, (3); Bicycle accidents and

their costs (Persson, U); Analyses of car accidents - possibilities and

difficulties (Korner, 3); Severly injured mtorcyclist (Lekander, T); Traffic

safety in public and private transport (Forsstroem, Aa); Heavy vehicles

and road safety (Strandberg, L); Bicycle accidents and their causes - an

analysis (Kroon, P-O, Bunketorp, 0 and Romanus, B); Children in traffic

accidents, Gothenburg 1983 (Bunketorp, O, Romanus, B, Kroon, P-O and

Nathorst Westfelt, 3); Disabilities of pedestrians hit by vehicles (Bunke-

torp, 0); Public employees and working injuries caused by traffic

(Carlsson, 3 and Thorsson, 3); Traffic structure in a future low energy

alternative (Lindhagen, G); Residential location -travel behaviour at

change in transport costs (Mattsson, L-G); Road surface measurements

with Laser RST (Road Surface Tester) - a graphic presentation (Arnberg,

PW)
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UTMÄRKNING AV VÃGARBETE
Ake Svedberg
Byrådirektör
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

1. INLEDNING

Vägarbetsplatsen är i ett avseende unik i jämförelse
med andra arbetsplatser. Vad jag då närmast tänker på
är de speciella problem som förorsakas av trafik. Vid
alla arbetsplatser förekommer problem som förorsakas
av det egna arbetet. Dessa problem regleras genom ar-

betsmiljölagen. När det gäller problem som förorsakas
genom yttre faktorer, som till exempel trafik, är det
inte längre säkert att arbetsmiljölagens bestämmelser
är de enda som gäller. För att ytterligare komplicera
bilden kan problem förorsakade av trafik delas upp i
två grupper, direkta och indirekta. De direkta är
trafikolycksriskerna och de indirekta de som förorsa-
kas av avgaser, buller mm. I detta sammanhang kommer

endast de direkta riskerna att behandlas.

År 1980 genomförde trafiksäkerhetsverket och vägver-
ket en enkätundersökning av olyckor som inträffat vid
vägarbetsplatser på det statliga vägnätet. Undersök-
ningen omfattade perioden 1979-06-01--1980-05-31.
Svar erhölls från samtliga vägförvaltningar och gav

uppgifter om 165 olyckor. Av dessa var 127 kollisio-
ner med ett väghållningsfordon och resterande 38,
olyckor där ett fordon kört in i en arbetsplats. To-
talt rapporterades 22 fall av personskada varav 8

drabbat de som arbetat på vägen. Ingen dödsolycka
rapporterades bland de som arbetade på vägen, däremot

omkom 2 personer i påkörande fordon.

Arbetarskyddsstyrelsen har för år 1979 gjort en
sammanställning av olyckor vid vad man betecknat som
Vägarbete. Totalt rapporterades 931 olyckor varav i
293 fall fordon varit inblandade. Av dessa rapporte-
rades 20 vara föranledda av påkörning.

I den debatt som då och då blossar upp om säkerheten
vid vägarbetsplatser brukar det i huvudsak vara väg-
arbetarens situation som diskuteras. Detta är kanske
inte så underligt eftersom den arbetsplats som vågar-
betsplatsen utgör, med stora tunga fordon rusande
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förbi på någon meters eller kanske decimeters av-
stånd, självfallet uppfattas som farlig av de flesta.
Man får emellertid inte glömma bort att vägarbetet
även kan innebära risker för andra. Alla trafikanter
som passerar en vägarbetsplats kan utsättas för ris-

ker. Av dessa är det många som också har vägen som
arbetsplats, yrkesförarna. Självfallet måste deras
säkerhet värderas lika högt som de som arbetar med
Vägarbete. Lyckligtvis är det dock så att om man kan
lösa trafiksäkerhetsproblemen för vägarbetaren, så
har man sannolikt också klarat säkerheten för den som
färdas på vägen.

Som jag tidigare sagt kommer endast de direkta säker-
hetsriskerna att behandlas i det följande. Jag kommer
att tala om den revidering av trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter om utmärkning av vägarbeten, TSVFS
1984:15, som nyligen skett, och något om de övervä-
ganden som legat till grund för denna. Vidare kommer
jag att ta upp de behov som fortfarande finns och vad
den tekniska utvecklingen skulle kunna medföra, lik-
som vilka områden som skulle kunna vara särskilt

intressanta från forskningssynpunkt.

2 TSVFS 1984:15

2.1 Bakgrund

När arbetet med att revidera de föreskrifter om ut-
märkning av Vägarbete som gällt sedan 1967, igång-
sattes i januari 1980, var det främsta syftet att mo-
dernisera föreskrifterna så att nya material och ny
teknik skulle kunna tillämpas. Dessutom behövde före-
skrifterna anpassas till dagens trafiksituation,
framför allt vad gällde de större vägarna. Utveck-
lingen av nya maskiner och arbetsmetoder hade dess-
utom skapat behov som inte var kända vid de tidigare
föreskrifternas tillkomst.

I revideringsarbete konstaterades ganska snart att

det fanns tre områden som krävde särskildastudier,
nämligen avstängning på flerfältiga vägar, förbättrad
information till trafikanter om hur en arbetsplats
skall passeras samt användande av lyktor som varning
och vägledning. Dessutom fanns det ett stort intresse
av hur man på enklaste sätt skulle klara avstäng-
ningar vid mycket kortvariga arbeten, exempelvis byte
av lampor i vägbelysningsarmaturer. För dessa områden
beställdes därför studier av VTI.
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2.2 Avstängning på flerfältiga vägar

Den avstängning som enligt äldre föreskrifter skulle
användas på motorvägar och andra liknande vägar hade
sedan lång tid tillbaka visat sig otillräcklig. Flera
ansatser hade också gjorts för att förbättra för-
hållandena. 1978 gjodes en serie försök med olika av-
stängningsanordningar på denna typ av väg. Dessa för-
sök visade att en körfältsförändringstavla som visas-
de att ett körfält var stängt, var mycket positiv när
det gällde att få trafikanterna att i god tid välja
rätt körfält. Vidare hade försöken visat att en av-
stängning som innebar att bilisterna tvingades köra
in i en "port" medförde att hastigheten kraftigt
sänktes.

Frågan om fysiskt skydd för den som arbetar på vägen
hade också blivit allmer aktuell. Olika former av så-
dana skydd hade också diskuterats och i viss ut-
sträckning används, till exempel slirstockar, upp-
bromsande ytskikt och sandfyllda tunnor. Nackdelen

med dessa fysiska skydd var, och är, att de vanligen
blir förhållandevis dyra och framför allt, kräver en
relativt stor arbetsinsats vid användandet. Detta
blir speciellt märkbart vid kortvariga arbeten. Som
ett alternativ till de fysiska skydden diskuterades
därför en så kallad buffertzon, innebärande att man
"framför" arbetsplatsen ordnade en längre sträcka
innanför avstängningsanordningar, vars uppgift skulle
vara att ge det fordon som körde in i, och genom, av-
stängningen, tid att hinna stanna innan det kom fram

till arbetsplatsen. Med en buffertzon skulle man
dessutom kunna standardisera hela avstängningen genom
att passagen genom buffertzonen skulle bli en korri-
dor som i princip skulle kunna fungera som en rörlig
slang genom vilken trafikströmmen kunde styras till
valfri punkt.
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Korridoren skulle dessutom kunna ges en bredd och ut-
formning som nedbringade hastigheten hos fordonen.

Utifrån dessa diskussioner genomfördes ett försök på
väg E4 utanför Mjölby. Försöket visade att de anta-
ganden som gjorts i huvudsak stämde. Genom att ge
korridoren en lämplig bredd och sträckning kunde for-
donshastigheten kraftigt reduceras jämfört med andra
avstängningar. Dessutom visade försöket att med lämp-
lig utformning av korridoren så minskade risken för
felaktiga beteenden hos bilförarna.

En iakttagelse som gjordes vid försöket var att has-
tigheten förbi arbetsplatsen visade sig öka. Detta
gäller alltså på stäckan från det man lämnade korri-
doren och sedan vidare förbi den egentliga arbets-

platsen. Den troliga orsaken är att man vanligen på
denna del har god sikt och vanligen inte behöver vid-
ta några kursförändringar. Det kunde också konstate-
ras att den minsta körfältsbredd som praktiskt kan
accepteras ligger någonstans mellan 3,0 och 3,1 meter
(härvid förutsätts att bredden begränsas av avstäng-
ningsanordningar). Smalare körfält, vilket i och för
sig vore önskvärt med tanke på personbilar, ställer
till med alltför stora problem för tunga fordon. Det
bör också nämnas att breda dispenstranporter utgör
ett inte obetydligt problem vid vägarbetsplatser.

2.3 Förbättrad information vid arbetsplats på två-
fäligt väg

En vägarbetplats kan för vägtrafikanten ofta upplevas
som rörig. Många gånger kan det vara svårt att snabbt
och säkert avgöra på vilken sida en avstängningsan-
ordning skall passeras. I syfte att om möjligt under-
lätta för trafikanterna gjordes därför försök med en
körfältsförändringstavla som visade på vilken plats
ett hinder befann sig.

i?
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Ett laboratorieförsök visade att en körfältföränd-
ringstavla av detta utseende löpte liten risk att
missförstås. De missförstånd som kunde uppstå var
dessutom av den arten att nå ra säkerhetsrisker inte
borde kunna uppstå. Ett därpa följande fältförsök be-
kräftade resultaten från laboaratorieförsöket och vi-
sade dessutom att trafikanterna bättre anpassade sin
placering på körbanan. Några direkta olägenheter med
märkena kunde inta iakttas vid försöken. En i samman-
hanget ovidkommande men dock intressant iakttagelse
gjordes vid laboratorieförsöket där ett antal vägmär-
ken innehållande pilar användes som referensobjekt.
Det visade sig nämligen att kunskaperna om och för-
ståelsen av vissa vägmärken låg på en betydligt lägre
nivå än vad man kunde förvänta sig.

2.4 Lyktor

Lyktor vid vägarbetsplatser används ofta i ett fler-

tal olika funktioner. De skall vanligen både fungera
som varning och vägledning. Kraven på en lykta i
dessa två situationer är inte desamma. För att er-
hålla ett bättre underlag för ställningstagande när
det gällde lyktor gjordes en litteraturstudie i äm-
net. Resultatet av denna visade att det blinkande

ljuset är klart överlägset när det gäller upptäckbar-
het medan det fasta ljuset är bäst när det gäller
vägledning. Vidare visade studien att om flera blin-
kande ljus används samtidigt bör blinkningarna sam-
ordnas på något sätt. I annat fall blir intrycket
mycket förvirrande.

Vid samma tillfälle gjordes en motsvarande studie av
lyktor på fordon. Denna studie visade att det rote-
rande ljuset av vissa skäl var att föredraga. Framför
allt gav det roterande ljusen en längre ljuspuls vil-
ket gjorde det betydligt enklare att lokalisera lyk-

tan. Dessutom sker en viss ljusreflexion i partiklar
i atmosfären vilket medför att lyktan med roterande

ljus är mer eller mindre synlig hela tiden. Speciellt
märkbart är detta vid nederbörd och i dimma.

2.5 Kortvarigt arbete

För att se om utmärkningen vid kortvariga arbeten
kunde underlättas genom att, i de fall fordon an-

vänds, anVända en skärmvagn kopplad till fordon i
stället för varningsmärken på sedvanliga avstånd
eller en skärmvagn uppställdföre arbetsfordonet,
gjordes ett fältförsök. Försöket gjordes på en
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lB-metersväg och med "arbete" på vägrenen och till en
del inkräktande på höger körfält. Resultatet av för-
söket visade att några avgörande skillnader inte er-
hölls för de olika utmärkningarna. Den från trafik-
säkerhetssynpunkt bästa lösningen torde dock vara al-
ternativet med skärmvagn placerad ca 50 m före ar-
betsfordonet.

Det bör i sammanhanget också nämnas att en variant
med skärmvagn och arbetsfordon placerade i det högra
körfältet avbröt då detta bedömdes som alltför risk-
fyllt.

2.6 Reviderade regler

TSV:s reviderade regler om utmärkning av vägarbeten

utkom från trycket den 9 april 1984. Samtidigt gavs
en handbok i ämnet ut. I reglerna finns endast de
formella föreskrifterna medan handboken innehåller de
praktiska råd och anvisningar som behövs för tillämp-
ningen av reglerna. I handboken finns ett allmänt av-

snitt som behandlar exempelvis ansvarsfrågor och pla-
nering. Vidare finns ett antal exempel på hur utmärk-
ning kan utföras under olika förhållanden.

I reglerna och handboken har resultaten från de tidi-

gare redovisade studierna och försöken arbetats in.
Dessutom har naturligtvis revideringar skett på så
sätt att nya anordningar och ny teknik har inar-
betats. Under tiden detta arbete har pågått har fler-
talet nyheter praktiskt kunnat prövas vid olika ar-
betsplatser. Detta gör det möjligt att redan nu kunna
göra en bedömning av hur det fungerar i praktiken.

Erfarenheterna hittills beträffande avstängning på
flerfältiga vägar är att detta med den nya tekniken
fungerar alldeles utmärkt. De enda problem som iakt-
tagits är att om man slarvar med utmärkningen kan de
avsedda effekterna utebli. Särskilt gäller detta

längden på buffertzonen och utformningen av korri-
doren genom denna.

Vad gäller lyktor finns fortfarande en hel del prob-
lem. För markplacerade lyktor är det största proble-
met strömförsörjningen till lyktor med fast ljus.
Mycket sällan kan strömförsörjning ordnas från elnä-
tet vilket innebär att man är hänvisat till batteri-
drift. Detta medför att brinntiden för en lykta med
fast ljus blir mycket kort, speciellt vintertid vid
låga temperaturer. Ett annat problem med lyktor är
att de stjäls i mycket stor omfattning.
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Fordonslyktorna med roterande ljus är i dag mycket
bra och effektiva. Ett visst problem finns också här
med strömförsörjningen. I många fall används person-
bilar och liknande fordon i väghållningsarbete.
Batterikapaciteten på dessa fordon är relativt liten
och det finns ofta praktiska problem om man vill utö-
ka den genom att sätta in större eller extra batte-
rier. Om en lykta med roterande ljus skall användas
på dessa fordon när bilen är uppställd med avslagen
motor kommer batteriet mycket snabbt att laddas ur.
Vägverket har därför begärt dispens från bestämmelsen
att varningslykta skall ha roterande ljus för att
kunna använda lykta med blinkande ljus på fordon som
används av arbetsledning m fl.

Det område som i föreskrifterna inte är tillfreds-
ställande löst är de rörliga och kortvariga arbetena
som till exempel lagning av beläggningar och byte av
lampor i vägbelysningsarmaturer. Dessa arbeten går
vanligen mycket snabbt men utförs ofta inom det mest
utsatta området av vägen. Behovet av varning och av-
stänging är givetvis lika stort vid dessa arbeten,
men i förhållande till den tid arbetet tar är det
orimligt att kräva en lika omfattande utmärkning som
om arbetet skulle pågå under lång tid. De svårare
trafikolyckorna vid vägarbeten inträffar också vid
denna typ av arbete.

3. BEHOV AV FoU

3.1 Informationssystem

Av största betydelse för säkerheten vid en vägarbets-
plats är trafikanternas beteende. Det torde vara rim-
ligt att anta att trafikanter inte medvetet uppträder

så att de utgör en fara för andra. Däremot är det
ganska klart att trafikantens uppträdande baseras på
den information som han kan inhämta från sin omgiv-
ning. För en bilist kan det innebära att enbart det
förhållandet att han passerar en arbetsplats inte
uppfattas som innebärande några direkta risker och

olägenheter, Detta gäller speciellt om vägen är rak
och körbanan jämn, även om körbanebredden skulle vara
begränsad. Man måste också varamedveten om att det
inte sällan förekommer att det finns en omfattande
utmärkning av ett Vägarbete där även hastigheten kan
vara nedsatt men där ingen verksamhet förekommer och

några begränsningar i framkomligheten inte finns. Att
förvänta sig förtroende för och efterlevnad av, tra-
fikanordningar under sådana förutsättningar är svårt.
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Vad som skulle behövas är en bättre teknik för att
informera trafikanterna om förhållandena vid en väg-
arbetsplats. Informationen skulle vara sådan att det
för trafikanten blev naturligt att anpassa sin kör-
ning till vad som krävs av förhållandena. I princip
skulle informationen kunna ges på två sätt. Det ena
och kanske det mest intressanta, är att genom en mot-
tagare i bilen kunna vidarebefordra information, i
princip en form av trafikradio. Information skulle
kunna ske lokalt genom sändare med mycket begränad
räckvidd där en detaljerad beskrivning av arbetet
skulle kunna ges till varje fordon som passerar ar-
betsplatsen. Självfallet kan ett sådant system inte
tas fram exklusivt för vägarbeten utan måste ingå som
en del i ett större trafikinformationssystem. Ett så-
dant system skulle vara speciellt värdefullt när det
gäller rörliga arbeten som eljest är mycket svåra att
klara utmärkning av. Fullt utbyggt skulle ett sådant
system sannolikt innebära goda möjligheter att hjälpa
trafikanter att väl'a alternativa färdvägar när det
förekommer hinder pa vägen.

Den andra principen är att förbättra den vägbundna
informationen. Vissa försök har skett med texttavlor
med information men ännu finns mycket att göra. Nya
typer av omställbara märken skulle behövas liksom nå-
gon form av informationstavlor som skulle kunna ge
varierande information; Nya enkla system för detek-
tering av fordon, hastighetsmätning m m skulle ge
möjlighet till en individuellt anpassad information.
Med tanke på under vilka varierande förhållanden som
vägarbeten bedrivs måste alla system vara flexibla,
lätta att använda samt stryktåliga.

Ett annat område där det finns utrymme för förbätt-
ringar och behov av ny teknik, är lyktor. När det
gäller lyktor med blinkande ljus gäller det kanske
framför allt att hitta ett sätt att hindra stöld, al-
ternativt kunna göra lyktorna ointressanta för andra
än väghållarna. Det fasta ljuset rymmer ett större
och intressantare område. Att ställa upp krav är
ganska enkelt:

- Lyktorna skall kunna användas där strömförsörjning
från elnätet inte är möjlig

- Lyktorna skall ha en brinntid av minst en vecka vid
minus 30 grader

- Kostnaden måste vara acceptabel
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Av avgörande betydelse torde vara vilken ljusstyrka
som krävs för att lyktorna skall ha acceptabel syn-
barhet. I de flesta studier som har de diskussioner
som förts beträffande ljusstyrka utgått ifrån att
lyktorna skall ha god upptäckbarhet. Vad som vore
intressant är att utgå ifrån att ett blinkande ljus
används för att väcka uppmärksamhet och att det fasta
skenet enbart skall vara en vägledning förbi en ar-
betsplats.

Vad gäller strömförsörjning av lyktor finns redan i

dag en japansk produkt med ett blinkande ljus som
drivs av en solcell. Produkten har presenterats för

användning på kantstolpar och påstås kunna klara
strömförsörjningen enbart med solcellen.

Ett annat intressant alternativ när det gäller lyktor
är att hitta en lösning som innebär att de är i funk-
tion enbart när de behövs. På många vägar skulle
detta innebära avsevärda strömbesparingar nattetid.
Förutsättningen är att hitta ett enkelt detekterings-
system.

3.2 Fysiska hinder

Även om det går att ersätta ett traditionellt fysiskt
hinder med en buffertzon är detta långt ifrån någon
universallösning. Vid många arbetsplatser föreligger
ett stort behov av att snabbt och enkelt kunna ordna
ett fysiskt hinder för att undvika att ett fordon kör
in i ett område. Vissa försök pågår med påkörnings-
skydd på fordon men behov föreligger också av hinder
som kan placeras ut i körbanan.

Av speciellt intresse är hinder som kan användas för
att förhindra att fordon fortsätter på fel körbana i
samband med så kallad överledning d v 5 när trafik
tillfälligt leds dubbelriktad på den ena körbanan på
en flerfältig väg med skiljeremsa. Olyckor har in-
träffat när trafikanter på något sätt missat att köra
tillbaka till den egna körbanan. Detta problem är in-
te unikt för vägarbetsplatser utan det uppträder inte
sällan på andra platser t ex när någon kör i fel
riktning på en avfartsramp. Här skulle behövas ett
hinder som enbart verkade i en körriktning - hur
detta nu skall lösas.
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3.3 Kortvariga arbeten

Som tidigare Sagts utgör de kortvariga arbetena de

största problemen från säkerhetssynpunkt. Orsaken är
att en bra utmärkning kräver en arbetsinsats som i
förhållande till arbetets omfattning är mycket om-
fattande. Vad som skulle krävas är en mycket enkel

lösning med högt informationsvärde.

Vad som ligger närmast till är att personal, fordon
och annat som används vid arbetet skulle kunna utrus-
tas på sådant sätt att de både var väl synliga och
verksamheten klart framgick. Vad som är det stora
problemet är snannolikt att hitta en teknik som
tillåter att en utrustning av detta slag kan vara i
funktion endast under de tider den behövs. Den skall
således inte var i funktion vid exempelvis transport
mellan arbetsplatser.

En annan lösning kan vara att hitta ett sätt att på
ett för trafikanterna begripligt sätt tala om att ett
visst arbete pågår längre fram i körriktningen. Vad
jag här närmast avser är att kunna tala om att till
exempel byte av lampor i belysningsarmaturer pågår på
en sträcka av xx km framåt. Visserligen kan man göra
det redan i dag med hjälp av tilläggstavlor till var-
ningsmärken, men all erfarenhet visar att om inte fa-
ran uppträder på relativt kort avstånd efter var-

ningsmärket så "glömmer" trafikanten bort den.

3.4 Övrigt

Vad som särskilt kanske skulle kunna intressera en
beteendeforskare är hur utmärkningen av ett Vägarbete
skall utformas för att på bästa sätt hjälpa trafikan-
ten till ett korrekt beteende. Vad jag då närmast
tänker på är om varje arbetsplats skall utmärkas på
ett unikt sätt eller om en standardutmärkning skall
användas. Dagens teknik innehåller mycket av det se-
nare.

Vad som är intressant är om den, låt oss kalla den,
unika, utmärkningen genom att den kommer att vara
"ny" varje gång, fungerar bättre genom att den
ställer större krav på uppmärksamhet och anpassning
än den "standardiserade" som innebär att trafikanten
i princip måste uppträda på samma sätt vid olika ar-
betsplatser.
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Frågan är inte bara intressant med tanke på trafikan-
terna utan också för väghållarna. En unik utmärkning
ställer stora krav på den som skall göra den liksom
på den material som skall användas. Den standarisera-
de däremot kan begränsas till ett antal varianter som
kan beskrivas med måttsatta ritningar i handböcker,
vilket medför att kraven på användaren kan vara läg-
re. Dessutom medför standardiserade utmärkningar att
man i pricnip kan ta fram färdiga utmärkningspaket
innehållande all material som behövs för viss typ av
arbete.

4. SAMMANFATTNING

Vägarbetsplatsen är från säkerhetssynpunkt relativt
komplicerad. En mycket viktig detalj är hur utmärk-
ningen av vägarbetsplatser sker. För att kunna ge
föreskrifter och anvisningar om hur detta skall ske
krävs goda kunskaper och insikter inom flera områden.

Studier av och försök med olika anordningar och tek-
niker är ett måste. För de nya föreskrifter om väg-
arbetsutmärkning som trafiksäkerhetsverket nyligen
givit ut har verket satsat ca en miljon kronor på
olika FoU projekt.

Den tekniska utvecklingen käver att man inte slår sig
till ro med vad somhittills åstadkommits. Utveck-
lingen av mer eller mindre sofistikerade system för
till exempel navigering måste följas och bevakas så
att man kan dra nytta av dem även i samband med väg-
arbeten. Även vad gäller markbunden information går
utvecklingen snabbt och detta skall givetvis ut-
nyttjas.

Slutligen är ökade kunskaper om trafikanters informa-

tionsinhämtande och informationsbehandling av största
betydelse. Ökade kunskaper inom detta område skulle

sannolikt kunna medverka till stora förbättringar av
säkerheten i trafiken inte bara vid vägarbetsplatser.
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YAGVISNINGSSYSTEM/VÃGVISNINGSPLANER
Örjan Lagestam
Byrådirektör
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

l. HISTORIK

För att kunna presentera en nyhet är det ofta
nödvändigt att göra en redovisning av vad som tidiga-
re varit gällande. Vägvisning är en mycket gammal

företeelse och en redovisning av vad som tidigare va-
rit gällande kan omfatta allt från gamla testamentet
till vägvisningen för tio år sedan. Denna historie-
beskrivning skall i huvudsak begränsa sig till den
vägvisning som infördes i början på sextiotalet.

Som kuriosa kan ändå nämnas att det redan i 1734 års
Byggningabalk angavs under rubriken "Om vägar och
broar, huru de göras, och byggas skola": Vid varje
hel mil å landsväg sätte häradet upp stolpar, eller
stora stenar, och mindre vid varje halv och fjärde-

dels mil, där å miltalet utmärkt är, ävensom: Där väg
löper till stad, socken, bruk, sjöhamn eller annan
kunbar ort, skola märken sättas upp som visa till
vilken ort vägen leder. "

Sistnämnda bestämmelse återkom sedan i princip i 1891
års lag angående väghållningsbesvärets utgörande på
landet: Där vägar stöta samman, skola Vägvisare an-
bringas: kostnaden därför, så ock för deras under-
håll, bestrides ur vägkassan.

Dessa principer som således härstammar från mitten av

sjuttonhundratalet kan man, kanske lite elakt, påstå
har tillämpats fram till våra dagar. Bilismens intåg
och utveckling har påverkat vägvisningens utformning

och omfattning men egentligen inte vägvisningens
pr1n01per.

I

Omkring år 1920 började man i lite större utsträck-
ning att sätta upp Vägvisare med gul bottenfärg och
svart text och bård. Denna typ av Vägvisare använ-
des sedan fram till år 1962. Den 1.1 1962 infördes
den ändring i vägmärkeskungörelsen som innebar
övergång till blå-vita lokaliseringsmärken. Detta
beslut föregicks av långvariga förSök som syftade
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till att åstadkomma bättre läsbarhet av lokalise-
ringsmärken än vad som tidigare krävts. I de tidi-
gare kun örelserna hade krävts att text eller
tecken pa Vägvisare skulle kunna iakttas av vägtra-
fikant på ett avstånd av 40 meter. I och med in-
förandet av blå-vita lokaliseringsmärken fastställ-
des textstorlekarna 120 mm, 200 mm och 300 mm.
Textstorleken 200 mm justerades senare till 170 mm.

I samband med införandet av blå-vita lokaliserings-
märken påtalades även behovet av vägvisningsplaner.
Dåvarande Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
utfärdade en anvisning om "metodik vid uppgörande

av plan för vägvisningen". Denna anvisning hade som
förutsättning att varje vägförvaltning upprättade
vägvisningsplan för samtliga allmänna vägar inom
respektive län. Således även riksvägar och genom-
gående länsvägar. Planen skulle upprättas i samråd
med grannlän, städer och väg- och vattenbyggnads-
styrelsen.

Numera är vägvisningsplanen för Sverige upprättad
och fastställd av Vägverkets centralförvaltning.
Vägvisningsplanen för Sverige omfattar samtliga
riksvägar och primära länsvägar.

2. NYTT VÄGVISNINGSSYSTEM

2.1 Färgdifferentiering

 

De lokaliseringmärken som började sättas upp år
1962 och som då ersatte de tidigare gul-svarta mär-
kena började i mitten av sjuttiotalet uppvisa på-
tagliga ålderssymtom. Den mörkblå bottenfärgen var
ofta urblekt och avflagad, reflexförmågan på text
och hård var i många fall näst intill obefintlig,
märken var buckliga och sneda mm. Det började med
andra ord vara högaktuellt med ett omfattande ut-
byte av de gamla lokaliseringsmärkena.

I det sammanhanget väcktes tanken att göra Vägvis-
ningen färgdifferentierad enligt vissa utländska

modeller. Eftersom i princip alla lokaliseringsmär-
ken måste bytas skulle införandet av ett system för
färgdifferentiering kunna ske utan någon extra
kostnad. Den tid som stod till buds för utredning
och införskaffade av ett bra beslutsunderlag var
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tyvärr väldigt knapp. I Vägverkets planering ingick
utbyte av lokaliseringsmärken på alla motorvägar

och motortrafikleder under en treårsperiod med bör-
jan år 1978. På grund av tidsbristen inskränkte Slg
beslutet om färgdifferentiering till att enbart om-
fatta särskild färg pâ vägvisning till, och längs
med motorvägar och motortrafikleder. Grön färg val-
des för denna vägvisning.

Efter att i stort sett alla lokaliseringsmärken

bytts ut på motorvägarna och motortrafiklederna har
turen kommit till det övrig vägnätet. Inför början
av detta utbyte var det naturligt att fortsätta
tankegångarna på färgdifferentierad vägvisning. Ett
annat önskemål som också fanns med i bilden var att
finna ett system för vägvisning till lokala mål i
tätorter. Även detta borde av naturliga skäl sam-
ordnas med utbytet av gamla lokaliseringsmärken. I
början av 1978 tillsattes en arbetsgrupp med syfte
att finna en princip för vägvisning till lokala
mål. I uppdraget ingick även att föreslå lämplig
utformning av vägvisningen.

1979 lämnade VIT-gruppen, som arbetsgruppen kallade
sig, en rapport där man föreslog att vägvisning
till lokala mål skulle utföras med vit/svarta lo-
kaliseringsmärken enligt följande principer. "Väg-
visning till lokala mål i tätorter sker, när det
gäller viktigare mål som centrum, större industri-
områden mm, genom direkt vägvisning från genom-
fartsleder och liknande samt, när det gäller andra

mål, genom ett system kallat Lokal slinga. System
Lokal slinga innebär att en på särskilt sätt marke-
rad ledväg utläggs genom tätorten och från denna
ledväg visas de olika målen."

I och med att trafiksäkerhetsverket (TSV) nu före-
skriver färger på lokaliseringsmärken enligt tidi-
gare beslut om grön färg för motorväg/motortrafik-

led och VIT-gruppens förslag om vit/svart färg till
lokala mål, har ett system för färgdifferentierad
vägvisning införts. '

Följande förteckning anger de färger som skall an-

vändas på lokaliseringmärkena för vägvisning.
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Motorväg/motortrafikled grön/vit
Annan allmän väg blå/vit
Lokala mål, inrättningar vit/svart
Enskild väg gul/svart (röd bård).

Dessutom används orange/svart färg på lokalise-
ringsmärken för tillfällig vägvisning på grund av
vägarbeten, trafikolyckor od samt gul/grön färg på
Vägvisare för tillfälliga arrangemang.

2.2 Övriga bestämmelser för lokaliseringsmärke-
nas utförande

 

Förutom färger föreskrivs i TSV:s reviderade före-
skrifter om lokaliseringsmärken för allmän vägvis-
ning vilka textstorlekar som får användas, symbo-
ler, system för omledningsvägvisning samt de sär-
skilda regler som gäller för de olika märkenas an-
vändning.

Föreskrifterna, som ingår i trafiksäkerhetsverkets
författningssamling, är förhållandevis kortfattade
i likhet med annan författningstext. Det har därför
bedömts nödvändigt att i särskilda publikationer ge
råd om vägvisning och om upprättande av vägvis-
ningsplaner.

2.3 TSV:s publikation "Allmänna råd om väg-
visning"

De allmänna råden är indelade i fyra huvudavsnitt
nämligen

1. Allmänt
2. Författningar mm
3. Tillämpning
'4. Projektering och beställning.

Under rubriken Allmänt definieras vissa begrepp som
används i samband med vägvisningsfrågor. Vidare be-
skrivs här principerna för vägvisning. För vägvis-
ning längs det allmänna vägnätet utanför tätorterna
tillämpas den princip som kallas fjärrortsprinci-
pen. Denna innebär att för varje väg anges den
längst bort belägna orten -fjärrorten. För mycket
långa vägar som exempelvis väg E4, kan en uppdel-
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ning göras så att fjärrorter anges för etapper av
vägen.

Fjärrortsangivelsen är i första hand avsedd för den

långdistanta trafiken och bygger på tanken att tra-
fikanten endast skall behöva studera kartan vid

början av färden och då han närmar sig målet. Ut-
över fjärrorter anges närorter. Närorter, som är
mål belägna närmast den plats vägvisningen ges, an-
ges i första hand för den kortdistanta trafiken.

Förutom fjärrorter och närorter finns vägvisnings-

mål som benämns knutpunkter. Knutpunkter är orter
som kan vara av särskild betydelse längs den ak-
tuella vägen. Med särskild betydelse i detta
sammanhang menas att den kan vara allmänt känd av
något speciellt skål och därför utgöra målpunkt för
många trafikanter. En knutpunkt kan också vara en
ort där större och viktigare vägar korsar varandra
och därför utgör brytpunkt på färdvägen för en stor
andel trafikanter.

Från huvudvägnätet sker sedan vägvisning ut till

orter belägna åt sidorna. Denna vägvisning inne-
håller oftast enbart närorter men kan naturligtvis
innehålla även fjärrortsangivelse och knutpunkter i
de fall större vägar korsar varandra.

Ett ämne som sannolikt kommer att bli föremål för
mera ingående studier är huruvida trafikanten i ge-
men nyttjar de möjligheter till vägvisning han för-
utsätts göra. Studerar han kartan i början av sin
färd, kör han sedan mot en större vägvisad fjärr-
ort, för att slutligen ta fram sin karta då han
närmar sig sitt mål? Vägvisningssystemet bygger i
huvudsak på att han beter sig på detta sätt. Om
denna hypotes är felaktig kan det.måhända finnas
stora samhällsekonomiska vinster att hämta genom

ett nytt system som minskar antalet felkörningar i
trafiken.

Slutligen anges under avsnittet "allmänt" i över-
siktlig form hur vägvisningsplaner för de olika de-
larna av vägnätet kan utformas. Detta avsnitt är
som sagt översiktligt då verket även kommer att ut-
ge en särskild rapport om upprättande av vägvis-
ningsplaner.
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Huvudavsnitt 2 i de allmänna råden återger författ-
ningar m m. Här behandlas de särskilda bestämmelser
som gäller för de olika märkestyperna som används i
vägvisningen. Med bestämmelser avses då både väg-
märkesförordningens bestämmelser och TSV:s före-
skrifter.

Förutom bestämmelser om märkenas författningsenliga

utseende behandlas placering, färgsättning, text-
storlekar, symboler samt olika pilutformningar m m.

I anslutning till bestämmelserna om lokaliserings-

märkenas utseende kan det vara av intresse att
nämna ett projekt som TSV nyligen startat. Det har
länge ifrågasatts lämpligheten i att använda ver-
sala bokstäver på lokaliseringmärkena. I olika
sammanhang har det påpekats att versal/gemen text
ger bättre läsbarhetoch att våra Vägvisare därför
borde vara utförda med sådan text. En självklar
målsättning med vägvisningen är att den skall vara
utformad så att den på bästa sätt tjänar sitt syf-
te. TSV kommer därför att utifrån olika aspekter
låta belysa för- och nackdelar med olika textut-
formningar. Även symbolspråket vad gäller pilut-
formning och pilplacering mm kommer att bli föremål
för studier.

Som tidigare nämnts pågår för närvarande utbyte av
gamla lokaliseringsmärken mot nya helreflekterande
märken utförda enligt bestämmelserna i vägmärkes-
förordningen och ideerna om färgdifferentierad väg-
visning. Då man kan räkna med en praktisk livslängd
av märkena på femton á tjugo år är vi denna gång
ute i god tid med forskningen kring en eventuell
övergång till versal/gemen text. Det är nämligen
helt uppenbart att det av kostnadsskäl inte är
realistiskt att spekulera i ett utbyte annat än i
samband med nästa genomgripande förnyelse av
vägmärkena då de faller för ålderssträcket.

För att än en gång återgå till publikationen "all-
männa råd om vägvisning" kommer huvudkapitel tre
att handla om den praktiska tillämpningen av regler
och principer.

Längs riksvägarna och de primära länsvägarna dvs
vägar med nummer 1 till 499 sätts vägnummermärken
upp° Motivet för detta är uppfattningen att trafi-
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kanterna då de färdas längs huvudvägnätet i stor
utsträckning orienterar sig med hjälp av vägnumret.
Mot bl a den bakgrunden lade vägverket för några år
sedan ett förslag till omnumrering av flera riks-
vägar så att ett nåt av långa sammanhängande riks-
vägar skulle skapas. Förslaget mötte dock så mycket
kritik att det i huvudsak helt avskrevs. Visserli-
gen har regeringen nu i höst beslutat om viss om-
numrering av en del riksvägar enligt ett förslag
från vägverket. Motivet för dessa omnumreringar har

dock inte varit det ursprungliga att skapa långa
riksvägar utan har närmast föranletts av föränd-

ringar i samhällsbilden och trafikflödena.

Av samma skäl har vägverket beslutat om vissa änd-
ringar av vägarna 100-499 dvs de primära länsvägar-
na.

Stor utrymme ägnas i de allmänna råden åt Vägvisar-

nas grafiska utformning. I syfte att finna den op-
timala utformningen med hänsyn till läsbarhet och
förståelse av vägvisning i tillfarter till vägkors-
ningar, har VTI på TSV:s uppdrag utfört ett
FoU-projekt som nyligen redovisats. Resultatet av
dessa försök visar att orienteringstavlan i sin nu-
varande utformning är bättre än andra motsvarande
märken då det gäller att ge förberedande upplysning
inför ett vägval i en korsning. Dessa erfarenheter
tas det naturligtvis vara på i så måtto att där det
är praktiskt möjligt rekommenderas användning av
orienteringstavlor. Omsorg kommer att ägnas åt
tavlorna för att förbättra grafiken och på ett rik-
tigt sätt tillämpa systemet för färgdifferentie-
ring.

Ett annat område som kräver, och också får, extra
uppmärksamhet är utformningen av de moderna portal-
vägvisarna. De körfältsvägvisare som nu i allt
större utsträckning kommer till användning brukar
benämnas flerfältiga körfältsvägvisare. Under en
tid har sådana Vägvisare provats i mer eller mindre
lyckade utformningar. De varianter som redovisas i

de allmänna råden har befunnits vara mest lämpade
da det gäller läsbarhet och förståelse. Förutom
portalvägvisarnas grafiska utformning redovisas
olika vägtekniska kriterier för då det är lämpligt
att använda sådana Vägvisare. I vilken utsträckning
körfältsvägvisare fyller avsedd funktion är i hög
grad beroende på hur de utformats och när och hur
de används.

VTI MEDDELANDE 433



19

Som ett avslutande avsnitt i de allmänna råden om

vägvisning behandlas projektering och beställning
av vägmärkena. Under rubriken projektering påtalas
de fördelar som kan uppnås om det redan i plane-
ringsskedet för ett vägbyggnadsobjekt beaktas att
vägvisning också skall utföras längs den färdig-
byggda vägen. Härigenom kan erforderliga sidout-
rymmen för Vägvisare mm anges i arbetsplaner så att
även den mark som behövs för vägvisningen blir in-
löst. Projekteringsmissar kan upptäckas då vägvis-
nigen planeras. Det är inte ovanligt att misstag i

projektering och vägbyggnad får repareras så gott
det går med hjälp av Vägvisare och andra vägmärken
och vägmarkeringar.

3. VÄGVISNINGSPLANER

Sedan lång tid tillbaka har det funnits en vägvis-
ningsplan för Sverige. Denna plan omfattar riks-
vägarna och de primära länsvägarna. I planen anges
för varje väg en eller flera fjärrorter samt ett
antal närorter. Dessutom finns för flertalet vägar
även en eller flera knutpunkter angivna i planen.
Vägvisningsplanen för Sverige är upprättad av väg-
verkets centralförvaltning som också ajourhåller
den. Planen har nyligen genomgått en total översyn
bland annat beroende på den tidigare nämnda
omnumreringen av vissa riks- och länsvägar.

Tack vare att det sedan länge funnits en vägvis-
ningsplan för huvudvägnätet har vägvisningen längs
detta vägnät varit konsekvent genomförd och av god
standard. Kritik har visserligen då och då fram-
förts mot framför allt valet av fjärrorter och
knutpunkter och mot Vägverkets ovilja att gå ifrån
eller ändra i planen. Oavsett om kritiken varit be-
fogad eller inte har dock förekomsten vägvisnings-
planen inneburit fördelar för såväl väghållarna som
trafikanterna.

För vägar som inte omfattas av vägvisningsplanen

för Sverige, länsvägar med nummer över 499 och
kommunvägar har förekomsten av vägvisningsplaner
varit mycket skiftande. Hela standardskalan har
funnits och finns även i dag representerad, från
mycket bra utförda och väl fungerande vägvisnings-
planer till inga planer alls. I vissa fall kan väg-
visningsplanen bestå av en förteckning över befint-
lig vägvisning längs vägar och gator. En förteck-
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ning som bara kompletteras allt eftersom nya vägvi-
sare tillkommer. I andra fall kan vägvisningsplanen
vara formellt fastställd och där varje förändring i
vägvisningen kräver ett nytt beslut och en ny fast-
ställelse.

På grund av dessa olikheter i planeringen uppvisar
vägnätet under huvudvägnätet stora ojämnheter i
vägvisningsstandard. I ett försök att få till stånd
en högre och mera likformig standard över hela
väg- och gatunätet har trafiksäkerhetsverket i en
kommande rapport gjort en beskrivning av en metod
för upprättande av vägvisningsplaner. Den metod som
beskrivs har kallats för stam/gren-metoden och är i
första hand avsedd för gator och vägar inom tätor-
ter. Detta hindrar dock inte att den mycket väl kan
tillämpas även på landsbygdsvägnätet.

Namnet stam/gren-metoden anger i princip idén bakom
vägvisninsplanens uppbyggnad. Planen bygger på en

grafisk illustration där vägnätet beskrivs
schematiskt i form av ett mer eller mindre
utvecklat rutsystem. Fördelarna med denna schema-
tiska beskrivning är att planen nästan alltid kan
göras i A4-format. I vägnätsbeskrivningen anges
vägvisning längs den väg som för aktuellt mål är
lämpligast att trafikera. Detta anges med en pil
längs vägen. Denna pil är stammen i vägvisnings-
planen. Från de sidovägar som ansluter till
"stammen" och som skall ha vägvisning ritas pilar
från startpunkten för denna sidovägvisning. Dessa
"grenar" ansluts till stammen. På samma plan kan
flera stammar och grenar illustreras genom val av
olika färger eller olika linjetyper för olika väg-
visningsmål. Stam/gren-metoden lämpar sig mycket
väl för databehandling. Genom att lägga sina väg-
visningsplaner på data kan en kommun på ett smidigt
sätt ständigt ha sin vägvisning aktuell och lätt
åtkomlig.

Det är trafiksäkerhetsverkets förhoppning att
stam/gren-metodens fördelar som metod för illustra-
tion av vägvisningen skall innebära att allt flera
kommuner upprättar vägvisningsplaner. Härigenom kan
på sikt en jämnare och högre standard på vägvis-
ningen uppnås för hela landet. För många väghållan-
de kommuner har det dessutom framstått allt klarare
att prioritering av önskemålen om vägvisning måste
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göras och att en fastställd vägvisningsplan är ett
utmärkt instrument för denna prioritering.

4. FRAMTIDA VÄGVISNING

Då det gäller ett sådant område som trafik är det
vanskligt att försöka ge någon framtidsvision. De
profetior om trafikutvecklingen som ställdes under
femtio-, sextio- och början på sjuttiotalet har
som bekant inte i alla stycken visat sig hållbara.
Oljekriser och oljepriser har varit faktorer som
satt käppar i bilhjulen.

Beträffande vägvisningens framtid kan man kanske
påstå att den redan infunnit sig. Det finns i dag
navigationssystem för fordon utvecklade och som
kommer att vara tillgängliga för i stort sett vem
som helst till ett pris som, åtminstone i
jämförelse med bilpriserna, ter sig överkomligt.
Sedan 1981 har bla Toyota kunnat erbjuda naviga-
tionssystem anpassade till den japanska marknaden.
Behovet av ett system för navigation är påtagligt i
Japan med dess jättestäder där gatorna oftast inte
har några namn.

Även i Europa pågår utveckling av olika typer av
navigationssystem hos de stora biltillverkarna och
bilradiotillverkarna. En europeisk bedömning är att
det omkring år 1990 skall finnas navigationssystem
i marknaden som dels fungerar över hela Europa och

dels är överkomliga i pris. Här spekuleras i priser
från tre till tio tusen kronor. De navigations-
system som utvecklas i Japan och Europa bygger på
gammal beprövad kompassteknik parad med modern gy-
roteknik för registrering av fordonets rörelser i
olika riktningar. I systemen ingår också kordinat-
satta kartor som lagras i navigationssystemets da-
tor. Utan att tränga djupare in i tekniken för de
Japanska och Europeiska navigationssystemen kan man
konstatera att de kanske ändå ter sig föråldrade
redan under utvecklingsstadiet i förhållande till
de navigationssystem som är under utveckling i USA.

I USA pågår utbyggnaden av ett militärt naviga-
tionssystem kallat "Navstar". År 1988 är avsikten
att 18 satelliter utplacerade i rymden skall täcka
hela jorden med sina radiosignaler och göra det
möjligt för datorer att beräkna ett föremåls läge
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med en felmarginal på högst 15 m. Om systemet görs
tillgängligt även för civilt, kommersiellt bruk
vilket sannolikt kommer att ske, kan vem som helst
köpa eller bygga den utrustning som behövs för att
ta emot satellitsignalerna. Genom att ta emot och

mäta signalerna från fyra satelliter kan, för ci-
vilt bruk, en positionsbestämning med ett största
fel på omkring 100 m göras.

Biltillverkarna i USA är övertygade om att Navstar

kommer att kunna användas praktiskt i bilar samti-
digt som systemet är fullt utbyggt, alltså kring år
1988. Förutom det regeringsstödda systemet pågår
utveckling av civilt finansierade satellitsystem
med mera begränsade täckningsytor men i stället
ändå mera sofistikerade än Navstar. Även dessa
system är naturligtvis intressanta för bil-
tillverkarna.

Tekniken med positionsbestämning med hjälp av

satellitsignaler bygger på följande system. På en
videoskärm i bilens instrumentbräda läggs en kart-

bild som finns lagrad i bilens dator. Detaljerings-
graden på kartan kan varieras allt från att visa
ett helt land till detaljerade Stadskartor. Ett al-
ternativ till datorer i varje bil är centrala dato-
rer och enklare terminaler med bildskärmar i bilar-
na. Fördelarna med centrala datorer är att stör-
ningar i form av vägarbeten, olyckor mm snabbt kan
programmeras in i kartbilden. a

På den kartbild som visas på bildskärmen kommer se-
dan den egna bilen att framträda som en lysande
symbol som rör sig över kartbilden i takt med bi-
lens färd. Datorn kommer även att kunna visa bästa
vägen till målet.

Mot bakgrund av de tidsperspektiv utbyggnaden av de
beskrivna systemen rör sig inom är det inte osanno-
likt att vi i Sverige kan behöva ändra inriktningen
av vår vägvisning inför nästa stora utbyte av loka-
liseringsmärkena. Som tidigare nämnts kan märkenas
praktiska livslängd beräknas till femton å tjugo
ar. Detta betyder att de märken som nu sätts upp är
utslitna i början på tvåtusentalet. Måhända har de
olika navigationssystemen gjort vägvisningen till

geografiska mål med konventionella Vägvisare mer
eller mindre överflödig. Detta skulle då möjliggöra
en betydligt utökad vägvisning till olika slag av
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service- och rekreationsanläggningar. En sådan ut»

veckling skulle utan tvekan hälsas med till-

fredsställelse av en redan i dag stor intressent-

kategori 1 vägvisningsfrågor - turistnäringen. '

 

VTI MEDDELANDE 433



24

Ändrad hastighetsgräns 110-90 km/h
En olycksstudie
Östen Johansson
Byrådirektör
Vägverket

1. INLEDNING

Trafiksäkerhetseffekten av sänkt hastighetsgräns från
110 km/h till 90 km/h har studerats vid vägverket.
Nedan redovisas sammanfattningen av TU rapport 159.

I 4 st diagram visas resultatet av undersökningen i
grafisk form.

2. SAMMANFATTNING AV RAPPORT TU 159

Under perioden 1979-06-21--10-15 sänktes högsta till-
låtna hastighet på alla 110-vägar till 90 km/h av
energisparskäl. TSV följde uppolycksutvecklingen och
fann att sänkningen gav ett gynnsamt resultat från
trafiksäkerhetssynpunkt. Efter en genomgång av bl a
olyckskvot för varje 110-väg i landet beslöts att
några av dessa vägar även efter 1979-10-15 skulle be-
hålla hastighetsgränsen 90 km/h.

Hastighetssänkningens effekt under sommaren 1979 har
studerats av TU och redovisats i rapport TU 1U8 "1979-
06 1979-10 Hastighetsbegränsning 110- 90 Jämförelse
av olycksutveckling". Beslutet om att behålla 90 km/h
på några av de gamla 110- vägarna gav en möjlighet
att studera effekten av sänkning av hastighetsgräns
från 110 till 90 km/h under en längre tidSperiod.
Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna
undersökning.

Studien begränsas till att omfatta vanlig Z-fältig
väg med bredd större än 11 m. Anledningen till detta
är att flertalet vägar i den grupp som fick ändrad
hastighet hade sådan bredd. Vid olycksanalysen exklu-
deras viltolyckorna ur olycksmaterialet. Detta beror
på att man centralt ej registrerat platser för åtgär-
der av typ viltstängsel. Då denna åtgärd har en stor
effekt på viltolyckor kan hastighetsbegränsningens
inverkan ej klarläggas.

För att avgöra om trafiksäkerheten ökat på de vägar
som efter 1979-10-15 ej återgick till den tidigare
hastighethränsen 110 km/h, nedan kallas denna grupp
undersökningsgrupp (110-90), har en före- efterstudie
med 2 kontrollgrupper genomförts. Som föreperiod har
valts 1977-1978 och som efterperiod 1980-1982. År
1979, då generell hastighetsgräns 90 km/h genomför-
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des, ingår ej i analysen. Som kontrollgrupp l valdes
vägar med bredd större än 11 m som under hela före
och efterperioden hade hastighetsgräns 110 km/h (110-
110). Som kontrollgrupp 2 valdes vägar med bredd
större än 11 m som under perioden före och efter hade
hastighetsgräns 90 km/h (90-90). Om olyckskvoten min-
skade mer i gruppen 110-90 än i kontrollgrupperna an-
ses en positiv effekt föreligga av ändring av hastig-
hetsgränsen från 110 till 90.

Studien visar att olyckskvoten minskade i alla grup-
per. I kontrollgrupperna (110-110) var minskningen 13
procent och (90-90) 22 procent. Dessa tal kan sägas
visa storleken av den generella förändringen av

olyckskvoten mellan perioden 1977-78 och 1980- 82.
Dess orsak är ej känd.

I undersökningsgru pen (110-90) minskade olyckskvoten
19 procent. Till nagon del kan minskningen vara re-
sultat av s k regressionseffekt beroende på att ur-
valet utgjordes av olycksdrabbade sträckor.

Olyckskvoten har således minskat ungefär lika mycket
i undersökningsgruppen (110-90), som i kontrollgrupp-
erna. Någon effekt av den sänkta hastighetsgränsen
kan således ej konstateras i denna undersökning. Det
bör dock påpekas att olycksmaterialets storlek är så
litet att en eventuell effekt i storleksordningen 1-
10 procent inte går att klarlägga.

Om man beräknar motsvarande förändring för olyckor av
olika svårhetsgrad kan konstateras att som punkt-
skattning av effekten erhålles: dödsolyckor 30 pro-
cent, svåra personskadeolyckor 2 procent, lindriga

personskadeolyckor - 30 procent (dvs en ökning),
egendomsskadeolyckor 5 procent. Såväl positiva som
negativa effekter framkommer således. Ingen av dessa
är signifikant på nivå 95 procent och det är därför
svårt att med detta resultat dra riktiga slutsatser.
Det finns emellertid en tendens att de svåraste olyc-
korna påverkats mest. Detta resultat överensstämmer i
stort med det i rapport TU lu8 om förändringar under
sommaren 1979.

Vad gäller olyckstyper kan beräknas en punktskattad
effekt på 13 procent för flerfordonsolyckor och - M
procent (dvs en ökning) för singelolyckor.

Skulle man besluta om sänkt hastighetsgräns från 110
km/h till 90 km/h på resterande 2-fä1tsvägar med
bredd över 11 m (540 km) kan man i analogi med detta
resultat räkna med ca 4 färre omkomna varje år. Detta
innebär en minskning med ca 1 procent för det stat-
liga vägnätet.
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UTFORMNING AV CYKELTRAFIKANLÄGGNINGAR

Christer Ljungberg
Civ ing/Forskningsassistent
Institutionen för trafikteknik, LTH

1. CYKELTRAFIKFORSKNING

Under de senaste åren har en omfattande forskning om
cykeltrafik utförts vid Institutionen för trafikteknik,
Lunds Tekniska Högskola.

De projekt som genomförts är:

a) Cyklisters resvanor, (1983) BFR

b) Metoder för att uppskatta cykeltrafikmängder del 1:
Inventering av tillgängliga metoder och behov (1982)
BFR

c) Metoder för att uppskatta cykeltrafikmängder del 2:
Kalibrering av logitmodell (pågående) BFR

d) Samhällsekonomisk utvärdering av cykeltrafikinves-
teringar del 1: Principer och mätproblem (1982) BFR

e) Samhällsekonomisk utvärdering av cykeltrafikinves-
teringarrkü.2: Värderingjnreffekter (under publ)BFR

f) Utformning av cykeltrafikanläggningar del 1: Bas-
data och metoder för undersökning (1982) BFR

g) Utformning av cykeltrafikanläggningar del 2: Under-
sökning av olika utformningsalternativ (under publi-
cering) BFR

h) Cykelstråk i Lund - effekter och komplettering och
informationskampanj, (1981) BFR

i) Signalreglerade korsningars funktion och olycksrisk
för oskyddade trafikanter Del 1: Cyklister (1984)
TFD

j) Cykeltrafikdata för landsbygd Och mindre örter
(1984) W

För de närmaste åren planeras följande projekt:

1) Utformning av cykelvägnät

2) Cykeltrafik i centrumområden

3) Cykelparkering

4) Vinterväghållningens inverkan på cykelanvändningen

5) Samverkan cykel - kollektivtrafik
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6) cykelstråk - demonstrationsprojekt

7) Cyklisters trafikkunskaper och informationsbehov

8) Cyklisters vägval

9) Cyklister och fotgängares olycksfall i trafikmiljön.

2. DEFINITIONER

Cykelvägnätet kan sägas vara uppbyggt av cykellänkar
och cykelöverfarter. Hur dessa begrepp vidare kan in-
delas visas i figur 1.

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

 

  

  

 

 

   

 

CYKELVÄGNÄT

CYKELLÄNKAR CYKEL'
ÖVERFARTER

I BLAND- "
CYKEL- CYKEL- CYKEL- :RI-

'" BANA FÄLT TRAFIK LIPGANDE
VÄG KORSNING J

Figur 1: Cykelvägnätets indelning.

Begreppet cykellänk används här mera generellt som namn
på länkar för cykeltrafik. Cykellänk är en sammanfat-
tande benämning på cykelväg, cykelbana och cykelfält
och avser själva den fysiska anordningen, till skillnad
från begrepp som cykelstråk och cykelled som avser den
abstrakta möjligheten att ta sig mellan två punkter.
Man kan t ex tala om en cykellänks bredd men inte om
bredden på ett cykelstråk.
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Cykelöverfarterna är av två typer. Dels finns cykel-
överfarter som används i blandtrafikkorsningar, dels
den typ av överfarter som korsar en bilväg på sträcka.

3. CYKLISTERS HASTIGHET

I tidningarnas insändarspalter får man ofta läsa om
problemen med de snabba cyklisterna på flerväxlade
cyklar.

"Cyklisterna susar fram som galningar, säger fru
Svensson", "Cykelvägarna är inte dimensionerade för
hastigheter upp till 50-60 km/h säger polisman
Jönsson", 0 s v, 0 s v.

I projektet om utformning av cykeltrafikanläggningar
har hastigheten undersökts för 1 500 cyklister på oli-
ka typer av cykellänkar och i blandtrafik. Denna under-
sökning visar att man i debatten ofta överdriVit has-
tigheten hos de "sportiga" cyklisterna, se figur 2.
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Figur 2. Medelhastighetens beroende av antalet
växlar.

Cyklister med 5 eller fler växlar har dock en signifi-
kant högre hastighet än övriga cyklister. Deras medel-
hastighet är c:a 20 km/h mot "normalcyklistens"'HSkm/h
Det är mycket få cyklister som överskrider 30 km/h. Om
man utformar cykellänkarna för en dimensionerande has-
tighet på 19 km/h tillfredsställer man 85 % av cyklis-
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terna, se figur 3. På många cykellänkar är dock mope- ,
der, med en hastighet på 30 km/h tillåtna varför denna
hastighet bör användas som dimensionerande.
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Figur 3. Hastighetsfördelning för de undersökta
cyklisterna.

Studier som gjorts två år senare på samma platser som
ovannämnda undersökning visar att antalet 5- eller
flerväxlade cyklar ökat från c:a 10 % till c:a 20 %.
Detta har medfört en ökning av medelhastigheten till
17 km/h. Om antalet flerväxlade cyklar skulle fort-
sätta att öka kan vi alltså vänta oss en ytterligare
höjning av medelhastigheten.

4. OLYCKSSTUDIE I LUND

För att få en bild av var de säkerhetsmässiga proble-
men med dagens cykeltrafikanläggningar finns har en
olycksstudie genomförts. Undersökningens syfte har
varit att få grepp om vilka utformningsdetaljer i tra-
fikmiljön som kan ge upphov till olyckstillbud. Denna
kunskap har sedan använts i projektet för att priori-
tera bland de utformningsvariabler som kommuner och
andra angett som intressanta.

4.1 Allmänt om undersökningen

Undersökningen har utförts i samarbete med de ortope-
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diska och kirurgiska klinikerna vid Lunds Lasarett.
Samtliga personer som kommit till akutmottagningen vid
lasarettet och skadats till följd av cykelolycka har
registrerats. Därefter harenienkät sänts ut till cyk-.
listerna. Enkäterna innehöll frågor omvar och hur
olyckan skedde, typ av cykel 0 s v. Vidare ombads pa-
tienterna att rita en skiss för att ange händelseför-
loppet. Denna skiss Visade sig sedan vara mycket Värde-
full för att komplettera och verifiera den skrivna
redogörelsen.

Att man använder sig av sjukhusrapporterade olyckor
istället för polisrapporterade har stor betydelse.
Nilsson et al, 1982, och flera andra studier har visat

att den officiella polisstatistiken endast omfattar
c:a 20 procent i patientstatistiken.

De frågor Vi sökt svar på är bl a:

- vilka olyckstyper förekommer, hur vanliga är de?

- var sker olyckorna, i vilken trafikmiljö sker de,
förekommer de även på cykelvägar?

- i Vilken omfattning utgör brister i utformningen bi-
dragande orsaker till olycksfall med cyklister?

Undersökningen har pågått fr 0 m maj 1981 t o m april
1983, d V 5 totalt två år. Under denna tid har 365
olyckor registrerats. Svarsprocenten på de utsända
enkäterna låg på c:a 85 %.

4.2 Fördelning mellan olyckstyper

Singelolyckor är den vanligaste typen av cykelolycka.
Ungefär 2/3 (69 %) av cyklisterna hade skadats i
singelolyckor.

Av kollisionsolyckorna (31 %) var ungefär hälften
kollisioner cykel-cykel och hälften kollisioner cykel-
motorfordon, se figur 4.

  

 

 

Kollision 1/3 Singel 2/3
_Eç #4_ a

Motor- .
fordon Cykel Cykel Singel

cykel cykel

16% 15% 69%

   

Figur 4. Olyckornas fördelning på olika olyckstyper.
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Endast i ett fall av de 365 skadades en cyklist till
följd av kollision med fotgängare. Hur många fotgäng-
are som skadats till följd av kollision med en cyklist
har inte undersökts. En pågående undersökning av cykel-
och fotgängarolyckor, inom cykelforskningen vid LTH,
har dock hittills visat att cykel-fotgängarolyckor
endast utgör 1,7 %, räknat på cykelolyckorna och 1,5 %
räknat på fotgängarolyckorna.

Den övervägande andelen av cykelolyckorna har skett i
blandtrafik. Detta gäller både kollisionsolyckor och
singelolyckor. För singelolyckor år gruppen som inträf-
fat i "övriga" miljöer större än för kollisionsolyckor.
Dessa miljöer innefattar platser som parkering, torg,
skolgård, lekplats 0 s v.

Om vi delar upp kollisionsolyckorna i kollisioner med
motorfordon resp cykel får vi tabell 1.

Tabell 1. Hur olyckorna fördelar sig på olika
olyckstyper och trafikmiljö. Antal
skadade cyklister.

     

Kollision Singel
Cykel- Cykel- Cykel-
Motorfordon Cykel Singel

Blandtrafik 44 (20%) 30 (14%) 147 (67%)

Cykelstråk 5 (5%) 23 (23%) 72 (72%)

Övrigt 3 5 28

Summa

skadade 52 (15%) 58 (16%) 247 (69%)
personer

  

 

  

Enligt tabell 1 visar undersökningen på en betydligt
större andel kollisioner mellan cykel och motorfordon
i blandtrafik än på cykelstråk. För att uttala sig om
risken i de båda trafikmiljöerna måSte man känna till
exponeringen, d v 5 hur stor del av trafiken som sker
på cykelstråk resp i blandtrafik. Denna typ av risk-
uppfattningar diskuteras nedan i avsnittet om risk-
bedömning.

Om man ser på olycksmaterialet totalt (både singel-
och kollisionsolyckor) har endast 25 % inträffat i
korsning medan 75 % skett på länk. Tabell 2 visar för-
delningen på korsning resp länk för de båda olycksty-
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perna.

Tabell 2. Hur olyckorna CN :311) fördelar sig på

korsning resp länk.

Kollisions- Singel- Totalt
olyckor olyckor

Korsning 46 33 79

Länk 56 176 232

 

  

   

Att man "normalt" räknar med att de flesta cykelolyck-
or sker i korsning beror på att den olycksstatistik
man arbetar med endast grundar sig på polisrapportera-
de olyckor. I denna finnijuxasingelolyckor, och of-
tast inte cykel-cykelolyckor, med.

4.3

Av undersökningens tOtalt 365 olyckor är 111 st

Kollisionsolyckor

(31 %)
kollisionsolyckor. AV dessa kollisionsolyckor är 53 %
olyckor cykel-cykel och 47 %
fordon

kollisioner cykel-motor-

Om man ser på var kollisionsolyckorna med olika färd-
medel inträffar får man följande bild.

 

 

   

Tabell 3. I Vilket trafikelement kollisionsolyckorna
med olika färdmedel inblandade har inträf-
fat.

Kollision med ...

Trafik- Bil Buss Moped Cykel Fotgängare Mc Traktor Totalt
element etc

Korsning 29 3 - 13 - 1 - 46

Länk 13 - 4 36 1 - 2 56

Utfart 2 - - 3 - - - 5

Övrigt 1 - - _ 3 - - - 4

Totalt 45 3 4 55 1 1 2 111
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Cyklister med flerväxlade cyklar har en högre medel-
hastighet (20 km/h) än övriga (16 km/h). Hur är det då
med olyckorna? Är cyklister med flerväxlade cyklar of-
tare inblandade i kollisionsolyckor än övriga?

Om vi ser på de kollisionsolyckor som inträffat p g a
att en häck skymt sikten borde de mångväxlade cyklarna
vara överrepresenterade eftersom den något högre medel-
hastigheten bör ge en något längre bromssträcka.

Denna teori visar sig dock inte hålla. För samtliga
olyckor gäller att växeltyperna fördelas enligt
figur 5.

  

40 .L

30.1. 1-]

10"

   

  

  

 

Ingen 2-3 25

växel växlar växlar

 

 

Figur 5. Vilken typ av växlar de inblandade cyklar-
na (hela undersökningen) har.

Om man ser på vilken typ av växlar de cyklister haft,
som varit inblandade i olyckor med skymd sikt p g a
häck, (N = 20 st) visar det sig att fördelningen på
växlar är exakt samma.

Om man dessutom ser att fördelningen i figur 5 stämmer
väl överens med cyklisternas fördelning på växlar t ex
i Malmö, kan man dra slutsatsen att cyklister med fler-
växlade cyklar inte är mer inblandade i olyckor än
cyklister med cyklar utan växlar.

4.4 Singelolyckor

Av undersökningens 365 olyckor är 255 st (69 %) singel-
olyckor.

De flesta Singelolyckor sker på länk. Figur 6 visarden
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rumsliga fördelningen för undersökningens singelolyckor.
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Figur 6. Var singelolyckorna (N = 245) har inträf-
fat.

Som figur 6 visar sker 72 % av singelolyckorna på
länkar mellan korsningar. Att det trots allt inträffar
14 % av singelolyckorna i korsningar beror till över-
vägande del på dåligt utförda kantstenar. Detta prob-
lem diskuteras i ett senare avsnitt.

Åldersfördelningen för de som skadas i singelolyckor
skiljer sig inte signifikant mot åldersfördelningen
för de som skadas i kollisionsolyckor.

4.5 Cykelolyckor och trafikmiljö

Man brukar normalt anta att de flesta kollisionsolyck-
or sker i korsning. Detta gäller inte för denna under-
sökning eftersom vi har med de singel- och cykel/cykel-
olyckor som inte kommer med om man bara arbetar med
polisrapporterade olyckor.

Hur är då fördelningen mellan kollisionsolyckor i kors-
ning resp på länk, om man ser på varje trafikmiljö för
sig?
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Tabell 4. Hur antal kollisionsolyckor på cykelstråk
resp i blandtrafik, fördelar sig på kors-
ning resp länk.

   

Trafikmiljö Trafikelement

i Korsning Länk

Blandtrafik 33 39

Cykelstråk 13 15

 

   

 

Som tabell 4 visar är kollisionsolyckornas fördelning
på korsning resp länk mycket likartad för de båda tra-
fikmiljöerna. Kan man då av detta dra slutsatsen att
cykelstråk inte är en säkrare trafikmiljö än blandtra-
fik för cyklisten, eftersom de farligare olyckorna i
korsningar tycks uppträda i lika stor omfattning?

Om man ser på vilken typ av korsningsolycka som inträf-
far i de båda trafikmiljöerna finner man att på cykel-

stråk är 8 av 13 korsningsolyckor (61 %) cykel-cykel
sammanstötningar. För blandtrafiken är endast 5 av 28
korsningsolyckor (18 %) av typen cykel-cykel._Detta
betyder alltså att de korsningsolyckor man har på cy-
kelstråk är av en lindrigare karaktär än korsnings-
olyckor i blandtrafik. Persson (1984) har visat att
skadeföljden för olyckor cykel-motorfordon är betydligt
allvarligare än för cykel-cykelolyckor. Den genomsnitt-
liga vårdtiden är bara hälften så lång för de senare
som för de förra.

Singelolyckor sker i korsning i högre grad på cykel-

stråk än i blandtrafik. Detta kan förklaras med brister
i utformning av övergången mellan cykellänk och cykel-
överfart.

Kollisioner mellan cykel och motorfordon sker på cykel-
stråk uteslutande i korsningar (cykelöverfarter) medan
man i blandtrafik har c:a 35 % av denna olyckstyp på
länkar mellan korsningar.

Denna typ av olyckor mellan korsningar i blandtrafik
borde alltså kunna elimineras, helt eller delvis, om
man bygger cykellänkar parallellt med bilvägen. Detta
förutsätter dock att cyklisterna använder cykellänken.

Vad beträffar kollisioner cykel-cykel sker dessa på
cykelstråk i högre grad i korsning än på länk och i
blandtrafik oftare på länk än i korsning.

Detta förklaras, av att många korsningar mellan två
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cykellänkar ofta har väldigt små sikttrianglar, ibland
inga alls.

Vilket fordon man kolliderar med skiljer sig naturligt-
vis också mellan de båda trafikmiljöerna, vilket figur

      

  

  

 

 

7 visar.

AN
Antal B = blandtrafik

40 « 4r_7 C = cykelstråk

301'

EL_
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bil buss moped cykel fot- MC traktor
gängare

Figur 7. Vilket fordon cyklisten kolliderar med i
blandtrafik 75) och på cykelstråk
(N = 28).

(N =

I blandtrafik kolliderar cyklisten med en bil i hälf-
ten av fallen. På cykelstråk utgör denna typ bara en
liten andel (5 av 28). I stället kolliderar man på
cykelstråken med andra cyklar. De ofta diskuterade
problem med blandning av cykeltrafik med mopeder res-
pektive fotgängare avspeglar sig inte i olyckor i
denna undersökning.

Ansats till riskbestämning i olika trafikmil-
jöer

4.6

Ovan har vi sett att kollisionsolyckorna på cykelstråk
är av en annan karaktär än de som sker i blandtrafik.
Andelen olyckor cykel-motorfordon är betydligt högre i
blandtrafik än på cykelstråk, som istället har en
högre andel lindrigare cykel-cykelolyckor.

För att kunna uttala sig om huruvida en överflyttning
av cyklister från "blandtrafik" till "cykelstrâk"
skulle ge en överföring av cykel-motorfordonsolyckor
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till cykel-cykelolyckor måste man känna till expone-
ringen, d v 5 hur stor andel av cykeltrafikarbetet som
sker i respektive trafikmiljö.

För att få ett grepp om exponeringen kan man se på den
typ av olyckor som bör vara oberoende av trafikmiljön.

Eftersom dessa olyckor bör inträffa i lika hög grad i
båda trafikmiljöerna kan de användas som ett slags
mått på exponeringen.

De olyckor som kan användas är till övervägande delen
singelolyckor och har någon av följande orsaker:

- kasse på styret fastnar i hjulet
- föremål i hjul, ex dynamo, skärm
- föremål i hjul, ex fot, kläder
- fel på cykel, ex bromsfel, lossnat styre
- balansmiss, svimning

- halkat med foten på pedalen

I det undersökta olycksmaterialet finns 95 olyckor som
har någon av ovanstående olycksorsaker. Av dessa har
27 skett på cykelstråk och 68 i blandtrafik. Om vi an-
tar att olyckor med dessa olycksorsaker inträffar i
lika hög grad i de båda trafikmiljöerna skulle alltså
detta ge ett mått på exponeringen.

    

Tabell 5. Ett försök att bestämma risken för cykel-
olycka med personskada i olika trafikmilo
jöer.

Miljö "Exponering" Antal "Riskmått"
(A) (B) (B/A)

Hela materi- v
alet

Blandtrafik 68 221 3,3

Cykeltrafik 28 100 3,6

    

 

 

Som Vi ser i tabell 5 ger de båda trafikmiljöerna unge-
fär lika stor risk för att råka in i en personskade-
olycka med cykel, oavsett om vi ser på hela materialet
eller bara på olyckorna i Lunds tätort. Om man ser på
hur olyckorna i respektive trafikmiljö fördelar sig
på olika olyckstyper, t ex tabell 1, kan man se att
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"blandtrafik" ger betydligt högre andel olyckor cykel-
motorfordon än "cykelstråk".

Om man antar att ovanstående resonemang om exponering
och risk stämmer, innebär detta att om man lyckas föra
över cyklister från blandtrafik till cykelstråk kommer
antalet olyckor cykel-motorfordon att minska medan an-
talet olyckor cykel-cykel ökar. Eftersom skadeföljden
för denna senare olyckstyp är lindrigare än för olyck-
or av typen cykel-motorfordon ger detta en förbättring
ur säkerhetssynpunkt för cyklisterna.

Hur stor denna säkerhetsvinst skulle kunna vara vid en
överflyttning av t ex 10 % av blandtrafikcyklisterna
till cykelstråk är svårt att uttala sig om av två skäl:
Dels är olycksmaterialet i denna undersökning ganska
litet, dels är det svårt att veta om de cyklister som
flyttas över kommer att hamna på samma typ av cykel-
stråk som de som finns där nu. Det är rimligt att tänka
sig att en ganska stor del av det cykeltrafikarbete som
utförs på cykelstråk idag, sker inom totalseparerade
bostadsområden där den cyklande inte kommer i konflikt
med någon biltrafik. De resor som idag sker i bland-
trafik däremot är möjligen av en annan typ. Det är
längre resor, vilket gör att de parallella cykelstråk
som de skulle kunna flyttas upp på, korsar biltrafik-
vägar i högre grad, och resan blir då inte så säker
som i ett totalseparerat bostadsområde.

Vissa forskningsresultat, Linderholm (1984), tyder
också på att en cyklist som cyklar på en "genomgående"
cykelbana genom en signalreglerad korsning utsätts
för 3 ggr större risk än en cyklist som cyklar i kör-
banan i en 1-fältig tillfart genom korsningen.

Detta försök till riskanalys har alltså visat att en
överflyttning av cyklister från blandtrafik till cykel-
stråk bör ge en förbättrad säkerhet för cyklisterna.
Det är däremot svårt att uttala sig om hur stor denna
effekt är.

4.7 Cykelolyckor och utformning

Som nämnts i avsnitten ovan har många av olyckorna i
undersökningen, helt eller delvis orsakats av brister

i utformning och underhåll. Figur 6 visar hur stora
andelar av olyckorna i de båda trafikmiljöerna som har
utformning och/eller underhåll som bidragande orsak.
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Grop, Håla, Sten 3%

Underhåll 21%,\\\\Halka på Is 11%

//øzz///zz Halka på Grus 7%

Blandtrafik 221 Övrigt 6%

(157;\\\\\\\\\ ////Kantsten 7%

Utformning 18%.\\\\Fast föremål 8%

Skymdsikt, Häck 3%

Övrigt 36

Grop, Håla, Sten 4%

fø///,øUnderhåll 28%---Halka på Is 17%

Halka på Grus 7%

Cykelstrak 100 Ovrigt 42%

(89)\\\\\\\\\\ Kantsten 12%

Utformning 30%---Fast föremål 7%

Skymdsikt, Häck 11%

Figur 8. Hur olycksorsakerna "utformning" och "un-
derhåll" fördelar sig på olika trafikmil-
jöer. Andelar av olyckorna i respektive
trafikmiljö. Siffrorna inom parantes anger
antalet olyckor där orsaken kunnat utläsas.

De olycksorsaker som figur 8 bygger på är de som kunnat
utläsas ur skissen och de skriftliga svaren i enkäten,
och alltså ej de orsaker cyklisten själv angivit. I
några fall finns mer än en möjlig orsak.

I blandtrafik har alltså 38 % av olyckorna en
som kan hänföras till brister i underhåll och
ning. För cykelstråk är motsvarande siffra 54 %. För
totala antalet olyckor blir andelen med denna typ av
olycksorsaker 43 %1 Denna siffra är justerad för de
olyckor som haft två olika orsaker.

orsak

utform-

Detta antyder att cykelstråken ur underhålls- och
utformningssynpunkt är sämre än blandtrafiken. Den
största skillnaden mellan trafikmiljöerna ligger på
orsaker som "halka av is", "kantsten" och "häck".
Dessa tre faktorer är betydligt vanligare som olycks-
orsaker på cykelstråk än i blandtrafik.

Att olycksorsaken "halka av is" är vanligare på cykel-
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stråk kan bero på att cykelstråken ibland snöröjs säm-
re, vid andra tider, och av andra förvaltningar än
biltrafikgatorna.

Dåligt utförda övergångar mellan gata och cykellänk
finns i många korsningar.

Om man ser på vilken typ av olycka de olika orsakerna
har givit Visar det sig att de flesta,
har gett upphov till singelolyckor.
orsaksfördelningen för dessa olyckor.

utom

Figur 9 Visar

"häck",

  

3,

24 0

20 1

   

 

   

 

6---Utformn1nq.---4 -

  

B - blandtrafik

C 3 cykelstták

     

  

159 F] ,- 1

12 J

31

44 f
,U

0 F41 ;00 g \
BC 8C BC BC BC BC BC BC BC BC 3C BC

GfOP. Halka- Halka- Kant- Fast- Häck Undan- Föremál- Last Fel på Balans, .nalkat
halaé is qtns sten före- manöver 1 hjul cykel ;vimm- med
9t mål ninq foten

Figur 9. Orsaker till singelolyckor. Procentandelar
av olyckor i respektive trafikmiljö.

Som figur 9 visar ger de olika bristerna i utformning
och underhåll olika stora andelar singelolyckor i de
båda miljöerna. De orsakar där skillnaden mellan de
båda trafikmiljöernaälrstörstêh:"halka av is" och
"kantsten". Totalt sett är dock procentandelen singel-
olyckor, med brist i underhåll och utformning som or-
sak,

Figur 10 Visar hur olycksorsakerna för kollisionsolyck-
or fördelar sig.
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håla. is grus sten föte- manöver i hjul cykel svimm- med
sten mål ning foten

Figur 10. Orsaker till kollisionsolyckor (N = 21).

Det mest uppseendeväckande med figur 10 är att orsaken
"häck" totalt dominerar bilden. Det är förvånansvärt
att halka p g a is och grus är orsak till så få kolli-
sionsolyckor med cykel.

De flesta av dessa olyckor sker i korsningar mellan
två cykellänkar, eller i kurvor med liten radie och
dålig sikt. Denna typ av olyckor borde vara enkel att
komma tillrätta med genom att flytta eller klippa fel-
aktigt placerade buskage.

5. CYKLISTERS BROMSSTRÄCKA

Många av dagens cyklister har en utformning som är
direkt olämplig. Som exempel på detta kan nämnas bris-
ten på lämpliga sikttrianglar vid korsning mellan två
cykellänkar.

För att bestämma lämpliga sikttrianglar för cykellän-
kar har bromsprov gjorts med olika typer av cyklar och
för olika underlag, se figur 11. Man kan se att sprid-
ningen i stoppsträcka ökar med ökande hastighet.
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Figur 11. Hur cyklisters stoppsträcka varierar med
hastigheten.

Hastigheter kring 10 km/h har en stoppsträcka på 2-3 m,
medan "normalcyklistens" 16 km/h ger en stoppsträcka
på 5-8 m. Vid hastigheter kring 30 km/h varierar stopp-
sträokan mellan 8 och 20 m. Variationerna beror dels
av oykeltypen (fälgbroms eller navbroms), dels av
underlaget (torr eller våt asfalt). En dimensionerande
hastighet på 30 km/h ger alltså en sida i sikttriangeln
på minst 20 m.

Det kan påpekas att cykeln har samma stOppsträcka som
en bil harj.det aktuella hastighetsintervallet.

6. CYKELLÄNKARS RADIE

Den lämpliga radien för en cykellänk, i olika situa-
tioner, är naturligvis beroende av cyklistens hastig-
het. Radien måste överensstämma med den dimensioneran-
de hastighet man valt för cykellänken.
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Den enda svenska anvisningen om horisontalkurvor på
cykellänkar finns i RIGU. Där sägs att horisontalkurva
utförs med minst 20 m radie på sträcka och kan minskas
till 10 m vid begränsat utrymme. I korsning används
minst 4 m radie.

I praktiken används ofta mycket små radier som inte är
anpassade till dimensionerande hastighet.

I litteraturen finns två ofta refererade formler för

beräkning av cykellänkars.radier."

 

(1) R = 0.24 V + 0.42

2
V

(2) R 127 (s + u)

där

R = radien (m)

V = dimensionerande hastighet (km/h)

s = skevning (m/m)

u = friktionskoefficient

Vi har gjort försök på asfalt där cyklister ombetts att
utföra en] 18OO-sväng på ett bekvämt sätt, utan nämn-
värd hastighetsminskning. Resultaten framgår av figur
12 nedan.

m

15 4_ (2) (3)

 

m

    

 
,/'

o 5- 10 \5 m 25' 50 55' (Km/h)

Figur 12. Radiens beroende av hastigheten.

VTI MEDDELANDE 433



46

Som figuren visar ger formel (1) för små värden vid
högre hastigheter medan formel (2) tycks ge för stora
radier. Det samband mellan R och V som vi funnit kan
skrivas

(3) R :1.49 + 0.01v2

Detta betyder att om man räknar med en dimensionerande
hastighet på 30 km/h är RIGU:s rekommendation om 20 m
radie väl tilltagen.

7. CYKELLÄNKARS LUTNING

Medrhaitopografi som det svenska landskapet erbjuder
får man ofta problem med branta lutningar på cykelvä-
garna.

Vi har funnit en amerikansk metod att bestämma lämplig
lutning för cykelvägar. I denna ansätter man en lutning

och beräknar sedan, med hjälp av syreupptagningsförmå-
ga etc, fram den längd en cyklist av viss ålder orkar
cykla i denna lutning med en viss hastighet.

Om man kontrollerar RIGU:s rekommendationer för t ex

en höjdskillnad på 3-5 m så sägs det att man då bör ha
en lutning på 5 % för extern GC-väg.

Tabell 6 visar hmrlångtcwklister av olika kön och
ålder orkar cykla i 5 % lutning med hastigheten
40 km/h.

Tabell 6. Kontroll av RIGU:s rekommendation för lut-

ning på cykelvägar.

   

 

 

 

  

Längd (m) Längd (m)
på lutning enl RIGU

Man 20 år 852 60-100
Kvinna 20 år 143 60-100

Man 40 år 194 60-100
Kvinna 40 år 110 60-100

Man 60 år 102 60-100
Kvinna 60 år 60 60-100

 

Som tabellen visar tycks RIGU:s uppfattning vara väl
underbyggd. Dock kan 60-åriga kvinnor ha Vissa problem
att orka ända upp.
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8. BLANDNING AV CYKLISTER OCH FOTGÄNGARE

Trafikplanerare får ofta höra synpunkter på att man
blandar cyklister med fotgängare på kombinerade GC-
länkar. Fotgängare, speciellt de äldre, känner sig
otrygga av att cyklister, som de inte hör, cyklar
förbi dem i, som de upplever, höga hastigheter.

I de flesta fall har man begränsat utrymme till för-
fogande och en fysisk uppdelning mellan gående och
cyklister är inte möjlig. Det val man har är ofta att
blanda cyklister med biltrafiken, ellerrmaifotgängare.

Vilka problem ger då en blandning mellan cyklister och
fotgängare? Den undersökning av cykelolyckor som pre-
senterats i kapitel 5 ovan, har inte kunnat Visa att
blandningen utgör ett säkerhetsproblem. Denna undersök-
ning omfattar dock endast skadade cyklister. I en på-
gående undersökning av sjukhusrapporterade olyckor i
trafikmiljö, vid institutionen för trafikteknik, LTH,

har det visat sig att endast1.ES% av fotgängarna som
skadats, sammanstött med cyklist.

Ur säkerhetssynpunkt tycks problemet med blandning
inte vara ett stort problem. Däremot kvarstår det
psykologiska problemet med att fotgängare känner sig
hotade av att ha snabba cyklister för nära sig.

Några undersökningar av hur delningen av utrymmet
(linje, materialval 0 s v) påverkar den rumsliga för-

delningen mellan de två trafikantkategorierna har inte
tidigare gjorts.

Frågan om när man kan blanda cyklister och fotgängare
är naturligtvis en fråga om den totala bredden på det
tillgängliga utrymmet. Vi har valt att se på dubbel-
riktade GC-länkar med en bredd på 3,0 - 4,0 m, en van-
lig bredd när utrymme finns. Bredder diskuteras vidare
i avsnitt 6.3.

Undersökningen har gjorts genom att 6 olika dubbelrik-
tade GC-länkar i Malmö och Lund har videofilmats under
"högtrafik".

Trafikanternas placering på GC-länken påverkas av om
man har delning eller ej, och av hur denna delning är
gjord.

GC-länk utan delning

 

Figur 13 visar placeringen på GC-länk utan delning.
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Figur 13. Fotgängares och cyklisters placering på
friliggande GC-länk utan delning.

Figur 13 visar cyklisternas och fotgängarnas placering
för båda riktningarna. Man ser att båda trafikantkate-
gorierna fördelar sig över hela bredden. De ansamlingar
till mitten och högerkanten man kan se beror dels på
ett övergångsställe/cykelöverfart i närheten som är
uppdelat mellan cykel och fotgängare, dels på en kraf-
tig kurva med dålig sikt. Dessutom cyklar och går man
gärna "högertrafik". Det tänkta användningssättet,
med cyklarna till "höger" i mitten och de gående längs
ytterkanterna mot cykeltrafiken, tycks dock inte fun-

gera.

GC-länk med målad skiljelinje, friliggande

Hur förändras då bilden om Vi målar en linje mellan
gång- och cykeldelen?
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Figur 14. Fotgängares och cyklisters placering på
friliggande GC-länk med målad skiljelinje.

Figur 14 visar de båda trafikantkategoriernas placering
på friliggande cykellänk med målad skiljelinje. Här
kan Vi se att både cyklister och fotgängare till stör-
sta delen håller sig på sin del av vägbanan. Cyklis-
terna möts till höger på sin vägdel, medan fotgängarna
harenilägre hastighet och inte behöver hålla så hårt på
var på vägbanan man färdas. Mycket få gående använder
sig av cykeldelen och även cyklisterna färdas till
största delen på "sin" bana.

Hur kan då trafikanterna veta vilken bana som är av-
sedd för dem? GC-länken är ju friliggande och ligger
ej vid sidan av gata, och har ej heller cykelsymboler
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målade. Svaret står förmodligen att finna i att de un-
dersökta GC-länkarna, liksom de flesta liknande i tät-

ortsmiljö, korsar bilvägar tämligen ofta. I dessa kors-
ningspunkter får trafikanterna en påminnelse om vilken
del av GC-länken som är deras.

GC-länk med plattor på gångdelen

Vilken effekt på trafikanternas placering på vägbanan
får man av den exklusivaste formen av delning, med
plattor på gångdelen?

  

GÅNGBANA CYKELBANA

(PLATTOR) (ASFALT)
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Figur 15. Fotgängares och cyklisters placering på
GC-länkar med plattor på gångdelen.

  

Som vi kan se i figur 15 ger denna form av uppdelning,
med plattor på gångdelen och asfalt på cykeldelen, den
Överlägset bästa uppdelningen mellan de båda trafik-
slagen. I stort sett samtliga trafikanter håller sig
på sin egen bana och cyklisterna håller också väl till
höger.

Mötena mellan cyklister, och mellan cyklister och gå-
ende, sker också mer korrekt än vid de övriga utform-
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ningsalternativen.

Blandning av cyklister och fotgängare är i normalfal-
let inget problem från säkerhetssynpunkt.

Den bästa uppdelningen mellan de två trafikantkatego-
rierna får man alltså genom att använda plattbeläggning
på gångdelen och asfalt på cykeldelen. Denna typ av
uppdelning ikh: man använda i innerstadsmiljö när det
totala tillgängliga utrymmetêhrlitet. Man bör också
kunna använda denna typ av separering med beläggning,
för att föra ett cykelstråk genom en gågata.

9; AVSLUTNING

I den kommande rapporten berörs även frågor om bredd,
beläggning, anslutning till vägbana, signalanlägg-
ningar, cykelparkering och underhåll. Säkerhet i kors-
ning avhandlas i andra projekt inom institutionen.
Rapporten beräknas utkomma i april -85. Det kan påpekas
att material från undersökningarna fortlöpande har

ställts till ARGUS GC-grupps förfogande.
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CYKELOLYCKORNA OCH DERAS KOSTNADER
Ulf Persson
Forskningsassistent
Institutionen för trafikteknik
Lunds tekniska högskola

1. INLEDNING

Jag har två syften med denna uppsats:

(1) dels belysa hur mycket cykelolyckorna kostar same
hället, vilka kostnader det är frågan om och jäm-
föra dessa med kostnaderna för alla vägtrafik-
olyckor

(2) dels visa hur ekonomisk analys kan ge oss vissa
upplysningar om hur cyklister värderar olika tra-
fiksäkerhetsåtgärder.

För att lättare kunna uppskatta vilka kostnadsminsk-
ningar som kan åstadkommas har kostnaderna för kolli-
sionsolyckor och singelolyckor beräknats var för sig.
Med kollisionsolyckor menas olyckor där cyklist blivit
skadad till följd av kollision med motorfordon. Med
singelolyckor avses övriga olyckor, med cykel, d v 5
även kollision cyklar sinsemellan, kollision med fot-

gängare, kullkörning, fall från cykel samt skada av

hjul eller annan del av cykel i rörelse.

Valet av beräkningsår förklaras dels av att möjlighe-
terna.atterhålla statistik från sjukvården och upp-
gifter om kostnader från de allra senaste åren alltid
är begränsade, dels på att det finns en beräkning av
kostnaderna för samtliga trafikskador från just detta
år (1). Beräkningen av cykelolyckornas kostnader har
utförts med samma metod. Kostnadsberäkningarna i de
båda studierna är därför jämförbara.
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2. ANTALET SKADADE CYKLISTER

Den officiella statistiken

Den officiella statistiken redovisar endast det antal
cyklister som dödats eller skadats vid vägtrafikolyc-
korcxüisom kommit till polisens kännedom (2). Det är
emellertid endast en liten andel av cykelolyckorna som
rapporterats till polisen. Jämförelser mellan sjukhus-
statistiken och polisstatistiken visar att bortfallet
är speciellt stort för singelolyckor med cykel. Polis-
statistiken är emellertid den enda statistik som fort-
löpande redovisar antalet skadade cyklister. I figur
1 redovisas utvecklingen av antalet döda, svårt och
lindrigt skadade cyklister.

Polisstatistiken visar att antalet cykelolyckor med
dödlig utgång har minskat under de senaste åren, lik-
som det totala antalet dödsfall till följd av vägtra-
fikolyckor. Cykeltrafiken svarar för en konstant andel
av dödsfallen, c:a 10 procent.

Antalet lindrigt skadade personer i cykelolyckor har
emellertid ökat, framför allt i singelolyckor.

Antal

2 000-

Lindrigt
skadade

_/

1 500-- I'

i 0001' Svårt
skadad;

SOO '

4 .x 4 A 4 A A L A A I 1 1 1 År

1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 03

 

Figur 1. I vägtrafikolyckor dödade och skadade cyk-

lister, åren 1966u1983 enligt polisstatis-
tiken. (Källa: Vägtrafikolyckor med per-
sonskada).
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Patienter i sluten vård

Socialstyrelsens patientstatistik (3) omfattar uppgif-
ter från 19 sjukvårdsregioner vilka utgörc:a 75 pro-
cent av landets befolkning. I statistiken redovisas
trafikskadade personer som på grund av skadan vårdats
i sluten vård. Man kan bl a utläsa att antalet cyklis-
ter som skadades svårt vid singelolyckor var mer än
dubbelt så stort som antalet svårt skadade vid kolli-
sionsolyckor.

Barn och ungdomar dominerar bland dem som skadades
svårt vid singelolyckor. 55 procent av vårdtillfällena
avser åldersgruppen 0-14 år. Medelvårdtiden för denna
grupp var emellertid så kort som 3,3 dagar. För per-
soner 65 år och äldre var medelvårdtiden betydligt
längre, 18,2 dagar.

Barn som skadades vid kollisionsolyckor mellan cykel
och motorfordon hade en medelvårdtid på 12,2 dagar och
personer 65 år eller äldre 23,5 dagar.

Tabell 1. Medelvårdtider för cyklister, fotgängare
samtliga svårt skadade i vägtrafiken.

 

 

Olycka Åldersgrupp

0-14 15-24 25-64 65- Tot

Cykel-motorfordon 12,2 6,1 10,7 23,5 12,9

Cykel singel 3,3 4,2 8,7 18,2 6,5
Fotgängare-motorfordon 11,3 13,1 19,8 30,8 20,2
Samtliga vägtrafikskador 6,0 10,6 13,4 23,9 12,5

 

Källa: Socialstyrelsens patientstatistik år 1977.

Ur tabell 1 kan man bl a utläsa att medelvårdtiden är
lägre för cyklist som skadats i kollisionsolyckor än
för cyklister i singelolyckor. Detta förhållande
gäller i alla åldersgrupper, vilket tyder på.att
singelolyckor med cykel är av relativt lindrigare
natur. Däremot är medelvårdtiden ungefär lika lång för
cyklister som skadats vid kollision med motorfordon
som för samtliga trafikskador.

Uppskattat antal personskador

 

Kostnadsberäkningarna baseras på en uppskattning av
det verkliga antalet personskador orsakade av 1978 års
cykelolyckor.

Antalet döda och svårt skadade cyklister i polisstatis-
tiken har räknats upp enligt den rapporteringsgrad
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som skattats av VTI (4)5. Därefterhar antalvetdöda enligt
polisstatistiken dragits bort. Återstoden blir då en
skattning av antalet svårt skadade.

Det verkliga antalet lindriga skador i öppen vård har
skattats utifrån det förhållande mellan svårt och
lindrigt skadade cyklister som gäller vid sjukhusen i
Halmstad, Varberg och Lund (5, 6, 7). Där har det
visat sig att omkring en fjärdedel av de trafikskadade
cyklisterna blir inlagda.

I studien från Halmstad kan motorfordons- och övriga
cykelolyckor särskiljas.

Av de skadade cyklisterna i motorfordonsgruppen har 29
procent blivit inlagda och i singelolycksgruppen 22
procent. Uppskattningen av antalet lindrigt skadade är
dock osäker. Det är möjligt att de skadade cyklister
som kommer till akutmottagningen på ett sjukhus oftare
blir inlagda än de som uppsöker privatläkare eller
andra öppenvårdsmottagningar. Skadans svårhetsgrad kan
påverka valetav läkarkontakt. Antalet lindrigt ska-
dade har i så fall underskattats.

I tabell 2 redovisas uppskattat antal döda, svårt och
lindrigt skadade till följd av kollisionsolyckor och
singelolyckor med cykel.

Enligt Persson (1) uppskattades det totala antalet dö-
da och skadade personer i trafikolyckor år 1978 till
c:a 51 000. Cykelolyckorna utgör då 35 procent av samt-
liga personskador i trafiken.

Tabell 2. Uppskattat antal döda och skadade cyklis-
ter till följd av 1978 års vägtrafikolyck-
or.

 

Döds- Svårt Lindrigt Totalt
fall skadade skadade

 

 

Motorfordon-cykel 98 1 350 3 350 4 798

Cykel singel 16 2 860 10 050 12 926

Summa 114 4 210 13 400 17 724
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3. CYKELOLYCKORNAS KOSTNADER

Metod

En stor del av kostnaderna för 1978 års cykelolyckor
inträffade redan under samma år. I viss utsträckning
medförde emellertid 1978 års olyckor kostnader även
under många år framöver. Detta gäller vid dödsfall och
då skadorna leder till bestående men. Framtida kostna-
der diskonteras med räntesatsen 8 procent för att bli
jämförbara med 1978 års kostnader.

Vid kostnadsberäkningarna för de lindrigt skadade cyk-
listerna har samma sjukvårdskonsumtion antagits som
för en lindrig trafikskada i genomsnitt. Det innebär
4,6 läkarbesök per lindrigt skadad (1). Antalet besök

har sedan multiplicerats med genomsnittskostnaden per
läkarbesök vid vårdgrenen allmän kirurgi. Enligt lands-
tingsförbundet (8) uppgick denna till 347 kr år 1978.
Dessutom har kostnader för läkemedel och medicinska
hjälpmedel uppskattats till 200 kr per fall (1).

Vid kostnadsberäkningarna i sluten vård har genomsnitt-
liga vårddagskostnader vid kirurgisk respektive lång-
vårdsklinik använts (8). Dessa har sedan multiplice-
ratsrmaiantalet vårddagar, vilka beräknats utifrån
socialstyrelsens patientstatistik (3). För de svårt
skadade ingår också kostnader för återbesök i öppen
vård läkemedel.och medicinska hjälpmedel. Denna öppen-
vårdskonsumtion har antagits vara lika stor som för en
genomsnittlig sVår trafikskada (1). Beräkningen av de
indirekta kostnaderna avser produktionsbortfall till
följd av för tidig död, invaliditet och sjukskrivning.

Produktionsbortfallet för de lindrigt skadade och för
dem med övergående svåra skador baseras enbart på upp-
gifter om sjukskrivning. Produktionsbortfallet för
långvarigt svårt skadadebaseras på uppgifter om olika
invaliditetsgrad samt en förväntad kortare levnadstid
som innebär för tidig död. Produktionsbortfallet för
dödsfall beräknas utifrån överlevnadssannolikheten för
en genomsnittlig svensk.

Resultat

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 3. Av
denna framgår bl a att samhällets kostnader för per-
sonskador till följd av 1978 års cykelolyckor uppgick
till 260 miljoner kr. Enbart sjukvårdskostnaderna upp-
gick till 118 milj kr, vilket motsvarar ungefär 22 pro-
cent av vägtrafikolyckornas sjukvårdskostnader. Vidare
ger cykelolyckorna upphov till produktionsbortfall
till följd av för tidig död, motsvarande 68 milj kr,
och produktionsbortfall för sjukskrivning och invali-
ditet, motsvarande 34 respektive 40 milj kr.
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Tabell 3. Samhällets kostnader för 1978 års cykel-
olyckor fördelat på kollisionsolyckor och
singelolyckor. Milj kr, 8 procents diskon-

 

 
 

 

teringsränta.

Kollision Cykel Cykel
motorfordon - singel totalt
cykel

Sjukvårdskostnader 49,2 68,7 117,9
Sjukvårdstransp 2,6 6,3
öppen vård 20,1 34,9
Sluten vård 26,5 27 5

Produktionsbortfall 87,6 54,7 142,3
övergående sjuk-
lighet 13:6 20:4

Långvarig sjuk-
lighet 19,7 20,5
För tidig död 54,3 13,8

Personskador totalt 136,8 123,4 260,2

Egendomsskador 5,9 0,3
Administrations- 5,7 1,3

kostnader

Summa 148,4 125,0 273,4

 

Enligt Persson (1) beräknades samhällets personskade-
kostnader, orsakade av samtliga vägtrafikolyckor,
under detta år till 2 000 milj kr. Cykelolyckorna
svarar då för ungefär 13 procent av personskadekostna-
derna i vägtrafiken.

Trots att singelolyckorna med cykel var ungefär tre
gånger så många som kollisionsolyckorna mellan motor-
fordon och cykel svarade singelolyckorna för knappt
hälften av cykelolyckornas kostnader. Detta beror på
att skadorna till följd av singelolyckor med cykel är
av lindrigare natur och sällan leder till dödsfall.

Den genomsnittliga personskadekostnaden var tre gånger
så stor vid en kollisionsolycka som vid en singel-
olycka med cykel (tabell 4).

Antalet svårt skadade personer till följd av kollision
mellan cykel och gående uppgick till c:a 100, vilket
kan utläsas av sjukhusens patientstatistik. På grund
av det relativt ringa antalet kan man dra slutsatsen
att det inte är något stort problem att blanda fot-
gängare och cyklister.
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Tabell 4. Genomsnittliga personskadekostnader till
följd av 1978 års cykelolyckor.

 

 

Motorfordon - Cykel
cykel singel

Dödsfall 529 000 625 000

Svårt skadad 52 000 27 000

Lindrigt skadad 4 000 3 500

Genomsnitt 29 000 10 000

 

Uppdatering

Samhällets kostnader för cykelolyckor kan uppdateras
till år 1983 på följande sätt. Den genomsnittliga kost-
naden per polisrapporterat dödsfall, svårt skadad och
lindrigt skadad har bestämts i 1983 års kostnader.
Sjukvårdskostnaderna uppräknades med 13 procent per år
vilket motsvarar kostnadsutvecklingen inom sjukvården.
Produktionsbortfallet har uppräknats enligt lönekost-
nadsindex.

Därefter multiplicerades antalet polisrapporteradefall
1983 med respektive genomsnittskostnad ,samma år, Enligt
beräkningarna uppgår personskadekostnadernathJ.följd
av 1983 års cykelolyckor då till ungefär" 520 miljoner.
Till detta belopplüuivi addera kostnaderiähregendoms-
skadorcxüiadministration,uppräknadeImaireparations-

resp administrationskostnadsindex.Ikatotalalmastnaderna
för 1983 års cykelolyckor uppgår därmed till nästan 550
miljoner kronor i samma års priser.

Mellan år 1978 och 1983 har antalet polisrapporterade
skadade cyklister ökat med 40 procent. Under samma tid
har kostnaderna i fasta priser, d v s om vi antar att
genomsnittskostnaden per skadefall inte ändrats,

endast ökat med 20 procent. Det beror på att dödsfal-
len som svarar för en stor andel av kostnaderna mins-

kat.

4. EN MARKNADSMODELL

Olika åtgärder för att minska cykelolyckornas kostnader

Cykelolyckornas kostnader kan reduceras dels genom åt-
gärder som minskar sannolikheten för att olyckor in-
träffar, dels genom åtgärder som leder till att inträf-
fade olyckor blir lindrigare. Därav följer billigare
behandlingar och mindre produktionsbortfall. Olika åt-

VTI MEDDELANDE 433



59

gärder innebär emellertid kostnader av andra slag.

En möjlig åtgärd är hastighetsbegränsningar för cyk-
lister och motorfordon. Sådana kommer dock att leda
till tidsfördröjningar för trafikanterna. Tidsförlust-
er innebär minskad framkomlighet och upplevs som kost-
nader av individerna.

Trafiksepareringar, i både tid och rum, d v s med
hjälp av ljussignaler eller planskilda korsningar,
kan också leda till tidsfördröjningar. Tunnlar och
överfarter innebär ofta omvägar för cyklisterna.

Trafiksäkrare korsningar och separata cykelleder leder
ofta till investerings- och driftskostnader.

En möjlig åtgärd för att minska skadornas svårhetsgrad
är att lagstifta om obligatorisk cykelhjälm. I så fall
kan vi tala om minskad bekvämlighet för cyklisterna.

Krav på obligatorisk användning av cykelhjälm innebär
också att kostnaderna för den ökade säkerheten över-
vältras på trafikanterna, i detta fallet cyklisterna.

Kostnaderna för ökad säkerhet i trafiken kan uttryckas
både i pengar tid och bekvämlighet. Det medför att man
alltid måste göra avvägningar mellan rimlig säkerhet
och andra önskemål, även i trafikpolitiken.

Om beräkningarna om cykelolyckornas kostnader används
som argument för att minimera kostnaderna är det emel-
lertid väsentligt att inte glömma bort nyttan av cykel-
resor. Kostnaderna för cykelolyckor kan naturligtvis
minska om cykeltrafiken minskar. Det skulle emellertid
leda till att trafikanterna även förlorar all nyttan
med cykelresor.

Vårt huvudproblem blir därför hur vi ska maximera
skillnaden mellan nytta och kostnader med cykelresor.
För att kunna analysera denna frågeställning behöver
vi därför en teori om val mellan aktiviteter som ger
både kostnader och nyttor (9). Det är vanligt att
ekonomiska kalkyler endast ger information om kostna-
der.

Då ekonomisk analys används för att välja projekt
eller vilken åtgärd som ska genomföras är det av störs-
ta vikt att även nyttan beaktas. Det är just detta som
skiljer en cost-benefit analys från en kostnadsberäk-
ning.

Marknaden för cykelresor

 

Vid beslut om att cykla eller inte, kommer individer-

nas inkomster, smak, attityder etc att vägas mot de
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resursuppoffringar , förbrukning av mänsklig energi m m som
förväntas bli en följd av cykelresan. Analys av efter-
frågan och utbud används ofta för att förklara mänsk-
ligt beteende. Det kan gälla såväl analys av privata
bilresor som individers konsumtion av varor och tjäns-
ter i allmänhet.

Efterfrågekurvan för en vara eller tjänst vid en speci-
ell tidpunkt visar den kvantitet som konsumenterna
köper vid olika priser, givet att alla andra variabler
är konstanta. Om dessa andra variabler förändras, kom-

mer hela efterfrågekurvan att förflyttas. Sådana vari-
abler är konsumenternas inkomster, smak, priserna på
substitut och komplementvaror, institutionella begräns-
ningar av konsumtionen, ökad information till konsumen-
terna om risker eller hälsoeffekter etc.

 

En blick tillbaka i tiden visar att efterfrågan för
cykelresor minskade då realinkomsten ökade. Å andra
sidan har cykeltrafiken ökat under de allra senaste
åren. Denna ökning kan dock vara en effekt av energi-
prishöjningen som tenderar att minska individernas re-
alinkomster. Det historiska förhållandet, d v 5 att
ökade realinkomster minskar efterfrågan på cykeltrafik,
är karakteristiskt för en "inferior vara" som t ex
potatis, regummerade däck etc.

Senare års ökade efterfrågan på cykelresor kan ha på-
verkats av människors ökade fritid, medvetenhet om
hälsa och miljö. Sådana faktorer är ofta korrelerade
till hög utbildning och bör därför också vara positivt
korrelerade till hög inkomst och välfärd. För några
segment av marknaden kan därför cykling utgöra en "nor-
mal vara" d v 5 när inkomsten ökar, ökar också konsum-

tionen av cykelresor.

Delvis kan kanske de senaste årens ökade cykeltrafik
förklaras av förändringar i konsumenternas "smak". Det
finns ett antal orsaker till ändrade preferenser. In-
formation om cykeltrafikens bidrag till förbättrad
hälsa och miljö kan tas som exempel. Information om
lokala cykelvägsplaner och rekreationsanläggningar kan
öka efterfrågan.

När priserna på substitut till cykelresor ökar kan kon-
sumenterna förväntas byta ut dessa resor mot cykelre-
sorxiKostnader'för att företa en resa inkluderar kompo-
nenter som tid, obekvämlighet, ansträngning, olycks-
risk etc, lika väl som monetära uppoffringar. Att gå
till fots eller att begagna andra landtransporter är
klara substitut till cykling. I framtiden kanske även
telekommunikation kan utgöra substitut till cykeltra-
fik.

Varor och tjänster som utgör komplement till cykling
svarar ofta för låga kostnader. Det kan vara regn-

VTI MEDDELANDE 433



61

kläder och cykeltillbehör som lyktor och hjälmar. Om
priserna på dessa ting stiger kan vi förvänta oss att
efterfrågan på cykelresor minskar.

Regleringar av utrustningen, t ex lag om obligatorisk
cykelhjälm kan därmed innebära att antalet efterfråga-
de cykelresor minskar.

Det kan givetvis OCkså föreligga skillnader mellan den
verkliga effekten på trafikanternas hälsa och de hälso-
effekter som förväntas av cykelentusiaster. En möjlig
övervärdering av hälSOe och miljöeffekterna av cykel-
trafik kan göra färdmedlet mer attraktivt än det skul-
le vara omindividerna var bättre informerade. Det
omvända gäller naturligtvis också.

Utbudskurvan är oberoende av efterfrågekurvan eftersom
den visar den maximala kvantitet av en vara eller
tjänst som kommer att utbjudas av producenter vid
olika marknadspriser, givet att alla andra variabler

är konstanta. Faktorer som ändrar utbudskurvans läge
är kostnader för insatsfaktorer, utnyttjandet av ny
teknologi, skatter och subventioner i produktionspro-
cessen.

 

Utbudskurvan för en vara eller tjänst ges av det produ-
cerande företagets marginella koStnader för utbudet.
I detta fall utgörs det relevanta "företaget" av cyk-
listerna själva. Nedan listas faktorer som påverkar
individernas kostnader till följd av cykelresor.

- Reparation och underhåll av cykel*)
- Avskrivning av cykel*)
- Restid
- Ansträngning och obekvämlighet
- Kostnader för skyddskläder*)
- Oro för olyckor och olyckskostnad
- Oro för stöld och kostnad

Faktorer som värderas direkt på marknaden är utmärkta
med asterisk (*). Det är uppenbart att faktorer som
saknar marknadspris dominerar listan. Av dessa kan
bl a restid, olyckskostnad och risk för stöld och
olyckor mätas på olika sätt. För att få en uppfattning
om hur cyklisterna värderar dessa effekter krävs om-
fattande beräkningar. I vissa fall måste man också
lita till experimentella metoder för att fastställa
deras värde.

Efterfråge- och utbudskurvornas lutning

 

Utbudskurvan för cykelresor kan betraktas som relativt
stabil och elastisk. De reala marginalkostnaderna för
cykelresor kan dock ha minskar under senare år. Till
följd av bättre växelcyklar och bättre cykelvägar min-
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skar den fysiska ansträngningen och olycksrisken. Den
tekniska utvecklingen kan därför ha minskat cyklister-
nas kostnader för att producera cykelresor. Utbudskur-
van för cykelresor kan därför ha flyttats åt höger.

Givet att efterfrågekurvan är oelastisk och har flyt-
tats åt höger, t ex p g a att motion och miljöeffekter-
na blivit uppvärderade, samt att utbudskurvan är sta-
bil och även den flyttas åt höger, kan situationen
illustreras med följande figur.

Kostnad
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Figur 2. Illustration av hur marknaden för cykel-
resor kan ha utvecklats under senare år.

Figuren Visar att antalet cykelresor ökat samtidigt
som de marginella kostnaderna för cykelresor förblivit
relativt konstant. Jämviktspunkten har hela tiden för-
flyttats åt höger som en effekt av både ändrade atti-
tyder till cykeltrafik och förbättrade cyklar och cy-
kelvägar.

ökade resurser till cykelvägar

Offentliga myndigheters åtgärder för att förbättra cyk-
listernas infrastruktur tenderar att flytta utbudskur-
van för cykelresor åt höger. Detta leder till att cyk-
listernas konsumentöverskott ökar. Om samhällets to-
tala välförd ökar beror dock på om ökningen av konsu-
mentöverskottet är större än kostnaderna för åtgärden.

Enkelt uttryckt kan konsumentöverskottet beskrivas som
det belopp utöver marknadspriset som konsumenterna
maximalt vill betala för att uppnå en viss mängd cykel-
resor. I en marknadssituation är konsumentöverskottet
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lika med ytan under den kompenserade efterfrâgekurvan
ovanför pris (kostnads-) linjen.

Det är vanligt att särskilja inkomst- och substitu-
tionseffekten då varan eller tjänsten utgör en stor
del av individernas inkomster. För en exakt beräkning
av konsumentöverskottet är det den "kompenserade" ef-
terfrågan, d v 5 endast substitutionseffekten som ska
beräknas. I de flesta fall blir det dock endast ett
smärre fel om man antar att inkomsteffekten är noll
och använder den vanliga ("Marshalls") efterfrågekur-
van. I de flesta ekonomiska utvärderingar är det där-
för också den vanliga efterfrågekurvan som utnyttjas
för att skatta konsumentöverskottet.

Ökade resurser till cykeltrafiken kan då leda till att
marknadssituationen för cykelresor kan illustreras som
i följande figur.
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Figur 3. Illustration av konsumenternas värdering
av fler och bättre cykelvägar.

Vinsten i konsumentöverskottet utgöres av den streckade
ytan. Denna uppstår till följd av att utbudskurvan
flyttas åt höger vilket leder till att marginalkostna-
derna för cykelresor minskar från P1 till P2.

5. SLUTSATSER

Lönsamhetskalkyler

En analys av investeringars samhällsekonomiska lönsam-
het skulle kunna genomföras om efterfråge- och utbuds-
kurvornas utseende vore praktiskt möjliga att skatta.
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Skattningarna av konsumentöverskottet skulle då kunna
beräknas och vägas mot projektkostnaderna. Det finns
dock två anledningar till att detta ej är möjligt el-
ler lämpligt.

(1) Efterfrågan och utbudet för cykelresor är huvud-
sakligen beroende på faktorer som är svåra att de-
finiera och att mäta i någon relevant storlek, som
exempelvis ansträngning och obehag.

(2) De faktorer som trots allt är mätbara saknar vi
ofta uppgifter om. Det kan vara antal resor, desti-
nationer, ärendefördelning, olycksrisker etc. In-
samling av denna typ av data är möjlig men ibland
alltför resurskrävande för att vara motiverade med
hänsyn till de aktuella projektens kostnader. Pro-
blemet blir därför att skaffa den optimala mängden
information eftersom informationsinsamlingen i sig
kostar pengar.

En fullständig analys av efterfråge- och utbudsfakto-
rernas betydelse skulle leda till en omfattande statis-
tisk och ekonomisk analys. Strävan efter perfektio-
nismÖleder mycket snart mot oändliga utvärderingskost-
nader. Detta är ett generellt problem vid samhällsekono-
miska lönsamhetsberäkningar.

Syftet med samhällsekonomiska utvärderingar är att
hjälpa beslutsfattarna med att strukturera problemet
och att väga kostnader mot nyttor. Lönsamhetskalkyler-
nas användbarhet och dess möjligheter att hjälpa be-
slutsfattarna är beroende av flera faktorer. I princip
gäller att ekonomer strävar efter att värdera alla
förändringar som förväntas av de studerade alternati-
ven.]Ipraktiken är detta dock sällan möjligt. Vanligen
begränsar sig analysen till några faktorer.

Det finns inte någon generell gräns för hur långt vär-
deringsförsöken ska drivas. Det enda generella som kan
sägas är att analysen skall ge "bättre" underlag för
beslut. Ekonomiska analyser av alternativa cykelpro-
jekt kan ge information till beslutsfattarna om hur
individerna värderar vissa effekter. Denna information
är användbar även om inte alla relevanta effekter
kvantifierats och värderats.

För att rangordna och välja ut de bästa projekten är
det inte alltid önskvärt att beakta samtliga effekter.
Man kan t ex mycket väl tänka sig att två alternativa
cykeltrafikprojekt reducerar den fysiska ansträngning-
en och förbättrar standarden i vissa avseenden lika
mycket. Det förefaller då onödigt att inkludera sådana
effekter i analysen.

Vilka faktorer som ska studeras och hur kalkylen ska
utformas är beroende på vilken frågeställning som ska
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besvaras. Om man vill beräkna huruvida ett cykeltrafik-
projekt är lönsamt i sig, räcker det naturligtvis inte
att enbart studera vissa effekter, t ex effekterna
på resursföpbrukningen. Ska analysen ge svar på frågan
om projektet i sig är lönsamt i förhållande till alla
andra mål som är angelägna, t ex ökad privat konsum-
tion, måste man gå längre i värderingsförsöken, d_v s
försöka skatta efterfråge- och utbudskurvans utseende.

Hur kan då en beräkning av cykelolyckornas kostnader
användas?

Beräkningar av cykelolyckornas kostnader kan ge en bra
bild av hur stor belaStning de utgör för sjukvården.
De kan också vara till hjälp då man vill studera hur
stora ekonomiska resurser som - krasst ekonomiskt -
kan inbesparas till följd av bättre behandlingsmetoder
inom sjukvården eller till följd av förebyggande åtgär-
der-av olika slag.

Kostnadsberäkningarna visar också hur stort ekonomiskt
problem cykelolyckorna är i förhållande till samtliga
vägtrafikolyckor. Vi kan också utläsa att man maximalt
kan spara in ungefär hälftenav cykelolyckornas kostna-
der genom att separera motorfordon och cyklister.

Den andra hälften av kostnaderna kan minskas t ex med
hjälp av bättre cykelvägar, underhåll, halkbekämpning,
borttagande av häckar, förbättring och underhåll av
fordon, mindre bagage på cykeln etc.

Det är också möjligt att studera hur kostnaderna för-
ändras över tiden. Sådana skattningar kan kanske ge
oss vissa upplysningar om hur politiska beslut kan för-
bättra balansen mellan kostnader och nytta.

Slutligen vill jag poängtera att beräkningar av cykel-
olyckornas kostnader knappast är till hjälp i s k
cost-benefit-analyser där man vill studera önskvärdhet-
en av olika trafikpolitiska åtgärder.

När vi studerar önskvärdheten av olika trafikpolitiska
åtgärder är det knappast intressant att avskaffa
cykeltrafiken helt. Då gäller det snarare att beräkna
nyttan respektive kostnaden för en speciell åtgärd,
t ex av förebyggande natur. Uppgifter om genomsnitts-
kostnader för olika typer av cykelolyckor kan emeller-
tid vara till stor del vid sådana kalkyler.

Vid samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler av förebyg-
gande åtgärder är det medborgarnas betalningsvilja för
riskreduktioner som är det intressanta. Det riktiga
värdet av en säkerhetsförbättring är då det sammanlag-
da värde individerna är villiga att betala för minskad
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risk till följd av en åtgärd. För att fastStälla detta
värde måste vi lita till experimentella metoder. Det
har inte legat inom ramen för detta arbete att genom-
föra sådana undersökningar. En översikt över interna-
tionell litteratur som belyser värdet av en riskreduk-
tion kommer inom kort att publiceras av IHE, Institut-

et för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund (9).
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MÖJLIGHETER OCH SVÅRIGHETER VID ANALYS AV PERSONBILSOLYCKOR

- Olycksundersökningars uppläggning och genomförande

vid Volvo Personvagnar AB

Johnny Korner

 

INLEDNING

Avsikten med detta bidrag är att - framför allt med

utgångspunkt från vår egen trafikolycksforskning -

uppmärksamma några olika metodproblem och svårigheter

som kan uppstå i samband med olycksundersökningars upp-

läggning och genomförande. Avsikten är också att infor-

mera om den forskning kring personbilsolyckor som

bedrivs av Volvo - dess syften, uppläggning och genom-

förande - och även att kommentera de möjligheter och

begränsningar som finns i vårt olycksmaterial och i

någon man i andra olycksmaterial. Ett antal exempel

lämnas också på statistiska problem som man kan hamna i

då man försöker förklara orsakssammanhangen bakom och

olika bidragande faktorers inverkan på uppkomsten av

olyckor och skador.

Ämnet är här avgränsat till personbilsolyckor. Vid

Volvo utförs också sedan lång tid tillbaka undersök-

ningar av olyckor med lastvagnar och bussar. Verksam-

heten bedrivs på motsvarande sätt som på personbils-

sidan, ofta i nära samarbete, och kommenteras ej vidare

här. För närmare upplysningar hänvisas till Volvo Last-

vagnar AB resp. Volvo Bussar AB.
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TRAFIKSÄKERHETSSITUATIONEN

Under det senaste årtiondet har en kontinuerlig minsk-

ning skett av antalet dödade och skadade i trafiken.

Detta gäller inte bara Sverige, utan även internatio-

nellt (med undantag för utvecklingsländerna) och trots

att trafikvolymerna har ökat. Ändå omkommer det årligen

i hela världen ca 250.000 människor till följd av tra-

fikolyckor och ungefär 15 miljoner skadas. Trafikolyck-

orna utgör i de flesta länder en av de ledande enskilda

dödsorsakerna, Speciellt i yngre ålderskategorier.

I Sverige dödas varje år närmare 800 människor i tra-

fiken och ca 20.000 skadas, varav omkring 6000 svårt -

ofta med livslånga handikapp och stort personligt lid-

ande som följd.

Det finns alltså skäl nog till fortsatta kraftfulla

åtgärder på olika områden för att ytterligare minska

antalet trafikolyckor och undanröja olika skadegenere-

rande faktorer i trafiksystemet. Detta gäller såväl

oskyddade trafikanter som åkande i bil m mer än hälften

av dem som dödas och skadas i trafiken i Sverige är

bilförare och bilpassagerare.

Ska man effektivt förbättra trafiksäkerheten krävs ett
övergripande synsätt och ett samlat grepp från olika

parter - myndigheter, organisationer, forskare, bil-

tillverkare och enskilda människor. Bilindustrin tar

sin del av ansvaret genom att utveckla bilar som genom

sin konstruktion och sina köregenskaper bidrar till att

minska riskerna för att olyckor inträffar och som - om

olyckan ändå är framme - begränsar skadorna för de

åkande.

TRAFIKOLYCKOR - ETT SYSTEMPROBLEM

Trafiksäkerhetsforskningens uppgift är idag inte pri-
märt att visa på trafikolyckornas existens, utan att ta
fram en fördjupad kunskap om hur och varför olyckor och
skador uppkommer, för att vi ska kunna föreslå och
prioritera bland motåtgärder på ett insiktsfullt sätt.

Mekanismerna bakom olyckors och skadors uppkomst är
väldigt komplexa och inrymmer en mängd interagerande
faktorer av olika natur. Mest meningsfullt är att
betrakta olyckor och skador som en följd av störningar
i samspelet mellan de olika komponenterna i systemet
människaofordon- miljö, inte som en följd av fel i
någon enskild av dessa systemkomponenter.
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Vi har ofta fått lära oss att "den mänskliga faktorn"

är den vanligaste huvudorsaken till trafikolyckor, när

man inte klart har kunnat visa på en omedelbar väg-

eller fordonsteknisk orsak. (Ofta baseras sådana upp-

gifter på den rapportering som utförs av polisen, som

ju har som huvudsaklig uppgift att dokumentera uppgift-

er som krävs för att utreda "vems felet var".) Att på

detta sätt försöka förklara olyckornas orsaker med oli-

ka relativa bidrag från enskilda komponenter i systemet

är ett alltför förenklat synsätt som har föga praktiskt

värde i trafiksäkerhetsarbetet - dels därför att det

oftast är en kombination av många olyckliga omständig-

heter som leder till olyckor och bestämmer deras skade-

utfall, dels därför att det ändå är förhållandevis lite

man kan åstadkomma genom att försöka påverka och för-

ändra själva människan med hennes nedärvda begränsning-

ar som biologisk varelse. Det är mänskligt att fela.

Trafiksystemet har, liksom andra av människan konstrue-

rade system, som uppgift att tjäna människan och hennes

behov. Systemets funktionsduglighet avgörs alltså av

hur väl det passar människan. Även om en viss förbätt-

ring av systemfunktionen kan uppnås genom utbildning,

träning och viss "gallring" av trafikanter, måste ändå

huvuddelen av trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att

anpassa trafikmiljö och fordon till människans egen-

skaper - inte tvärtom.

VOLVOS TRAFIKOLYCKSFORSKNING

Syfte

Syftet med den trafikolycksforskning som bedrivs av
Volvo är att ta fram sådana kunskaper om mekanismerna
bakom olyckors och personskadors uppkomst att säker-
hetsegenskaperna hos befintliga och planerade fordons-
konstruktioner successivt kan utvecklas och anpassas
till den föränderliga trafikmiljön och till människans
egenskaper, krav och förmåga.

Mer specifikt kan detta övergripande syfte konkretise-
ras i följande delsyften:
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0 Klarlägga orsakssammanhang bakom olyckors uppkomst

som underlag för olycksförebyggande fordonstekniska

åtgärder

0 Klarlägga mekanismerna bakom personskadors uppkomst

i inträffade olyckor som underlag för skadeföre-

byggande âtgärder (huvudinriktning)

° Identifiera behov av säkerhetsförbättrande åtgärder

och indikera tänkbara angreppssätt och konstruk-

tionslösningar

0 Ge underlag för kravsättning av fordons och for-

donskomponenters säkerhetsegenskaper

0 Tillföra krocksäkerhetslaboratoriet erfarenheter om

olycks" och skadeförlopp och olika fordonskompo-

nenters funktion i verkliga trafikolyckor som

underlag för den experimentella utvecklingen av

skadeförebyggande system

0 Utvärdera hur uppställda säkerhetskrav uppfylls i

verklig trafikmiljö.

Säkerhetsforskningen bygger på en systemsyn inte bara i

den meningan att olyckor och skador ses som följden av

störningar i samspelet mellan de olika komponenterna i

ett människa-maskinwmiljösystem utan också såtillvida

att trafikolycksundersökningar, laboratorieexperiment

och teoretiska modellsimuleringar kombineras i en med-

veten forsknings- och utvecklingsstrategi.

Inriktning ochggygnänsningar

Händelseförloppet vid en vägtrafikolycka brukar tradi-

tionellt indelas i tre faser - före, under resp. efter

kollisionen ("pre-crash" "crash", "post-crash"), där

olycksförebyggande åtgärder i människa-fordon-miljö-

systemet kopplas till föreskedet, skadeförebyggande

åtgärder vid inträffad olycka kopplas till själva kolá

lisionsskedet och skadelindrande/skadebehandlande

atgärder avser skedet efter kollisionen.

Till den olycksförebyggande säkerheten hör konstruk-

tionslösningar på fordonen som garanterar en hög dynam-

isk säkerhet, där styrning, bromsar, accelerations-

egenskaper, sikt och komfort anpassas till förarens

egenskaper och förmåga, så att riskerna för att en

olycka ska inträffa begränsas. Volvo har sedan decen-

nier systematiskt arbetat för att förbättra och full-

ända den dynamiska säkerheten.
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Verksamheten vid Volvos krocksäkerhetscentrum är av

naturliga skäl inriktad på själva kollisionsskedet och

den skadeförebyggande säkerheten. Vid de olycksunder-

sökningar som genomförs studeras alla tre skedena i

olycksförloppet. Dock är merparten av de data som

insamlas koncentrerade till de faktorer hos fordonet

miljön och de åkande som kan tänkas inverka på skadors

uppkomst och de bilåkandes säkerhet vid en inträffad

olycka.

För att säkerställa att det insamlade olycksmaterialet

får både tillräcklig kvantitet och kvalitet med hänsyn

till syftet med verksamheten utförs dels noggranna

djupstudier i omedelbar anslutning till eller kort tid

efter inträffade olyckor ("Haveriundersökningar") dels

mindre detaljerade men till antalet betydligt mer

omfattande olycksundersökningar med hjälp av försäk-

ringsbolaget Volvias skadeinspektörer ("Statistisk

olycksinsamling").

Undersökningarna avser endast Volvobilar i produktion,

dvs för närvarande Volvo 200-, 300- och 700-serierna.

Havgriundgrsökningêg

Djupstudierna utförs direkt på platsen , dels inom ett

närområde som omfattar ca 1 tim körväg från Volvo

Torslanda, dels retrospektivt inom ett fjärrområde som

omfattar övriga Sverige och ibland också andra länder.

Larm till olyckor inom närområdet i vilka en Volvobil

är inblandad får vi per telefon från SOS-alarmering

bärgningskår eller polis i något av de 11 polisdistrikt

som finns inom det definierade området. Tre av gruppens

sex medlemmar har speciell utbildning för och erfaren-

het av haveriundersökningar. De turas om att ha jour,

så att någon alltid ligger i beredskap för att åka ut

till olycksplatsen dygnet runt, alla dagar.

På olycksplatsen dokumenteras omständigheterna kring

olyckan med foton, uppmätningar och intervjuer med

polis, räddningspersonaly åkande och eventuella vitt-

nen. En preliminär teknisk undersökning av fordonet

utförs direkt på platsen. Denna kompletteras senare med

en mer detaljerad utredning när fordonet transporterats

till en uppställningsplats.

Fjärrområdet utgör i första hand övriga Sverige, men

även utlandet (främst Danmark och Norge) kan bli aktu-
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allt om det inträffar en olycka som bedöms vara spe-

ciellt intressant.

Olycksundersökningar på platsen inom fjärrområdet blir

med nödvändighet retrospektiva ("after-the-fact") och

avser vanligen speciella, avgränsade problemområden.

Information om dessa olyckor kommer främst från polis,

TSV (dödsolyckor), försäkrings- och serviceinspektörer.

De är alla informerade om vilka olyckstyper och svårig-

hetsgrader vi är intresserade av. Intresseinriktningen

förändras efterhand som nya problemområden behandlas.

Analysen av eventuella personskador och mekanismerna

bakom deras uppkomst påbörjas vanligen inom en vecka,

med uppföljning och kompletteringar intill 6 månader

från olycksdagen. Därvid medverkar vanligen två av

gruppens medlemmar samt en biomekaniker. Den medicinska

analysen av personskadorna utförs av en läkare som är

knuten till gruppen. Sedan de skadade gett sitt till-

stånd har han med hjälp av sina kollegor på olika sjuk-

hus tillgång till de skadades sjukjournaler.

Haveriundersökningarna omfattar ca 100 djupstudiefall

per år. Urvalet av olyckor sker inte med någon statist-

isk urvalsmetodik - inom närområdet studeras alla all-

varligare olyckor med Volvobilar som kommit till

polisens eller SOS-alamerings kännedom och som dessa i

sin tur vidarebefordrat till Volvos haverikommission.

Inom fjärrområdet studeras bara sådana olyckor som

bedöms vara av intresse för de problemområden som för

tillfället specialstuderas inom gruppen.

Möjligheterna att ur djupstudiematerialet dra några

statistiskt grundade slutsatser är därmed begränsade.

Detta är emellertid inte nödvändigt. Syftet med djup-

studierna är dels att ge uppslag till hypoteser som

sedan kan prövas i det större statistiska olycksmate-

rialet och i krocksäkerhetslaboratoriet, dels att pröva

preciserade hypoteser inom speciella problemområden. De

indikationer som erhålls genom djupstudierna är ofta

tillräckligt tydliga för att slutsatser ska kunna dras

om skadors uppkomst och om funktionen hos olika for-

donskomponenter utan stöd av ett omfattande statistiskt

material. Dessutom ger haveriundersökningarna gruppen
en erfarenhet och detaljkunskap och en "känsla" för

olika orsakssammanhang bakom olyckors och skadors upp-

komst som är ovärderlig i det övriga analys- och säker-

hetsarbetet.

Haveriundersökningarna fungerar således som en mycket

värdefull och rik källa till kunskap vid sidan av det

statistiska olycksmaterialet.
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För att beräkna olycks- och skaderisker i olika krock-

situationer, bestämma fördelningen på olika olycks- och

skadetyper, jämföra olika biltypers säkerhetsegenskaper

i något avseende, beräkna den skadereducerande effekten

av olika skyddssystem etc, krävs ett större olycksmate-

rial insamlat efter systematiska principer och analy-

serat med omsorg och med noggrann kontroll av att

resultaten inte snedvrids av bakomliggande "störvariab-

ler".

Statistisk olycksinsamling

Vårt statistiska olycksmaterial är mindre detaljerat

men betydligt mer omfattande till antalet än djupstu-

diefallen. Materialet insamlas genom samarbete med

Volvoverkstäder och försäkringsbolaget Volvias skadein-

spektörer runt om i landet.

Volvia har idag ca 430.000 bilar försäkrade genom vagn-

skadegarantin. Av dessa råkar omkring 50.000 (12%) ut

för någon olycka varje år, merparten mycket lindriga.

Bland dessa olyckor väljer vi ut samtliga fall där

reparationskostnaden överstiger ett visst värde. Där-

igenom får vi årligen in ca 2000 av de "svåraste"

olyckorna med Volvobilar i Sverige. Merparten av de

åkande i dessa bilar undkommer oskadda eller med lind-

riga skador. Endast i ca 15-20% av fallen har någon

åkande erhållit moderata eller svårare skador (AIS 2-6

se nedan).

Totalt finns idag ca 13.000 olyckor samlade i vårt sta-

tistiska olycksmaterial med data om ca 20.000 åkande.

Insamling: lagring; bearbetning och analys av data

Genom samarbete med verkstäder och skadeinspektörer

erhåller vi fotografier och vissa uppmätningar på den

skadade bilen. så att deformationernas omfattning kan

bestämmas.

Ytterligare data om olycksomständigheterna fordonet

och de åkande erhålls genom ett detaljerat frågeformu-

lär som (via registreringsnumret) sänds ut till dem som

färdats i bilen samt genom polisrapporter och försäk-

ringsbolagets skadeblanketter.

När det är fråga om olyckor med personskada komplette-

ras dessa uppgifter (efter den skadades medgivande) med

sjukjournal eller i förekommande fall obduktionsproto-
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koll. Ansvaret för insamling, analys, kodning och

arkivering av dessa medicinska skadedata ligger på den

läkare som är knuten till gruppen.

Alla uppgifter om olyckan kodas och lagras i dator.

Personskadorna kodas av vår läkare enligt det interna-

tionella AIS-systemet (Abbreviated Injury Scale) som i

en skala från 1 (lindrig skada) till 6 (dödande skada)

beskriver skadornas svårighetsgrad, uppdelat på olika

kroppsdelar.

Med hjälp av AIS-koden för olika kroppsdelar kan även

den s.k. ISS-koden beräknas (ett mått på skadornas sam-

manlagda svårighetsgrad över kroppen, beräknat genom

summering av kvadraterna på AIS-graderna för de tre

kroppsregioner som är svårast skadade).

Kollisionstyp, kollisionsriktning och fordonsdeforma-

tioner kodas med hjälp av det s.k. CBC-systemet (Colli-

sion Deformation Classification). I de fall tillräck-

liga uppgifter finns om kollisionsobjektet och dess

deformationskarakteristika kan också hastighetsföränd-

ringen (delta-V) och decelerationspåkänningarna under

kollisionsskedet bestämmas med hjälp av fordonsdeforma-

tionerna. -

Totalt lagras (i genomsnitt) ca 200 uppgifter om varje

olycka. Analyser av materialet utförs bl.a. med hjälp

av statistikprogrammet "SAS" (Statistical Analysis

System) som erbjuder stora möjligheter till statistiska

bearbetningar, korrelations- och regressionsanalyser

sambandstest, grafiska redovisningar m.m.

Som tidigare nämnts, är urvalskriteriet vid den sta-

tistiska olycksinsamlingen att reparationskostnaden

(och därmed kollisionens svårighetsgrad) överstiger ett

visst värde. Vi får på så sätt in de svåraste olyckorna

med Volvobilar, anmälda till Volvia. Då mer än 80% av

materialet trots detta utgörs av lätta kollisionener

utan eller med endast lindrig personskada (AIS 0-1),

torde vi ha kontroll över nära nog samtliga kollisioner

som är tillräckligt kraftiga för att kunna ge upphov

till personskadegrader AIS 2 och större. Beräkningar av

skaderisker och skadereducerande effekter utförs i

detta material på moderata och svårare personskador

(AIS 2-6) och alltid i relation till en given svårig-

hetsgrad på kollisionen. Risken att det valda urvals-

kriteriet (reparationskostnadsgränsen) skulle kunna

orsaka statistisk bias vid sådana beräkningar är därmed

mycket liten.
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NÅGRA STATISTISKA METODPROBLEM VID ANALYS AV OLYCKSMATERIAL

En begränsning i alla statistiska trafikolycksmaterial

är att informationen måste betraktas som data från

"oplanerade experiment". De flesta laboratorieexperi-

ment utförs genom s.k. kontrollerade experiment, där

man medvetet manipulerar olika oberoende variabler och

observerar effekten på den beroende variabeln, antingen

för enstaka försöksobjekt eller i en slumpmässig upp-

delning av försöksobjekten på en experimentgrupp och en

kontrollgrupp. Om experimentet genomförs på rätt sätt

kan slutsatser dras om orsak-verkansamband mellan de

oberoende och den beroende variabeln.

Hörnstenen i denna typ av kontrollerade experiment är

att man medvetet varierar en eller några få av de obe-

roende variablerna medan de övriga hålls konstanta. En

sådan metodik kan naturligtvis inte tillämpas på tra-

fikolyckor, Även om man så gott det går försöker efter-

likna det kontrollerade experimentet, och även om man

med de mest sofistikerade regressionsanalytiska metoder

kommer fram till starka korrelationssamband mellan oli-

ka variabler; så kan man ändå inte vara säker på att

resultaten uttrycker verkliga kauSalsamband.

Ett gammalt kinesiskt statistikskämt kan tjäna som ett

drastiskt exempel på detta. Det säger att "folk som har

fått besök av doktorn uppvisar betydligt högre dödlig-

het än folk som har besparats sådana besök". Uppenbar-

ligen kan man här observera ett starkt statistiskt

samband mellan läkarbesök och dödlighet - men att därav

dra slutsatsen att dödligheten skulle orsakas av läkar-

besöken vore ju helt absurt. Läkarbesökens inverkan på

dödligheten måste naturligtvis analyseras separat för

dem som varit sjuka och dem som inte varit sjuka. (Den

friska gruppen kan därvid helt elimineras, eftersom

ingen läkare lär ha besökt dem å yrkets vägnar - såvida

det inte var i förebyggande syfte.)

Skenbara korrelationer

Svårigheterna att dra rätt slutsatser uppstår när det

finns "tilläggsfaktorer" som man inte känt till eller

tänkt på att ta med i analysen. Om sådana tilläggsfak-

torer påverkar den beroende variabeln och samtidigt

varierar på ett systematiskt (snarare än slumpmässigt)

sätt med de faktorer man valt att ta med i analysen, så

kan de senare förefalla att ha en inverkan på den bero-

ende variabeln som egentligen orsakas (helt eller del-

vis) av någon av de faktorer man bortsett ifrån.
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Antag t.ex. att det är så att kvinnor har lägre tole-

ransnivå mot skador än män och att kvinnor kör i små-

bilar (familjens andrabil) i större utsträckning än

män. Om man då försöker bestämma inverkan av bilstorle-

ken på risken för personskada i inträffade olyckor utan

att ta hänsyn till könsfördelningen i små och stora

bilar, så kommer resultatet att bli missvisande. De små

bilarnas skadeförebyggande säkerhet skulle underskattas

relativt de större bilarna.

Nedan ges några exempel på hur tilläggsfaktorer kan

upphäva en skenbar korrelation mellan två variabler.

Olycksrisk - kön

Det finns många utredningar om manliga och kvinnliga

bilförares olycksrisk, inte minst i Sverige. Följande

exempel är hämtat från en amerikansk undersökning av

14.000 bilförare, redovisad i "SmaCk Hits of the Year"

(The Travelers Insurance Co., Hartford 1940).

Man fann att 44% av männen hade råkat ut för minst en

trafikolycka under bilkörning mot bara 32% av kvinnor-

na. Då man sökte en förklaring till denna för den man-

liga självkänslan föga smickrande korrelation införde

man körsträckan per år som tredje faktor i syfte att

pröva hypotesen att män råkar ut för fler olyckor helt

enkelt därför att de kör mera bil, inte därför att de

kör sämre. Det visade sig då att männens högre olycks-

inblandning uteslutande berodde på denna högre "expo-

nering". Olycksinblandningen var 52% för både män och

kvinnor bland förare som kört mer än 10.000 miles/år,

och 25% (för båda könen) bland dem med kortare kör-

sträcka.

Ytterligare tänkbara hypoteser som skulle kunna för-

klara skillnaderna i olycksinblandning är följande: (a)

männen kör offensivare än kvinnorna; (b) männen kör

oftare i tät trafik och under rusningstid. I båda

fallen är den förklarande tilläggsfaktorn (offensiv

körning, körning i tät trafik) relaterad till båda fak-

torerna i den ursprungliga korrelationen (olycksin-

blandning, kön).

Skaderisk i framsäte/baksäte

!

En vanlig uppfattning har varit att baksätet i en per-

sonbil skulle vara säkrare än framsätet för en åkande

utan bilbälte. Nedanstående tabell, hämtad ur "Bilbäl-

tets skadereducerande effekt hos baksätesåkande" (Volvo

& TSV, 1979) tycks bekräfta denna uppfattning:
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Skaderisk: AIS 1-6 AIS 3-6

Framsäte 37% 3, 2

Baksäte 33% 2,6%

 

 

  

 

Nu är emellertid risken för skador starkt beroende av

den åkandes ålder. Barnens skadefrekvens är betydligt

lägre än de vuxnas:

 

 

Ålder AIS 1-6 AIS 3-6

1-14 27% 2,3%
15-56 35% 2,9%
57- 47% 3.6%

   

 

 

Dessutom varierar åldersfördelningen kraftigt mellan

fram- och baksäte: 40% av baksätespassagerarna är barn

(1-14 år) mot bara 4% av framsätespassagerarna.

Tilläggsfaktorn ålder är således relaterad till både

skadefrekvens och åkandeposition. Införs denna faktor i

analysen (barngruppen och den äldsta gruppen exklude-

ras), ser vi att det inte finns någon påvisbar skillnad

i skaderisk mellan fram- och baksäte för obältade åkan-

de:

  

Skaderisk

15-56 år AIS 1-6 AIS 3-6

Framsäte 36% 2,7%

Baksäte 35% 2,9%

 

  

 

 

Olycksinblandning Volvo 140/160 - Volvo 240

För att kunna jämföra olika bilmodellers säkerhetsegen-

skaper och värdera olika system i bilen krävs en djup

kunskap om vad som skett i olyckorna och en noggrann

kontroll över vilka faktorer som hör till själva bilens

säkerhet och vilka som är relaterade till bilens

användningssätt.

Exempel på detta ur vårt eget olycksmaterial är en jäm-

förelse mellan Volvo 140/160 och Volvo 240 som visade

en högre olycksinblandning för Volvo 140/160. En nog-

grannare analys visade att en stor del av denna skill-
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nad kunde förklaras av att Volvo 140 i hög utsträckning

kördes av unga förare, som ju uppvisar en starkt för-

höjd olycksrisk.

På samma sätt kunde i en undersökning skillnaden i

olycksinblandning mellan bilar med olika motoralterna-

tiv förklaras av att den motorstarkare modellen i stor

utsträckning användes som polisbil och därmed kördes

mer, ofta i betydligt högre hastighet och med kraftigt

förhöjd olycksrisk.

Vilseledande frånvaro av korrelation

Tilläggsfaktorer kan inte bara undanröja skenbara kor-

relationer; de kan också uppdaga korrelationer som

ursprungligen är dolda av motverkande tendenser.

I en analys av risken för en viss typ av personskada i

en given krocksituation fann vi mot förväntan inget

samband mellan kronpslängd och skadefrekvens. Detta var

dock bara en skenbar avsaknad av korrelation» vilket

avslöjades när tilläggsfaktorn kön infördes, se figuren

nedan.

Korta personer Långa personer

 

 

Kvinnor Män Kvi. Män

' -
//////: Skadefrekvens, män resp. kvinnor

 

 
 

 

  

   

---- --: Genomsnittlig skadefrekvens män + kvinnor

Skadefrekvensen visade sig öka med kroppslängden för

både kvinnor och män. Före uppdelningen på kön doldes

detta samband av att männen var längre än kvinnorna och

samtidigt hade en lägre skadefrekvens. Därigenom

utjämnades skillnaden i skadefrekvens mellan korta och

långa personer.
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stabiliteten i statistiska samband

 

En annan typ av problem uppstår när statistiska samband

över skaderisk i olyckor används för att bestämma

effekten av vidtagna eller föreslagna förändringar av

något slag. Så länge de bakomliggande faktorerna är

stabila kan statistiska modeller, utvecklade ur

"oplanerade experiment" ofta beskriva den skadeprodu-

cerande processen ganska väl. Men om en störning införs

gäller inte längre de förutsättningar under vilka

modellen utvecklades, och de observerade sambanden för-

ändras.

Låt oss ta den s.k. "bälteseffekten" som ett exempel på

detta. Med bälteseffekt menas reduktionen av risken för

personskada (av viss svårighetsgrad) vid bältesanvänd-

ning i relation till skaderisken om bälte inte används.

Bälteseffekten varierar med bl.a. krocksituationen och

våldet i olyckan. Vi vet t.ex. att bältet inte alls har

samma skadereducerande effekt i sidokollisioner som i

frontalkollisioner. Bälteseffekten varierar vidare med

bilens deformationskarakteristik, bältets töjningsegen-

skaper och geometri, den åkandes storlek, kön och

ålder, den betraktade skadesvårighetsgraden, etc. En

helt exakt bestämning av bälteseffekten kan göras

endast under förutsättning att ovanstående faktorer

preciserats, dvs egentligen bara under förhållanden som

motsvarar ett laboratorieexperiment.

Beräkningar av bälteseffekt gjorda ur trafikolycksmate-

rial blir därmed ett slags genomsnitt, där värdet blir

starkt beroende av olycksmaterialets sammansättning. En

förändring av urvalets karakteristika, t.ex. en större

andel landsvägsolyckor eller en annan kollisionstyps-

fördelning, resulterar i ett annat värde på bältesef-

fekten. Skadereduktionen (med en given bältestyp) är

sannolikt större i äldre bilar än i moderna bilar med

energiupptagande deformationszoner och skadeförebyggan-

de interiörutformning. (Detta kan vara en av anledning-

arna till att angivna värden på bälteseffekten oftast

är lägre idag än för 10-15 år sedan.) Effekten är

annorlunda i små bilar än i stora, etc.

För att kunna använda ett framräknat värde på bältesef-

fekten i syfte att t.ex. bestämma nyttan av en ökad

bältesanvändning krävs således att förhållandena är

något så när oförändrade. Ytterligare svårigheter upp-

står om man ur ett olycksmaterial vill jämföra olika

bilmodellers säkerhetsegenskaper. Att därvid genom s.k.

"normering" försöka överföra skadefrekvensen för obäl-

tade åkande till en för bältade jämförbar skadefrekvens

med hjälp av ett och samma värde på bälteseffekten för
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alla biltyper; modellår; kollisionstyper etc, är en

förenkling som kan ge helt missvisande resultat.

Samma typ av svårigheter uppstår vid analys av den ska-

dereducerande effekten av andra skyddssystem t.ex.

nackskydd. Nackskadornas frekvens och svårighetsgrad

(t.ex. vid påkörning bakifrån) beror inte bara på om

det finns nackskydd eller ej, utan också på hur det är

utformat och justerat, hur bilens bakre deformationszon

är dimensionerad, kollisionens svårighetsgrad, m.m.

SLUTORD

Exemplen på statistiska metodproblem kan mångfaldigas.

Avsikten med de ovan nämnda analysexemplen har varit

att visa på betydelsen av en djup och detaljerad kun-

skap om olika interagerande faktorer och de komplice-

rade sambanden bakom olyckors och skadors uppkomst, för

att säkerhetsegenskaperna hos olika bilmodeller och

fordonskomponenter ska kunna bedömas, jämföras och

utvecklas. Det är därvid speciellt viktigt att man har

kontroll över vilka faktorer som hör samman med bilens

dynamiska köregenskaper vilka som är kopplade till

själva krocksäkerhetsegenskaperna och vilka som hänger

samman med bilens användning, utnyttjandet av olika

skyddssystem, förarens karakteristika och omständighet-
erna i olyckan som sådan. Noggranna uppgifter om krock-

konfiguration (olyckstyp), krockvåld (kollisions-

objektens deformationsegenskaper och deceleration)y

användning av bilbälten och andra skyddssystem samt

personskadornas omfattning, svårighetsgrad och tänkbara

uppkomstmekanismer är av avgörande betydelseför att

möjliggöra korrekta analyser av personbilsolyckor som

underlag för säkerhetsförbättrande utvecklingsarbete.

För att säkerställa renresentativa resultat krävs ett

omfattande olycksmaterial som kan brytas ned till väl-

preciserade kollisionstyper. Materialet bör vara insam-

lat efter systematiska principer, utgående från en

klart definierad målsättning, och analyseras med omsorg

och noggrann kontroll av att resultaten inte förrycks

av bakomliggande störvariabler som kan ge upphov till

skensamband eller vilseledande frånvaro av samband.

Därtill krävs ett stort mått av försiktighet vid gene-

ralisering av resultat. Det är t.ex. mycket svårt att

dra allmängiltiga slutsatser om olika bilmodellers "to-

tala" säkerhetsnivå, eftersomjämförelsen måste göras

för ett stort antal olika krocksituationer, var och en

med specifika karakteristika. Att jämföra resultat från

sådana väl definierade och preciserade krocksituationer

är vanskligt nog. Att väga samman resultaten till jäm-
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förbara mått på bilars "totala" säkerhetsnivå är ännu

mer komplicerat, även om man har tillgång till ett

mycket omfattande olycksmaterial.

Slutligen - även om det finns utmärkta möjligheter att

simulera olyckor i krocksäkerhetslaboratoriet så är

det när allt kommer omkring bara analysen av verkliga

trafikolyckor som kan ge det slutliga svaret på hur de

uppställda säkerhetsmâlen uppfylls. Att omsätta dessa

erfarenheter i förbättrade konstruktionslösningar är en

grannlaga uppgift som kräver djup kunskap om olyckors

och skadors uppkomst och konsekvenser, grundad på en

omfattande erfarenhet av verkliga trafikolyckor och en

väl utvecklad förmåga att analysera orsakssammanhang

och skademekanismer.
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SVÅRT SKADADE MOTORCYKLISTER 1983
Byrâdir Thomas Lekander, Trafiksäkerhetsverket

l BAKGRUND OCH SYFTE

Under år 1983 dödades 84 personer vid färdnmximotorcykel. År 1982 var mot-

svarande antal 47. Även antalet vid polisrapporterade vägtrafikolyckor

skadade motorcyklister Ökade under år 1983. Ökningen av olyckssiffrorna kan

huvudsakligen förklaras av ett ökat trafikarbete med motorcykel; antalet

motorcyklar i trafik per den 1 juli ökade från 85 749 år 1982 till 100 393

år 1983.

Analyskontoret har tidigare presenterat en sammanställning av 1982 och

1983 års dödsolyckor på motorcykel med avseende på ett antal variabler

hämtade från analyskontorets register överdödsolyckor i vägtrafiken.

(Stat.grp Intern-PM nr 315). I föreliggande PM kompletteras detta material

med en undersökning av motorcykelförare som rapporterats svårt skadade

under 1983.

2 .MATERIAL

Material för undersökningen har hämtats från Statistiska centralbyråns

(SCB) register över polisrapporterade vägtrafikolyckor och Trafiksäkerhets-

verkets (TSV) bil- och körkortsregister.

Från SCB har inhämtats uppgifter om de olyckor som inträffat 1983 och

resulterat i att en motorcykelförare rapporterats svårt skadad.

Via person- och registreringsnummer har data om körkort och motorcykel

inhämtats.

Totalt blev 583 förare av motorcykel svårt skadade under 1983. I samtliga

fall finns uppgifter om olycksdatum, olyckstyp och ålder på föraren. Upp-

gifter om motorcykeln saknas i 52 fall beroende dels på att registre-

ringsnummer saknats eller varit felaktigt.
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3 RESULTAT

3.1 Föraren

De uppgifter om föraren som erhållits är ålder, kön, körkortsbehörighet,

huruvida föraren avlagt mc-prov och tiden sedan detta samt om han före

respektive efter olyckan tilldelats någon varning eller fått sitt köra

kort återkallat.

I några fall har personnumret varit felaktigt eller ofullständigt varför

uppgift om kön och behörighet i dessa fall saknas. För 1 utlänning har

vidare ej kunnat fastställas om mc-prov är avlagt.

Diagram 1 Svårt skadade motorcykelförare efter ålder. 1983
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Som framgår av diagram 1 är antalet skadade förare kraftigt koncentre-

rat till åldersintervallet 16-19 år. Här återfinns ungefär hälften av

förarna. Yngst var en 10-årig pojke och äldst en 59-årig man.

   

Tabell 1 Svårt skadade motorcykelförare fördelade efter ålder, kön

och om de haft A-körkort. 1983

Ålder -15 16-17 18-19 20-24 25-29 30- Summa

Kön

Män 10 164 104 119 83 67 547

Kvinnor 2 3 10 7 2 3 27

Okänd - 1 1 6 - 9

Behörighet

Ja - 147 106 109 79 63 504

Nej 12 19 8 17 6 66

Okänd - 2 1 6 - 13

Summa ' 12 168 115 132 85 71 583

 

Mc-körning har en klar manlig dominans. Av de 583 skadade förarna var

minst 547 män, vilket motsvarar 93.8 procent.

Minst 66 eller 11.3 procent av de skadade förarna saknade behörighet att

köra motorcykel. Bland dessa återfinns de 12 som var under 16 år.

Av de totalt 504 med A-behörighet vid tillfället för olyckan hade 58

eller 11.5 procent tilldelats varning eller en tid haft körkortet åter-

kallat före olyckan och 44 (7.5 procent) haft körkortet återkallat efter

olyckan.
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Tabell 2 Svårt skadade motorcykelförarermujbehörighet att köra motor-

cykel, fördelade efter ålder, avlagt prov För A-behörighet

och tid sedan sådant prov avlagts. 1983

 

 

 

 

16-17 18-19 20-24 25-29 30- Summa

Avlagt prov

Ja 147 106 109 27 17 406

Nej - - - 51 46 97

Okänt - - - 1 - 1

Tid sedan

prov avlagts

< 1 mån 15 3 1 1 - 20

1-2 mån 40 5 i 6 1 - 52

3-5 mån 20 2 5 - - 27

6-11 mån 54 16 14 1 - 85

1 år 18 37 19 - - '74

s 2 år - 32 13 5 - 50

3-4 år - 11 33 2 - 46

5-9 år - - 18 15 1 34

210 år - - - 2 15 17

Okänt/ej prov - - - 52 47 - 98

Summa 147 106 109 79 63 504

 

Från och med 1976 krävs ett särskilt prov för att få behörighet att köra

motorcykel. Tidigare Fickrmm1sådan behörighet automatiskt när man tog

B-behörighet. Av de 504 med A-behörighet hade 97 fått sådan automatisk

behörighet. Dessa återfinns naturligt nog bland de äldre åldersklasserna.

Av de 406 som avlagt A-prov hade 184 eller 45.3 procent avlagt provet

inom ett åriföre olyckan. Kortaste tid för körkortsinnehav var två dagar

Vilket två förare hade haft.
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3.2 Motorcyklarna

De uppgifter om motorcyklarna som insamlats är Fabrikat, modell, års-

modell, slagvolym, vem som vid olyckstillfället var registrerad som

ägare av motorcykeln samt, om denne var föraren eller en anhörig till

föraren, hur lång tid man ägt motorcykeln. Dessa uppgifter saknas dock

för 52 motorcyklar, vilket beror på att anteckning om registrerings-

nummer saknades eller var felaktig. I några fall kan det antas att det

rör sig om trimmade mopeder.

Tabell 3 Antal motorcyklar inblandade i olyckor där föraren blivit

svårt skadad fördelade efter fabrikat, Slagvolym och års-

modell. 1983

  

Honda Kawasaki Suzuki Yamaha Övriga Summa

Slagvolym

- 125 CC 50 3 34 73 18 178

126- 400 CC 17 3 15 35 7 77

401- 600 CC 27 13 13 7 2 62

60l- 750 cc 45 22 16 11 12 106
751-1000 cc 15 18 11 6 12 62

1001-1300 CC 8 8 20 - 4 40

Årsmodell

-1975 24 6 3 5 30 68

1976-1979 39 12 10 9 83

1980 23 5 14 11 2 55

1981 35 11 28 30 5 - 109

1982 34 25 35 47 8 149

1983 7 8 19 26 4 64

 

Totalt 162 67 109 132 61 531

6
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Det svenska motorcykelbeståndet består till stor del av fabrikaten

Honda, Kawasaki, Suzuki och Yamaha. Övriga fabrikat som finns med i

olycksmaterialet återfinns i bilaga 1.

Det i olycksmaterialet vanligaste fabrikatet var Hondarmail62 motor-

cyklar.

För att i någon mån belysa riskskillnader redovisas i tabell 4 kvoten

mellan motorcyklar i olyckor och motorcyklar i trafik den 30 juni 1983.

Tabell 4 Antal motorcyklar inblandade i olyckor där föraren blivit

svårt skadad per 1 000 motorcyklar i trafik efter fabrikat

och Slagvolym. 1983

  

Antal mc per 9 % konfidens-

1 000 i trafik intervall

Fabrikat

Honda 5.0 :0.8

Kawasaki 6.9 :1.6

Suzuki 6.7 t1.3

Yamaha 6.7 i1.1

Övriga 2.5 :0.7

Summa 5 2 f0.4

Slagvolym

125 cc 7.1 :1.0

126- 400 cc 3.6 . f0.8

401- 600 cc 4.0 :1.0

601- 750 cc 5.2 :1.0

751-1000 cc 5.6 :1.4

1001-1300 cc 5c5 :1 7

Summa 5.2 :0.4
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Risknivån För gruppen övriga är knappt hälften av risknivån för de fyra

japanska märkena. Detta beror till stor del på att i övriggruppen Före-

kommer en hel del äldre årsmodeller som inte körs så mycket. Vidare åter-

finns nästan en tredjedel av dessarmatorcyklar i "lågriskklassen" 126-

400 cc.

Klassen med störst risknivå är lättviktarna på upp till 125 cc. Dessa

kan även antas ha den minst genomsnittliga körsträckan. Då dessa motor-

cyklar nästan uteslutande körs av 16-17-åringar kan man dock på goda

grunder misstänka att den höga risknivån inte beror på konstruktionen i

sig utan på bristande körerfarenhet hos förarna. Bland de tunga motor-

cyklarna ser man att risknivån ökar med stigande Slagvolym. Det är känt

att även den genomsnittliga körsträckan ökar med stigande slagvolym var-

för någon större riskskillnad mellan tunga motorcyklar av olika slag-

volym sannolikt inte föreligger.

Tabell 5 Antal motorcyklar inblandade i olyckor där föraren blivit

svårt skadad efter förarens ålder, registrerad ägare och,

om ägareåhrförare eller anhörig, tid för innehav. 1983

  

-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30- Summa

Ägare

Föraren 2 127 72 85 69 54 409

Anhörig 1 9 17 11 1 2 41

Annan 1 12 15 20 11 9 68

Firma - 3 2 2 3 3 13

Okänt 8 17 9 14 1 3 52

Summa 12 168 115 132 85 71 583

Tid för
innehav

< 1 mån 1 17 13 13 6 10 60

1-2 mån 2 28 29 30 19 14 122

3-5 mån - 25 13 20 8 8 74

6-11 mån - 39 13 14 14 9 89

1 år - 26 17 12 11 7 73

2_2 år - l 4 7 12 8 32

Summa 3 136 89 96 70 56 450
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Som framgår av tabell 5 äger man i stor utsträckning den motorcykel man

kört vid olyckan. Att någon anhörig äger motorcykeln är ovanligt bland

de äldre-förarna. Vidare är det ovanligt att en firma står som registre-

rad ägare.

Av de 450 som själva eller där en anhörig ägt motorcykeln har 345 (76.7

procent) ägt motorcykeln kortare tid än ett år. Hela 182 (40.4 procent)

har ägt motorcykeln kortare tid än tre månader. Kortast ägotid hade en

19-åring som råkade ut för olyckan samma dag som han inregistrerades som

ägare.

3.3 Olyckan

De uppgifter som samlats in om själva olyckan har begränsats till olycks-

typ, inblandade fordon och olycksdatum.

Tabell 6 Motorcykelolyckor där föraren blivit svårt skadad efter

olyckstyp. 1983

 

 

Olyckstyp Antal Andel

Mc o Single 201 34.5

Mc - Motorfordon 337 57.8

Omkörning/Filbyte 18 3.1

Upphinnande 30 5.1

Möte 39 6.7

Avsväng " ? 9* 52 8.9

-øåj7' 65 11.1

Övrig 7 1.2

Korsväg 124 21.3

Övrig 2 ' 0.3

Mc - Cykel/Moped 8 1.4

Mc « Gående 9 l;5

Mc - Djur 18 3.1

Mc - Spårfordon 1 0.2

Mc o Annat 8 1.4

Summa 583 100
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Av tabell 6 kan utläsas att 201 förare skadats svårt i singleolyckor.

Singleolyckanåhrdärmed den vanligaste enskilda olyckstypen och den

står för drygt en tredjedel av alla olyckor. Drygt en femtedel av

olyckorna har inträffat i korsningar där motorfordon kommit från annan

väg. Lika många har inträffatnmllankm och motorfordon på samma väg men

där någon svängt till annan väg.

Av de 337 olyckorna mellan Mc och motorfordon hade 285 Mc-förare ska-

dats i-kollision med personbil, 23 i kollision med lastbil, 3 i kolli-

sion med buss samt 25 i kollision med annan Mc. Förmodligen har båda

Mc-förarna i någon ellernågra av Mc-Mc kollisionerna skadats svårt

varför antalet olyckor är något färre än 337.

Det relativt låga antalet olyckor mellan Mc och gående, cykel eller

moped beror på att endast olyckor där Mc-föraren skadats svårt är med-

tagna.

Tabell 7 Motorcykelolyckor där föraren blivit svårt skadad efter

olyckstyp och ägare/ägartid. 1983

  

Ägare Avsväng Möte, omkörn. -
Agartid Single Korsväg upphinnande etc. Övrigt Summa Antal

Firma/Annan 44.4 38.3 11.1 6.2 100 81

< 1 mån 45.0 33.3 16.7 5.0 100» 60

1-2 mån 32.8 39.3 15.6 12.3 100 122

2-5 mån 32.4 43.2 16.2 8.1 100 74

6-11 mån ' 29.2 47.2 13.5 10.1 100 89

2_1 år 31.4 51.4 11.4 5.7 100 105

Okänd ägare 28.8 40.4 . 25.0 5.8 100 52

Summa 34.5 . 42.5 14.9 8.1 100 583
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Av tabell 7 framgår att de som inte själva ägt motorcykeln eller en-

dast ägt den en kortare tid har en hög andel singleolyckor, närmare 45

procent, medan de som ägt sin motorcykel längre tid än tre månader har

en singleolycksandel på drygt 30 procent. Då man i singleolyekor inte

ofta kan lägga skulden på någon annan, finns fog för misstanken att ovana

vid motorcykeln spelat en viss roll vid olyckan.

Diagram 2 Motorcykelolyckor där föraren blivit svårt skadad efter

månad då olyckan inträffade. 1983

 
Av diagram 2 framgår att flest motorcyklister skadas under juni, juli

och augusti då över 100 skadades varje månad. Under månaderna april

t o m september inträffade 89.7 procent av olyckorna.
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4 DISKUSSION

Motorcykelåkandet har ökat kraftigt de senaste åren. I samband med denna

Ökning har även olyckorna ökat. Risken för Mc-olycka i sig har sannolikt

inte ökat men då risken för att skadas eller omkomma i en vägtrafik-

olycka som motorcyklist är så oerhört mycket högre än för andra trafikant-

kategorier är denna utveckling alarmerande.

Vi har i denna undersökning kunnat påvisa att till skillnad från i döds-

olyckor så är det de yngsta (16-17år) motorcykelförarna som oftast ska-

das svårt i olyckor. Man kan fråga sig om dessa har den mognad som krävs

för att få framföra ett motorfordon med en hastighet av 110 km/tim.

Det är många som kört motorcykel utan att inneha körkort. Att 11.3 pro-

cent av de svårt skadade förarna inte hade körkort plus ytterligare 11.5

procent som tilldelats varning eller haft körkortet återkallat en tid

före olyckan tyder på bristande trafikmognad bland de som råkat ut för

olyckor. ' ,

Det viktiga i att ta<matlugnt på en ny motorcykel tills man lärt känna

den ordentligt framgår med all önskvärd tydlighet,<måman ser hur kort

tid förarna i olycksmaterialet ägt sina motorcyklar. Mer än 40 procent'

av förarna har haft sin motorcykel kortare tid än tre månader när de

råkat ut för olyckan. Vidare har de som ägt sin motorcykel kortare tid

än en månad och de som lånat eller kört en firmaregistrerad motorcykel

betydligt större andel singleolyckor än övriga.
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Mc i trafik den 30.6.1983 och motorcyklar inblandade i olyckor

där föraren bliVit svårt skadad, efter fabrikat 1983

  

Mc i trafik Svårt skadade
Märke 30.6.1983 mc-förare

Bultaco 47 1

BSA 671 3

BMW 4 326 12

CZ 157 1

Ducati 187

Harley Davidson 1 997 4

Honda 32 560 162

Husqvarna 3 201 9

Kawasaki 9 736 67

KTM 159 l

Monark 565 2

Matchless 113 1

Moto Guzzi 9485 3

MZ 149 1

Norton 662 1

Rickman 83 1

Suzuki 16 364 109

Triumph 1 615 6

Vespa ' 2 882 7

Yamaha 19 802 132

Zundapp 567 5

Övriga 4 065 2

SUMMA 100 393 531
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Svårt skadade motorcykelförare fördelade efter motorcykelns Slagvolym

och förarens ålder. 1983

 

 

 

Slagvolym

Ålder -125 126-400 401-600 601-750 751-1000 1001- Okänt Summa

-15 . 4 - _ - - - 8 12
16 75 - - - - - 9 84
17 75 - - - 1 - 8 84
18 21 13 6 4 1 8 61
19 11 11 17 8 4 1 54
20 7 6 12 4 4 6 40
21 - 2 5 11 3 4 4 29
22 4 3 6 9 1 4 1 28
23 - 1 3 1 7 4 - '16
24 - 1 - 6 6 2 4 19
25 - 4 2 8 9 6 - 29
26 - ' 1 2 9 5 3 - 20
27 - ' 3 1 3 4 - '- 11

28 1 3 2 3 3 1 1 14
29 - 1 2 7 - 1 - 11

30-34 1 8 4 8 5 4 2 32
35-44 5 8 4 5 2 1 6 31
45- 2 3 1 1 - 1 - 8

Summa 178 77 62 106 62 40 58 , 583

 

VTI MEDDELANDE 433



95 Bilaga 3

Svårt skadadé motorcykelförare Fördelade efter ålder och olyckstyp. 1983

  

 

Ålder

Olyckstyp -15 16-17 18-19 20-24 25-29 30- Summa

Single 6 42 43 57 29 24 201

Möte, omkörning

upphinnande 3 32 21 14 9 8 87

Avsväng - 43 24 26 15 16 124

Korsvêg 3 34 19 25 24 19 124

Övrigt - 17 , 8 10 8 Å 47

Summa 12 168 115 132 85 71 583

Procent

Single 50.0 25.0 37.4 43.2 34.1 33.8 34.5

Möte, omkörning
upphinnande 25.0 19.0 18.2 10.6 10.6 11.2 14.9

Avsväng' ' - 25.6 20.8 19.7 17.6 22.6 21.2
Korsväg 25.0 20.2 16.5 18.9 28.2 26.8 21.3

Övrigt - 10.2 6.9 7.6 9.4 5.6 8.1

Summa 100 100 100 100 100 100 100
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Svårt skadade motorcykelförare fördelade efter motorcykelns slag-

volym och olyckstyp. 1983

    

Slagvolym

Olyckstyp -125 126-400 401-600 601-750 751-1000 1001- Okänt Summa

Antal

Single 51 28 25 36 25 3-118 18 201
Möte, omkör-
ning, upp- _
hinnande 28 10 10 13 9 4 13 87

Avsväng 45 18 14 21 ' 13 6 7 124

Korsväg 37 15 10 29 10 8 15 124

Övrigt 17 6 3 7 5 4 5 47

Summa 178 77 62 106 ' 62 40 58 583

Procent

Single 28.7 36.4 40.3 34.0 40.3 45.0 31.0 34.5

Möte, omkör-
ning, upp-
hinnande 15.7 13.0 16.1 12.3 14.6 ^ 10.0 22.4 14.9

Avsväng 25.3 23.4 22.6 19.8 21.0 15.0 12.1 21.3

Korsväg 20;8 19.5 16.1 27.4 16.1 20.0 25.9 21.3

Övrigt 9.5 7.8 4.8 6.6 8.0 10.0 8.6 8.1

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
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Motorcyklar som minst 10 förare kört i olyckor där föraren blivit

svårt skadad. 1983

 

 

Antal svårt Antal motorcyklar iw
Motorcykel skadade Förare trafik 30.6.1983

Honda CB 125 38 3 382

Suzuki GT 125 13 1 487

Suzuki GP 125 11 1 208

Yamaha RD 125 30 2 901

Yamaha DT 125 28 2 694

Yamaha R0 350 12 735

Honda CB 400 N 10 1 528

Honda CB 750 F 12 1 723

Kawasaki Z 750 17 1 272

Honda CB 900 F 10 1 786

Suzuki GS 110X/GSX 1100 E 16 1 292
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CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA ABSTRAKT

Institutionen för trafiksäkerhet

Åke Forsström

SÄKERHETEN I KOLLEKTIVTRAF'IK OCH I BILTRAFIK

Risken att skadas eller att åsamka skada anses i allmänhet vara avsevärt lägre vid

kollektivtrafik än vid individuell biltrafik. Orsaken till denna uppfattning ligger i

splittringen av ansvaret på olika delar av den kollektiva persontransportfunk-

tionen. Det har hävdats att kollektivtrafiken generellt är säkrare än individuell

trafik i synnerhet biltrafik

Denna tes motsäges i föreliggande studie. Underlaget är 2 831 skadefall vid

arbetsresor år 1971 i Stockholmsregionen och Hallands, Göteborgs och Bohus samt

Älvsborgs län. Riskpopulationen omfattar 1,2 miljoner förvärvsarbetande.

Här argumenteras för att beakta riskerna under hela reskedjan. Ur resenärens

synvinkel kan det inte visas, att väsentligt ökad säkerhet står att vinna genom att

välja att åka kollektivt jämfört med att färdas med bil. En övergång från bil till

tunnelbana, spårvagn eller buss innebär att man byter en liten risk och en

förväntad hög hälsoförlust per skada mot en högre risk och en lägre förlust.

Sammantaget blir de totala hälsoförlusterna ungefär likvärda.

Möjligheterna att åsamka skada är mer svarbedömda eftersom både exponerad

befolkning och skadebetingande färdmedelsanvändning påverkar riskniväerna. De

kollektiva färdmedlens risk att åsamka skada och dess genomsnittliga förlustnivâ,

givet förhållandena i studieområdet, är högre än motsvarande tal för bilarna.

Sammantaget är de totala förlusterna som bilarna åstadkommer dock högre än de

kollektiva fordonens förluster. Orsaken härtill är att bilarnas trafikarbete är

många gånger högre än de kollektiva fordonens trafikarbete.

Det finns alltsa inget stöd i denna studie för åsikten att ökad trafiksäkerhet kan

vinnas genom en omfördelning av persontransporter från biltrafik till kollektivtra-

fik.
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Bilaga 1.

KALKYL OVER KOLLEKTIVTRAFIKENS OCH BILTRAFIKENS SKADEVALLAN-

DE KONSEKVENSER FOR DEN FORVARVSARBETANDE BEFOLKNINGEN I

STOCKHOLMSREGIONEN OCH I GÖTEBORGS OCH BOHUS, ALVSBORGS SAMT

HALLANDS LAN ÅR 1971.

Tabell 1. Konsekvenser av skadefall beräknade i relation till trafikarbetet hos

det vällande färdmedlet.

 

l KOLLEKTIVTRAFIKEN

Skadefall: 34 färdolycksfall

Hälsoförlust: 59 363 dagar

Trafikarbete: (1221) + 252) + 123) + 474)) milj. vagnkm = 206 milj. vagnkm

Skaderisk: 0,17 fall per milj. vagnkm

Genomsnittlig förlust per skada: 1 746 dagar

Förväntat förlust: 288 dagar per milj. vagnkm

2 BILTRAFIKEN

Skadefall: 520 färdolycksfall

Hälsoförlust: 266 119 dagar

Trafikarbete: (s 4235) + 5 1066)) milj fordonskm = 10 529 milj fordonskm

Skaderisk: 0,05 fall per milj. fordonskm

Genomsnittlig förlust per skada: 512 dagar

Förväntad förlust: 25 dagar per milj. fordonskm

 

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Avser tunnelbana, tåg, pendeltåg, ytter- och innerstadsbussar samt övriga'
bussar i Stockholmsregionen. TU 71, resultatrapport 1, IV:3.
Avser spårväg och bussar i Göteborg. Göteborgs spårvägar, ekonomiavd. tab 3.
Avser bussar och tåg i övriga Göteborgsregionen. Göteborgsregionen resvane-

undersökning 1971. Kollektivtrafik (33 658 vagnkm per vardag - 365 dagar :
12,3 milj. vagnkm per år).
Avser bussar i N- och P-län samt i övriga delar av O-län. Transporter i Sverige

del I samt bilaga 1. Andelen bussar i dessa län är 1980 är 11% vilket gör 1 570
bussar år 1970. En medelkörsträcka om 3 000 mil per år ger ett trafikarbete på
47 milj vagnkm.
Avser Stockholms A-region exklusive Södertälje. Statens vägverk TO 122.
5 702 milj fkm - 24 844 förvärvsarbetande (173 milj fkm/lZ 697 förvärvsø
arbetande avseende Norrtälje).
Avser N-O-P-län. TÖ 122.
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SÄKERHETEN I KOLLEKTIVTRAFIK OCH I BILTRAFIK

1 Frågeställning

Säkerheten hos en trafikantkategori avser både risken att skadas och risken att

skada. Man har i allmänhet en bestämd uppfattning om säkerheten i kollektiv-

trafik och biltrafik. Med utgångspunkt från det statistiska begreppet vägtrafik-

olycka har man å ena sidan visat att för svenska förhållanden är förlusterna per

personkilometer med buss lägst jämfört med andra transporter. Å den andra sidan

är biltrafiken nästan ensam om att orsaka skador hos oskyddade trafikanter

(Trafiksäkerhet - problem och åtgärder 1980). Detta bestyrker den allmänna

meningen att de kollektiva fordonen är de säkraste färdmedlen. Att man då

vanligen enbart avser resan i fordonet bortser man ifrån. Vad som händer på väg

till och från fordonet är utan betydelse. I en kampanj för säkrare arbetsresor för

några år sedan, som framgår av följande citat, lanserades detta synsätt som norm

för hur man bör välja färdsätt.

"Det säkraste färdsättet är att resa med kollektiva färd-
medel. Det är relativt sällan som man råkar ut för skador i
bussen, på tåget eller i tunnelbanan. De flesta färdolyckor
som i statistiken ibland hänförs till kollektivtrafiken inträffar
faktiskt på väg till eller från bussen. Man har bråttom och
springer - då är det lätt att man trampar snett eller halkar
eller blir påkörd om man rusar ut framför en bil.

Det säkraste för alla är därför om de anställda åker kollek-

tivt till sina arbetsplatser." (Trafiken å: jobbet 1977, s 35.)

Frågan är om denna slutsats är helt invändningsfri. Bestyrker tillgängliga data

denna tes? Om man vill bedriva en politik syftande till en högre grad av

trafiksäkerhet, vilken skall åstadkommas med hjälp av en mer eller mindre stor

omfördelning av persontransporterna från ett färdsätt till ett annat, bör fakta

styrka hypotesen om en reduktion av skadefallen efter en sådan förändring. Om så

ej är fallet bör det åtminstone kunna hållas för troligt att de totala förlusterna,

vari man tar hänsyn till skadornas varierande svarighetsgrad, blir mindre efter den

åsyftade förändringen.
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i detta papper argumenteras för atten sådan reduktion av skadefallen är ytterst

osannolik vid kortväga resor. Vidare hävdas att de samlade förlusterna troligen

inte blir lägre vid ett ändrat fördsättsval. Dessa påståenden gäller både risken att

skadas och möjligheten att åsamka skada.

2 Dataunderlag och källor

Argumenteringen vilar på empiri från en undersökning av 2 831 olycksfall under

arbetsresor år 1971, s k färdolycksfall, i Stockholmsregionen och Västsverige

(Forsström 1982 a). Undersökningen gäller alltSå kortväga resor bland 1.2 miljoner

förvärvsarbetande. Gruppen kollektiva färdsätt utgörs av buss, tunnelbana,

pendeltåg och spårväg. Den jämförs med personbilstrafik.

Primärmaterialet består av arbetsgivarnas anmälningar av färdolycksfall till

respektive försäkringskassa. Anmälningsblanketten innehåller en redogörelse för

olycksförloppet.

3 Förflyttningskedjan - beslutsföremålet

Från samhällets synpunkt bör valet av transportpolitik vara grundat på en

uppfattning om alla uppoffringar som kollektiva respektive individuella transport-

lösningar medför. Detta innebär att man måste beakta hela reskedjor inom

respektive transportsystem. Även i trafikantens beslutssituation om färdsättsvalet

ingår överväganden om fördelar och nackdelar av olika förflyttningskedjor. Bland

nackdelarna ingår alla typer av potentiella olyckssituationer. Följaktligen kan man

inte enbart koncentrera sig på en viss grupp av olyckor vid överväganden om vilka

färdmedel som är säkrast i trafiken.

Olika samhällsorgan koncentrerar sig på sin sektor av trafikapparaten. Från

kollektivtrafikföretagets synpunkt är en resa med allmänna färdmedel begränsad

till färden i fordonet samt på- och avstigningsmomenten. Man har inte något

administrativt ansvar för gångvägarna till, och från hållplatserna. Butiker, arbets-

platser och serviceföretag kan vara målpunkter för olika typer av resor. De har

ett visst ansvar för framkomstmöjligheterna framför sina lokaler och inom sina

områden. Gatukontoren ansvarar för byggande och drift av gator, vägar och

gångbanor. De ansvarar däremot mindre ofta för väghållning och snöröjning av

gångbanorna. Enskilda fastighetsägare har snöröjningsskyldighet. Det finns med

andra ord inget organ med ett samlat ansvar för hela förflyttningskedjan vid vare

sig individuella eller kollektiva persontransporter.
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Sammanfattningsvis noteras att föremålet för ettbeslut om färdsätt inte är ett'

enskilt transportmoment utan en resa bestående av en hel kedja av förflyttningar

mellan start- och målpunkt. För den empiriska redovisningen noteras att en

enkelresa anses bestå av fem delar: Gående till terminal, påstigning, resa i fordon,

avstigning och gående från terminal. Betydelsen av denna distinktion framgår av

att den totala risken för kollektivtrafikanter är 16 gånger större än enbart risken

under färd. För bilar är samma faktor 1,5 (Aldman, Forsström och Samuelsson

1 982).

4 Teoriperspektiv

Bedömningen av säkerheten i trafiken för olika färdmedel är beroende av en rad

andra omständigheter utöver färdmedelsvalet. I beroendestrukturen ingår person-

faktorer och sociala faktorer, vilken del av olycksprocessen som undersöks samt

aggregeringsniVån.

För det första kan en trafikant inte betraktas som en enhetlig individ, en "traffic

man", med i stort sett samma förutsättningar att klara sig i trafiken. "Han eller

hon har olika fysisk och psykisk utrustning, medfödd eller förvärvad, arbetar och

lever under olika villkor personliga och sociala villkor som tillsammans åstadkom-

mer en bättre eller sämre anpassning till trafikens och de potentiella olyckssitua-

tionernas villkor. Det är mot denna bakgrund färdmedelsvalet, om det nu är ett

val, skall bedömas med avseende på säkerheten. Det finns alltsa stora riskvaria-

tioner mellan definierade grupper av trafikanter som använder samma färdsätt.

Detta förhållande tillsammans med den växlande individuella erfarenheten, skick-

ligheten, Uppfattningsförmågan och vakenheten gör att man bör vara försiktig i

att rekommendera åtgärder som inskränker resenärens beslutsfattande och

därmed också rörelsefrihet. Denne uppfattar förmodligen ofta de beräknade

riskniVåerna som inte tillämpliga på just henne eller honom".. (Forsström 1982 b.)

Antalet skadefall i trafik som en grupp resenärer råkar ut för under en viss

tidsperiod hänger ih0p med de ovan nämnda faktorerna. För det andra är

exposition, risk och konsekvens steg i den kedja som beskriver förlusternas

omfattning. Beroende på vilket led i olycksprocessen som man väljer att analysera

kan man få olika resultat. För det tredje kan färdmedelsvalet anges för olika

aggregat.

Trots trafiksäkerhetens flerdimensionella natur bör man kunna göra ett uttalande

om de troliga konsekvenserna av ett ändrat färdsättsval. Uttalandet görs för den
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observerade riskpopulationen vars sammansättning betraktas som given. Både

risker och konsekvenser beaktas i olycksprocessen. Risker och konsekvenser kan

uttryckas som relativa storheter, vilka bör gälla för den givna sammansättningen

av olika faktorer som konstituerar trafikantgruppen. Med andra ord även om

risker och relativa förluster är faktorberoende, i enlighet med förkastandet av

begreppet "traffic man", så bör desssa storheter vara relevanta för en bedömning

av färdmedelsvalet för just denna trafikantgrupp. Färdmedelsvalet omfattar olika

typer av kollektiva fordon.

5 Metod

Utifrån uppfattningen att trafiksäkerheten är beroende av många faktorer, är det

uppfordrande att försöka redovisa något av denna beroendestruktur. För att göra

detta skall skadepOpulationen successivt disaggregeras. Varje aggregeringsnivâs

säkerhet presenteras i siffror. Man får då en k0ppling mellan niVå, aggregat och

perspektiv. Säkerhetsperspektivet är alltså en följd av valet av nivå och valet av

aggregat. Slutsatserna kan bli olika för skilda perspektiv. Innebörden av begreppet

säkerhet kan ocksâ diskuteras. Riskbegreppet kompletteras med ett uttryck för

förväntade konsekvenser. De omfattar sjuktid, återstående förväntad livstid med

viss invaliditet samt förlust av återstående förväntad livstid vid dödsfall. Dessa

konsekvenser kallas hälsoförluster.

Både den egna säkerheten och andras säkerhet då olika färdmedel används

analyseras i tre perspektiv.

Perspektiv I: Trafiksäkerhetens första skepnad gestaltas av de förväntade hälso-'

förlusterna för kollektivtrafik jämfört med biltrafik.

PerSpektiv II: Säkerhetens andra bild är djupare. Olycksprocessen är disaggregerad

i exposition, risk och konsekvens.

Perspektiv III: I tredje fallet är säkerhetsperSpektivet breddat till att omfatta

varje enskilt färdsätt.
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5 Den eg'la säkerheten

Perspektiv I: Förluster i kollektivtrafik respektive biltrafik.

Den konventionella bilden av säkerheten med kollektivtrafik jämfört med biltrafik

framträder på den högsta aggregeringsnivån. Den förväntade hälsoförlusten för

kollektivtrafikresenären är 0,27 dagar per år medan biltrafikanten har en förvän-

tad förlust av 0,44 dagar per år. Ur detta perspektiv förefaller saken vara avgjord.

De förväntade förlusterna i persontrafik kan minskas genom att överföra en del

biltrafikanter till kollektivtrafik.

Perspektiv II: Disaggregerad olycksprocess - kollektivtrafik gentemot biltrafik.

Om man beaktar olycksprocessens led blir bilden av säkerheten mer differen-

tierad. Som framgår av tabell 1 sker förvånansvärt många skadefall i samband

med att kollektiva färdsätt användes. Detta beror på att även transportmomenten

till fots tas i beaktande.

Tabell 1. Olycksprocessens komponenter med värden från färdolycksfallen i

Stockholmsregionen och Västsverige år 1971 fördelade på kollektiva
färdsätt och bil.

   

EXPOSI- RISK SKADE- HÄLSOFÖRLUST

H U ON (Färdol/ FALL Medeltal Totalt Individuell
FARDSATT (Antal milj. (Antal) (Dagar/ (Dagar) (Dagar/

pendlare) resor) skadefall) pendlare)

KFM 412 886 5,7 1 018 111 113 127 0,27

Bil 453 787 2,6 510 390 198 723 0,44

 

Källa: Forsström (1982 a, s 99, 240). Anm. KFM = kollektiva färdmedel

Den förväntade individuella förlusten är lägre för kollektivresenären främst på

grund av att medelförlusten per skada är tredjedelen så stor jämfört med bil.

Risken att skadas är däremot dubbelt så hög. Slutsatsen från föregående avsnitt

kvarstår, men den differentierade bilden av olycksprocessen manar till försiktig-

het.

I realiteten betyder ett val inte att man väljer mellan kollektiva och övriga
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färdsätt utan att ett speciellt färdsätt väljes framför de övriga. Därför är det

viktigt att visa hur olycksprocessens komponenter fördelar sig på alla färdsätt.

Perspektiv III: Disaggregerad olycksprocess - specificerade färdsätt.

I tabell 2 nedan redovisas parametervärdena för olycksprocessens komponenter.

Det förekommer interrelationer vid byte från ett färdsätt till ett annat som

yttrar sig i ändrade betingelser för olycksriskerna. De är dock inte Så betydelse-

fulla som man vanligtvis tror. Fördelningen av färdolycksfall grundas ju på

uppfattningen att en resa består av en kedja förflyttningar varav de flesta sker

till fots. De flesta skadefallen har inträffat när pendlaren befunnit sig till fots. De

uppgår till 1 952 fall av 2 831 totalt. Desutom är det inte så, att deras

uppträdande förutsätter att fordon är inblandade. I det här redovisade materialet

inträffade 90 procent av färdolycksfallen till fots utan att någon annan trafikant-

kategori (inklusive andra fotgängare) var inblandad. Av samtliga skadefall uppstod

tre fjärdedelar utan inblandning av medtrafikant. Bland biltrafikanterna finns

däremot en högre andel konflikter. I två tredjedelar av skadefallen bland

biltrafikanterna har annan biltrafikant medverkat.

TabellZ OlyckSprocessens komponenter med värden från färdolycksfallen i

Stockholmsregionen och Västsverige år 1971 fördelade på kollektiva
färdsätt och bil.

   

RISK SKADEFALL HÄLSOFÖRLUST

FÄRDSÃTT, (Skadefall/ Medeltal Totalt Individ.
mill.resor) (Antal) (Dagar/fall) (Dagar) (Dagar/

pendL
och år)

Tunnelbana 7 , 5 424 94 39 874 0 , 30
Tåg 3,6 69 16 1 132 0,03
Buss 4,2 333 __ 133 44 322 0,24
Spårvagn 5,0 121 121 15 136 0,27
Kombinerade KFM . . 71 178 12 663 . .
KFM totalt 5,7 1 018 111 113 127 0,27

Bil, förare 2,5 423 417 176 339 0,45
Bil, pass. 3,2 87 257 22 384 0,36

Bil, totalt 2,6 510 390 198 723 0,44

 

Anm. Uppgifterna för pendeltåg är skattade på basis av data i Västsverige.

KFM = Kollektiva färdmedel.

Källa: Forsström (1982 a, s 240).
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Det finns smärre skillnader i säkerhet mellan olika kollektiva färdmedel. Med

undantag av pendeltågsfallet är de inte avgörande för bedömningen. Karakteris-

tiskt för olycksprocessen i samband med kollektiva färdsätt är att relativt hög

skaderisk kombineras med måttliga genomsnittliga hälsoförluster. Det omvända

gäller för biltrafikens olycksprocess. De förväntade förlusterna för förare och

passagerare är olika. Det är alltså betydelsefullt för en eventuellt ökad säkerhet

vilken grupp som kan överföras till kollektivtrafik.

Det finns fler förhållanden som påverkar resultatets tillförlitlighet. För det första

finns inte ett direkt samband mellan antal bilar och skadefall till fots på väg till

och från kollektiva färdmedel. Detta förutsättes ofta i debatten. I föreliggande

studie medverkade bil i enbart 5 procent av skadefallen till fots. För det andra

måste de okända olycksfallen beaktas. De uppgår till 362 fall med 77 239 dagars

hälsoförlust. Till 91 procent inträffade de till fots och uteslutande i samband med

att något fordon användes. Olycksmönstren tyder på att fordonen är kollektiva.

Olyckorna inträffar till fyra femtedelar i Stockholms- och Göteborgsregionerna

och då i anslutning till tunnelbanans och Spårvägens användning. Detta skulle

kunna öka kollektivtrafikantens förväntade årliga förlust till samma mm som

gäller för biltrafikanten. För det tredje har kritik riktats mot för högt antal

uppgivna kollektivpendlare i folkräkningarna (se tex SOU 1978:79). Detta innebär

att kollektivtrafikresenärens förväntade förlust stiger ytterligare så att den blir

större än biltrafikresenärens förlust.

Sammanfattning

Av disaggregeringen följer att trafiksäkerheten vid resor med kollektivtrafika

jämfört med biltrafik inte är entydigt högre eller lägre. Det har inte visats att

väsentligt ökad säkerhet kan uppnås genom att överföra resenärer från biltrafik

till kollektivtrafik.

6 Andras säkerhet

Perspektiv I: Förluster orsakade av kollektivfordon respektive bilar.

Vägtrafikolycksstatistikens perspektiv ger ett entydigt utslag beträffande den

höga graden av inblandning av bilar i kollisionsolyckor.
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Tabell 3 Kostnaderna (skadetalet) för dödade och skadade i kollisionsolyckor i
Sverige under perioden 1970-1979 fördelade på utsatta och inblandade
trafikantkategorier (procent).

 

UTSATT KATEGORI

  

INBLANDAD Bilförare Bilpassa- Motorcykel Moped Cykel Gående
KATEGORI gerare

en 841) 901) 91 94 93 95
Övrig trafik 161) 101) 9 6 7 5

 

Källa: Trafiksäkerhet - problem och åtgärder, bil. 1, 2 och 3, Ds K 1980:7 5.
1:16, 1:19, 1:37, 1:80.

Anm.: 1) Sammanvägda tal för tättbebyggt och glesbebyggt område.
Procenttalen 84 och 90 inkluderar lastbil i inblandad kategori. Talen 16
och 10 inkluderar buss.

Kostnadsbilden för kollisionsolyckorna domineras av bilen som det trafikelement

vilket åsamkar de flesta och de svaraste skadorna för andra trafikanter. Bland

skadade och dödade bilförare i kollisionsolyckor åsamkas mindre än en tiondel av

kostnaderna av kollektiva fordon.

Denna säkerhetsbild är behäftad med två svagheter. Den är en följd av givna

förutsättningar, d v 3 en stor bilpark och en liten uppsättning kollektiva

färdmedel. Vidare hänger den ih0p med begränsningarna i definitionen av

begreppet vägtrafikolycka.

Den ena svaghetens brister kan man ta ett första steg mot att eliminera genom

att försöka få en uppfattning om trafikarbetet med bilar respektive kollektiva

fordon. Genom att använda begreppet färdolycksfall elimineras den andra svag-

heten. I färdolycksfallsmaterialet identifierades fall med kollektiva fordon res-

pektive bilar som motparter i olyckor. De tvâ gruppernas hälsoförluster relatera-

des till trafikarbetet inom respektive fordonstyp. Den noterade förlusten uppgick

till 288 dagar per miljoner vagnkilometer med kollektiva fordon. Bilparken

åsamkade förluster på 25 dagar per miljoner fordonskilometer. Om man antar att

bussen utnyttjas för ett tio gånger större persontransportarbete än bilen så

uppstår en ungefärlig balans mellan de tvâ fordonsgrupperna. Dessa preliminära

resultat styrker tesen i denna studie vilken innebar att det inte kan visas att

kollektivtrafik är generellt säkrare än biltrafik.
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Perspektiv II: Disaggregerad olycksprocess - kollektivtrafik gentemot biltrafik.

Förklaringen till den höga förlusten per vagnkilometer med kollektiva fordon

ligger i de åsamkade skadornas allvarliga natur (se tabell 4).

Tabell 4 Olycksprocessens komponenter bland färdolyckor med inblandning av
kollektiva fordon eller bil i Stockholmsregionen och i Västsverige år

1971 fördelade på vållande part.

 

TRAFIK- RISK ATT SKADE- HALSOFÖRLUST
ARBETE SKADA FALL

  

Medeltal Totalt Förlustekviv.
VALLANDE (Fall/ (Dagar/ (Dagar/fkm
PART (Milj.fkm) milj.fkm) (Antal) skadefall) (Dagar) alt. vkm)

KFM 206 0,17 34 1 746 59 363 288

Bil 10 529 0,05 520 512 266 119 25

 

Källor: Se bilaga 1. Anm.: fkm = fordonskilometer, vkm = vagnkilometer.
KFM = kollektiva färdmedel. '

Kollektiva färdmedel medför högre risk och svårare skador. Detta samverkar till

en hög hälsoförlust sedd i relation till trafikarbetet. Det är den måttliga

expositionen som håller nere de totala förlusterna. Massförekomsten av bilar i

samhället lyfter fram de förluster som deras framförande föranleder. Detta sker

trots lägre risk och lägre genomsnittlig svårighetsgrad.

Det finns inget i föreliggande material som tyder på att säkerheten för andra

trafikanter blir bättre vid en ökad övergång från biltrafik till kollektivtrafik.

Detta konstaterande gäller både beträffande risken att skada annan trafikant, den'

uppkomna skadans svårighetsgrad och relativa förlusten.

Perspektiv III: Disaggregerad olycksprocess - specificerade motparter.

Studiens uppläggning tillåter inte att motparterna, d v 5 de skadeVållande

färdsätten bil och kollektiva färdmedel, specificeras i analogi med vad som gjorts

i föregående avsnitt. Däremot kan specificering ske av de utsatta trafikantkate-

gorierna. Olycksprocessen beskrivs av risken att skada annan trafikant, antal

skadade trafikanter, medelförlusten per skadefall, totalförlust och förlusten

ekvivalent mot transportvolymen i de utsatta färdsätten samt trafikarbetet i de

skadeVållande fordonen.
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Vid disaggregeringen framträder tvâ osäkra poster, dels fallen med okända

olycksorsaker, dels då den utsatta trafikantkategorin är okänd. I materialet ingår

55 skadefall med okänd utlösande olycksorsak. De. representerar en hälsoförlust av

cirka 82 000 dagar, vilket är en betydande summa i sammanhanget. De hänförs till

de förluster som bilen åsamkar andra trafikanter för att de potentiella trafik-

säkerhetsvinsterna vid minskad biltrafik skall vara Så stora som möjligt. Därvid

blir också förlusterna vid ökad kollektivtrafik mindre. Denna fördelning av fallen

med okända olycksorsaker gör det svärare att hävda huvudtesen i denna studie,

nämligen att man inte kan visa på en större säkerhet i kollektivtrafik jämfört med

biltrafik.

Den andra osäkra posten utgörs av 50 fall med okänt färdsätt motsvarande

ungefär 62 000 dagars hälsoförluster. Ett fall orsakas av kollektivfordon, medan

49 är eller anses orsakade av bilar. Därav är 20 fall med förluster 20 000 dagar

gemensamma med den föregående osäkra posten, d v 5 olycksorsaken är okänd.

Genom att undersöka olycksmönstren hos dessa 49 fall och jämföra med mönstren

hos fallen med känt färdsätt kan en fördelning ske. Det finns typiska faktorer i

trafikmiljön som karakteriserar olyckor då olika färdsätt användes. Skadefallet

som orsakats av kollektivtrafik anses tillhöra färdsättet kollektivtrafik. De övriga

49 fallen fördelas på färdsätt enligt följande resonemang. En delgrupp om 20

skadefall med förluster på 33 000 dagar som inträffade till fots på hållplats eller

gata antas vara kollektivtrafikanter. En annan delgrupp med 9 fall och drygt 2 000

förlorade dagar inträffade under färd. En tredje grupp är helt oidentifierbar. Den

omfattar 20 fall med 26 000 dagars förlust. Dessa tVå senare grupper förs till

biltrafikanterna för att huvudtesen skall kunna förkastas så lätt som möjligt.

I tabell 5 sammanfattas den bild av trafiksäkerheten som är mest ogynnsam för

biltrafikanterna i deras roll av skadeVållande part. Säkerheten beskrivs i termer

av risk, medelförlust och förlustekvivalent, vars syfte är att ge en jämförbar bild

av skadekonsekvenserna av en olycka mellan olika par av Vållande och utsatta

parter. De kollektiva färdmedelen visar högre värden för risken att skada i

samtliga parkombinationer jämfört med bilgruppen. Detta gäller också medelför-

lusterna utom i det fallet då kollektivtrafikant är utsatt part. Även förlustekviva-

lenterna är många gånger högre för de fall då kollektiva färdmedel är vållande

part.
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Tabell 5 Olycksprocessens komponenter i inblandningsolyckor bland färd-
olycksfallen i Stockholmsregionen och Västsverige år 1971 fördelade
på vållande och utsatta trafikantkategorier.

 

VÅLLANDE KATEGORI RISK MEDELFÖRLUST FÖRLUSTEKVIVALENT

UTSATT KATEGORI

 

BIL

Gående 0,0 558 0,06

TVåhjuling 0,4 553 0,95

Bil 0,1 518 0,34

KFM 0,1 965 0,18

Totalt 0,1 606 0,27

KFM

Gående 0,1 10 496 4,69

Tvåhjuling 0,7 1 317 4,22

Bil 0,2 3 312 2,48

KFM 0,5 384 '0,86

Totalt 0,3 1 746 2,34

 

Anm.: KFM = kollektiva färdmedel
RISKEN definieras som antalet skadefall per miljoner resor för utsatt

trafikantkategori och miljoner fordonskilometer alternativt vagnkilo-
meter för Vållande kategori
MEDELFÖRLUST definieras som antalet dagar per skadefall
FÖRLUSTEKVIVALENT definieras som antalet dagar per 10 000 pendlare
i utsatt trafikantkategori och miljoner fordonskilometer alternativt

vagnkilometer för vållande kategori. '
Värdena för KFM - gående baseras på få fall.
Skillnaden i medelförlust då bil är Vållande kategori jämfört med tabell 4
beror på att det tillkommit 55 fall med okänd olycksorsak.

Sammanfattning

De olika perspektiven ger i huvudsak samma resultat. Samtliga andra trafikant-

gruppers säkerhet är lägre då den Vållande parten utgörs av kollektivt färdmedel

jämfört med då bil är motpart. Detta förhållande kvarstår även om skadefall med

okänd olycksorsak eller okänt färdsätt hänförs till biltrafikantgruppen.
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7 Diskussion och slutsatser

Man anser både från vetenskapligt håll (Näätänen och Summela 1976, Whitelegg

1982) och från statliga myndigheters sida (Trafiken och jobbet 1977, prop.

1982/83:50) att persontransporterna från skadesynpunkt är felaktigt organiserade.

Genom att delvis överföra trafikanter från bilar till kollektiva transportsystem

skulle man få en avsevärd reduktion av skadefallen. I föreliggande studie har

denna allmänt accepterade tes om kollektivtrafikens överlägsna säkerhet

granskats. Granskningen omfattar gruppen biltrafikanter och den mer heterogena

gruppen kollektivtrafikanter och avser både egna och andra trafikanters säkerhet.

Utvärderingen grundas på arbetsresor och färdolycksfall under 1971 i

Stockholmsregionen och i Västra Sverige. Målvariabeln kallas hälsoförlust och är

ett sammanvägt tidsmåtti som inkluderar sjuktid, invaliditetstid och förlorad

återstående livslängd.

Den egna säkerheten är i stort sett lika stor för både kollektivtrafikanter och

biltrafikanter. Förlustnivân per pendlare och år är ungefär på samma nivå.

Däremot är säkerheten gentemot andra trafikanter olika. De förluster andra

trafikantkategorier åsamkas per pendlare och med hänsyn till trafikarbetet hos

den Vållande trafikantgruppen är genomgående många gånger högre då den

vållande parten utgörs av kollektiva fordon. Relationen mellan de relativa

förlusterna i olyckor med bil som vållande part och i de fall de kollektiva fordonen

är Vållande uppgår till ungefär ett till nio.

Denna relation vilar på en rad förbehåll:

o Riskpopulationen utgörs av den förvärvsarbetande befolkningen. Barn, äldre

och handikappade personer ingår i allmänhet inte.

0 Uppsättningen av risk- och skadepåverkande faktorer, Såsom ålder, är givna.

0 De kollektiva färdmedlen behandlas som en enda grupp men den består i

själva verket av tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och buss vilka är separerade

från andra trafikanter i olika grad.

0 De här redovisade risk- och förlustsiffrorna är inte marginella data utan

medelvärden.

Hur kan dessa förhållanden påverka en trafikpolitik som syftar till omfördelning

mellan bilar och kollektiv trafik?
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En sådan politik riktar sig i första hand till den aktiva befolkningen. Denna grupps

fördelning på färdsätt påverkar risken skada både trafikanter inom den egna

gruppen och de icke-förvärvsarbetande trafikanterna. Sannolikt uppträder högre

riskniVåer än vad som observerats i detta material. Det finns inget som tyder på

att fördelningen av skadefall på bilar och kollektiva fordon i egenskapen av

vållande parter skulle ha rubbats. Kunskap om förlustdifferenser mellan

delgrupper av befolkningen kan vara betydelsefull i den mån man vill lägga hinder

för någon grupp att utnyttja bilen om det kan visas att förlusten är högre vid ökad

kollektivtrafik. Viktigare är differentieringen av de kollektiva färdmedlen. Ökad

separering betyder sannolikt högre säkerhet gentemot andra trafikanter. Detta

innebär att buss och spårvagn är mindre lämpliga alternativ vid en planerad ökning

av kollektivtrafiken.

En utvidgning av bussystemet medför de lägsta direkta kostnaderna, men

samtidigt förmodligen den sämsta trafiksäkerheten bland de fyra alternativen av

kollektiva färdsätt. Medelförlusterna för de kollektiva färdmedlen bör vara giltiga

vid begränsade överföringar mellan biltrafik och kollektivtrafik. Sammantaget

medför de nämnda förbehållen inga väsentliga konsekvenser för bedömningen av

data.

Förlustrelationen mellan skadefall Vållade av bilar och kollektiva färdmedel bör

sättas i relation till persontransportarbetet med respektive färdmedel. För

arbetsresor, som diskuterats som målgrupp vid en trafiköverföring är

beläggningsgraden 1,25 personer per bil (Transporter i Sverige. Del I) vilket ger

relationen 1 till 7. Det krävs alltså en genomsnittlig beläggning på nya busslinjer

om minst 7 personer för att en omläggning skall ge en kalkylmässigt minskad,

skadeförlust vid en trafikomläggning. Då alla okända förluster anses belasta

biltrafiken är denna kalkyl baserad på antaganden som är gynnsamma för en sådan

trafikpolitik. Beläggningen på befintliga linjer i svenska tätorter är i medeltal 14

personer, på längre sträckor i lokal och regional trafik är medelbeläggningen 11

personer (Transporter i Sverige. Del I). Marginalbeläggningen vid utökad

kollektivtrafik är alltså avtagande. Utrymmet för vinster i form av ökad säkerhet

är därför liten.

Tesen att säkerheten i kortväga kollektivtrafik är överlägset högre än i biltrafik

kan inte bekräftas av datamaterialet. En politik som syftar till överföring av

trafikanter från biltrafik till kollektivtrafik av andra sociala skäl bör granskas

med hänsyn till vilka risker ett oseparerat system som bussar medför.
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.14 Släpfordonets sidorörelser ofta häftigare än dragfordonets.

.15 Stort lastbilsöverhäng ger häftigare släpvagnsrörelser.

.16 Släpvagnsrörelserna känns ej i förarhptten.

.17 Lastens andel av totalvikten kräver stor anpassningsförmäga av föraren.

.18 Päbpggnader ger ofta större tyngdpunktshöjd än nödvändigt.

.19 Lastförskjutningar i tankfordon försämrar körsäkerheten pä ett sätt, som är

sid 1 (2).

INLEDNING.

RISKFQKTORER FÖRKNIPPRDE MED TUNGQ FORDONS FYSISKR EGENSKQPEE.

Bakgrund, riskfaktordefinition och avgränsning.

Skaderisk och olpcksrisk.
Identifiering och kvantifiering av riskfaktorer.
Samband_mellan olyckshändelsel riskfaktor och ätoärd.

Skaderiskfaktorer för omgivande trafikanter.
Stor vikt ger stor hastighetsändring för kolliderande personbil
Chassigeometrin ogynnsam vid kollision med personbil.
Uppfängande yttre geometri farlig för oskyddade trafikanter.

Skaderiskfaktorer för medäkande trafikanter.
Stora vikter medför höga hällfasthetskrav pä förarhytten.
Stora fönsterptor medför urkastningsrisk och hpttförsvagning.
Bilbältesanvändning försvaras med vertikalrörlig stol och frekventa urstigningar.

Rktivt medverkande olycksriskfaktorer.
Stor bredd och längd ökar kollisionsrisken.
Stor längd kräver stora sidoutrymmen även vid nattlig avdrift.
Dalig sikt vid hackning och manövrering i tränga utrymmen.
Stor ögonhöJd kan ge problem med fartbedömning och sikt i dimma.
Stor frontarea ger stora luftkrafter pä omgivande trafikanter.
Stor sidoarea kan ge aväkning eller kollision vid sidvind.
Fordonsenheter med stort axelavständ tar stor vägbredd i anspräk vid
lägfartsmanövrer.
Leder och medstprande bakhjol försämrar körsäkerheten vid landsvägsfart.
Uissa viktsfördelningar försämrar körsäkerheten.
Uissa längdlörhällanden försämrar körsäkerheten.
Lederna i en fordonskombination omöjliggör full kontrollerbarhet.
Dubbdäck och friktionshöjande hjälpmedel används sällan pä släpfordonets hjul.
Släpfordons höga lastgta medför sämre vältningsstabilitet.

svärpredikterbart för föraren.
0 Hög tyngdpunkt ökar säväl vältnings- som sladdningsrisk.
1 Ringtrpcket och tvillingmonterade hjul kräver speciell uppmärksamhet.
2 Stor andel ofjädrad vikt i olastade lastfordon ökar risken pä ojämn väg.
3 Nicksvängningar kan försämra bromsverkan och inducera girar.
4 Semitrailerekipage kan raka ut för snabba fällknivsrörelser.
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7.25 Daliga driftsprestanda hos manga bromsspstem i praktiken.
7.26 Olika ägare gör att slöpfordonets bromskraft inte alltid är anpassad till

dragfordonets.
27 Retarder kan förorsaka sladdning pa drivhjulen.
28 Exponeringen för halka och mörker är relativt stor.
29 Utländska fordon kan vara otillräckligt anpassade till nationella förhållanden.
.30 Förarens langa arbetspass torde öka olycksrisken.
31 Lang körsträcka ökar arsrisken för svåra olyckor.

|

Passivt medverkande olvcksriskfaktorer.
1 De stora egenskapsvariationerna försvarar optimal körning i kritiska situationer.
2 Beslutskonflikt kan fördröja eller hämma undanmanövrer.
3 Rerodynamik och manga hjul rör upp partiklar fran vägbanan.
.4 Laga stralkastare och olika elspánning kan öka bländningsrisken.
5 Synbarhet i mörker ofta otillräcklig.
6 Stor siktskymmande volym för omgivande trafikanter.
7 Storlek och begränsad farthallningsförmaga ger köbildning och andra

trafikoperativa störningar.
Langa fordonskombinationer ökar omkörningsstráckorna
(men inte antalet omkörningar).

.9 Tonga fordons relativt höga hastighet trissar upp trafiktempot.
Tunga fordons storlek kan verka skrämmande.
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3.1 Projektets bakgrund.
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3.3 Föreslaona metoder.
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1. INLEDNING.

Eftersom cirka 40% av de dödliga arbetsolycksfallen
inträffar med fordon i rörelse och eftersom ingen annan
yrkesaktivitet medför så många dödsolyckor per_§r som

lastbilstrafiken, är tunga fordons säkerhet i
högsta grad en arbetarskyddsangelägenhet. De mycket
svåra konsekvenserna för medtrafikanterna vid olyckor
med tunga fordon var ett annat viktigt skäl för den
förstudie av "Tunge kjoretOyer og sikkerhet på veg",
som genomfördes under 1984 på begäran av Nordiska
Trafiksäkerhetsrådet (NTR). Förstudien har
avrapporterats med samma titel i notat 692 från TÖI i
Oslo (Christensen et al., 1984). I notatet redovisas fem
förslag till FoU-projekt, som ansågs angelägna och
lämpliga för internordiskt genomförande. NTR och
Nordiska Ministerrådet har reserverat medel för tre av
dessa FoU-projekt, varav ett kommer att ledas från
Sverige med början under 1985. Se kapitel 3.

Detta projekt med svensk huvudman syftar till att
studera olika förhållanden, konstruktioner och
drifttillstånd i tunga fordon, som kan antas påverka
olycksrisken. De utvalda parametrarna registreras såväl
i en olycksgrupp som i en kontrollgrupp av fordon, som
ej varit inblandade i vägtrafikolyckor. Om det t.ex.
skulle visa sig att 20% av olycksfordonen har för lågt
ringtryck mot 5%.i kontrollgruppen, så ter sig åtgärder
mot denna brist mer motiverade än mot fel som förekommer
till 20% i både olycks- och koncrollgrupp. Metodiken i
fråga har ofta använts i den arbetshygieniska
forskningen (epidemiologi) men mera sällan i
olycksfalls- och trafiksäkerhetsforskning.
Trafiksäkerhetsbedömningar utförs vanligen mera precist
genom att relatera olycksfrekvensen till exponeringen
(trafikarbetet) för de aktuella grupperna. Men om man
inte kan kvantifiera exponeringen, erbjuder
case-control studier" ett metodologiskt komplement.

Sådana jämförelser mellan olycks- och kontrollgrupp är
särskilt angelägna för parametrar, som medför battre
körsäkerhet i en situation men sämre i en annan. Dit hör
t.ex. fyllnadsgraden i tankfordon, som ger bättre
sladdnings- och vältningsstabilitet om den är låg vid
manövrer med låg styrfrekvens. Däremot är stabiliteten
bättre med 100% fyllnadsgrad än med 50% vid snabbare
undanmanövrer, eftersom vätskerörelserna vid halv tank
då ger större sidkrafter på tankväggen och större
krängande moment än vad den höga tyngdpunkten ger vid
helt fylld tank. Ett annat exempel är släpvagnens
effektiva axelavstånd, som bör vara kort vid manövrer i
låg fart för att minska svepytan, men som bör vara långt
vid undanmanövrer i landsvägsfart för att minska
sladdnings- och vältningsbenagenheten p.g.a.
"pisksnartsverkan".
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Nágra parametrar med liknande paradoxala effekter på
säkerheten behandlades muntligt under föredraget. Ett
betydligt större antal riskfaktorer redovisas skriftligt
med kommentarer och litteraturreferenser i denna uppsats
enligt listningen i innehållsförteckningen.

Under nämnda förstudie för NTR har olika aspekter på
tunga fordons säkerhet belysts av forskare vid VTI, som
själva har medverkat i ett antal skrifter, vilka
vanligen kan återfinnas i gängse litteraturdatabaser.
Flera relevanta skrifter, som inte säkert förekommer
bland litteraturreferenserna till denna uppsats, bör
därför kunna identifieras med hjälp av namnen på dessa
forskare vid VTI: Anders Brodin, Arne Carlsson, Gunnar
Carlsson, Stig Danielsson, Gabriel Helmers, Hans
Laurell, Bertil Morén, Göran Nilsson, Staffan Nordmark,
Olle Nordström, Käre Rumar, Krister Spolander, Thomas
Turbell, Ulf Sandberg och Gudrun Oberg.

Datorstödda sökningar i IRRDs projektregister gjordes
tillsammans med Sigvard Tim vid VTIs Informations- och
Dokumentationssektion. Utdata finns nu tillgängliga hos
Richard Muskaug vid Transportökonomisk Institutt (TDI) i
Oslo.

Värdefulla bidrag och synpunkter har också lämnats för
Nordisk bilteknisk kommitté genom AB Svensk Bilprovning
och Trafiksäkerhetsverket, av Vägverkets Tekniska
avdelning, Bertil Aldman frán CTH, Carl Asklöf frán
Arbetarskyddsfonden, Karl-Lennart Báng frán
Transportforskningskommissionen, Jan Carlsson frán
informationssystemet om arbetsskador vid
Arbetarskyddsstyrelsen, Kjell Högström från Volvo
Lastvagnar AB, Markku Salusjärvi från Statens Tekniska
Forskningscentral (VTT) i Finland, Lars österblom frán
Transporthälsan, och givetvis av de personer, som har
direkt anknytning till NKT (Nordisk kommitté för
trafiksäkerhetsforskningl.
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2. RISKFAKTORER FÖRKNIPPADE MED TUNGA FORDONS
FYSISKA EGENSKAPER

2.1 âakgrund, riskfgktordefinition och avgränsning.

Tunga fordons betydelse för säkerheten i trafik och
förvärvsarbete framgår klart av översiktliga olycksdata.
Eftersom nästan all tung trafik är yrkesmässig, så kan
man från den officiella olycksstatistiken dra slutsatsen
att ingen annan aktivitet i arbetslivet medför så många
dödsolyckor per är. Se också figur 1. -
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Figur 1 Yrkesmässiga dödsolyckor under år 1979.
a) 270 personer dödades i arbetsskador, varav över
hälften i olycka med fordon under färd". Källa: ISA
(informationssystemet om arbetsskador), Arbetarskydds-
styrelsen.
b) Totalt 885 personer dödades i 779 vägtrafikolyckor
med 1183 motorfordon, varav 187 i yrkesmässig trafik
fördelades på typerna enligt diagrammet till höger.
Källa: Sveriges officiella statistik. 

Tunga fordon har en utformning, konstruktion, höjd,
bredd, längd och ett användningsområde, som klart
skiljer dem från andra fordon. Utifrån dessa egenskaper
i sig själva och med kännedom om dagens vägnät är det
möjligt att säga något a priori om villkoren för säker
körning och också om riskerna för motsatsen.

Hed kännedom om övrig trafik är det också möjligt att
säga nägot om risken för konflikter mellan tunga fordon
och andra fordon eller oskyddade trafikanter.

Kapitel 2 i denna uppsats avser att ge en översikt av de
olycksmekanismer och riskfaktorer (d.v.s. olycks- eller
skaderiskhöjande betingelser), som förknippas särskilt
med tunga fordon, men som inte behöver vara beaktade i
hittills insamlade olycksdata.
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För att göra framställningen mera enhetlig, har endast
tunga fordon för godstransport beaktats. I de flesta
fall är dock resonemanget giltigt även för tunga
persontransportfordon (bussar). Många av bussens
riskfaktorer är däremot inte särskilt påtagliga vid
tunga lastfordon, eftersom bussens säkerhetsproblem till
stor del har att göra med närheten till oskyddade
trafikanter i och utanför bussen.

Arbetshygieniska riskfaktorer, som påverkar säkerheten
via förarens toleranströskel eller prestationsförmága,
behandlas utförligt av Christensen et al. Denna text
koncentreras i stället på betingelser, som höjer olycks-
eller skaderisken, även om förarens psykofysiska status
är helt normal.

Begreppet riskfaktor kan givetvis definieras på olika
sätt, men i detta sammanhang avser alltså
riskfaktor en &dGbetingelse, som är en
tillräcklig eller nödvändig förutsättning för en eller
flera delhändelser i ett olycksförlopp. Genom att en
betingelse är varaktig, så kan den påverkas med
preventiva åtgärder. En händelse, däremot, inträffar så
snabbt att den bara kan förebyggas genom att man
åtgärdar de betingelser, som händelsen är en logisk
konsekvens av. Se Strandberg (1980).

Syftet med denna riskfaktordefinition är också att
avsnitten 2.5 e 2.9 skall ge en naturlig utgångspunkt
för preventiva åtgärder i form av bättre
fordonskonstruktioner, nya eller förfinade tekniska
förarhjälpmedel, säkerhetsorienterad transportplanering,
mer preciserad trafikantutbildning och
körsäkerhetshöjande förarträning, effektivare trafik-
och lastbestämmelser, etc.

2.2 Skaderisk och olycksrisk.

Enligt Mohlin & Kritz (1972) var 484 tunga lastbilar med
tillkopplat släpfordon delaktiga i vägtrafikolyckor med
personskada i Sverige under 1969: Av dessa
fordonskombinationer deltog 91 eller nära 1/5 i
olyckor, som resulterade i att någon person dödades".
Vidare deltog nära hälften av fordonen i svåra olyckor,
d.v.s. olyckor med dödlig eller annan svär personskada.
Under samma tid inträffade ytterligare 14930
vägtrafikolyckor med personskada, varav 877 eller var
sjuttonde med dödlig utgång".

Även för tunga lastbilar (oavsett om släpfordon varit
tillkopplat eller ej) har Johansson (1983) funnit att i
olyckor med tung lastbil inblandad skadas relativt få
men risken att någon skall omkomma är hög".
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Det torde alltså inte råda något större tvivel om att
skaderisken vid en olycka är större om ett tungt

fordon är inblandat. Dessutom torde de ovannämnda
dödsriskerna vid olyckor med tunga fordon vara
underskattningar, om man jämför med personbilar, p.g.a.
fordonsberoende variationer i rapporteringsfrekvens. Med
hänsyn till svårigheterna och tidsåtgången för att bärga
tunga fordon som havererat, så finns ju skäl att anta
att rapporteringsfrekvensen är högre för tunga fordon
vid olyckor med lindriga eller försumbara personskador,
se t.ex. TSU (1977).

Utöver denna osäkerhet finns en kanske ännu större
felkälla, då olycksrisken (oavsett skadornas
svårighetsgrad) skall jämföras mellan olika
fordonstyper. Olycksrisken anges i allmänhet med den
s.k. olyckskvoten, se t.ex. Nilsson (1976), d.v.s. antal
olyckor dividerat med trafikarbetet (vanlig enhet:
miljoner fordonskilometer). Skattningar av
trafikarbetet kan visserligen göras för olika
fordonstyper, men indelningen kan av naturliga skäl inte
bli tillräckligt detaljerad, för att olycksrisken med
olika konstruktioner, lasttillstånd, körsatt, etc. skall
kunna jämföras med någon större grad av
tillförlitlighet. Osäkerheten accentueras av att vissa
tunga fordonstyper torde ha en större andel av sitt
totala trafikarbete i särskilt riskfyllda miljöer, t.ex.
halt väglag, mörker, tätort med stor andel oskyddade
trafikanter, etc. Denna osäkerhet skulle dock kunna
minskas markant i case-control studier, där last- och
fordonsparametrarna mäts i anslutning till olyckan för
både olycks- och kontrollfordon. Jämför kapitel 3.

Svårigheterna med retrospektiva riskjämförelser blir
ännu större för olyckor där tunga fordon endast
medverkat passivt genom trafikoperativa störningar
(t.ex. köbildning, nedsmutsning) eller indirekt genom
vägpåverkan (t.ex. spårbildning, ispolering). Man måste
då nästan helt lita till prospektiva studier,
experiment, etc. med mätningar av riskvariabler, d.v.s.
mer fenomenanknutna, medierande , storheter, för att
kunna skatta vikten av olika riskfaktorer (d.v.s.
betingelser med betydelse för olycksrisken), som är
specifika för tunga fordon. Inverkan av deras stora
vikt/effektförhållande (riskfaktor) på antalet omkör-
ningar med otillräcklig siktsträcka (riskvariabel) kan
skattas genom trafikstudier eller datorsimuleringar - se
t.ex. Brodin et al. (1982) - medan det torde vara mycket_
svårt att retrospektivt kvantifiera sambandet
mellan de tunga fordonens vikt/effektförhållande och den
totala olycksrisken för omgivande trafik.
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2.3 Identifiering och kvantifiezing av riskfaktorer.

I praktiken krävs prospektiva eller experimentella

studier och riskvariabelmätningar även för flertalet
riskfaktorer, som har ett mer direkt samband med olycks-
och skaderisken. Olycksdata ger till exempel inte
tillräckligt underlag för att ange hur höjd- och
langdförhållandena i en tung fordonskombination påverkar
förarens förmåga och benägenhet att göra
undanmanövrer i kritiska situationer. Däremot kan man
med datorsimuleringar kvantifiera stabiliteten och
lågfartsmanöverförmågan (uttryckt i riskvariabler såsom
t.ex. valtningsriskmaxima enligt figur 3 och svepytan)
vid olika fordonsgeometrier. Se bl.a. Nordström &
Nordmark (1981). Dessutom finns numera vissamöjligheter
att med simulatorer och experimentalpsykologisk metodik
- se t.ex. Laurell & Törnros (1981), Lövsund et al.
(1983) resp. Laurell & Tornros (1982) - jämföra hur
olika åtgärder i trafikmiljö, fordon resp.
förarutbildning förändrar förarens beteende i
säkerhetsavseende. 

Analyser av experimentellt framtagna data har också
lett till att nya riskfaktorer har upptäckts. Det finns
t.o.m. exempel på att vissa tekniska lösningar, som
ansetts befrämja säkerheten i ett avseende, har visat
sig vara en riskfaktor i ett annat avseende. Dit hör
släpvagnar med styrande bakaxel, som tagits fram för att
minska utrymmesbehovet i korsningar o.dyl. och vid lugna
manövrer i låg fart, men som också visat sig ge sämre
girstabilitet och ökat utrymmesbehov vid undanmanövrer i
landsvägsfart, se styckena 2.7.7 och 2.7.8 nedan.

Eftersom varje olycka alltid har flera orsaker, så är
det vanskligt att försöka kvantifiera kausalsambandet
mellan riskfaktor och olyckshändelse. Av samma skäl ger
många olycksdatabaser, där endast en "orsak" per olycka
registreras (t.ex. ICD, se WHO (1967)), bara en nedre
gräns för det statistiska sambandet mellan en viss
riskfaktor och de registrerade olyckorna. Jämför
Strandberg (1983).

Mera exakta sambandsberäkningar behövs emellertid för
att man skall kunna optimera vägmiljö,
fordonskonstruktion och förarutbildning genom
systematiska variationer av riskfaktorerna i en modell
av den aktuella trafiksituationen. I sådana
experimentsituationer inför man därför
iskvariabler, som är mätbara och direkt

relaterade till risken för en viss olyckshändelse eller
personskada. Problemet är att finna sådana
säkerhetsrelaterade storheter och att utveckla
pålitliga, objektiva rutiner för attmäta dem" - fritt
från Dugoff et al. (1971). Freitas & Reiss (1977)
använder till exempel ett antal s.k. Measures Of
Effectiveness (MOE) som riskvariabler för att
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kvantifiera olika väggeometriska faktorers inverkan på
tunga fordons trafikoperativa störningar.

Avdriftsvinkeln för varje hjulaxel är ett annat exempel
på riskvariabel, som kvantifierar axelns sladdning, och
som har utnyttjats i datorsimuleringar och teoretiska
analyser (Strandberg (1974)) för att illustrera hur en
ökning av antalet leder i en fordonskombination minskar
girstabiliteten vid undanmanovrer utan bromsning.

Detta exempel pekar också på behovet av en mer global
kontroll av slutsatser från sådana avgränsade
experiment. På basis av den nämnda studien skulle man
nämligen kunna tro att ett semitrailerekipage (en
ledpunkt) ar säkrare än en lastbil med släpvagn (två
ledpunkter). Olycksdata pekar dock på motsatsen, se TSU
(1977) och tabell 5.1 & 5.2 i Christensen et al.
(1984). Även om semitrailerekipagens relativt höga
olycksrisk till en del skulle kunna förklaras med att en
större andel av deras trafikarbete utförs i mer
riskfyllda miljöer (t.ex. tätort), så medför
konstruktionen i sig en större risk för påkörning i
trånga passager med bakre axeln. Vikningsrisken vid

bromsning utan antilåsbromsar, se Nordström (1983),
torde också vara större för ett semitrailerekipage än
för lastbil med släpvagn.

För att undvika alltför grova generaliseringar och för
att kunna peka på de mest angelägna åtgärderna, behöver
man alltså både prospektiva experimentella studier och
retrospektiva olycksanalyser. Med hänsyn till att så
många riskfaktorer har identifierats (jämför styckena
2.5.1-2.9.5) utan att deras trafiksäkerhetseffekt är
kvantifierad, så förefaller det mycket angeläget att
jämföra de viktigaste riskfaktorernas fördelning i
olycks- och kontrollgrupper av tunga fordon med hjälp
av de kunskaper och metoder, som utvecklats inom
simuleringsteknologi, trafikolycksanalys och
epidemiologi. Se projektbeskrivningen i kapitel 3 nedan.
De faktorer, som skiljer tunga olycksfordon från lätta
olycksfordon, har i viss mån belysts med liknande
metodik av de finska haverikommissionerna. Se VALT
(1982). Haveristudiemetodik har också utvecklats av
Englund (1978), NTR (1978) och av NTR (1980).

2.4 gamband mellan olyckshändelse, riskfaktor & åtgärd.

Av det ovan sagda torde framgå att den listning som
följer nedan av riskfaktorer vid tunga fordon:

a) kan indelas i skade- och olycksriskfaktorer (med
undergrupper för omgivande/medåkande trafikanter

respektive för aktiv, passiv och indirekt medverkan)
även om detta medför att vissa betingelser (som t.ex.
att tunga fordon har stor vikt) återkommer i flera

VTI MEDDELANDE 433



123

sammanhang (stor rörelseenergi vid kollision respektive
stor sladdningsrisk för personbilar p.g.a. spårbildning
genom vågkroppskompressionJ;

b) måste baseras till stor del på hypoteser och
antaganden om att det kausalsamband, som logiskt kan
påvisas mellan riskfaktor och olyckshändelse eller
skada, är tillräckligt starkt och frekvent for att vara
av praktisk betydelse för den totala olycksrisken;

c) inte kan göra anspråk på att vara fullständig i något
avseende. P.g.a. oförutsedda effekter kan en åtgärd, som
eliminerar en av de listade riskfaktorerna, t.o.m. öka
den totala olycksrisken;

d) inte är möjlig att göra i rangordning vad avser
åtgärdskostnader och effekter på olycksrisken;

e) bör punkt för punkt föranleda åtgärder av såväl
teknisk som pedagogisk natur. Även om man i första hand
bör sträva till att anpassa fordon och trafikmiljö till
människans biologiska förutsättningar och naturliga
variabilitet, så måste trafikantutbildningen öka
möjligheterna att förutse och bemästra riskfaktorer, som
redan är inbyggda i trafiksystemet.

2.5 Skaderiskfaktorer för omgivande trafikanter.

2.5.1 Stor vikt ger stor hastighetsändring för
kolliderande personbil

Den stora vikten, som tunga fordon har även i olastat
skick, leder till så stor hastighetsändring för en
kolliderande personbil att smärre begränsningar av
totalvikten bara torde ge marginella effekter på de
statistiskt påvisade stora skillnaderna i dödsrisk
mellan personbil-lastbilskollisioner och
personbil-personbilskollisioner. Se Christensen (1983)
eller figur 2. Däremot borde deformationszoner på tunga
fordon (i syfte att minska accelerationspåkanningarna
för påkörande trafikanter) ha en så stor skademinskande
potential, att större längd och vikt borde tolereras för
fordon, med sådana tillbyggnader.

2.5.2 Chassigeometrin ogynnsam vid kollision med
personbil.

Lastbilar och släpvagnar har ofta en geometri, som
medför att en påkorande (eller bakifrån påkörd)
personbil inte utnyttjar sin deformationszon fram (eller
bak), samt att lastfordonet och ev utstickande last!
tränger in i kupén, där skalkonstruktionen är som
svagast och där de medåkande är omtåligast. Christensen
(1983) konstaterar också att dödliga
"underkörningsolyckor" är nästan lika vanliga från sidan
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som bakifrån. Eftersom frontalkollisioner (och pákörning
av personbil bakifrån med lastfordon) är vanligast (se
Högström et al. (1974)), så finns alltså starka skäl för
effektivare underkörningsskydd även fram på tunga
fordon. I det internationella standardiseringsarbetet
har BCE (1981) nyligen tagit upp frontutformningen -
jämför Turbell (1984). Effekten av underkörningsskydd
kan dock förtas med utstickande last.

V0
._-

Vc -

 

  

  

 

 

  

 

Figur 2 Schematisk frontalkollision mellan personbil
med vikten m och tung fordonskombination med vikten K m.
Hastigheterna v0 antas vara lika stora men motriktade.
Efter (den helt oelastiska) stöten tvingas personbilen
bakát med hastigheten v1, som beror av K enligt nedan:

 

Viktsför- Personbilens hastighetsandring (v0+v1) / v0
hållande (K) i procent i km/h om v0 = 50 km/h

1 100 % 50 km/h

5 167 % 83 km/h
10 182 x 91 km/h
50 196 % 98 km/h

 

2.5.3 Uppfángande yttre geometri farlig för oskyddade
trafikanter.

Underkörningsskydd på sidan kan också minska risken för
att oskyddade trafikanter fångas in under lastflaket och
körs över av en bakre axel. Bland 119 dödsolyckor mellan
tungt lastfordon och oskyddad trafikant skulle sidoavba-
rare behövts i 35% av fallen enligt Högström et al.
(1973). Bernhoft & Christensen (1983) skriver: "Blandt
de 49 cyklister og knallertkörere, der kvaestedes eller
draebtes i uheld med körende lastbiler med páhaengsvogn
eller saettevognstog, forekom 14 tilfaelde av
overkörsel." Ett danskt projektförslag i förstudien av
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Christensen et al. (1984) (med titeln: "Den forventede
sikkerhedsmaessige effekt af sideafskaermning af
lastvogne til beskyttelse af lette trafikanter") har nu
tilldelats medel av NTR.

2.6 Skaderiskfaktorer för medákande trafikanter.

2.6.1 Stora vikter medför höga hällfasthetskrav på
förarhytten.

Lastens och fordonschassits stora vikt ställer mycket
höga krav på förarhyttens hållfasthet vid kollision,
dikeskörning och vältning.

2.6.2 Stora fönsterytor medför urkastningsrisk och
hyttförsvagning.

De stora fönsterytorna i dagens hytter gör att de
medakande löper stor risk att kastas ur eller krossas av
taket vid kollision eller vältning.

2.6.3 Bilbältesanvändning försvåras med vertikalrörlig
stol och frekventa urstigningar

P.g.a. att förarstolen i tunga fordon ofta är rörlig
vertikalt (för att minska vibrationspåkänningarna på
föraren), så har bilbälten av personbilstyp inte kunnat
användas. Stolsintegrerade bälten är dock under
utveckling, se TYA (1984). Med ett visst nytänkande
borde det då även vara möjligt att underlätta koppling
och låsning, så att yrkesförarens behov av snabbhet vid
i- och urstigning inte skall medföra att
fasthållningsdonen förblir oanvända. Jämför Strandberg
(1980), Larsvall & Bobjer (1982), Larsvall & Bobjer
(1983) och Axelsson & Lindblom Häggqvist (1984).

2.7 Aktivt medverkande olycksriskfaktorer.

2.7.1 Stor bredd och längd ökar kollisionsrisken

Den stora bredden och längden (i synnerhet vid korsande
trafik) ökar träffytan och sannolikheten för kollision,
speciellt på smala Vägar. Se också styckena 2.7.6 -
2.7.8 nedan.

2.7.2 Stor längd kräver stora sidoutrymmen även vid
måttlig avdrift.

Den stora längden för varje fordonsenhet gör att även en
relativt liten avdriftsvinkel på en axel kan blockera en
farligt stor del av vägbanan för omgivande trafikanter.
Ingen sidkraft kan erhållas från ett rullande hjul utan
avdriftsvinkel. Vid måttligt friktionsuttag är
sidkraften proportionell mot avdriftsvinkeln. Se t.ex.
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Freudenstein (1961) och Nordström et al. (1972).

2.7.3 Dålig sikt vid backning och manövrering i trånga
utrymmen.

Av 119 undersökta dödsolyckor mellan tung
fordonskombination och oskyddad trafikant konstaterar
Högström et al. (1973) att 17% inträffat vid backning
eller lágfartskörning under 10km/h. Av 30 fotgängare,
som dödades av lastbil utan släpfordon, påbackades 7.
Man bedömer att 13% av dessa dödsolyckor skulle ha
kunnat undvikas med TV-spegel (5%), el-backspegel (1%)
eller extra backspegel på höger sida (7%). Se också
Olson & Post (1979).

2.7.4 Stor ögonhöjd kan ge problem med fartbedömning

och sikt i dimma.

Erfarenheter från bl.a. markkörning med jumbojetplan
visar att om ögonens höjd över marken ökar, så finns en
tendens att föraren underskattar farten. Detta problem
accentueras av att hastighetsmätaren oftast är placerad
nedanför förarens blickfält i tunga lastfordon. Man kan
också befara att lågt liggande skikt av dimma döljer
låga trafikanter och hinder på vägbanan, utan att
föraren upplever någon påtaglig siktbegränsning.

2.7.5 Stor frontarea ger stora luftkrafter på omgivande
trafikanter.

Luftkrafterna från tunga fordon, som framförs i
landsvägsfart, kan (ensamma eller i kombination med
rådande vindförhållanden) tvinga in passerade
trafikanter i oavsiktliga rörelser. Speciellt stor torde

risken vara för omkörda tvåhjulingar, se Kallberg (1976)
genom Salusjärvi (1984). Jämför stycke 2.5.3.

2.7.6 Stor sidoarea kan ge avåkning eller kollision vid
sidvind.

Genom överslagsberakningar konstaterar Strandberg
(1972) att "avdriftsvinklarna p.g.a. sidvind för
olastade tyngre lastfordon ej är av större
storleksordning än för personbilar". Emellertid medför
den stora längden för tunga fordon större sidavvikelser
för en given avdriftsvinkel. Jämför stycke 2.7.2 ovan.
Dessutom ger bredden mindre marginaler i sidled. De
nämnda överslagsberäkningarna förutsatte också likvärdig
däcksutrustning, vilket inte gäller vintertid, då
flertalet personbilar har dubbdäck. Jämför styckena
2.7.12 och 2.7.28 nedan. Det är alltså inte förvånande
att åtskilliga olyckor med tunga fordon inträffar vid
sidvind och halt väglag.
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2.7.7 Fordonsenheter med stort axelavständ tar stor

vagbredd i anspråk vid lágfartsmanövrer.

Med hänvisning till Nordström & Eldrot (1974) påpekar
Nordström & Nordmark (1981) att "majoriteten av de
längre fordonskombinationerna nödgas företa frän
trafiksäkerhetssynpunkt tvivelaktiga manövrer för att
bemästra framkomlighetsproblemen. Ekipagen tvingas i
vagskäl ut i motriktade körfält och i
cirkulationsplatser tas ofta mer än ett körfält i
anspråk." De bakre axlarnas inspärning innebär en
särskilt allvarlig risk för oskyddade trafikanter. över
hälften av drygt 100 oskyddade trafikanter, som dödades
av tung lastbil med eller utan släpvagn enligt Högström
et al. (1973), träffades bakom lastbilens förarhytt. Det
är dock oklart om denna inspärning vid lag fart
medverkar till flera svära personskador än vad
utspärningen vid landsvägsfart gör. Se stycke 2.7.8
nedan. Den här påtalade riskfaktorn har hittills
motverkats med sådana förändringar i
fordonskönstruktionen (flera leder och medstyrande
bakhjul), som tyvärr medför sämre korsäkerhet vid
landsvägsfart.

2.7.8 Leder och medstyrande bakhjul försämrar
körsäkerheten vid landsvägsfart.

Säväl i praktiska fältprov som i datorsimuleringar fann
Strandberg et al. (1976) att sladdnings-, vältnings- och
kollisionsrisken vid undanmanövrer i landsvägsfart
ökade med antalet (fritt rörliga) leder i en
fordonskombination. Samma riskvariabler ökade också dä
den bakre släpfordonsaxeln förändrades från att vara
fixerad i chassit till att vara medstyrande. Sädana
konstruktioner har införts för att minska inspärning och
kollisionsrisk vid lágfartsmanövrer (se stycke 2.7.7
ovan), men medför alltsa ökad utspärning och sämre
körsäkerhet vid landsvägsfart. Därför bör man överväga
andra åtgärder i fordonskonstruktionen - se t.ex. Junker
& Helling (1982) och Woodrooffe et al (1983). Eftersom
åtskilliga ekipage redan går i trafik med olika
konstruktionslösningar i detta avseende (som alltså kan
accentuera den här aktuella riskfaktorn för att reducera
den ovannämnda i stycke 2.7.7), vore det också av
särskilt stort värde att jämföra deras totala
olycksrisker. Jämför kapitel 3. En antydan om denna
riskfaktors effekt i trafiken ger Christensen et al.
(1984) i en översättning från de finska haveristudierna.
Där framgår att en signifikant större del av
kollisionerna med tunga fordonskombinationer inblandade
inträffade i horisontalkurvor (34%), jämfört med
referensgruppen, som hade 22% av kollisionerna i kurva.
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2.7.9 Vissa viktsfördelningar försämrar körsäkerheten.

Viktsfördelningen inom och mellan de olika lastbärarna
i en fordonskombination påverkade starkt de olika
riskvariablerna, som utvärderades av Nordström &

Strandberg (1975). Som exempel kan nämnas att ett
treledat ekipage (dragbil + semitrailer + släpvagn) hade
mindre riskvariabler då semitrailern var fullt lastad
och släpvagnen dellastad än vid det omvända
förhållandet, trots att den totala lastvikten var
större i det körSäkrare fallet. Betydelsen av denna
riskfaktor accentueras av att föraren sällan kan påverka
viktsfördelningen. I vissa fall finns inte ens uppgifter
praktiskt tillgängliga för föraren om bruttovikter och
viktsfördelning.

2.7.10 Vissa längdförhållanden försämrar körsäkerheten.

I en opublicerad studie av Strandberg (1976) visade det
sig att riskvariabelmaxima (för fullastade
släpvagnsekipage med totallängden 18 meter) blev större
om lastbilen var lång och släpvagnen kort än om
kombinationen var kort-läng. Se figur 3.

(Den nämnda studien företogs med anledning av den
trafikpolitiska utredningens förslag (SOU 1975:66) att
minska den högsta tillåtna fordonslängden från 24m till
18m i Sverige. Med rådande bruttoviktsbestämmelser kunde
detta förslag också ha medfört ökade lasthöjder,
speciellt på avkortade släpvagnar, vilket skulle ha
blivit till nackdel för körsäkerheten. Flera tungt
vägande trafiksäkerhetsskäl mot 18m-gränsen anfördes av
Kommunikationsdepartementet (1977), och i Sverige gäller

fortfarande 24m-gränsen.)

Flera parametrar än totallängden för respektive
fordonsenhet har dock betydelse i detta sammanhang, och
sambandet mellan fordonsgeometri och körsäkerhet
förefaller ganska komplicerat. Även om optimala
längdförhållanden skulle kunna fastställas för lastbil
med släpvagn, så har föraren små möjligheter att påverka
dessa parametrar. Problemet accentueras av att lastbil
och släpvagn konstrueras var för sig utan anpassning
till varandra.

2.7.11 Lederna i en fordonskombination omöjliggör full
kontrollerbarhet.

Lederna i en tung fordonskombination medför att föraren
inte ens teoretiskt kan kontrollera alla rörelser -
speciellt inte släpfordonets. Bl.a. år optimal
inbromsning omöjlig att genomföra utan särskilda
reglersystem (antilåsbromsar). Se också styckena 2.7.8,
2.7.13 och 2.7.14, vilka understryker vikten av att
föraren har full kontroll över just släpfordonet.
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Figur 3 Några fordonskombinationers säkerhetsmässiga
rangordning vid dubbel körfältsväxling med farten
70 km/h och med sidaccelerationsmaxima 1.75 m/sz (0.18g)
för lastbilens tyngdpunkt.
Vältningsriskvariabeln (RV) definieras som den relativa
belastningsöverflyttningen till den kurvyttre sidans
hjul. Värdet 1.0 motsvarar alltsä begynnande valtning.
En vanlig personbil skulle ha RV<O.2 vid samma manöver.
Motsvarande sladdningsrisk- och kollisionsriskvariabler
uppvisar samma tendens att vara större för släpvagnen
och att öka vid övergång frän kortwläng till läng-kort
kombination av lastbil-släpvagn.

  

2.7.12 Dubbdäck och friktionshöjande hjälpmedel används
sällan på släpfordonets hjul.

De nordiska ländernas vägtrafiklagstftning medger att
även tunga fordon förses med dubbdäck. Emellertid krävs
dock ej att alla eller inget hjul skall ha dubbdäck (pä
samma sätt som gäller för personbilar med och utan
släpfordon). Bestämmelserna ger alltså utrymme för den
praxis som bildats, att tunga släpvagnar nästan aldrig
förses med dubbdäck, även om dragbilen har dubbdäck pá
driv- och/eller styrhjulen. Sá länge Väl fungerande
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antiiåsbromsar inte är allmänt förekommande, är det
alltså helt naturligt att ett antal olyckor med
sladdande släpfordon inträffar vintertid.

2.7.13 Släpfordons höga lastyta medför sämre
vältningsstabilitet.

Släpfordon konstrueras ofta med så högt placerad ram och
lastyta att deras egen valtningsstabilitet blir samre an
dragfordonets, speciellt då kombinationen ar lastad.

2.7.14 Släpfordonets sidorörelser ofta häftigare än
dragfordonets.

Många praktiska och teoretiska studier visar att
släpfordonets rörelser ofta blir häftigare än
dragfordonets vid manövrer i landsvägsfart. Se figur 3.
Denna riskfaktor blir särskilt uttalad, om endast
släpfordonet är lastat.

2.7.15 Stort lastbilsöverhäng ger häftigare
släpvagnsrorelser.

Det förefaller tyvärr vanligt att släpvagnskopplingen på
lastbilar placeras långt bakom den bakre axeln. Ett
stort sådant överhäng på det dragande fordonet ökar
häftigheten i släpvagnens rörelser enligt t.ex.
Nordström & Strandberg (1975).

2.7.16 Släpvagnsrörelserna känns ej i förarhytten.

De ovannämnda riskfaktorerna (i styckena 2.7.8 -
2.7.153 ökar i betydelse genom att den kinestetiska
informationsåterföringen till föraren om släpfordonets
rörelser är mycket svag och ibland obefintlig. Se
Nordström et al. (1972). Tillsammans med nedanstående
riskfaktorer (styckena 2.7.17 - 2.7.26) belyser detta
vikten av att förbättra förarens möjligheter att känna
av släpvagnens rörelser, innan de blivit för häftiga.
Annars kan inte föraren anpassa körsättet till de
dynamiska egenskaper, som släpvagnen råkar ha vid det
aktuella körpasset. Behovet styrks också av de finska
haverikommissionernas slutsatser enligt Christensen et
al. (1984).

2.7.17 Lastens andel av totalvikten kräver stor

anpassningsförmåga av föraren.

Variationen i köregenskaper mellan olastat och lastat
fordon är mycket större för lastfordon än för
personbilar. Detta ställer extremt stora krav på
förarens anpassning av körsättet, men också på de
marginaler som övriga trafikanter borde ge föraren av
ett tungt fordon.
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2.7.18 Päbyggnader ger ofta större tyngdpunktshöjd än
nödvändigt.

Pábyggnader pá lastbils- och släpfordonschassin
konstrueras ofta var för sig och utan möjlighet till
optimering av den färdiga fordonskombinationens
stabilitet med t.ex. onödigt stor tyngdpunktshöjd som
följd.

2.7.19 Lastförskjutningar i tankfordon försämrar
körsäkerheten på ett sätt, som är svárpredikterbart for
föraren.

De transienta och stationära lastförskjutningar, som är
möjliga i sidled för tankfordon, gör att sladdning och
valtning kan inträffa helt oväntat. Som exempel nämner
Strandberg (1978) att vältningsriskvariabeln vid en viss
manöver kan öka till det dubbla efter avlastning

frän full till halv lastvolym med ett tillplattat (och
lagt!) tanktvärsnitt.

 

2.7.20 Hög tyngdpunkt ökar sáväl vältnings- som
sladdningsrisk.

Den stora tyngdpunktshöjden i relation till spárvidden
(som ofta inte utnyttjar bestämmelserna om högsta
tillåtna bredd tillfullo) ger stora
belastningsöverflyttningar till de kurvyttre däcken och
därigenom ökar sáväl vältnings- som sladdningsrisk. Se
Strandberg (1974).

2.7.21 Ringtrycket och tvillingmonterade hjul kräver
speciell uppmärksamhet.

Tvillingmonterade hjul accentuerar (den i stycke
2.7.20) nämnda överflyttningen av hjulbelastning vid
kurvkörning och medför särskilt stora krav på
ringtryckskontroll och -justering, eftersom
sidkraftskarakteristika försämras av såväl ökad last som
av för lågt ringtryck. Även den effektiva spárvidden
minskar med minskande ringtryck, ökad belastning och
ökad sidkraft (den relativa belastningsöverflyttningen
ökar mera för ett yttre tvillinghjulsdäck än för ett
s.k. super-singledäck). F.ö. har VALT (1982) konstaterat
att var fjärde av de delaktiga bilarna i 76 undersökta
trafikolyckor hade för lågt ringtryck. Undersökningarna
var dock ej speciellt inriktade på tunga fordon och
någon jämförelse med kontrollgrupp redovisas ej, varför
även denna riskfaktor borde studeras enligt kapitel 3.

2.7.22 Stor andel ofjädrad vikt i olastade lastfordon
ökar risken pá ojämn väg.

Den stora andelen ofjädrad vikt för ett olastat
lastfordon ökar risken för att gir- och sidorörelser
induceras av vägojämnheter.
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2.7.23 Nicksvängningar kan försämra bromsverkan och
inducera girar.

I korta fordonsenheter (såsom t.ex. i dragbilen i ett
semitrailerekipage) kan antilåsbromsarnas oscillationer
ge nicksvängningar i fordonschassit, som kan inducera
oavsiktliga girrörelser och försämra bromsverkan. Se
Christensen (1983). Störande nicksvängningar i dragbilen
kan också uppstå genom normal kraftverkan från
semitrailern vid fartändringar eller vägojämnheter.

2.7.24 Semitrailerekipage kan råka ut för snabba
fallknivsrörelser.

Semitrailerekipage kan råka ut för snabba
fällknivsrörelser vid bromsning och vid drivkraftspádrag
p.g.a. dragbilens korta axelavstånd och lilla
masströghetsmoment (moment of inertia).

2.7.25 Dåliga driftsprestanda hos många bromssystem i
praktiken.

De tekniska anordningar som i dag finns för lastanpassad
bromskraftfördelning tycks lämna en del övrigt att
önska i fråga om tillförlitlighet och fältmåssighet. Vid
flygande inspektioner har konstaterats att bromsverkan
och fördröjningstider ofta är sämre än vad som bör
accepteras. Jämför Kristiansen (1983).

2.7.26 Olika ägare gör att släpfordonets bromskraft
inte alltid är anpassad till dragfordonets.

Åtskilliga transporter (speciellt de internationella)
görs med dragfordon, som har annan ägare än släpfordo-
net. Släpfordonets ägare kan därför minska sina
kostnader för broms- och dacksslitage genom att justera
ned bromsverkan på sitt fordon.

2.7.27 Retarder kan förorsaka sladdning på drivhjulen.

Om föraren kopplar in retarderfunktionen - se t.ex.
TRRL (1976) - vid halt väglag kan drivhjulens slip bli
så stort att dragfordonet blir instabilt och sladdar med
bakhjulen. Enligt stycke 2.7.24 ovan kan detta snabbt
leda till en olycka med ett semitrailerekipage.

2.7.28 Exponeringen for halka och morker är relativt
stor.

Yrkestrafikens intensitet minskar inte vid halt väglag
eller mörker på samma satt som privatbilstrafikens.
Eftersom olycksrisken ökar markant vid halka eller
mörker enligt t.ex. Nilsson & Thulin (1979), så kommer
tunga fordon därigenom att råka ut för relativt många
olyckor, så länge de inte är bättre tekniskt rustade för
sådana trafikmiljöer (jämför styckena ovan i avsnitt
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2.7). Detta styrks av statistik från Christensen et al.

(1984). De finska haveristudierna pekar också på att
halka och mörker är vanligare i olyckor med tunga
fordon. Någon form av friktions- eller
bromslängdsindikator förefaller därför vara särskilt
motiverad i tunga fordon.

2.7.29 Utländska fordon kan vara otillräckligt
anpassade till nationella förhållanden.

Utländska ekipage och släpfordon (jämför stycke 2.7.26)
kan vara otillräckligt anpassade till nationella
förhållanden och standarder. Speciella problem kan
uppstå vintertid med utomnordiska fordon, som inte är
rustade för halt väglag och kyla. Detta utgör ett
särskilt legislativt problem.

2.7.30 Förarens långa arbetspass torde öka olycksrisken.

Enligt Christensen et al. (1984) finns klara
indikationer på att olycksrisken ökar med körtiden vid
de långa arbetspass, som yrkesforare ibland tvingas
till.

2.7.31 Lång körsträcka ökar årsrisken för svåra olyckor.

Trots relativt låg olyckskvot för lastbilar - se
Nilsson & Thulin (1979) eller Johansson (1983), så visar
svensk officiell statistik att den andel av antalet
försäkrade fordon, som är inblandade i dödsolyckor, är
nästan tio gånger större för tunga lastbilar jämfört med
personbilar. Detta torde dels bero på den stora
skaderisken vid tunga fordon (se avsnitt 2.2) och dels
på att antalet olyckor per fordonsár (jämför olyckskvot
- olyckor/fordonskilometerJ blir relativt stort,
genom att tunga fordon oftast används i yrket med
åtföljande långa årliga körsträckor. Ser man på antalet
dödliga arbetsskador varje år, så talar officiell
statistik för att tunga fordon tillhör de allvarligaste
riskfaktorerna i arbetsmiljön. Jämför figur 1.

2.8 Passivt medverkande olycksriskfaktorer.

2.8.1 De stora egenskapsvariationerna försvårar optimal
körning i kritiska situationer.

De många och kvantitativt varierande särdragen hos tunga
fordons köregenskaper, som har berörts i avsnitt 2.7
ovan, innebär att föraren inte har tillräcklig
information för att kunna utnyttja fordonets eller
fordonskombinationens fysiska förmåga till undanmanövrer
i en kritisk situation. Det vore också orimligt att
begära häftiga girar och hårda inbromsningar av en
förare, som då riskerar att välta eller kora av vägen
med många tons löst förankrad last bakom ryggen. Denna
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passiva medverkan av riskfaktorer, som ofta förväntas
ge sig tillkänna genom sladdspår el.dyl. förefaller vara
mycket svår att kvantifiera utan epidemiologisk metodik

(d.v.s. case-control studier enligt kapitel 3).
Olycksdatabaserade uppgifter om hur många olyckor som
kunnat undvikas med till exempel antilåsbromsar (12%
enligt Högström et al. (1973) eller 6% enligt Högström
et al. (1974)) bör alltså bara ses som approximativa
minimiskattningar, om de inte baseras på jämförelser
mellan olycks- och kontrollgrupper.

2.8.2 Beslutskonflikt kan fördröja eller hämma

undanmanövrer.

Vid risk för kollision med en personbil kan föraren av
ett tungt fordon ha skäl att fråga sig om han/hon
verkligen minskar personskadorna genom en häftig
undanmanöver eller en hård inbromsning. Avåkning,
släpvagnspendlingar eller vältning kan ju förorsaka
värre skador än kollision med en personbil, som
ger bättre skydd vid frontalkollision än om den kör in i
sidan eller får det vältande tunga fordonet över sig. I
motsvarande situation är det naturligt för
personbilsföraren att styra undan eller bromsa så mycket
friktionen medger.

2.8.3 Aerodynamik och många hjul rör upp partiklar från

vägbanan.

Aerodynamiken och de många hjulen hos tunga fordon gör
att vägsmuts, stänk och snörök försämrar sikten både
direkt och indirekt (t.ex. nedsmutsade vindrutor,
strålkastare och vägskyltar) för omgivande trafikanter.
Se t.ex. Sandberg (1977), Sabey (1980) och Sandberg

(1984a).

2.8.4 Låga strålkastare och olika elspänning kan öka
blåndningsrisken.

Strålkastarhöjd och ljusbild för tunga fordon kan i
vissa fall medföra särskilda bländningsrisker. Om
maximihöjden 120 om för halvljusstrålkastarna inte
utnyttjas, så blir ljus/mörkergransen särskilt kanslig
för nicksvängningar i fordonet. Vidare nämner Helmers
(1984) att ljusbildskontrollen utförs med 12 volts
spänning, medan en annan ljusbild erhålls i praktisk
användning, eftersom man då utnyttjar 24 volt.

2.8.5 Synbarhet i mörker ofta otillräcklig.

Christensen (1983) relaterar italienska och amerikanska
rapporter, som anbefaller bättre belysning och reflexer
pä tunga fordon, för att öka synbarheten i mörker.
Eftersom ljusreflexionen normalt är ganska liten från de
nedre (först belysta) delarna av tunga fordon, så behövs
där påtagliga förstärkningar - även på sidorna. Ett
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extra problem är hur reflexer och lyktor skall kunna
hållas rena och hela på dessa utsatta platser.

2.8.6 Stor siktskymmande volym för omgivande
trafikanter.

Tunga fordons stora bredd, höjd och längd minskar sikten
påtagligt for omkörande och mötande trafikanter.

2.8.7 Storlek och begränsad farthållningsförmåga ger
köbildning och andra trafikoperativa störningar.

Freitas & Reiss (1977) diskuterar detta problem,
samtidigt som de presenterar en metod att kvantifiera
våggeometrins inverkan på tunga fordons trafikoperativa
störningar.

2.8.8 Långa fordonskombinationer ökar
omkörningssträckorna (men inte antalet omkörningar).

Skillnaderna i motesmarginaler vid omkörning av
18meters- och 24meterskombinationer viSade sig vara
mycket små enligt Hammarström (1976).
Kommunikationsdepartementet (1977) rekommenderar dock
med stöd av Hammarströms mätningar någon form av skylt
på fordonet, för att undvika farliga situationer_till
följd av att trafikanter missbedömer längden. TSU (1977)
och dessa studier framhåller den trafiksäkerhetsmässiga

motsättningen (vid konstant antal årliga tonkilometer)
mellan önskemålen om kort längd och om litet antal
fordon i trafik. I stycket 2.5.1 ovan framkom ännu ett
skäl för ökad fordonslängd: den ger plats för större
deformationszoner.

2.8.9 Tunga fordons relativt höga hastighet trissar upp
trafiktempot.

Enligt svenska hastighetsmätningar förefaller det som
om tunga fordon har en sämre hastighetsanpassning till
halt väglag - se öberg (1981) - och som om deras
medelhastighet har ökat på alla väglag de senaste åren -
se Nilsson & Thulin (1979), Oberg & Carlsson (1980),
Kolsrud et al. (1983). Detta kan innebära att de tunga
fordonen trissar upp hastigheten hos hela trafikströmmen
med åtföljande olycks- och skaderiskhöjning.

2.8.10 Tunga fordons storlek kan verka skrämmande.

Tunga fordons storlek antas ibland verka skrämmande på
omgivande trafikanter, som då skulle kunna reagera
irrationellt och riskfyllt efter möte eller omkörning.
För oskyddade trafikanter (speciellt tvåhjulingar) kan
denna riskfaktor samverka med mer aktiva faktorer. Se
styckena 2.5.3, 2.7.3, 2.7.5, 2.7.7 ovan.
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2.9 indirekt medverkande olycksriskfaktorer.

2.9.1 Komplexitet i och bristande underhåll av styr- och
bromssystem.

Komplexiteten hos och det otillräckliga underhållet av
styr- och bromssystemen i tunga fordon innebar en risk
för att vissa fel först uppdagas i samband med förarens
försök till maximalt utnyttjande. Det kan då vara för
sent att undvika en olycka. Någon form av felvarnande
instrument tycks vara motiverad. Detta bör då även
markera prestandaminskningar (i både drag- och släp-
fordon) och inte bara fullständiga funktionsbortfall.

2.9.2 Tidsödande ringtrycksjustering.

Avsaknaden av tekniska hjälpmedel för att snabbt och
enkelt justera ringtrycket på de många hjulen i en tung
fordonskombination måste betraktas som en riskfaktor -
med hänsyn till ringtryckets stora betydelse för
körsakerheten. Jämför stycket 2.7.21 ovan.

2.9.3 Odubbade däck minskar friktionen på is och snö
genom polering.

Eftersom dubbdäck sällan monteras på tunga fordon, så
polerar de den snö och is, som ibland förekommer på
vägarna vintertid. Därigenom minskar friktionen för alla
trafikanter. Ibland hävdas att dubbtrafikens isrivning
är av större betydelse för friktionen än den omedelbart
verkande vaggreppsförbättringen för det
dubbdäcksförsedda fordonet.

2.9.4 Stora hjulbelastningar kan öka sladdningsrisken
genom spårbildning.

De stora normalkrafterna från hjulen på tunga fordon
och deras relativt snäva marginaler för individuellt val
av sidolage torde medföra att vägkroppen komprimeras
lokalt med spårbildning som följd. Det är inte helt
klarlagt hur stor del av spårdjupet som härrör från
(framför allt dubbdäckens) beläggningsslitage. Det har
länge varit känt att spårbildningen medför ökade risker
för vattenplaning, se t.ex. TFD (1975). På senare tid
har dessutom framkommit fakta, se Kallberg (1983), som
talar för att spårens sladdningsinducerande verkan vid
halt vinterväglag kan ha medverkat till flera olyckor än
vad vattenplaning gjort.

2.9.5 Arbetshygieniska påfrestningar kan minska förarens
prestationsförmåga.

De arbetshygieniska påfrestningarna på föraren (d.v.s.
vibrationer, buller, infraljud och klimat), är större i
tunga fordon än i personbilar. Flera undersökningar har
visat på resultat, som tyder på att dessa faktorer
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påverkar förarens vigilans och möjligheter att köra
säkert. Se t.ex. Arnberg & Åström (1979), TYA (1981),
Arnberg (1982), Sandberg (1983) & (1984b). Dessa
riskfaktorer beskrivs mera utförligt av Christensen et
al. (1984).

3. INTERNORDISK JÄMFÖRELSE AV RISKFAKTORFÖREKOMST I
OLYCKS- OCH KONTROLLGRUPP

3.1 Projektets bakgrund.

Ett av de projektförslag, som Christensen et al. (1984)
framlade för NTR, hade i förstudierapporten titeln:
Identifiering av särdrag hos olycksfordons konstruktion
och underhållsstandard. NTR har reserverat medel från
Nordiska Ministerrådet för projektet, som påbörjas i
januari 1985 med svenskt huvudansvar (jag har ombetts
vara projektledare).

Flera aspekter på detta projekt har framförts ovan i
kapitel 2. En sammanhållen projektbeskrivning enligt
Christensen et al. (1984) återges i återstoden av
kapitel 3. Sedan förstudierapporten färdigställdes har
dock flera synpunkter framförts bl.a. om lämpliga
metoder, vilket betyder att nedanstående text endast bör
betraktas som en översiktlig orientering om projektet.
Jämför också Hoffman (1972), Dutt et al. (1977), Nilsson
& Thulin (1979), Danner & Langwieder (1982).

Det företas grundliga undersökningar av tunga fordon,
som har varit inblandade i allvarliga olyckor. Alla
tekniska funktioner gås igenom, fordonets underhålls-
standard utvärderas. Typ, mängd och fördelning av lasten
registreras. Respekten för administrativa regler om kör-
och vilotid kontrolleras, förarens psykiska och fysiska
hälsa beaktas i den analys, som följer efter en olycka.

Rena konstruktionsparametrar beaktas i mindre grad. De
kan dock vara lika betydelsefulla, oavsett om
parametrarna är reglerade i föreskrifter eller inte. När
samma förhållande uppträder vid flera olyckor blir det
lätt utpekat som en avgörande riskfaktor. Detta görs i
stort sett utan kunskap om hur vanligt samma förhållande
är i resten av fordonspOpulationen.

Om ett fel förekommer i 20% av olycksfordonen men bara i
5% av hela fordonspopulationen kan det tolkas som att
felet i fråga medför att olycksrisken blir fyra gånger
större. Däremot kan ett fel som förekommer i 20% av både
olycksfordonen och fordonspopulationen inte sägas vara
någon avgörande riskfaktor.

Denna tankegång har accepterats i förbindelse med
bilbälten och rattonykterhet, och myndigheterna har i
huvudsak tagit den fulla konsekvensen av slutsatserna.

VTI MEDDELANDE 433



138

När det gäller riskfaktorer för tunga fordon finns
nästan bara kvalitativa kunskaper om förarna och om
fordonens konstruktion och underhållsstandard i vid
bemärkelse. Jämför kapitel 3 i Christensen et al. (1984)
respektive kapitel 2 ovan. Följaktligen saknas underlag
för att rangordna de olika riskfaktorerna efter deras
allvarlighet. De finska haveristudierna har i huvudsak
gått ut på att jämföra olika typer av olycksfordon, men
inte på att jämföra dessa med normalpopulationen.

3.2 Projektets syften.

Projektet har två mål, som bägge kan uppnås genom en
samordnad uppläggning:

a) Identifiera förhållanden hos tunga fordon och deras
förare, som har olika förekomst i olycks- och normal-
populationerna. Där det är möjligt och meningsfyllt,
skall förhållandenas riskökande verkan också beräknas.

b) Kartlägga hur konstruktions- och underhållsstandard
varierar med tiden för tunga fordon, hur lång tid det
tar från kontrollbesiktning tills fordonet avviker
från de formella kraven. Uppskatta hur stor del av
det årliga trafikarbetet som utförs med fordon som
inte uppfyller kraven.

Bägge dessa operativa mål har betydelse för förar-
utbildningen. De torde också bli till nytta för
myndigheternas föreskriftsarbete, och de kan höja
motivationen för säkerhetsåtgärder bland förare och
bland dem som arbetar i offentliga kontrollfunktioner.

3.3 Föreslagna metoder.

a) Undersökning av olycksfordon. Jämföra resultaten med
den senaste kontrollbesiktningen. Eventuell simulering i
dator av kritiska manövrer för att prova hur last- och
konstruktionsförhållanden kan påverka olika

riskvariabler.

b) Undersökning av ett fordonsurval i trafiken. Jämfö-
relse med föregående och kommande kontrollbesiktning.
Eventuell datorsimulering som för olycksfordonen.

c) Jämförelser mellan olycks- och normalpopulation
baserade på data enligt punkterna a och b ovan.

Geografisk och tidsmässig spridning skall eftersträvas
för både olycks- och normalfordonsurvalet. Urvalet från
normalpopulationen görs så att det både tillfredsställer
kraven på oberoende slumpmässigt urval och så att
miljömässiga och andra utanförliggande förhållanden inte
skiljer kontrollgruppen för mycket från olycksgruppen.
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CYKELOLYCKOR - ANALYS AV ORSAKER
Kroon P-0, Bunketorp 0, Romanus B.
Göteborgs Universitet
Ortopedisk-kirurgiska kliniken
Östra sjukhuset
A16 85 Göteborg

1. REFERAT

I denna studie redovisas resultaten av en enkätunder-
sökning av 610 cyklister som skadades i trafikolyckor
i Göteborg 1983. Undersökningen avser olycksorsaker
och skadeföljd i relation till bl a ålder, cykelvana,
tidpunkt för olyckan, färdmål, cykeltyp, vågtyp, kol-
lisionstyp och skyddsutrustning. Vissa viktiga risk-
faktorer identifieras och förslag till Förebyggande
åtgärder lämnas.

2. BAKGRUND

Cykelns popularitet som fortskaffningsmedel har ökat
i Sverige under den sista tioårs-perioden, speciellt
i storstäderna. Detta kan bero på ökade bensinpriser,
ökat motionsintresse samt tillkomsten av flera cykel-
banor och sammanhängande cykelleder. I Göteborg har
under denna tidsperiod cykeltrafiken ökat ca fem gång-
er. Antalet cykelolyckor har stigit på motsvarande
sätt. Olycksstatistik för trafikskadade har sedan
1979 fortlöpande insamlats och delvis sammanställts
vid Trafikskaderegistret, Östra sjukhuset, för samt-
liga polis- och sjukhusrapporterade trafikskadade
personer i Göteborg [8]. Under 1982 och 1983 utgjorde
cyklister den största kategorin av trafikskadade
(ca 3 %) med mellan 600 och 700 fall per år. Ökningen
har fortsatt under 1984. Sedan januari 1983 har re-
gistrering och analys av trafikskadedata kunnat göras
med ett datorsystem som utvecklats i samarbete med
stadsbyggnadskontorets trafikplaneavdelning och A08-
kontoret i Göteborgs kommun. I en tidigare studie [5]
redovisades epidemiologi och vårddata för skadade i
cykelolyckor i Göteborg 1983 där analysen hade genom-
förts med detta system. Databasen innehåller olycks-
och skadedata från de ordinarie sjukhusjournalerna. I
dessa återfinns sällan uppgifter som kan förklara or-
sakerna och skademekanismerna vid olyckan.
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3. SYFTE

Målsättningen för denna studie var att analysera or-
saker till cykelolyckor för olycksfaktorer såsom ål-
der, cykelvana, tidpunkt för olyckan, färdmål, cykel-
typ, vägtyp, skyddsutrustning etc.

4. MATERIAL OCH METOD

Under 1983 registrerades 610 skadade cyklister i
Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhusets
centralklinik och barnklinik. Dessa har utfrågats via
frågeformulär i genomsnitt ca 6 månader efter olyckan.
Påminnelse skickades till de som ej svarat vid första
tillfället. Frågeformuläret innehåller 42 frågor
rörande olycksorsak, olyckstyp, miljöfaktorer samt
egenskaper hos förare och cykel. Andelen skadade cyk-
lister med bestående besvär har beräknats. Resultatet
av enkätundersökningen har matchats med Trafikskade-
registrets olycks- och sjukvårdsdata. Som mått på
skadeföljd har angetts vårdform, vårdtid och ISS-tal
[2].

5. RESULTAT

5.1 Allmän del

 

Av 610 skadade cyklister lämnade 380 bearbetningsbara
svar, vilket utgör 6 % (tabell 1).

 

Tabell 1.

Åldersfördelning av skadade cyklister i enkätmaterialet

Ålder Antal Procent

0a9 51 13,4

10c19 118 31,2

20-29 86 22,6

30-39 59 15,5

40-49' 14 3,7

50=59 26 6,8

> 59 26 6,8

Summa 380 100,0
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Vilken olyckstyp den skadade var inblandad i berodde
i viss mån på åldern (tabell 2). Singelolyckorna var
förhållandevis fler i åldersgrupperna 0-9 år samt
10-19 år. Kollisionsolyckorna var mer frekventa i
åldrarna 20-39 år samt hos de äldsta.

Tabell 2.

Procentuell fördelning av olyckstyper för olika åldersgrupper

Olyckstyp

Singel Cykel-bil Cykel-cykel Övrig Summa

Ålder

0-9 82,4 5,9 11,8 0 100

10-19 71,2 17,8 7,6 3,4 100

' 20-29 55,8 30,2 11,6 2,3 100

' 30-39 59,3 25,4 10,2 5,1 100

; 40-49 42,9 14,3 21,4 21,4 100

? 50-59 57,7 15,4 15,4 11,5 100
> 59 53,8 38,5 0 7,7 100

5 Totalt 64,2 21,3 10,0 4,5 100

I gruppen under 10 år var olyckor under färd till
eller från skolan ovanligt (6%) (tabell 3). Hos 10-
19-åringar var motsvarande andel 2 %, Hos de yrkes-
verksamma åldersgrupperna inträffade ca hälften av
olyckorna på väg till eller från arbete.

Tabell 3. ,

Procentuell fördelning av färdmål för olika åldersgrupper,

Ålder Till/från Fritid/lek

skola/arbete

0w9 6 94

10-19 26 ' 74

20-29 48 50

30-39 58 39

40-49 50 43

_ 50-59 42 58

> 59 23 73

Totalt 35 65 : 100%
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Ca hälften av olyckorna inträffade på väg eller gata
utan cykelbana eller fil (tabell 4). 39% inträffade
på cykelbana eller fil. Ett mindre antal inträffade
på enskilt område. Kollision med bil inträffade i
större utsträckning på gata utan cykelbana eller fil
(66%). De flesta cykel-cykelkollisioner inträffade
på cykelbana (7 %

Tabell 4.

Procentuell fördelning av körbanetyp vid olika olyckstyper

Olyckstyp

Singel Cykel-bil Cykel-cykel Totalt

Dlycksplats

Cykelbana/fil 38 ' 32 71 39
Gata, väg A9 66 18 47

Gård etc 11 0 8 8

 

Summa 94%

7..-

De flesta hade god cykelvana (tabell 5). Cyklister
skadade i kollision med bil eller annan cykel hade
störst cykelvana.

Tabell 5.

Procentuell fördelning av cykelvanan vid olika olyckstyper

Olyckstyp

. Singel Cykel-bil Cykel-cykel Totalt
Cykelvana

A 40 43 34 38

B 23 38 42' 27

c 20 ' 9 5 15

 

80%

Cyklar regelbundet sedan flera år, mindre än 5 mil/vecka
Cyklar regelbundet sedan flera är, mer än 5 mil/vecka
Cyklar sedan flera år vid enstaka tillfällen

Övriga cyklister med mindre cykelvana har utelämnats.

A
B
C

Racercyklar användes i 36% av olycksfallen (tabell 6).
Frekvensen racercyklar var större vid kollision med
bil (4 %) liksom vid kollision cykel-cykel (4 %).
Som racercykel har betecknats cykel med enbart fälg»
bromsar och i regel ett högt antal växlar. Skadefölj-
den uttryckt som andelen sjukhusvårdade var lika för
racercyklister och övriga cyklister, ca 3 %. Vård-
tiden var också lika liksom medelvärdet av 155 [2]
(racercyklister 3,0, övriga 3,1).
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Tabell 6.

Procentuell fördelning av cykeltyper vid olika olyckstyper

Olyckstyp

Singel Cykel-bil Cykel-cykel Totalt

0ykeltyp

Racercykel 32 47 42 36

Övrig cykel 68 53 58 64

100

Cykeln användes som alternativ till allmänna kommuni-
kationsmedel i 35%, promenad till fots i 15%, bil i
% och som motionsmedel i 7%. Kombinationen av dessa

motiv noterades i 14% av fallen.

Frekvensen av hjälmanvändning var i genomsnitt 3% och
högst i åldersgruppen 0-9 år (14%). Andelen alkohol-

0/påverkade var m.

120 cyklister (3 %) uppgav vid utfrågningen att de
hade kvarstående besvär av sina skador. Andelen med
bestående besvär var större i högre åldrar och var
hos gruppen över 59 år 61%.

5.2 Singelolyckor

 

Singelolyckor utgjorde största andelen (64%) av
olyckorna. Orsaken till singelolyckor klassificera-
des i tre huvudgrupper: förarrelaterade orsaker,
cykelhaverier och miljöfaktorer. De 244 singel-
olyckorna fördelar sig enligt tabell 7.

Tabell 7.

Orsaken till singelolyckor samt skadeföljden uttryckt som

medelvärde av 155

Antal % Medelvärde ISS

 

Förare blockerat hjul 23 9 2,2

koll.fast föremål 44 18 2,6

lek 24 10 2,3

för hög fart 24 i 10 2,1

förarorsakad ospec.10 4 -

Cykelhaveri 31 13 2,4

Miljö dålig väg 27 11 3,2

halka 20 8

spårolyckor _ 17 7 ,

väjningsolyckor 10 4 3,6

Ospec. 13 5 -

Summa 244 100
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Orsaken till singelolyckor beror på åldern. I ålders-
gruppen 0-9 år var lekolyckor vanligast, hos 10419-
åringar kollision med fast föremål, hos 20-29-åring-
ar för hög fart, hos 30-åringar spårolyckor. Hos per-
soner över 50 år var cykelhaveri och halka vanliga
olycksorsaker.

5.3 Kollisioner cykel-bil

 

I 81 fall (2 %) skadades cyklisten i kollision med
personbil, lastbil och buss. De 81 olyckorna har de-
lats in i olyckstyper med avseende på kollisione-
riktning och relaterats till skadeföljden uttryckt
som medelvärde av 155 (tabell 8).

Tabell 8,

Kollisionstyper cykel-bil samt skadeföljd uttryckt som
medelvärde av 155

Antal % Medelv. ISS

Kollision i korsning utan cykelbana/fil 26 32 2,7
(fig. 1)

Kollision i korsning med cykelbana/fil 17 21 3,5
(fig, 2) V

Kollision vid utfarter 10 12 3,8

Kollision på raksträcka, påkörd bakifrån
eller snett bakifrån vänster 8 10 4,5

Kollision med stillastående eller
backande bil (inkl öppnande bildörr) 6 7 5,7

Frontalkollision på raksträcka 4 5 3,0

Kollision i rondell 4 5 1,3

Övriga ospec. 6 8

Summa 81 100

Av olyckorna inträffade 56% i korsning, 5% i rondell,
19% på raksträoka och 12% vid utfarter. Resten ( %)
gick ej att klassificera ur denna synpunkt.

Bilisten var vållande till kollisionsolyckan i 53%,
cyklisten i 17% och i övriga fall kunde inte skuld-
frågan avgöras.
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5.4 Cykel-cykel-kollisioner

 

Antalet cykel-cykel-kollisioner var 38%. Platsen för
olyckan var i 39% cykelbana på en sträcka, i 32%
cykelbana i en korsning, i 13% gatusträcka, i 6%
gatukorsning samt i 8% enskilt område. Sammanlagt in-
träffade 71% av olyckorna på cykelbana.
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Fig. 1 Kollisioner cykel-bil i korsning utan cykel-
bana eller fil.

Siffran till vänster anger antalet olyckor. Siffran
till höger, skadeföljden uttryckt som medelvärde av
ISS.

VTI MEDDELANDE 433



153

.1 , 533,! ,ch51
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:J nu

"'i [Nr "1 älv
Fig. 2 Kollisioner cykelwbil i korsning med cykel-
bana eller Fil.

Siffran till vänster anger antalet olyckor. Siffran
till höger, skadeföljden uttryckt som medelvärde av
155.
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6. DISKUSSION

Åldersfördelning, olyckstyp och olycksmånad i enkät-
materialet stämmer väl överens med ursprungsmateria-
let [5]. Intervjuundersökningen torde därför kunna
representera förhållandena för 1983 års skadade cyk-
lister i Göteborg.

I åldersintervallet 20-39 år återfinns 3 % av de ska-
dade cyklisterna. Detta skiljer sig från flera tidi-
gare studier där barn dominerar I4,7,9]. Ökningen av
cykeltrafiken i Göteborg torde till stor del bero på
att personer i yngre yrkesaktiv ålder cyklar till
och från arbetet. Samma åldersfördelning hos skadade
cyklister har nyligen rapporterats från Köpenhamn
1983 [1].

Nästan alla (94%) cykelolyckor vid vilka barnet var
under 10 år inträffade under fritid och lek. Ca hälf-
ten av olyckorna för åldersgrupperna 20-39 år inträf-
fade under färd till eller från arbetet. För de yngre
åldersgrupperna fanns en klar ansamling av olyckor
under sen eftermiddagstid [10]. Barnen skadades inte
på väg till eller från skolan utan efter skolans slut
på väg till olika fritidsaktiviteter. Singelolyckorna
var vanligast liksom i andra studier[1,7]. Andelen
singelolyckor var särskilt stor hos barn under 10 år
(över 80%) medan kollisionsolyckorna utgjorde ca hälf-
ten av olyckorna i åldrarna 20-39 år. De flesta ska-
dade cyklisterna hade god cykelvana. Dålig cykelvana
tycks inte vara någon viktig olycksfaktor.

Andelen racercyklar var relativt stor i intervju-
materialet (3 %). Egna iakttagelser av cykeltrafiken
i Göteborg har visat att andelen racercyklar är unge-
fär 40%. Racercyklarna var vanligare vid kollisione-
olyckor. Detta kan bero på högre fart och längre
bromssträcka vilket ger ökad kollisionsrisk. Beträf-
fande skadeföljden (här mätt med inläggningsfrekvens,
antal vårddagar och ISS-kod) fanns dock ingen skill-
nad mellan racercyklister och övriga cyklister.
Racercyklister har ansetts löpa större risk för huvud-
skador p g 8 sin framåtlutande ställning. I denna
studie var dock frekvensen av huvudskador lägre hos
racercyklisterna (43%) än hos de övriga cyklisterna
(49%).

VTI MEDDELANDE 433



155

Cykeln användes mest som alternativ till allmänna kom-
munikationer. Däremot användes cykeln i mycket liten
utsträckning (4%) som alternativ till bil, Troligen
har de som använder cykel som kommunikationsmedel in-

te regelmässigt tillgång till bil.

Hjälm användes mycket sällan och nästan enbart av
barn som höll på eller just lärt sig cykla. Anmärk-
ningsvärt är att knappast någon av de cyklister som
regelbundet cyklade över 5 mil/vecka till och från
arbetet använde hjälm. Den stora frekvensen av huvud-
skador motiverar en ökad hjälmanvändning. I en studie
av trafikolycksfall hos barn i Göteborg 1983 [3] no-
terades huvudskador i ca 4 % av cykelolycksfallen.
Hos skadade mopedister var frekvensen huvudskador en-
dast 20%, sannolikt beroende på skyddshjälmarnas
effekt.

Ca en tredjedel av cyklisterna uppgav sig ha kvar-
stående besvär av skadorna. Under 1985 planeras en
uppföljande studie för att kartlägga frekvensen, ty-
pen och svårighetsgraden av bestående men.

Orsaken till singelolyckorna har klassificerats med
utgångspunkt från cyklisternas egna uppgifter. Vissa
orsaker är väldefinierade såsom blockerat hjul,
cykelhaveri, spårolyckor och halka. Andra orsaker är
svårare att avgränsa, exempelvis kollision med fast
föremål - lek - för hög fart. Anmärkningsvärt är att
förarrelaterade orsaker tillsammans med cykelhaverier
noterades i hela 64% av singelolyckorna. Cyklister
bör undvika att placera föremål på styret, anpassa
farten, hålla cykeln i trim, undvika spårvagnsspår
och sluta cykla när halkan kommer. Fr o m november
månad är halka en dominerande orsak till singelolyck-

or.

Bristande samspel mellan bilister och cyklister för-
klarar många kollisionsolyckor. Bidragande orsak till
detta är förändringar i trafiksammansättning och tra-
fikmiljö som många trafikanter ännu intehunnit an-

passa sig till:cyklisterna har blivit många fler, an-
delen racercyklar har ökat påtagligt, utbyggnaden av
cykelvägnätet har skapat många och nya typer av kors-
ningar mellan cykelbana och väg där väjningsreglerna
ofta är oklara. Trafikanterna speciellt bilisterna
måste uppmärksammas på dessa förändringar i trafik-
miljön. Antalet kollisionsolyckor av olika typer är
i detta material för litet för att tillåta säkra
slutsatser. Notabelt är dock att kollision med väns-
tersvängande cyklist knappast förekommer alls.
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Endast två sådana olyckor har noterats. Problemet med
cykeltrafik från "fel håll" vilket rapporterats från
Lund [6] förekommer, men antalet olyckor av denna typ.
var få (7 st : %).

Kollisioner mellan cyklister skedde i över 70% på
cykelbanor. Detta är ett uttryck för att cykelbanorna
i vissa avsnitt inte är dimensionerade för dagens
stora cykeltrafik. Det finns också ett stort antal
korsningar mellan cykelbanor där sikten är dålig.

En analys av olika typer av kollisionsolyckor kan av-
slöja platser med hög olycksrisk där enkätsvaren ger
en god geografisk platsbestämning. Detta skapar för-
utsättningar för väl riktade trafiksäkerhetsåtgärder.
Merparten av cykelolyckorna (ca 75%) kommer aldrig
till polisens kännedom och en förutsättning för denna
information om trafikfarliga platser är en sjukhus-
baserad trafikskaderegistrering i kombination med en
olycksanalys. Detta kräver samarbete mellan sjukvård
och trafikplanerare. Ett sådant samarbete existerar

i Göteborg mellan Trafikskaderegistret och Stads-
byggnadskontorets trafikplaneavdelning.

7. SAMMANFATTNING

Under 1983 registrerades vid sjukhusen i Göteborg
610 skadade cyklister. 380 (62%) deltog i en under-
sökning rörande cykelolyckornas orsaker. Singel-
olyckorna dominerade speciellt i de yngre åldrarna
medan kollisionsolyckor utgjorde en större andel i
åldrarna 20-39 år. Barnen skadades efter skolans
slut på väg till eller från olika fritidsaktiviteter.
Hos vuxna inträffade ca hälften av olyckorna på väg
till eller från arbetet. Racercyklar utgjorde totalt
3 % med en högre andel vid kollisionsolyckor. Hjälm
användes mycket sällan (3%) och oftast av små barn.
I nästan två tredjedelar av singelolyckorna var cyk-
listen själv skuld till olyckan eller förelåg något
fel på cykeln. Vid kollisionsolyckor med bil var ett
bristande samspel mellan biliSt och cyklist ofta or-
sak till olyckan. Bilisten var direkt vållande till
olyckan i betydligt fler fall än cyklisten. Kolli-
sioner mellan cyklister orsakades ofta av för stor
cykeltrafik på för smala cykelbanor. Information till
cyklister om singelolyckornas orsaker och till bilis-
ter och cyklister om förändringar i trafikmiljön
samt identifikation av trafikfarliga platser är vik-
tiga olycksförebyggande åtgärder.
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8. TILLKÃNNAGIVANDE

Ekonomiskt bidrag för denna studie har beviljats av

Riksföreningen för Trafik och Polioskadade. Analysen

har genomförts med det registreringssystem som är

under uppbyggnad med_medel från Transportforsknings-

delegationen och Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg.
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BARN I TRAFIKULYCKDR I GÖTEBORG 1983
Olle Bunketorpl), Bertil Romanus1), Per-Olof Kroon1)
Johan Nathorst Westfeltz)
Göteborgs Universitet
1) Trafikskaderegistret, Ortopedisk-kirurgiska kliniken
2) Barnkirurgiska kliniken

Östra sjukhuset, 416 85 GÖTEBORG

REFERAT

Sedan 1983 bedrivs en datorstödd sjukhusbaserad regist-
rering och analys av trafikskador i Göteborg. Detta
sker i samarbete med Stadsbyggnadskontorets trafik-
planeavdelning.

Under 1983 registrerades 1856 trafikskadade av alla
åldrar. Tjugo procent var barn under 16 år.

Studien avser att illustrera olyckstyper, vårdkonsum-
tion och skadetyper för barn som skadas i stadstrafik.
Vidare att identifiera riskgrupper med syfte att få
fram underlag för olycks- och skadeprevention.

1. INLEDNING

Vägtrafik utgör ett allvarligt hot för barns hälsa i
dagens Sverige. Ca 60% av dödsfallen bland barn under
de senaste tio åren har berott på trafikolyckor (1),
och en tiondel av barnolycksfall i en storstadsregion
har samband med fordon (2). Risken att skadas vid en
trafikolycka är så stor att vartannat barn som föds
kommer att skadas vid en sådan någon gång under sitt
liv (3). Det årliga antalet trafikdödade barn i Sverige
har dock minskat från ca 100 under 70-talets början
till ca 50 under de senaste åren (1). Även antalet
trafikskadade barn har minskat, men i detta fallet är
uppgifterna ej tillförlitliga. Enligt den officiella
statistiken skadades årligen i Sverige ca 2300 barn i
trafikolyckor under 70-talets början och 1700 under
80-talets början. Antalet olyckor med personskador som
kommer till polisens kännedom utgör emellertid endast
en liten del av de som egentligen inträffat. Det verk-
liga antalet barnolycksfall i trafik i Sverige har
1984 uppskattats till ca 130 000 (4). Härav har ca
30 000 skadats så svårt att de uppsökt vårdinrättning
och ca 5000 så svårt att de lagts in på sjukhus (4).
Officiell olycksstatistik har hittills utgjort grund-

valen för nationella och lokala trafiksäkerhetsåt-
gärder. Ett minskat antal olyckor har också redovisats
under 70-talet i Göteborg efter trafikomläggningar i
syfte att förbättra trafiksäkerheten (5). Trafik-
olyckor tycks ändå alltför lätt kunna reduceras till
slumpmässiga fenomen som regelbundet kan redovisas i
statistiska termer och som den enskilde, icke olycks-
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drabbade, så småningom accepterar som vardagsföreteel-
ser. '

Genom den nya hälso- och sjukvårdslagen, HS 90 (6),
har hälso- och sjukvården vid sidan om sitt vårdansvar
också anvisats uppgifter i olycks- och skadeförebyggan-
de syfte. Den medicinska forskningen skall sålunda
bl a "kartlägga mekanismer bakom uppkomsten av skador
för att på så sätt kunna organisera och vidta praktis-
ka förebyggande åtgärder" (7).

I Göteborg har sedan 1978 en registrering skett av
trafikskadade som sökt eller införts till akutsjuk-
husens olycksfallsmottagningar (8). Registreringen in-
går i ett utvecklingsprojekt som bedrivs av Trafik-
skaderegistret vid Östra sjukhuset i samarbete med
trafikplaneavdelningen vid kommunens stadsbyggnads-
kontor. Ett syfte är att förse trafikplaneavdelningen
med tillförlitliga statistikuppgifter om skadade i
vägtrafikolyckor, bl a för att underlätta prioritering-
en av trafiksäkerhetsåtgärder på kommunens vägnät. Ett
annat syfte är att vid sjukhusen utveckla ett system
för dokumentation och redovisning av personskador vid
trafikolyckor, som bl a ger möjlighet att identifiera
riskgrupper lämpade för olycks- och skadeprevention
(8,9). Systemet skall också göra det möjligt att be-
räkna jämförelsetal för skadornas svårighetsgrad och
vårdkonsumtion i enskilda fall. Detta jämförelsetal
skall kunna relateras till vårdkostnaden. Under ut-
vecklingsfasens första skede har data tidigare samman-
ställts över en del av 1983 års trafikskadade, såväl
vuxna som barn, som vårdats vid akutsjukhus i Göteborg
i öppen och sluten vård (8). Detta har skett med ett
datorbaserat analyssystem som utvecklats i samarbete
med ADB-kontoret i Göteborgs kommun.

Zt SYFTE

Avsikten med denna studie var att undersöka barnolycks-
fall i trafik i en storstadsregion under ett år och
att illustrera olyckstyper, skadepanorama och vård-
konsumtion. Vidare att identifiera riskgrupper för
olycks- och skadeprevention.

3_ MATERIAL OCH METOD

Undersökningen omfattar barn under 16 år, som behand-
lats vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhusets
centralklinik och barnklinik i Göteborg till följd av
trafikolyckor som inträffat under 1983. Såväl lind-
rigt skadade (ej inlagda på sjukhus) som "svårt"
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skadade (inlagda) ingår.

Registreringen har rutinmässigt utförts av ordinarie
sjukvårdspersonal vid sjukhusens akutmottagningar.
Olycks- och skadedata har primärt dokumenterats i en
s k trafikskadejournal och kompletterande information
har erhållits från den ordinarie patientjournalen. En
klassificering av skadornas lokalisation, typ och
svårighetsgrad har utförts i varje enskilt fall av en
person vid Trafikskaderegistret.

Skadornas typ och svårighetsgrad har klassificerats
dels enligt lCD-systemet (10), dels enligt de trauma-
tologiska skadevärderingsskalorna A15 (11), CIS (12)
och 155 (13). AIS-skalan anger graden av livshot för
en enskild skada (tabell 1). CIS-skalan är en liknande
skala som bl a anger risken för bestående handikapp
för vissa skador som drabbar rörelseapparaten. ISS-
skalan anger svårighetsgraden vid multipla skador,
där hänsyn tas till de tre svåraste skadorna i olika
kroppsregioner.

Tabell 1. Skadeklassifikation enligt AIS-systemet

AIS-kod Skadans svårighetsgrad

Lindrig

Måttlig

Allvarlig (ej livshotande)

Svår (livshotande men med trolig överlevnad)

Kritisk (osäker överlevnad)

Maximal (går ej att överleva)m
m
b
w
m
a

 

I samband med en undersökning av cykelolyckor i Göte-
borg 1983 (14) har en enkätstudie genomförts. Ur den-
na har olycksdata sammanställts för barn som skadats
under cykelåkning. Detta med syfte att klarlägga bl a
cykelvana, avsikten med cyklingen vid olyckstillfället,
färdväg och orsakerna till olyckorna.

'En jämförelse har också gjorts med antalet skadade
barn vid polisrapporterade trafikolyckor i Göteborg
under 1983.

VTI MEDDELANDE 433



162

4. RESULTAT

4.1 Allmänt

Under 1983 registrerades i Göteborg 1856 trafikskadade
vid akutsjukhusens olycksfallsmottagningar. Av dessa
var 381 barn under 16 år (20,5%). Antalet barn som
skadats i trafikolyckor utgjorde det året 3,4% av an-
talet sjukbesök (11 170) vid Barnkirurgiska klinikens
akutmottagning.

Äldersfördelningen för samtliga barn i dessa trafik-
olyckor har maxima för åldersklasserna 4-6 år och
13-15 år (fig.1). De flesta (67%) av de skadade var
pojkarn Könsfördelningen var ungefär densamma i de
olika åldersklasserna. Andelen pojkar var något högre
för 15-åringar (ca 80%).

Antal skadade .

1:] : lindrigt skadade

 

100 ag : svårt skadade
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Fig.1 Äldersfördelning över trafikskadade barn
i Göteborg 1983.
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Olyckorna inträffade till största delen (72%) under
tiden maj-september (fig.2) De var relativt jämnt för-
delade över veckans dagar och inträffade ofta mellan
kl 15 och 18.

Antal skadade

100 'Ej : lindrigt skadade

EZ : svårt skadade

501

 

 

 

 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Adg Sep Okt Nov.Dec

 

Fig.2 Månadsfördelning över trafikskadade barn
i Göteborg 1983.

Merparten av de skadade, 235 st (62%) var cyklister
(fig 3). Nitton (8%) av dessa var passagerareo Femtio-
en (13%) var gångtrafikanter, varav 29 (57%) hade bli-
vit påkörda av bil. Femtioen (13%) hade skadats på
moped, varav 47 som förare. Tre (0,8%) hade skadats på
motorcykel, varav en som förare. Trettioåtta (10%) hade
skadats i bil, varav en som Förare.

Polismyndigheten hade rapporterat om trafikolyckorna i
ca 40% av fallen, vilket utgör underlaget för den
officiella statistiken. Andelen polisrapporterade

olyckor För barn under 10 år var 7%.
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4.2 Cykel

Av cyklisterna skadades 178 (76%) i singelolyckor.
Singelolyokor på cykel var vanligast i åldersklassen
ams år (fig.4). Andelen pojkar bland skadade cyklister
i singelolyckor var högst (ca 83%) i åldrarna 9-11 år.

Antal

3 D : lindrigt skadade

223 : svårt skadade
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/# .

63:/ ;yr4 Å Ä / Å Ålder

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15
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Fig 3 Kategorier av trafiko Fig.a Åldersfördelning för trafik-

skadade barn i Göteboro 1983. Skadade bar i 31n981cykelDlYCk0r
' i Göteborg 1983.

Ur enkätstudien (14), i vilken 126 (54%) av 235 skada-
de cyklister ingick, framkom att det dominerande an-
talet cykelolyckor inträffade på fritiden (86%)(tab.2).
Fyrtio procent av dessa cykelolyckor på fritid inträf-
fade då den skadade var på väg till ett bestämt mål,
t ex en idrottsaktivitet efter skoltid. l över 90% av
dessa fall var barnet tio år eller äldre. Fyrtiotvå
(7 %) av de 57 cykelolyckorna på fritid skedde under
lek. I dessa olyckor skadades 34 barn (81%) i åldrarna
4-9 år. Endast 14% av cykelolyckorna inträffade på
väg till eller från skolan.

Tabell 2. Färdmâl för barn i olika åldrar vid 126 cykelolyckor
i Göteborg 1983

   

Aldersklass

Färdmål 4-6 7-9 10«12 13-15 Summa

Till skola 2 0 6 2 10

1 skola 0 0 1

Från skola 1 0 3 4 8

På fritid m.
bestämt mål 3 1 18 28 50

På fritid u. 4
bestämt mål 23 20 11 3 57

Summa 29 21 39 37 126
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Femtio (40%) av cykelolyckorna i enkätmaterialet in-
träffade på gata utan cykelfält (tabell 3).
del var oberoende av ålder.
kolliderade barnet med en bilr

Denna an-

l inget av dessa fall

 
 

 

Tabell 3. Olycksplats för barn i olika åldrar vid 126 cykel-
olyckor 1 Göteborg 1983

Aldersklass

Olycksplats 4-6 7-9 10-12 13-15 Summa

Cykelbana 8 11 14 15 48

Cykelfält
på gata 0 0 0 2 2

Gata utan
cykelfält 12 5 18 15 50

Enskilt
område 9 5 7 5 26

Summa 29 21 39 37 126

 

Av de yngsta barnen som skadats i cykelolyckorna hade
ca en tredjedel en månads vana vid cykelåkning
(tabell 4). Lika många hade flera års erfarenhet.
Endast ett barn i åldersklasserna 7-15 år hade ett
års cykelvana eller mindre.

 

  

Tabell 4. Cykelvana hos barn vid 126 cykelolyckor i Göteborg 1983

Åldersklass

Cykelvana 4-6 7-9 10-12 13-15 Summa

Ca 1 mån 9 D 0 0 9

Ca 1 års 10 0 1 D 11

Flera års 9 21 36 37 103

Okänt 1 0 2 O 3

Summa 29 21 39 37 126
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4.3 Vård

 

Inget dödsfall inträffade. Merparten, 250 st (6 %),
av de skadade erhöll "lindriga" skador och kunde åter-
vända hem samma dag efter behandlingen på akutmottag-
ningen (tabell 5). Övriga (3 %).erhöll mer eller mind-
re "svåra" skador som föranledde behandling i sluten
vård.

Tabell 5. Vårdtider och antal skadade för olika kategorier av
trafikskadade barn i Göteborg 1983, samt andelen av totalantalet
av varje kategori som kvarlåg på sjukhus efter denna tid

 

Kategori Antal skadade (andel kvarliggande, %) Summa

0 dag 1 dag 2-7 dag 8-30 dag >30 dag Antal %

 

 

Fotg 26 (49) 5 (39) 12 (16) 5 (6) 3 51 13

Cykl 160 (32) 33 (18) 36 (3) 5 (.4) 1 235 62

Mop 38 (26) 4 (18) 6 (6) 2 (2) 1 51 13

Mc 1 0 0 2 0 3 1

Bilf+pass 23 (40) 11 (11) 3 (3) 1 (0) 0 38 10

Uvr 2 0 1 0 0 3 1

Summa 250 (34) 53 (21) 58 (5) 15 (1) 5 381 100

Cyklister som skadats i kollisionsolyckor inlades i'
4'% av fallen, cyklister i singelolyckor i 20%, gång-
trafikanter påkörda av bil i 62% och bilpassagerare
i 40%. I 78 Fall (20%) fick den skadade kvarstanna
på sjukhus i över ett dygn. TJUgo patienter ( %) kvar-
låg i Över en vecka och fem (1%) i över en månad
(tabell 5).

Vårdtiden för de inlagda var i genomsnitt längre för
de oskyddade trafikantkategorierna; Fotgängare, cyk-
lister och mopedister än För bilpassagerare(tabell 5).

VTI MEDDELANDE 433



Andelen av totalantalet skadade av olika kategorier
som kvarlåg på sjukhus kortare eller längre tid efter
olyckan var genomgående störst för fotgängare (fig.5)
Andelen av de inlagda av oiika trafikantkategorier,
som kvarlåg i över en vecka, var störst för fotgängare
(32%), medan denna procentandel för mopedister var
23%, cyklister 8% och bilpassagerare 7%.

Andel kvarliggande

få å .: fotgäng.

50 __ X: cyklist

aa l\\\\\\1\ D: mopedist

x \ D= m1f+
' 30 '_ :EEÄ\ \\ pass.

_20 _ \\ \\\

 

10

L.
.L l l l

0 1 7 30 dag nr

Figur 5\ Andelen i trafikolyckor i Göteborg skagade

barn av olika trafikantkategorier som kvarlag pa

sjukhus kortare eller längre tid efter olyckan
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4.4 Skadelokalisation

 

Skadorna var generellt sett oftast lokaliserade till
huvudet (skalle + ansiktg, i genomsnitt 42% (tabellé).
Andelen skall- och ansiktsskador var dock lägre för
mopedister och motorcyklister (ca 19%) (tabell 7).
Dessa hade i gengäld en högre andel extremitetsskador
(74%). Tre fjärdedelar av de svårast skadade (vård-
tid över en vecka) hade extremitetsfrakturer. Fyra av
dessa hade allvarliga skallskador (AISZIB).

Tabell 6. Antal och lokalisation för skador hos 381 trafikskadade

barn i Göteborg 1983*

  

 

Skadad kroppsdel Antal skador Andel skador (%)

Skalle 107 20,5

Ansikte 113 21,7 1

Hals 1 0,2

Bål, övre del 16 3,1

Bål, nedre del 19 3,6

Uvre extr. 128 24,6

Nedre extr. 137 26,3

Sunne 521 100,0

 

* Anm. Endast den svåraste skadan i varje kronpsdel är medtagen
i denna tabell.

 

.Tabell 7, Antal och lokalisation för skador av alla svårighets-
grader vid olika olyckstyper hos 381 trafikskadade barn i Göteborg

 

 

 

 

1983 *

Skadad kroppsdel 0lyckstyp** Summa*

F CS Ck M 8 Antal %

Skalle 11 44 18 7 18 98 19,9

Ansikte 11 69 7 9 10 106 21,5

Hals 0 0 0 0 1 1 0,2

Bål, övre del 1 9 1 2 3 16 3,3

Bål, nedre del 2 6 1 3 4 16 3,3

Övre extr. 8 74 15 19 8 124 25,2

Nedre extr. 20 52 15 41 3 131 26,6

Summa* 53 254 57 81 47 492 100,0

* Anm Endast den allvarligaste skadan i varje kr0ppsdel är med-
tagen i denna tabell.

** F = fotgängare - bil
Cs= cykel - singel
Ck: cykel - kollision
M = moped + motorcykel

B = bilförare + passagerare
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De allvarligaste skadorna (AISZ 3) var lokaliserade

enbart till huvud och extremiteter (tabell 8). Endast
en livshotande skada noterades. Denna var en skall-

fraktur av AIS-grad 4 hos en två-årig pojke som skada-

des som bilpassagerare i en singelolycka på landsväg

då bilen voltade. Han befann sig i baksätet och var

sannolikt ej fastspänd. Pojken vårdades på sjukhus i
nio dagar.

0

Tabell 8. Antal och lokalisation för allvarliga skador (AISZ 3)
vid olika olyckstyper hos 381 trafikskadade barn i Göteborg 1983*

 

 

 

Skadad kroppsdel Olyckstyp** Summa*

r cs Ck M 8 Antal %

Skalle 3 U 0 0 1 4 15

Ansikte 0 0 0 O 0 0

Hals O 0 0 D U 0

Bål, övre del 0 0 0 0 0 0

Bål, nedre del 0 0 D 0 0 D

Övre extr. 1 8 1 O 0 10 37

Nedre extr. 7 0 3 3 0 13 48

Summa* 11 8 a 3 1 2; 10e

 

* Anm. Endast den allvarligaste skadan i varje kroppsdel är med-

tagen i denna tabell.

**

fotgängare - bil
cykel - singel

cykel - kollision

moped + motorcykel
bilförare + passagerare

Cs
Ck
M
8

Merparten (23/27) av de allvarliga skadorna (A15 23)
var lokaliserade till extremiteterna. Allvarliga ska-
dor i övre extremiteten noterades oftast (8/10) hos
cyklister i singelolyckor. Cyklisterna i dessa olyckor
erhöll i sju av nio fall frakturer på underarmen. All-
varliga skador noterades oftast i nedre extremiteten
hos gångtrafikanter som blivit påkörda av bil (7/13).
Härav var tre femurfrakturer, tre underbensfrakturer
och en fotledsfraktur.

Ett till två år efter olyckan förelåg hos ett barn en
radialispares som komplikation till en överarmsfraktur.
Hos ett annat barn förelåg nedsatt rörlighet i armen
till följd av en fraktur nära axelleden. Hos ett barn
förelåg knäinstabilitet och hos nio barn, med frakturer
i nedre extremiteterna, mindre benlängdsskillnader och
i något fall nedsatt rörlighet i fotleden.
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5. DISKUSSION

Andelen trafikskadade av totalantalet barn (11 170)
som införts eller sökt vid barnkirurgiska klinikens
akutmottagning 1983 var 3,4%. Antalet "svårt" skadade
(sjukhusvårdade) barn var 131 (34%).

Totalantalet trafikskadade barn per år i Göteborg lik-
som andelen trafikskadade bland barnolycksfall har
tidigare varit högre. Andelen skadade i olyckor med
fordon i en studie av barnolycksfall i Göteborg 1975-

1976 var ca 10% (2).En stor del av dessa (ca 20%) var
ej vägtrafikolyckor. I en studie av frakturer hos barn
i Malmö 1975-79 var andelen orsakade av trafikolyckor
ca 12% (15). Enligt officiell statistik nar det skett
en minskning av antalet skadade barn i trafikolyckor
framför allt i de yngsta åldrarna 0-6 år (16)( I Göte-
borg har under senaste tioårsperioden noterats en
gynnsam olycksutveckling, som har varit mer positiv än
för landet i övrigt (5). Detta kan vara ett uttryck
för en förbättrad trafiksäkerhet under de senaste åren,
och/eller att förekomsten av vissa olyckstyper har
minskat. Ett faktum som stöder hypotesen om en för-
bättrad generell trafiksäkerhet i Göteborg är det låga
antalet cyklande barn som skadats i kollision med bil
trots den kraftiga ökningen av cykeltrafiken under de
senaste åren. Endast 21 cyklande barn skadades vid
kollision med bil. Av dessa olyckor var 6 kända av po-
lis, vilket utgjorde knappt en tredjedel av de polis-
rapporterade cykelolyckorna bland barn. Enligt enkät-
studien skedde ingen kollisionsolycka på väg eller
gata utan cykelbana. Enligt officiell olycksstatistik
sker i Sverige minst två tredjedelar av cykelolyckorna
vid sammanstötningar med bilar i korsningar. Denna
olyckstyp är ännu vanligare inom tättbebyggt område(16L

Antalet skadade mopedister har minskat kraftigt i Göte-
borg liksom i övriga landetsannolikt till följd av
minskad mopedtrafik. Enligt barnolycksfallsstudien (2)
skadades 237 mopedister under ett år 1975-76. Under
1983 skadades 51 i Göteborg vilket är en minskning
med 7 %. Antalet påkörda gångtrafikanter har emellertid
ej minskat i samma grad och gångtrafikanter utgör den
mest skadedrabbade trafikantkategorin bland barnolycks_

fall.

En stor andel av barnolyckorna i trafik ger inte vård-
krävande skador. I Trafiksäkerhetsverkets intervju-
undersökning av barn i åldern 7-15 år, som skadats i
trafikolyckor behövde endast ca en fjärdedel uppsöka
vårdinrättning (4). Andelen av dessa olyckor som kom
till polisens kännedom var sannolikt mycket liten. I
vårt material hade polisen rapporterat om olyckan i
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40% av fallen. Bland barn under 10 års ålder var dock
endast % av olyckorna polisrapporterade.

Vår undersökning visar att merparten av de barn som er-
håller sjukvård på grund av skador vid trafikolyckor i
stadstrafik är lindrigt skadade. Två tredjedelar av de
skadade kunde lämna sjukhuset samma dag efter behand-
ling på akutmottagningen (tabell 5). I endast 5% av
fallen föranledde skadorna vård på sjukhus i över en
vecka. Detta torde vara ett uttryck för barnens rela-
tivt goda tolerans för trauma i förhållande till vuxna.
En jämförelse kan göras för gruppen gångtrafikanter
påkörda av bil. I ett material av vuxna, som under
1975 vårdats vid ortopedisk-kirurgiska kliniken II,
Sahlgrenska sjukhuset, efter sådana olyckor, var så-
lunda mortaliteten % och medianvårdtiden 2 månader
(17). I ett oselekterat vuxenmaterial vid denna olycks-
typ från 1977-78 var mortaliteten 6% (18).

En större skadetolerans hos barn jämfört med vuxna har
också noterats i tidigare studier (13) och särskilda
skadevärderingsskalor har utarbetats för patienter med
multipla skador i vilka hänsyn tas till den skadades
ålder (19,20).

Nästan två tredjedelar (62%) av de skadade i denna
studie var cyklister och av dessa skadades tre fjärde-
delar i singelolyckor. Den högsta frekvensen singel-
olyckor noterades i åldersgruppen 4-6 år. En stor del
av dessa olyckor var omkullkörningar under inlärning
och lek och olyckan ledde i mindre än en tredjedel av
fallen till inläggning på sjukhus.

Skallskador noterades i 44% hos cyklister i singel-
olyckor (tabell 7). Hjälm användes bara i 3% av fallen
och endast av en cyklist i åldern 10 år eller äldre.
En värdering av hjälmens skyddseffekt är därför svår
att görag En betydande andel av huvudskadorna torde
dock ha kunnat lindras eller förhindras om hjälm hade
använts särskilt i de yngre åldersgrupperna.

Andelen svårt skadade mopedister var litenç Endast tre
( %) fick kvarstanna på sjukhus i över en vecka
(tabell 5). Skyddshjälmen har med stor sannolikhet bi-
dragit till den relativt låga andelen huvudskador för
denna trafikantkategori. Förekomsten av huvudskador
hos mopedister var ungefär hälften så stor ( ca 20%)
som i totalmaterialet (tabell 7)( Nutidens cyklar möj-
liggör i många fall samma hastigheter som vid moped-
åkning och en ökad hjälmanvändning bör sålunda rekom-
menderas för cyklister med utgångspunkt från resulta-
ten i denna studie.
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Endast ett skadat barn var förare av bil och endast ett
barn var förare av motorcykel. Barn tycks sålunda inte
ha för vana att köra olovligt i Göteborg eller också
kör de i dessa fall så försiktigt att de ej skadas all-
varligt,

En relativ riskökning har under senaste åren noterats
för barn i bil i relation till vuxna (16). Detta kan
bero på att säkerheten för vuxna i bil har ökat (16).
Antalet bilåkande skadade barn var 38 (10%) i denna
studie. Fyrtio procentav dessa fick kvarstanna på sjuk-
hus men endast fyra (11%) fick kvarstanna i över ett
dygn. Endast ett barn hade över en veckas vårdtid för
en svår skallskada (AIS:4) efter en singelolycka på
landsväg. Detta barn kunde dock utskrivas från sjuk-
huset efter nio dagarc

Även om risken för svåra skador för barn i bil före-
faller liten i vårt material borde säkerheten kunna
höjas ytterligare och svåra skador sannolikt förhind-
ras i många fall om barnet sitter fastspänt. Vid bil-
olyckorna hade i denna studie bälte använts i fyra
fall, barnstol i ett och barnvagnsinsats i ett fall,
medan det i fem fall var oklart om säkerhetsutrustning
hade använts. Sju av 38 hade färdats i framsätet. Av
dessa var fem över tio år. I minst 27 fall (7 %) hade
säkerhetsutrustning således ej använts. Det finns inga
studier som visat att olyckor vid vilka enbart bälte
använts ger fler eller svårare skador än olyckor där
bälte använts i kombination med barnkudde. Det före-
faller därför rimligt att propagera för användning av
vanliga säkerhetsbälten också för de mindre barnen i
baksätet som vuxit ur barnstolen, även om "barnkudde"
saknas och bälte i kombination med "barnkudde" kan
vara ännu säkrare. Det avgörande torde vara att barnet

sitter fastspänt på något sätt.

Påkörda gångtrafikanter får i regel skador på flera
kroppsdelar. Över hälften av barnen som hade påkörts
av bil i denna studie hade frakturer på nedre extre-
miteten. Detta är i god överensstämmelse med andra
studier (21). Risk för bestående men finns vid dessa
skador. En sådan risk torde föreligga för någon prou
cent av totalantalet skadade i denna studie, men detta
kräver ytterligare en tids uppföljning för att besva-
ras. Som jämförelse kan noteras att bestående men
3-4 år efter olyckan förekom i nästan hälften av fal-
len hos vuxna gångtrafikanter som hade blivit påkörda
av bil 1 ovan nämnda studie (18). Marcus m fl noterade
bestående besvär 3-6 år efter olyckan hos en tredjedel
av svårt skadade barn varav de flesta (26/34) var på-
körda gångtrafikanter (21).
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Av de trafikskadade som registrerades vid sjukhusen i
Göteborg 1983 utgjorde barn under 16 år ca 2 %. Detta
är något högre än befolkningsandelen 16%. Vid bedöm-
ning av risken att råka ut för och att skadas i en
trafikolycka måste hänsyn tas till flera olycksfaktorer
såsom t ex exposition, ålder, trafikantkategori,
olyckstyp och skyddsutrustning. Barnets ålder bestäm-
mer i vissa avseenden dess uppträdande.i trafiken. I
denna studie har de skadade indelats i spädbarn( <1 år)
och i treårsklasser över ett-års åldern. Detta motsva-
rar på ett sätt barnens utvecklingsstadier och aktivi-
tetsmönster. Barn mellan 1 och 3 år (småbarn) kan i
regel gå men har ännu ej lärt sig cykla. De har vuxit
ur barnvagnsinsatsen men kan oftast sitta i barnstol i
bilen. Barn mellan 4 och 6 år (daghems- och förskole-
barn) har i regel lärt sig cykla och börjar växa ur
barnstolen. Barn mellan 7 och 9 år går i skolans låg-
stadium, 10-12-åringarna i mellanstadiet och 13-15-
åringarna i högstadiet.

En stor del av olyckorna (85%) inträffade på fritid
efter skolans slut och relativt sällan (mindre än 1 %)
på väg till eller ifrån skolan (tabell 2)c En liknande
fördeang noterades i Trafiksäkerhetsverkets under-
sökning (4). Tidigare studier har också visat att barn
förflyttar sig till olika former av idrotts- och hobby-
aktiviteter i 5-10 gånger så stor omfattning som vuxna
och att barnets förflyttningar till och från skolan
endast utgör en tredjedel av barnens totala antal för-
flyttningar i trafik (22). Det är viktigt att notera
att barnens förflyttningar på fritid efter skolan i
regel sammanfaller i tiden med den mest intensiva
perioden för biltrafik och att målet för barnens för-
flyttningar vid dessa tillfällen ej alltid är detsamma
varje gång (22). Här torde finnas möjligheter att öka
barnens säkerhet i trafiken ytterligarec

Information som erhållits genom intervju-undersökning-
ar utgör ett värdefullt komplement till officiell
trafikolycksstatistik. Platser med hög olycksrisk kan
avslöjas innan någon olycka inträffat. Tio års offi-Ö
ciell trafikolycksstatistik har i tidigare studier gett
sämre planeringsunderlag än barnens egna risk- och
olycksbeskrivningar i intervjuer (22). Den upplevda
olycksrisken i trafiken är dock sannolikt olika för

,barnet och den vuxna vilket kan ge en felaktig inrikt-
ning av trafiksäkerhetsåtgärder.

Barn kan läras att uppträda tillförlitligt i trafik--
åtminstone i teorin. Samordnade insatser från daghem,
skola och barnhälsovård med teoretiska genomgångar
kompletterade med praktiska övningar med föräldrar har
också visat sig förbättra barnens beteende i trafik(23l
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Dock får vi övriga trafikanter ta på oss största ansva-
ret för barnens säkerhet i trafiken. Även tränade barn
är barn i trafik.

För att förstå de orsakssammanhang som föregår en
olyckshändelse måste vi som vårdar den skadade försöka
nå över gränsen för vad som hittills har varit vår
huvudsakliga uppgift - att bota och lindra. På andra
sidan om denna gräns kan vi tillsammans med andra som
har ansvar för människors säkerhet eliminera eller re-
ducera risken för olyckor och skador. Den olycksdrab-
bade människan kommer likväl att utgöra den viktigaste
drivkraften i detta arbete.

6. SLUTSATSER

Barn utgjorde 20% av antalet trafikskadade i Göteborg
1983 vilket är % mer än befolkningsandelenc Under
mindre än ett decennium förefaller de trafikskadades
andel av barnolycksfallen ha reducerats kraftigt. För
vissa kategorier med upp till 5 %r

Antalet trafikskadade barn.med allvarliga skador har
minskat i samma omfattning som totalantalet.

Den gynnsamma olycksutvecklingen i Göteborg för fler-
talet barn i trafik är sannolikt delvis ett resultat
av omfattande trafiksäkerhetsåtgärder under 70-talet.

En minskad mopedtrafik har också bidragit till den
gynnsamma olycksutvecklingen.

Andelen allvarligt skadade barn är liten. Ca 5% har
vårdats mer än en vecka.

En dominerande andel av barnolyckor i trafik inträf-
far efter skoltid, då barnet är på väg till eller
ifrån någon fritidsaktivitet.

Nästan två tredjedelar av trafikskadade barn är cyk-
listert Cykelhjälm användes i alltför liten omfattningç

Barnens säkerhet i bil är god men kan förbättras genom
att alltid låta barnen vara fastspända.

Barn som påkörts av bil utgör mindre än en tiondel av
totalantalet trafikskadade barn men denna olyckstyp
leder i regel till de svåraste skadorna.

Risken för allvarliga och dödliga skador hos barn till
följd av trafik är fortfarande betydande men trafik-
säkerheten kan sannolikt höjas ytterligare genomolycksu
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orevegtion och skadereducerande åtgärder. Hälso- och
Sjukvarden har möjlighet_och även skyldighet att del-
taga i detta förebyggande arbete.
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INVALIDITET HOS PÅKÖRDA GÅNGTRAFIKANTER

Olle Bunketorp
Göteborgs Universitet, Ort0pedisk-kirurgiska kliniken
Östra sjukhuset
416 85 Göteborg

REFERAT

I denna artikel presenteras delresultat från en prospektiv studie
av vuxna individer i bil-fotgängarkollisioner. Olyckorna in-
träffade i Göteborg under tiden 1977-78 då personskadedata pri-
märt dokumenterades. En efterundersökning gencmfördes 3 - 4 år
efter skadetillfället. I artikeln redovisas bestående besvär
efter dessa olycksfall, särskilt vad gäller skador på huvudet och
halsryggen samt nedre extremiteterna. Stötfångarnivåns betydelse
i dessa avseenden har särskilt undersökts.

INLEDNING

En gångtrafikant som blir påkörd av en bil får i regel multipla
skador i olika kroppsdelar. Huvudskador och skador på nedre
extrerm'.teterna dominerar antalsmässigt. Skallskador kan vara
kritiska och dessa utgör det största hotet not överlevnad. Skador
på nedre extremiteterna är nästanaldrig livshotande men de kan
leda till lång sjukhusvård och orsaka nedsatt gångförmåga mder
ansenlig tid. I flera fall ger benskadorna bestående rörelse-
hinder.

Tidigare studier av bil-fotgängarkollisioner har visat att en
lägre stötfångarnivå än nutidens standard (45-50 cm över narken)
och en låg frontkontur skulle kunna rekommenderas för att minska
risken för allvarliga skador på nedre extremiteten och bäckenet
(3,4,18). En låg frontkontur anses också minska risken för skador
i bröst- och bukorgan hos barn . En sänkning av frontkonturen har
emellertid ansetts kunna medföra en ökad risk för skallskador på
grund av en förändrad kastbana hos den påkördes kropp under
kollisionens senare skede (13,15). Därför har andra lösningar
eftersträvats som möjliggör att den standardiserade stötfångar-
höjden bevaras. Dessa lösningar inkluderar förändringar i både
formen och styvheten hos fordons fronten.

I en akademisk avhandling från 1983 analyserades skademeka-
nismerna vid bilfrontens islag not en påkörd fotgängares ben (7) .
Resultaten grundade sig på en serie experimentella undersökningar
på benpreparat och en klinisk undersökning av ett relativt litet
antal (34 st) verkliga olycksfall bland vuxna som behandlats i
sluten vård påOrtopedklinik efter trafikolyckor under 1975 - 76.
Avhandlingen har sammanfattats i VTI:s meddelande 387 (9) .
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I den kliniska undersökningen noterade-s skador i huvud oda hals-v

region i 59% av olycksfallen. Huvudet skaades i rel av slag
t notorhuven, flyglarnas övre del , vindrutan eller vindrutans
omgivning . Stötfångamivån och frontens lutning påverkade inte
förekansten av huvudskador i swdiwe .

(främre delen, av karosasdelar fram-
för. rutan och vitestolparna) åst de allvarligaste huvud-
skadorna. Fallet mat gatan efter. kollisionen gav också huvud-
skador, men dessa var av mindre svårighetsgrad. Någon närmare
efterundersökning gencmfördes ej av huvud- och halsryggskadorna i
den studien.

Frakturer och ledbands skador i nedre extremiteten noterades i 30
av olyckorna (88%). I 29 av dessa orsakades skadorna av fordonet
och i 28 olycksfall var skadorna lokaliserade till eller nedan
knälederna. Stötfångaren orsakade merparten av dessa skador.
Frontkanten åstadkcm skador i höften och låret. Frakturer på lår-
bensskaftet och höftleden noterades i 4 fall. I 2 eller 3 olyckor

kan notorhuvskanten ha givit skador i knäleden

Tjugotvå patienter med skador i nedre extremiteterna undersöktes
l - 3 år efter olyckan när alla frakturerna hade Av dessa
hade 17 skador som var orsakade av fordons fronten. Gångförmågan
hos dessa uppskattades i förhållande tillförmågan före olyckan .
Försämrad gångförmågan föreföll vara korrelerad ned stötfångar-
nivåer vid eller över 40 cm från marken. Kollisionshastigheten
tycktes ha mindre inverkan på gångförmågan vid denna tidpunkt .
Sju patienter hade försämrad gångförmåga orsakad av en lmäskada.
Hos 6 av dessa var lmäskadan orsakad av stötfångare vid eller
över 40 cm: 3 'Iio patienter hade nedsatt gångförmåga be-
roende på skador i andra delar av benet. Stötfångarnivån var vid
eller över 40 cm:s nivån i 7 av dessa fall.

Slutsatserna från avhandlingsarbetet ger stöd för rekomenda-
tionerna an en stötfångarnivå för att minska risken för in-
validiserande benskador. Emellertid grundas studien bl a på ett
litet och selekterat material av relativt svårt skadade gång-
trafikanter. En prospektiv studie av påkörda gångtrafikanter från
1977 - 1980 har därför gencmförts för att värdera hela skade-
;problanatiken i ett osele-kterat vuxen-material och närmare utröna
vad fordons formen betyder för skadornas typ och konsekvenser .

SYFTE

Ändamålet med ifrågavarande studie var att undersöka skade-
mönstret hos påkörda gångtrafikanter i vuxen ålder. Vidare att
relatera risken för huvud- och halsryggskador samt graden av be-
stående gånghandikapp till stötfångarens nivå över marken.
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MATERIAL (II-I METOD

Undersökningen omfattar de första hundra patienterna som vårdats
på sjukhuset a skador vid bil-fotgängarolyckor i
Göteborg under perioden 1977-07 - 1978-04. Såväl patienter med
"lindriga" skador d v 5 ej 'za-agda på sjukhuset, som patienter
med "svåra" skador (inlagda) och dödade ingår.

Skadornas svårighetsgrad angavs med AIS-skalan (1) (Tabell I).

Tabell I. Skadeklassifikation enligt AIS-systenet, 1980-års upp-
laga.

AIS-kod Skadans svårighetsgrad

Lindrig
Måttlig
Allvarlig (ej livshotarxie)
Svår (livshotande men med trolig överlevnad)
Kritisk (osäker överlevnad)
Maximal (går ej att överleva)O

L
D
J
Ä
U
J
N
H

Vid multipla skador angavs traumats svårighetsgrad med ISS-skalan
(5) . ISS-talet är summan av kvadraterna för AIS-talen för de tre
svåraste skadorna i olika krcppsregioner.

Uppgifterna cm personskadorna grundar sig på klinisk undersökning
i anslutning till olyckshändelsen inom två veckor i 51 fall. I
övriga fall ligger patientens ordinarie journal och/eller obduk-
tionsprotokoll till grund ñjr bedömningen.

Polismyndighetens statistikuppgifter angående vägtrafikolycka och
trafilqnålsantechuingar har utnyttjats för av olycksor-
sak och kollisionsförloPp i de fall där olyckan varit känd av
polis (66 stycken). I 18 fall har fordonsförare och/eller vittnen
intervjuats :red frågeformulär och/eller telefon i anslutning till
olyckan och därvid läxmat en skiss av kollisionsfo'rloppet och
markerat eventuella närken på fordonet som uppstått vid kolli-
sionen. I enstaka fall har fordonet eller foto av detsamma under-
sökts i direkt anslutning till olyckan.

Fordonsfronten och notorhuvens-flyglarnas utformning har beräk-
nats fotografiskt och ur katalogdata (26,25,l9). Pänsyn till
kroppslängd har tagits för att beräkna relativa nivåerna över
marken hos frontdetaljer på fordonet som kommit i beröring med
den skadades nedre extremiteter.
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REQHHET

Olycksplatsen kunde lokaliseras i 80% av fallen (Tabell II).

Tabell II . Den påkördes färdVäg

  

Färdväg %

På eller < 2 m från övergångsställe 37
2-10 m från övergångsställe 7
> 10 m från övergångsställe 4
_i_ korsning utan övergångsställe 10
Över väg utan övergångsställe 16
Gångbana, trottoar, P-plats etc 5
Utmed väg utan gångbana l
Okänd 20

100

Nästan hälften (44%) av olyckorna inträffade inom 10 meter från
övergångsställe. I 41% av olycksfallen var övergångsstället sig-
nalreglerat och i 8 fall gick den påkörde not rött ljus.

Hastigheten före inbrcmsningen och kollisionshastigheten kunde
beräknas ur brcmssträckan och Vittnesuppgifter i över två tredje-
delar av fallen (Fig. 1) . Medianhastigheten i kollisionsögon-
blicket låg i intervallet 20 - 30 krm/tim.

    

Antal

---- = före inbroms-

ning

20 < --- = i kollisions-

F" "'| ögonblicket

i I

10 . L.. .1 ,
,____L_ L--.

t ' ' 5 h-tg Hastighet (km/tim)

 

10 20 50 40 50 60 70

Fig.1 Hastighet före inbromsning och i kollisionsögonblicket.
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Bilföraren var manlig i 61 fall, kvinnlig i 11 fall odh av okänt
kön i 28 fall. Förarnas åldersfördelning hade ett maximum i 20-25
årsintervallet (Fig. 2).

.Antal/årsklass

 

 

 

 

 

   

2 20
'-l * "7

15
3 25F.
2 .

1 < 224

20 -_234-

<18 '122530 40 50 6065 Ålder"
18-20 .

Fig.2 Förarnas åldersfördelning

Åldersfördelningen hos de skadade var relativt jämn med en viss
övervikt i åldersklasserna 65 - 75 år (Fig.3). Denna dominans var
tydligare för "svårt skadade" och dödade . 49 av de skadade oda
dåküb'wnrkwüumm.

Antal --_-= alla skadade

301 ..-_-z "svårt" ska-

dade och dödade

    

   

 

 

20.

10. l dl

. a'"1 i 2......
'-" i

---F n : L_J
L--.

å Q : : 4 Ålder

  

Fig.3 Skadades odh dödades åldersfördelning
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Sex gångtrafikanter avled cmedelbart eller incm en månad till.
följd av skador olyckan. I ett fall avled den skadade till
följd av lyckshändelsen bidragit".

 

I ärtiofjøra fall blev den rde "sa - i: 2" skadad: vårdas på
sjukhus överlevde. I 49- fall :n 'rde 'med "lind-
riga" skador san. inte krävde inläggning på. sjukhus.

I regel var skadorna nultipla. I sjuttioåtta fall fick den på-
körde 3 el ler flera skador.

Vid en undersökning 3 - 4 år efter olyckshändelsen deltog 42 av
de skadade . Här-vid undersöktes förekcxnst av skada i odu
sena besvär från olika kr0ppsregioner (Tabell III).

Tabell III skadelokalisation i 100 fall och förekomst av

besvär 3 - 4 år efter olyckshändelsen i 42. fall.

 

KrOppsregion Antal med Antal med Antal med
primär skada sena besvär ej
(av 100) (av42) (%av42) diagnosti-

cerade
skador

Huvud 62 9 21 .4 O
Halsr'ygg 7 5 11 .9 4
Bål 15 3 7 .l l
Ovre. extremiteter 26 12 28.6 3
Nedre extremiteter 56 27 64.3 3

 

Huvudskador av alla svårighetsgrader noterades medan lindriga
skador (AIS = 1) från andra krcappsregioner uteslöts. I elva fall
vid uppföljningen förean besvär som var orsakade av
odiagnosticerade skador .

Huvudskador (även lindriga) noterades hos 62% av de skadade .
'Skador på. nedre extraniteterna ñjrekcm i 56% .

I en tredejedel av fallen översteg ISS-talet för traumats svårig-
hetsgrad tio enheter (Tabell IV).
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Tabell IV. ISS-fördelning (5)

  

ISS-klass Antal (=%)

0-5 39

6-10 27

11-15 18

16-20 I 7

21-25 2

26-30 1

> 30 6

100

Förekomst av primär huvudskada kunde relateras till statisk stöt-
fångarnivå i 24 fall (Tabell V). Inget samband tycks föreligga
mellan risk för huvudskador och stötfångarnivå i detta naterial .

Tabell V. Statisk stötfångarnivå och förekomst av huvud-
skada i 24 fall.

  

Huvudskada Stötfångarnivå över marken
< 40 cm 2 40 (In

Nej 2 8 10
Ja 3 11 14

5 17 24

Sena besvär från nedre extreniteterna dominerade och förekcm i

64% av fallen vid uppföljningen (Tabell III). Dessa besvär var
oftast lokaliserade till knäleder'na (Tabell VI).

Tabell VI. Løkalisation av sena besvär från nedre extreniteternas

delar hos 42 individer 3 - 4 år efter olyckshändelsen

 

Kroppsdel Antal med

sena besvär %

I-bft 6 14

Lår i 7 16

Knä 18 43

Underben 10 24

Fotled 10 24

Fot 3 7

 

För de 18 individerna med knäbesvär efter olyckan hade i 16 fall
knäskadan diagnosticerats vid olyckstillfället.
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I tjugotre fall kunde stötfångarens statiska nivå över nerken
relateras till förekansten av vid 3 - 4. års uppfölj-
ningen (Tabell VII).

ll VII. Statisk stötfångarnivå och.. rekonst av svär hos
23 skadade 3 - 4 år efter olyckan.

Stötfångarnivå över marken
< 40 cm i 40 cm

  

Nej 1 11 12

Ja 4 7 11

5' 18 23

Det förefaller i detta material som an en stötfångarnivå under 40
cm skulle vara korrelerad ned en ökad risk för knäbesvär. Dock
är skillnaden ej statistiskt signifikant. En sådan skillnad kan
till en del förklaras av hastighetsskillnader i grupperna. För
gruppen utan knäbesvär var kollisionshastigheten sannolikt mindre
än 20 km/tim i sex av de elva olycksfallen ned stötfångare vid
eller över 40 an För gruppen ned Jmäbesvär var kollisions-
hastigheten sannolikt högre än 20 km/tim i tre av de fyra olycks-
fallen ned stötfångare under 40 cm nivån.

Sambandet mellan gångsvårigheter hos de ned knäbesvär 3 - 4 år
efter olyckan och stötfångarnivån antyder ett cmv'a'nt förhållande
(Tabell VIII). Det tycks föreligga en tendens till större gång-
svårigheter efter knäskador orsakade av stötfångare på nivåer vid
eller över 40 cm än vid lägre stötfångarnivåer. Skillnaden är ej
heller här statistiskt signifikant.

Tabell VIII. Statisk stötfångarnivå och gångsvårigheter hos 11
individer ned knäbesvär 3 - 4 år efter olyckan.

  

Gångsvårigheter Stötfångamivå över marken
< 40 cm 2 40 cm

Mirüre 2 2 4
'Mer 2_ 5 7

4 7 11

DISKUSSION

'Dotalantalet trafikolyckor i Göteborg minskade ned ungefär 30%
under perioden 1971 till 1980, huvudsakligen som ett resultat av
förbättrade vägar och trafikregleringar (6) . Trots detta har det
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årliga antalet skadade fotgängare varit ganska konstant under
denna period. Antalet skadade fotgängare i Göteborg under
70-talet var större antalet lindrigt skadade. Äldre fotgängare
löpte större risk att bli de eller svårt skadade yngre .
Vård-tiden på sjukhus var för tgängare för någon

untag för . för
förttrad »erhet sialreglera övergångs-
ställen, refuger etc) sålunda ej haft tillräcklig effekt .
Liknande iakttagelser har också rapporterats från annat håll
(16).

 

I Göteborg har under de sista åren antalet skadade fotgängare i
:Göteborg utgjort ungefär20% av totalantalet skadade trafikanter'
(8). Nästan hälften av de trafikdödade under 70-talet var fot-
gängare . Kostnaden för skadade fotgängare utgjorde 80% av totala
sjukvårdskostnaden för samtliga trafikskadade enligt en studie av
vägtrafikolyckor under två perioder 1979. Mer än 60% av dessa
fotgängare skadades i kollision ned bil (8) .

Extrapolering från den offentliga statistiken (22,23) Ired oför-
ändrad olycksutveckling Visar att antalet dödade och svårt
skadade i bil-fotgängarolyckor i Göteborg kommer att uppgå till
ungefär 1200 under den närmaste lO-årsperioden. Under samma
period komer antalet dödade och svårt skadade fotgängare i
Sverige att uppgå till ungefär 10 000.

Dessa siffror motiverar fortsatta ansträngningar att minska
risken för bil-fotgängarolyckor . Detta olycksförebyggande arbete
bör kombineras ned andra medel för ökad säkerhet för denna trafi-
kantkategori. Ett av nålen för den intensifierade forskningen cm
förbättrad säkerhet för fotgängare under de sista 10 åren har
varit att minska bilfrontens aggressivitet.

Genom att reducera och fördela stötkrafterna vid en kollision lan

skaderisken minskas. Dessa huvudprinciper ñr skadereduktion an-
gavs första gången av Hugh De Haven 14942 (10) med utgångspunkt
från hans egna erfarenheter av en flygkrasch under första världs-
kriget. Sanna principer underströks bl a av Wakeland 1.962 (27)
och William Haddon Jr (12). Wakeland föreslog dessutom att bil-
designers skulle "kölhalas" över sitt alster innan det sattes i
produktion (2). på 50-talet påtalades i Sverige. av bl a
Sjövall och 'Ihureborn sanbandet mellan fordonsutformningen od'1
skadornas typ och svårighetsgrad hos en påkörd gångtrafikant
(20,24). Sjövall presenterade även en fordonskonstruktion ned en
jämn och rundad profil och en mjukare "fotgängarstötfångare"
täckande den ordinarie stötfångaren (21). På 60-talet gjordes
också anatomiska studier i kollisionsfo'rsök av Moberg och 'Ihoren
för att reducera stötfångarnas "aggressivitet" (17) .

Efter denna tidpunkt har ganska ringa intresse visats från bil-
tillverkarnas sida för fotgängarsäkerhet fram till slutet på 70 -
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talet. Andra krav har påverkat fordonsfrontens utformning. Den
numera vanligaste stötfångarnivån 45 - 50 cm är resultatet av
säkerhetsföreskrifter för fordon vid bllisionsprovning, fordon

och mellan fordon och tex avbärarräcken utxred vägar
(1:1, l4) . Ebtgängarsäkerhet nes överhuvud et ej i ssa

föreskrifter .

 

Denna studie visar att medianhastigheten i stadstrafik vid bil--
fotgängarkollisioner är under 30 km/tim. Nbrtaliteten var ändå
minst 6% i detta material vilket till stor del sannolikt beror på
hög ålder. Fan av de sex som avled var över 60 år. Skadorna var
multipla i samtliga dessa fall och hos tre förelåg en skallskada
med AIS-värdet högre än 3. Över hälften av de påkörda ådrog sig
skador i huvudet och nedre extremiteterna.

Bestående besvär efter olyckan var oftast lokaliserade till nedre
extremiteten. Detta förekom i 27% av samtliga skadade och i
nästan 2/3 av fallen ned sena besvär (Tabell III). Besvär från
knäregionen var vanligast och noterades i 18 fall av 42 vid
efterundersökningen (Tabell VI). Hos 38 av de 42 efterunder-
sökta (90%) förekom besvär från någondera av regionerna knä,
underben och fotled (Tabell VI) . I över hälften av fallen (19/36)
förorsakade dessa besvär en nedsättning av gångförmågan som ej
kan karakteriseras som bagatellartad. I sex fall förelåg stora
dagliga besvär som ofta hindrade normal aktivitet.

I denna studie av vuxna påkörda gångtrafikanter förefaller det
inte som cm stötfångarens nivå relaterad till risken för
skallskada. Att utröna kollisionsförloppet och skademekanismerna
är dock vanskligt och for att kunna uttala sig an detta samband
måste även hänsyn tagas till teoretiska och experimentella
studier.

Risken för halsryggskador är relativt liten, endast 7-10 %
(Tabell III). Dock är denna diagnos svår att ställa i det akuta
skedet och bland de 42 efterundersökta hade 5 kvarstående besvär
från halsryggen. Hos fyra av dessa hade halsryggskadan ej diag-
nosticerats

[Det fårefaller inte heller möjligt 'att ur denna studie draga
slutsatser om sambandet mellan stötfångarnivån och risken för
knäskador eller bestående gångsvårigheter. I detta naterial var
emellertid antalet fordon med stötfångare under 40 cm nivån få.
Endast 9 av 66 fordon hade sådan "låg" stötfångarnivå. Av dessa
ingick endast 5 i de olycksfall som ledde till den kliniska
efterundersökningen. Flera andra fordonsvariabler såscm tex fron-
tens höjd och lutning bidrager till spridningen i skadelokalisa-
tionen. Tidigare kliniska studier har antytt att en stötfångar-
nivå under 40 cm skulle vara korrelerat med en lägre risk för
knäskador och bestående, gångsvårigheter (7, 2).
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I detta material ingår ej barn. Barnolycksfallen skiljer sig
sannolikt i skademönstret dels på grund av mindre hoppslängd,
dels på grund av större traumatolerans .

Resultatet från studie tyder att det sannOlikt ej är
med smärre justeringar av fordons

för att risken allvarliga skaor ros en körd gång-
trafikant. Experimentella studier (7, 2) visar dock att detta
sannolikt är möjligt att åstadkcmma genom att göra frontstruk-
turerna mer eftergivliga och anpassade till människans quaps-
vävnadstolerans .

Minst lika viktigt är emellertid att minska risken för dessa
olycksfall. Detta är en väsentlig uppgift för samhälls- och
trafikplanerare likscm för ansvariga incm skolväsende, trafik-
skolor och inte minst för den enskilde trafikanten och anhöriga.
En stor del (44% i denna studie) av dessa olycksfall i stads-
trafik inträffar på eller i cmedelbar närhet till ett övergångs-
ställe. Säkerhetsåtgärder som tex ett övergångsställe rred eller
utan signalreglering ger nöjligen i vissa fall en falsk trygghet
son i kanbination med oförstånd, handikapp, påverkan, dåligt cm-
döme, oförmåga eller hänsynslöshet etc hos inblandade parter kan
bidraga till olyckors uppkomst.

SLUTSATSER

Påkörda gångtrafikanter utgör en viktig grupp av skadade i tät-
ortstrafik.

Äldre gångtrafikanter löper större risk yngre att skadas och
att avlida av skadorna vid bil-fotgängarkollisioner .

Över hälften av vuxna påkörda gångtrafikanter får skador i hu-
vudet och nedre extremiteterna.

Vuxna påkörda gångtrafikanter får relativt sällan skador i hals-
kotpelaren men dessa skador är lätta att förbise i det akuta

skedet och leder i flera fall till bestående besvär.

hälften av antalet påkörda vuxna gångtrafikanter före-
kommer bestående besvär 3 - 4 år efter olyckshändelsen.

Risken för knäskador och bestående besvär av skador på knä,
underben och fotled är hög för vuxna i bil-fotgängarkollisioner.

Hos mer än en fjärdedel av antalet påkörda vuxna gångtrafikanter
förekommer sena besvär från nedre extreniteterna. Nedre extremi-
teterna är den kI'Oppsregion till vilken bestående besvär oftast
är lokaliserade, och sådana besvär ses hos nästan två tredjedelar
av de med sena besvär.

Stötfångarnivån hos nutida fordon är ej relaterad till risken för
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skal lskador, ej heller till svårighetsgraden för skadorna
i nedre extremiteten mea m s ts i bil-fotgarkolli-
Sioner . DoCk tidigare studier antytt att VstatiSk Stöt-

under 40 relaterad till sderisk i
ne?- '

för att! för i bil-fotgängar-
kollisioner - av fordonets form defomlationsegen-
skaper till tolerans - har varit känd sedan
länge. Dessa principer tillämpas redan av biltillverkare for att
höja den "inre säkerheten" i. fordonet. Att samma principer kommer
att tillämpas även för den "yttre säkerheten" i högsta grad
önskvärt men detta återstår ännu att se .
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ARBETSSKADOR I TRAFIKEN BLAND STATENS ANSTÄLLDA
Jan Carlsson
Civilingenjör
Arbetarskyddsstyrelsen

Jan-ThorSon,
Professor, företageöverläkare
Umeå Universitet och Statshâlsan, Umeå
Västra Esplanaden 198, 902 48 Umeå

1. Skadornas antal och svårighetsgrader

§ela_arbgt§marknadgn

Trafikskador i arbetet samt under färd till och från arbetsplat-
serna utgör ett viktigt område för skadebegränsande åtgärder,
t ex via företagshälsovården. Problemets storleksordning illust-
reras av att ca 18 000 personer skadats per år under perioden
1980-82 genom s k olycksfall under färd till och från arbete och
trafikskador i själva arbetet. Härav utgör skador under färd
till och från arbetet ca 4 000 fall. Av den sistnämnda siffran
är 66 dödsfall. I övrigt förekommer ca 40 dödsfall om året genom
skador i trafiken bland de 100 för arbetsmarknaden totalt som
registrerats som arbetsolycksfall, d v 3 skador under arbetstid
eller i arbetet. För bussar och personbilar är kollisioner den
viktigaste skadegruppen, för cyklister är omkullkörning mest
framträdande. Motorcykelolyckorna som uppmärksammats mycketi
den allmänna trafiksäkerhetsdebatten förekommer i arbetslivet
och ökar också där. Mest berörda yrkesgrupper beträffande stat-
lig verksamhet är postiljoner, vilka cyklar och även nyttjar
personbil i stor utsträckning. År 1980 var antalet cykelolyckor
128 och personbilsolyckorna 143 bland statligt anställda (siff-
rorna är hänförliga till skador som anmäls till försäkringskas-
san och godkänts inom arbetsskadestatistiken).

"Arbetsolyckor" med dödlig utgång, fördelade efter huvudsaklig
händelse" - var för hela arbetsmarknaden år 1980 i rangordning
efter allvarlighet: 1. kollision under färd med 3.2% dödsolyckor
av totala antalet arbetsolyckor av samma slag; 2. körning mot
fast föremål, dike el dyl med 2,5%; 3. elolyckor med 2.4%; 4.
påkörning med 1.8%; 5. brand, explosion, sprängning med 1.3%; 6.
omkullkörning, kantring med 1% och 7. fall av person till lägre
nivå med 0.5% dödsolyckor av totala antalet arbetsolyckor av
samma slag enligt arbetsskadestatistiken.

    

För dödliga "arbetsolyckor" på hela arbetsmarknaden var 40% (69
st) hänförliga till fordon år 1980. För staten var motsvarande
proportion knappt 2/3 (19 av 32 totalt) om de värnpliktigas
skador innefattas; om inte var proportionen fordonsbetingade
skador precis 2/3 av dödsfallen (10 av 15).

 

Sjukskrivning och invaliditetstillskott som mått på skadors all-
varlighet är dels svårbedömda, dels ofullständigt kända. Trafik-
skador genom arbetsolycksfall bland statens anställda leder
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till sjukskrivning mer än 30dagar för cirka 18%. Denna propor-
tion är lägre än den motsvarande för alla ambetsolycksfall på
arbetsmarknaden. Andelen sjukskrivna mer än 90 dagar efter
trafikskador är obekant; den är 4% för samtliga enligt ISA".A

brom-;e k:;mpalgaeit-tera det såt'a'tisti:ska unnar] alger, med , kgngsr-.evk-

vansbe-räkni ngar för el? i kfa j skadar 'Gånirlázgft "Abab-.reevê.ii'ialt.ed-* Injau--TY
Scale" eller annan får enbetsskadorylämpltgame skalaü_Avsaknaden
av kunskap om arbetsskadbrs medicinska svårighetsgmad bör på-
pekas.

Antalet arbetsolycksfall per miljon arbetstimmar är ett mått på
risken att skadas i miljön i fråga. Uppgiften är emellertid ett
tveksamt mått på allvarlighet, ty varje skada, oavsett dess
medicinska konsekvens, tillmäts samma betydelse vid beräkningen.
Avsaknaden av kännedom om konsekvenserna av olika skador och ett
tillämpligt sätt att beskriva dem har den följden.

Rapporteringen av arbetsskador i trafiken kan ha speciellt stort
bortfall eftersom "arbetarskyddets" inflytande på trafikmiljön
alltid varit mindre än på industrins arbetsplatser. Detta förmo-
dade bortfall kan ha betydelse för skattningen av såväl svårig-
heten hos som totalantalet av arbetsskador i trafiken, d v 5
färdolyckor och trafikolyckor i arbetet.

Biskmigskning

Skaderiskerna bör angripas systematiskt med utgångspunkten att
pröva alla möjliga praktiska tillvägagångssätt för att begränsa
dem: man kan så långt möjligt förhindra eller reducera de skad-
liga verksamheterna, göra omgivningen så lämplig som möjligt för
dem som skall agera inom densamma, d v 5 misstag skall inte leda
till oväntade eller i varje fall inte för stora skadliga effek-
ter; okontrollerade energiutlösningar skall fördelas så väl som
möjligt i tid och rum för att den punktbelastning man utsätts
för skall bli så oskadlig som möjligt. Om det är rimligt bör man
försöka skilja den skadliga verksamheten från de ömtåliga männis-
korna genom något slags barriär; detta är speciellt tillämpligt
vid hantering av explosiva ämnen och därmed jämförligt arbete,
aktuellt exempel är explosioner vid pumpning eller arbete med
däck och fälgar då slangarna är pumpade till ett betydande
tryck. Man kan vidare förstärka svaga strukturer av betydelse
för skadorna, t ex fordonshytter som-lätt demoleras vid kol-
lisioner eller vältningar. Till detta kommer en effektiv rädd-
ningstjänst, sjukvård m m som viktiga omständigheter att mini-
mera sviterna, d v s§på sikt begränsa ohälsan.

Möjligheterna att åstadkomma skadebegränsningar kan vara väsent-
ligt olika för skilda huvudgrupper av l'olycksfall". Kan man ut-
nyttja det ekonomiskt fördelaktiga i centrala uppköp är det
lämpligt att angripa problem, som aktualiserar förändringar i
utrustning, t ex fordon och maskiner.
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åtetenâ anställda

Allvariigheten (antalet skadade per dödligt skadad) för vissa
grova skadetyper har beräknats för år 1979 med avseende på
statens myndigheter. Allvarligast var "fårdolyckorna" enligt
denna analys med drygt 200 skadefall per dödsfall. Bärefter kom
äWbetsolyekorna medâdrygt 408 och arbetssjukdomarna med ett

hägre tal; vilket ei är definierbamt p 9 a avsaknad av dödsfall.
Beträffande uppdelning enl allvarlighet hos arbetsolyckor i
trafiken bmw resultatet angående färdolyckor användas till
ledning. "Färdolyckorna" torde inte vara allt för olika de
trafik-"olyckor", som också är arbetsolyckor . Här nyttjades
antalet skadade i stället för antalet "olyckor", vilket ledde
till andra tal. Men i princip är det samma sätt att uttrycka
allvarlighet som ovan.

Allvarliga arbetsskador inträffar ofta i trafikmiljön. En analys
av arbetsskadestatistiken med avseende på trafikskador bland
statsanställda år 1980 gav i sammanfattning det som beskrivs i
tabellerna 1 och 2.

  

 

Tabell 1.

Dikeskör-

ning; kör- Omkull-

ning mot körning; Övriga

Kolli- mot fast vält- trafik-

sion föremål ning olyckor Summa

Spårfordon 28 27 6 4 65

Lastbil 12 19 4 5 40

Buss 6 4 - - 10

Personbil 86 50 2 5 143

Mc, moped 8 12 61 8 89

Traktor - 6 2 2 10

Motorredskap 5 21 8 38

Terrängmotorfordon 2 35 1 7 45

Cykel 11 3 105 9 128

Övriga 8 7 6 3 24

Totalt 166 184 191 51 592
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Totalt inträffade 661 trafikolyckor i arbetet. Av dessa utgjorde
592 st olyckor där den.skadade färdats i fordonet. Ovriga olycks-
fall var påkörningar.

De oftast förekommande fordonstyperna vid trafikolyckorna var
personbil, cykel, motorcykel och:moped. Blandrbilolyokorna domi-
neoadeikollisioner, Bä-st, och bland cykel-, mc- och mopedolyc-
korna omkullkörning och Vältning. Postiljonerna svarade för 69
st (54%) av cykelolyckorna.

Tabell 2 är en beskrivning av yrkesgrupper för trafikskadefall
med mer än 30 dagars frånvaro.

Tabell 2
Antal

Militärer 37
Postiljoner 17
Polismän 9
Lokförare, lokbiträden 8
Järnvägsexpeditörer m fl 8
Övriga 38

117

 

Militärer är den yrkesgrupp som uppvisar flest långa sjukskriv-
ningar på grund av trafikolyckor i arbetet. I denna yrkesgrupp
ingår 28 värnpliktiga. En del av de värnpliktigas olycksfall har
inträffat vid färd mellan hem och förläggningsort.

2. Skador genom personbilar

 

Totalt inträffade 702 st trafikolyckor i arbetet med personbil i
hela näringslivet 1981. Olycksfall vid färd till och från arbet-
et samt olycksfall p 9 a påkörningar ingår ej i denna siffra.

Vid statliga myndigheter inträffade år 1981 134 st trafikskador
med personbil. De utgör alltså närmare 1/5 av samtliga trafik-
olyckor med personbil i arbetet i näringslivet.

Trafikolyckorna vid statliga myndigheter fördelar sig på huvud-
saklig händelse enligt nedan; se tabell 3.

Tabell 3 Huvudsaklig händelse vid uppkomst av skador under färd
med personbil. i

  

Antal
Kollision 70
Körning mot fast föremål/dikeskörning 51
Vältning 3
Övriga trafikolyckor 10
Totalt 134

Postiljoner svarar för ca 30%, 39 st, av skadorna. Skadorna
fördelar sig efter yrken enligt tabell 4.
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Tabell 4 Trafikskador med personbil vid statliga myndigheter
efter yrke år 1981. Arbetstagare.

 

 

Yrke Antal
g,%ostikjdner _,åe; ,. , V ,,§§

?ekemontörer, -imamaålatörer I7
§4" _ i
Militärer 5
Övriga yrken 50
Totalt 134

Av de 134 skadefallen omkom-6 och 12 hade sjukskrivningstider om
åtminstone två veckor. Uppgifter på de blanketter, som använts
för skadeanmälan, angående de sistnämnda 12 fallen återges och
kommenteras nedan: Dessutom refereras motsvarade för dödsfall

och en färdolycka:

- Trafikolycka 'i gatukorsning. Ordinarie arbetsplats.
Förare av prisbil (utryckningsfordon under utryckning),
Volvo 244. Ordinarie sysselsättning. Ej ensamarbete.
NN stod still i gatukorsning för rött ljus. Till vänster om
polisbilen kom plötligt en Honda och körde mot rött ljus.
NN påkallade fri väg med blåljus och siren. När NN skulle
föra ut bilen i gatukorsningen kom en lastbil från vänster.
NN bromsade men bromsarna fungerade ej utan bilen rullar
sedan ut i korsningen varefter lastbilen kör in i polisbi-
lens vänstra sida. Orsaken till olyckan beroende av att

_ ingen bromsverkan fanns. Bilen bogserad till polishuset
Kungsholmen för teknisk undersökning.
- Liten hjärnskakning samt stukning av axel.

- Landsvägsköring. Bilförare - förflyttning 'i och för
arbetet. Ensamarbete.
Jag var på väg mot Boden från Hemavan då jag, när jag pas-
serade Tärnaby, blev påkörd av ett fordon som fick sladd
och kom över på min körbana där krock front mot front
skedde.
- En skadad.

- Olycka i trafiken (gatukorsning). Postdistribution.
Förflyttning i och för arbetet. Ordinarie arbetsplats.
Ensamarbete. Fordon: Volkswagen LT 31, Ford D 0607.

- Byväg, lantbrevbäring. vw Golf. Ordinarie sysselsättning.
Ensamarbete.
Körde söderut i björkallén, gamla vägen Uddeholm-Risberg,
med starkt solljus snett framifrån. Sikten är dålig då
trädens grenar når ända ner mot dikeskanterna.

VTI MEDDELANDE 433



197

I kurvan innan Risberg får jag möte med en traktor med
släp. Får syn på traktorn just då jag kommer från ett
solbelyst områden in i skuggan från ett av träden i allén.
Traktorföraren såg då inte.mig. Traktorn gick ut" för att
ta svängen ;maa-1 s . :upp-tel i; 'site-rt hea:
vägen.. Jaa? bara: " S'Våä'iñligie han_ inte i så

det. svänga huge-r er-l-flsesr 'v-*ägjsza åt sidan.
Hjulens läge efter krocken visade att jag försökt väja
undan åt höger.
Skadade bl a foten och hade kassa och värde i bilen och
kunde för den skull inte lämna platsen och meddela om
olyckan. '
Detta gjorde traktorföraren, han tog traktorn som inte
skadats och åkte från olycksplatsen för att ringa.
- Slog huvudet i bilrutan och stukade vänster fot.

- Olycka på väg. Instruktör för linje- och närarbeten.
Förflyttning i och för arbetet. Ordinarie sysselsättning.
Vid möte med SL-buss i skarp kurva blev jag påkörd bakifrån
av en personbil. Olyckan inträffade på Skurusundsvägen i
Nacka.
- Slog i huvudet och nacke i nackstöd.

- Olycka på landsväg. Förflyttning i och för arbetet. På
resa i bil från djurägare till djurägare.
Under förflyttning krock med två bilar.

- Olycka på allmän väg. Tillfällig arbetsplats. Ordinarie
sysselsättning. Framförande av tjänstebil under patrull-
körning.
Framförde polisverkets tjänstebil i patrullkörning då for-
donet sammanstötte med annat fordon.
'- 2 personer skadades. Föraren fick ansiktsskador, bi-
sittaren ådrog sig handledsskada.

- Korsning där Sötåsenvägen korsas av väg Tallåsen - Rot-
kilens Bro. Lantbrevbäring. Förflyttning i och för arbetet.
Ordinarie arbetsplats. Ensamarbete. Fordon: Skoda 1979.
Jag lämnade företräde åt 2 från vänster kommande bilar, men
iakttog ej från höger kommande lastbil.

- Vägkorsning. Färd till Statens Bilprovning. Ordinarie
sysselsättning. Ensamarbete. Fordon: Volvo 244.
NN kommer och kör Hantverkargatan och upptäcker en mötande
bil på långt håll. När de kommit ca 10 meter från korsnin-
gen Hantverkargatan - FHllåkersgatan svänger denna bil
plötsligt till vänster in mot Millåkersgatan. XX bromsar,
men kan inte undvika kollisionen som blir våldsam när
fordonen kolliderar nästan front mot front. ?? signalerade
före kollisionen.
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- En person fick skador på huvud och knä.

- Olycka på landsväg. Körning av egen bil vid tjänsteresa
från Kalmar till Falun. Förflyttning i och för arbetet.
Ensamarbete.

Kollision med annat fordon. Plats: Den s k Kilenkorsningen
mellan riksväg 55 och E3 vid Strängnäs. Strängnäspolisen

utreder.
- En person skadades.

- Trafikolycka. Stoppande av :nisstänkt. rattfyllerist.
Övervakningsverksamhet.
En misstänkt rattfyllerist färdades på motorvägen. En
polispatrull försökte stoppa bilen. Bilen stannade inte
utan efterföljande uppstod. Vi skulle hjälpa till med att
stoppa den och gick upp på motorvägen framför rattfylleris-
ten. När rattfylleristen närmar sig bakifrån har vi en
hastighet av ca 100 km/tim. Rattfylleristen kör in i vår
radiobil bakifrån. Vi kastas av vägen och in i en bergvägg.
Jag slår mig i ruwmdet, får skärsår på höger hand och
handled, blånad på vänster knä samt visar det sig senare
krosskador på två halskotor. Jag förs i ambulans till
Karolinska sjukhuset. Den misstänkte rattfylleristen grips
och förs till Jakobsbergs polisstation.
- En medpassagerare till rattfylleristen får ansiktsskador,
min kollega får blånad på höger ben och jag får krosskador
på två halskotor, sår på höger hand och handled, blånad på
huvud och knä.

- Landsvägsolycka. Förflyttning i cxüi för arbetet. Ej
ensamarbete.
Vid inbromsning för vänstersväng blev bilen påkörd baki-
från.
- Den skadade slog huvudet i taket. Huvudvärk och stelhet i
nacken uppstod efter hand och förvärrades. RöntgenunderJ
sökning.

färdglxcka

- Olycka i ty?! på väg i arbetet. Älgolycka. Ordinarie
arbetsplats. Inspektion av allmänna väglaget. Ensamarbete.
Under inspektionsresa (kombinerad med hemresa) skedde
kollisionen med en framrusande älg på vägen. Detta skedde
så hastigt att jag inte hade någon möjlighet till undanman-
over.
- Stukning handled, finger och axel. Sårskador på hand.
(Sjukskrivningstid ?)
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Dödsfall

- Trafikolycka - väg 352. Ordinarie arbetsplats. Förflytt-
ning i och för arbetet. Ensamarbete. Lantbrevbäring.
Enligt polisprotokoll: Körde självpersonbil. Krockade med
lastbil. Halt väglag. Fordonet totalhavererat.
- Dödsfall.
- Trafikolycka; Landsväg. Förflyttning i och för arbetet.
Ensamarbete.
NN körde televerkets tjänstebil på väg till en abonnent. I
Sastad mötte han en bil som i hög fart kom över på NN:s
sida av vägen. Vid kollissionen blev NN svårt skadad och
avled på Regionssjukhuset i S-stad 81-10-20. Skadornas
omfattning torde framgå av lasarettsjournal. Polisrapport
har beställts hos Åklagarmyndigheten i S-stad, men ej er-
hållits.
- En person skadad. Inre skador. Dödsfall.

- Trafikolycka på allmän väg, väg 394 intill X-stad.
Färd till plats där förhör skulle hållas. Förflyttning i
och för arbetet. Ej ensamarbete. Personbil: Volvo 245.
Frontalkollision mellan två personbilar vid färd på snö/
isbelagd vägbana med snörök.
° Dödsfall.

- Olycka på väg. Ordinarie arbetsplats. Ej ensamarbete.
Vå, X, och Y hade en transportresa med intagna till Sträng-
näs och Åsbro. Den sista klienten lämnades på Osbrohemmet i
Åsbro. Vå kastades troligtvis ur och fastnade under bilden.
När Vå och Y så småningom tog sig ut ur bilen fann de X
fastklämd, han visade då inga livstecken och de kunde
själva inte få loss honom. Sedan hjälp kom till olycksplat-
sen kunde konstateras att X avlidit. Polisutredning pågår.
' Ett dödsfall.

r Järnvägsspår, Norra stationen, Västerås. Ordinarie ar-
betsplats. Förflyttning per bil mellan arbetsplatser.
Vid förfl ttning mellan arbetsplatser skulle X korsa järn-
vägsövergangen vid Norra sationen, och kolliderade då med
persontåget från Västerås. Kollisionen blev våldsam och X
avled omedelbart.
Polisrapport kommer att insändas senare.
Televerket har utbetalat full begravningshjälp till Xzs
dödsfall.
- Dödsfall,

En del uppgifter kan hämtas om de enskilda skadornas uppkomst ur
skadeanmälningarna vilket illustrerats ovan. Vad som nämnts är
emellertid osystematiskt nedtecknat och vissa detaljer, som har
stort intresse i det skadebegränsande arbetet finns praktiskt
taget aldrig med, t ex huruvida säkerhetsbälten kom till använd-
ning och vilka eventuella detaljer i bilens utrustning, som ver-
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kade skadande. I ett par fall har vindrutan anförts och det är i
och för sig en tillämplig och intressant upplysning. Den av-
slöjar att bälte sannolikt inte utnyttjades vid skadetillfället.
Den skadades verksamhet, fordonets typ och dess skador liksom
beskrivningar av personskadorna saknas också ofta. Detta innebär
att det än* rätt svårt att.m0tivera skade- eller kollisions-
lindránde åtgärder, d v 5 åtgärder som kan ha stor tillämplighet
från medicinsk synpunkt, men kanske anses falla utanför arbetar-
skyddets traditionella skadeförebyggande syfte.

Beträffande postiljonerna, som åh" en framträdande kategori,
tyder materialet av skador genom personbilar på att skaderisken
beror av att man kör på smala vägar, ofta med dålig vägbana samt
att skadornas allvarlighet till viss del bestäms av inverkan av
bilens reglage och inre utformning. Ökad användning av säkerhets-
bälten för att minska skador genom frontalkollisioner, vältning
och utslungningar är önskvärd mot bakgrund av de refererade
uppgifterna. Otillräckligheten hos "aktiva" skydd, hos normala
bälten, som man med särskilda åtgärder måste bringa i läge för
att få effekt bör dock poängteras. Luftkuddar och passiva bälten
kan vara lämpligare när chaufförer ofta stiger i och hur bilen
under arbetet. Taxichaufförer och lantbrevbärare är exempel.

3. Lastbilschaufförer

 

Beträffande tunga fordon kan hittills vunna erfarenheter illust-
reras med tabell 5.

I tabell 5 beskrivs lastbilschaufförer, skadade i arbetsolyckor
1981. Trafikolyckor med lastbilar resulterar i långa sjukskriv-
ningstider: 42 dagar i genomsnitt mot 20 dagar i arbetsskade-
materialet över huvud taget. Framför allt huvudskadorna är re-
surskrävande; de är många och sjukskrivningstiderna är avsevär-
da. Beträffande staten förekom år 1980 29 trafikolyckor med
tunga fordon: 11 lastbils-, 9 terrängbils- och 9 bussolyckor.
Motsvarande frekvenser för 1981 var 17,9 och 5, d v 5 totalt 33.

Betydelsen av bälte på förarna i de statliga trafikolyckorna med
tungt fordon är dokumenterade i 25 fall, från 1981. År 1980
förefaller frekvensen vara ungefär densamma, d v 5 ca 2/3 hade
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Tabell 5 Olycksfall med fordon under färd med lastbilar, förare,
efter skadad kroppsdel och huvudsaklig händelse, 1981.
Antal skadade och medelantal sjukdagar per skada. Hela

  

arbetsmarknaden.

Körning mot Annan
Kropps- fast föremål; trafik-
del Kollision dikeskörning Vältning olycka Summa

Huvud 17 13 8 2 40
utom
ansikte 69,0 60,1 7,9 69,0 53,9

Ansikte, 5 7 1 2 15
ej ögon 29,8 26,1 6,0 0,5 23,4

Hals, 8 4 5 1 18
nacke 28,1 15,5 107,6 1,0 45,9

Rygg utom 3 x 15 5 4 27
nacke 21,0 57,9 10,8 25,5 40,3

Bröst 9 * 5 - - 14
29,8 23,4 - - 27,5

Buken, 2 2 - - 4
bäcken 100,0 2,0 - - 51,0

Hela kroppen' 7 7 2 3 19
eller större

delar därav 74,1 29,6 12,5 235,0 76,7

Övriga 34 38 10 9 91
kroppsdelar ... ;.. ... ... ...

Total 85 91 31 21 228
50,4 36,3 30,3 51,8

42,2

 

kunnat få lindrigare skador om de nyttjat bälte. Nackstöd hade
inverkat lindrande på 4 fall 1980 och 3 fall 1981. Dessutom är
värt att nämna de få men onödiga fall av handskador som uppkom-
mit genom kontakt med rattekrarna då ratten snabbt snurrar åt
något håll sedan hjulen vridits genom ojämnheter i marken. I
några fall har dessutom kroppsskador uppkommit genom hastig
inbromsning till följd av att snöplogar fallit ner under färd
mellan arbetsområden.
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Detta gäller således plogbilsförare inom vägverket. Man kan
konstatera att lastbilar är dyra och borde vara utrustade med
säkerhetsbälten som väl passade stolen och den övriga förarmil-
jön. Kostnaden för passiva säkerhetsbälten borde vara ringa
jämfört med de stora kostnader som en lastbil drar i underhåll
och i avskrivningar. Till detta kommer att lastbilshytten ibland
utnyttjas som förvaring för diverse redskap, vilka kan bli
skadande om föraren inte är fastspänd; även arbetsredskapen
skall naturligtvis vara fixerade.

Nedan återges de redogörelser för skadehändelserna 1981 enligt
skadeanmälningsblanketternas baksida för dem som haft två veckors
sjukskrivningstid eller längre:

- Olycka vid plogning av vägbana i RFN övningsområde.
Förare av plogbil. Ordinarie sysselsättning. Ensamarbete.
Plogbil: Volvo F 88, milreg nr 25930, årsmodell 71. Spets-
plog: Lucksta typ FP15H, årsmodell 76.
Vid plogning efter snöfall på ytuppmjukad väg så skar
spetsplogen ner i vägbanan med påföljd att plogen vek sig
in under lastbilen och orsakade ett hastigt stopp varid XX
troligen kastades mot ratten. Han kände ömhet i bröstkorgen
och uppsökte läkare tisdagen den 21 april. (38 sjukdagar,
vägverket. Bälte relevant)
- Revbensfraktur samt vätska i ena lungan.
Plogbilsförarna uppmanas att använda bilbältet i större
omfattning under höst och vår när ytuppmjukning av vägbanan
kan befaras, samt anskaffning av nyplogutrustning.

- Olycka, Vikmyren, väg 717, ca 2 km S. väg 305. Förflytt-
ning i och för arbetet. Transport för snödikning. Ensamar-
bete. Handhållen maskin, verktyg eller redskap. Sidoplog
5-4, sidoploglyft cxüi hydraulisk. skjutbromsarrangemang
Mähler & Söner. Lastbil Scania-Vabis L81 1976.
8. var under transport av lastbil med tillkopplad och upp-
hissad sidoplog, på väg till Albacken för att utföra snödik-
ning. På bilens flak fanns ca 4m3 krossgrus. Under transpor-
ten kontrollerade B. sidoplogen genom bilens backspegel,
samt hissade den några gånger. Av okänd anledning skar
plogen ned i den ofrusna vägbanan, varvid lastbilen med
sitt h. bakhjul gick över plogen, samtidigt som den fick en
kraftig sladd, slog runt ett varv och blev stående på
hjulen tvärs över vägbanan. Då bilen stannade låg 8. på
golvet. Förarhyttens dörrar gick ej att öppna, varför 8.
fick krypa ut genom den h. sidorutan. Han hade fått ett
slag mot pannbenet, som krossades ovanför v. öga samt
köttsår på v. knä. Vad som kan ha orsakat kroppsskadan är
okänt, men en i bilen löst liggande plogmed kan vara orsak-
en.
- Krossat pannben ovanför v. öga, köttsår v. knä.
Mindre bra konstruktion på reglage för höjning och sänkning
av ploglyft. Plogmedar bör ej förvaras i förarutrymmet.
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Kontakt togs med Skyddsing., Vägförvaltningen, samt Yrkes-
inspektör och Yrkesinspektionen.
(47 sjukdagar, Vägverket..Bälte relevant)

- Olycka vid färd i lastbil. Ordinarie arbetsplats. Ordina-
rie sysselSättning, Lastbilstransport. Ensamarbete.
Vid fUllgörande av tranSporttur med postverkets lastbil
krockade C. mot en bropelare vid viadukten över Borrgatan.
Halka rådde p g a snöfall och snömodd.
- Klämde båda knäna.
Ingen åtgärd. (Bälte relevant, skada på ben och knä, kross-
och klämskador, 13 sjukdagar).

- Olycka på gata. Förflyttning i och för arbetet. Teletek-
niker. Bilkörning, lastbil Hanomag F66. Ej ensamarbete.
I samband med kollision med buss stukades ett finger på
höger hand. P0liSutredning beträffande trafikolyckan pågår.
Passageraren skadades ej.
- En person skadad. Stukat finger.
(1 sjukdag)

- Olycka på gata. Ordinarie arbetsplats. Förare av SJ-buss,
landsvägsbuss.
8. var på väg till garaget med bussen för uppehåll. Det var
halt väglag, bussen kolliderade med en mötande lastbil
varvid vänstra frampartiet av bussen klämdes in där 8.
satt.
- Stötte ryggen, samt fick ratten i övre maggropen och fick
dessutom sträckning i nackmusklerna.
(Skada på hals, nacke, rygg. 14 sjukdagar. Bälte relevant).

- Bilkörning. Tillfällig arbetsplats. Ordinarie sysselsätt
ning. Eji ensamarbete. (Telemontörwinstallatör). Fordon:
Hanomag F 66.
Vid backning av tjänstebil in på en skogsväg halkade ena
framhjulet i iskant varvid P. träffandes på handen (3 fing-
rar) av rattekrarna vid det kraftiga rattislaget.
- 3 fingrar stukade.
(2 sjukdagar, ex. rattslag).

- Olycka på gata. Ordinarie arbetsplats. Ordinarie syssel-
'sättning. Vägtrafikbefälet vid SJ hr P. körde skolbuss från
N Unnaryd till Jönköping. Ej ensamarbete.
Bussen sladdade p 9 a halt väglag. Vid kursändring gick
bussen över en hård snövall varefter den "landade" på
gatans När bussen gick upp på snövallen slog Po huvudet i
busstaket. När bussen åter hamnade på gatan föll P. ner i
förarstolen.
w Förskjutning uppstod mellan tredje och fjärde nackkotan
samt uppstod en blödning i halsen bakom kotorna.
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Skadan är förorsakad av ett olycksfall i arbetet. Lön skall
utgå enligt AST § 19:3a.
(Bälte relevant. 35 sjukdagar).

- Olycka i vägkorsning. Chaufför anställdvid Postverket.
Ordinarie sysselsättning. Ensamarbete. Bil: Ford Transit
120.
Kollision med lastbil i vägkorsning p g a svår halka.
- Sprucket ögonbryn.
(Bälte relevant. 2 sjukdagar. Sårskada i huvudet).

- Olycka i vägkorsning. Bussförare vid SJ. Buss Volvo inv
nr 1381. Ordinarie sysselsättning.
5. hade stannat vid stopptecknet när han bakifrån blev
påkörd av en lastbil med sådan kraftatt bussen åker rakt
över vägen. Han slår då nacken i glasrutan bakom förarstol-

en.
- Stukning - sträckning i nacke och axel.
(Nackstöd relevant. 8 sjukdagar).

4. Skadorggenom cykling

 

Totalt inträffade 125 st olycksfall i trafiken med cyklar i
statliga myndigheter 1981. Sjutton av de skadade var värnplik-
tiga. Kollisionerna var 15 st, omkullkörningarna 103 st samt
dikeskörningarna och körning mot fast föremål 7 st. I 14 fall
skadades huvudet värst. Detta innebär att huvudskadorna utgör ca
10% av dessa skador vilket kan jämföras med 6%för arbetsolycks-
fallen i genomsnitt.

Av deskadade var mer än hälften, 78 st, postiljoner.

Arbetet gällande cyklister befinner sig ungefär på samma nivå
sun det beträffande personbilarna. Ett underlag för tabeller
föreligger och för närvarande analyseras texterna på anmälnings-
blanketterna. Enstaka fall av nycket svåra skallskador, där
önskvärdheten av skyddshjälm är klart demonstrerad, förekommer.
Hand- och fotskador är likaså allvarliga ibland och motiverar
åtminstone personlig skyddsutrustning: klädedräkt med underbens-
skydd, goda hanskar, anpassade för cykelåkning men också till
brevbärningen skulle kunna vara väsentliga förbättringar. Det
hala väglaget vintertid i förening med ibland obekväm last i
form av postväskor av olika slag innebär en klar risk som dess-
utom aktualiserar dubbdäck (i förening med växel) på postens
cyklar; utan växel kan det bli för arbetssamt med dubbade däck.
Det finns alltså möjligheter att förbättra arbetsmiljön för de
cyklande brevbärarna: förebyggande åtgärder, främst gällande
halkningsrisken och skadebegränsande åtgärder, t ex en lämpligt
utformad skyddshjälm exemplifierar åtgärder som borde kunna få
god utdelning.
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Värdet av upplysningar på blanketterna för skadeanmälningar
illustreras av några exempel:

Referat:

- Plattform 3. Ordinarie sysselsättning. Cykel.
NN som cyklade på plattform 3 på väg till norra delen
av bangården körde omkull på en isfläck. Han föll ned
utanför plattformskanten och slog ansiktet mot marken.
- Svåra sårskador i ansiktet uppstod.
Åtgärd: Anslag (nn att vid cykelåkning vintertid på
mellanplattformarna iakttaga stor försiktighet med
hänsyn till isfläckar och dylikt.

- Cykelolycka. Marknadsvägen. Ensamarbete.
L föll omkull med cykeln p 9 a halt väglag. Slog höger
knä i marken.
- Höger knä ömt och svullet.
- Järnvägsövergång av träspår mellan spåren 18 och 15,
norra bg. Instruktör. Tillfällig sysselsättning. En-
samarbete.
Vid färd till nya vagntvätten. Det hade frusit under
natten. Rimfrosten på träplankorna var hala vid 9-tid-
en på fm. Jag cyklade omkull och vrickade höger fot.
Enl röntgen på eftermiddagen konstaterade läkaren att
en sena var till hälften avsliten.
- Senskada höger fotled.

- Cykelolycka, Munktegelgränden 18, Veberöd. Ordinarie
arbetsplats. Postutdelning. Ensamarbete.
Den skadade föll i gatan då hon skulle sätta sig upp
på cykeln efter att ha lämnat post i en postlåda.
Cykelns bakdel slog åt höger, den skadade försökte
sätta ner vänster fot med gled undan då underlaget
bestod av isgata. Hon föll i gatan med cykeln över
sig. Hon slog hela ryggen i isgatan. Bakhuvudet slog
hon 'i några stockar som utgör tomtgräns. Olyckan
inträffade p 9 a dålig Snöröjning och sandning.
- Värk i nacke och rygg.
Representant har vidtalats för berörd villaförening.
Snöröjning och sandning har efter detta blivit utförd.

- Cykelolycka. Isbelagd gata. Tillfällig arbetsplats.
Brevbärare. Ordinarie sysselsättning. Förflyttning i
och för arbete. Ensamarbete. Ny postcykel.
Kom cyklande i mörkret och plötsligt så var där en
isfläck som gjorde att jag vurpade omkull.
r Mörbultad i hela kroppen samt revbensskada.
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5. Övriga skadetyper

Förutom de ovannämnda har orienterande arbete också berört bl a
skador genom transmissioner i lantbrukstraktorer, färdolyckor
(viltolyckor som arbetsskador), tågolyckor av olika slag och
skador genom exploderande däck. Skadefall som har uppkommit
under flygning och under arbete på fartyg har också undersökts,
dock tills vidare översiktligt. Korta sammanfattningar följer
beträffande trafikskador i kombination med spårfordon, flygplan
och fartyg:

:refikglxckoz med spåriord2n1 statliga_mxngighster;
Totalt inträffade 106 st txafikskador under arbete 1981 med
spårfordon. Av dessa 106 drabbades 67 st personer vid statliga
myndigheter. Påkörningarna var 16 st, kollisionerna 38 st och
övriga trafikolyckor utgjorde 18 st. I 66 st fall arbetade den
skadade vid SJ. -

Av de skadade vid kollisioner och övriga trafikolyckor var 38 st
förare. Av påkörningarna inträffade åtminstone 3 st då den
skadade kopplade vagnar till eller från ett tågsätt.

Flygtraiiäolysk2r1 âtâtliga_mxn9i9heters
Totalt inträffade 10 st trafikolyckor med luftfarkoster 1981.
Samtliga skadade från statliga myndigheter var militärer.

åiötzaiiåolysk2r1 âtstliga_mxngighstsre
Två olyckor varav en kollision, med skador på personer anställda
i staten, inträffade år 1981.

6. Kommentarer, fortsättning

 

Antalsmässigt (antal skador per år) är yrkeskategorierna "till-
verkningsarbete" dominerande inom statens myndigheter med 2 453
skadefall år 1980. Antalet skadefall inom yrkesgruppen trans-
port och kommunikation" uppgick till 1 881. Andra yrkeskategorier
var betydligt mindre belastade: "servicearbete" 869, "lantbruks-,
skogs- och fiskeriarbete" 477 fall.

Antalet skadade vid "olycka med fordon under färd , d v 5 trafik-
skador uppgick till 661 fall inom statens myndigheter år 1980
och är fördelade på flera yrkeskategorier. Färdolyckor bland
statens anställda gav upphov till 1 400 skadefall år 1979. Också
dessa är till stor del trafikskador, åtskilliga gäller fotgängare.

Ser man till allvarlighet hos skador är trafikskador synnerligen
angelägna såsom åtgärdsområde; det har motiverats i början av
denna uppsats.

En ytterligare viktig aspekt är skador på tredje man. Trafik på
land har betydande skadeföljder för andra än dem som framför
fordonen eller utnyttjar dem: fotgängare och bilister som skadas
av större väg- och spårfordon är typexempel. Detta förhållande
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borde öka intresset för trafikskadorna som arbetsrisk; det ger
dem åtminstone ytterligare tyngd när man jämför svårighetsgrader
hos olika typer av arbetsskador eller "arbetsolycksfall".

Under det kommande arbetet bör i första hand tekniska och medi-
cinska detaljer kartläggas så att man får ett gott underlag för
krav på reformer med skadelindrande följder. Komplettering av
uppgifter' på blanketterna där arbetsskadeanmälningar' genom
utnyttjande av andra statistiska källor "ISA", medicinska data
m m blir då viktigt. Samarbete bör vidare inledas med naturliga
expertgrupper, t ex arbetsmijöavdelningar på olika myndigheter,
vissa motsvarigheter inom den privata sektorn och några statliga
'institutioner med tillämplig verksamhet. SAN är en initiativmyn-
dighet i fråga om dessa kontakter.
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TRAFIKSTRUKTUR I ETT FRAMTIDA LÅGENERGIALTERNATIV

Gösta Lindhagen
Professor

Trafikteknik, LTH

1. EFTERFRÅGAN PÅ TRAFIKSTANDARD

Det går att göra prognoser för framtida trafikmängd.
Alla vet att det blir en viss osäkerhet, större ju

långsiktigare prognosen är. Prognoser för trafikbehov
brukar baseras på prognoser för folkmängd, levnadsstan-
dard och näringsliv och på prognoser för lokalisering
av bostäder, arbetsplatser och service m m. Det går
också att göra prognoser för tillgång på förflyttnings-
möjligheter, vägar, fordon, terminaler etc. Sådana
brukar baseras på prognoser för resbehoven samt på
tillgången på investeringskapital, arbetskraft m m.

På samma sätt är det möjligt att försöka göra progno-
ser för efterfrågad och tillgänglig trafikstandard.
Gäller det prognoser med några års sikt brukar man
förutsätta att såväl den efterfrågade som den erbjudna
trafikstandarden endast ändras marginellt. Många åtgär-
der på trafikområdet har emellertid sin grund i en
önskan att öka standarden: bättre trafiksäkerhet, lägre
kostnad, minskad tidsförbrukning, ökad bekvämlighet.
Lägre kostnad kan t ex åstadkommas genom mindre fordon
för samma trafikuppgift eller genom ökad beläggning.
Minskad tidsförbrukning kan åstadkommas genom högre
hastighet och för kollektiv trafik genom färre håll-
platser, genare väg och ökad trafiktäthet.

Det här föredraget skall behandla trafikstrukturen i
ett framtida lågenergialternativ. Då är det sannolikt
inte förhållandena om ett par år som är intressanta
utan den framtid då världens oljetillgångar börjar att
ta slut eller än drastiskare då även uran och kol bör-
jar ta slut. Oljeperspektivet handlar om c:a 30-50 år,
kolperspektivet om c:a 300-500 år. Jag skall här uppe-
hålla mig vid det kortare perspektivet, de förhållan-
den som de yngre av oss eller i vart fall våra barn
får uppleva.

Om icke mycket effektiva motåtgärder sätts in mycket
snart kommer det vid denna framtid, låt oss kalla den
2025, sett i ett globalt perspektiv, att vara ont om
sötvatten, föroreningen av stora landområden, stora

vattenområden, kanske hela världshavet och atmosfären
kommer att vara ett stort problem, det kommer att vara
ont om olja, ont om många viktiga metaller, folkmängden
på vår jord kommer att vara 6-8 miljarder att jämföra
med 4,5 idag - det kommer således att vara gott om
människor, det kommer att vara ont om livsmedel.
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Kommer de stora skillnaderna mellan olika delar av jor-
den att finnas kvar - aktuellt just idag är t ex vårt
land jämfört med torkdrabbade delar av Etiopien. Jag
tror att det kommer att finnas stora skillnader, men

att den globala bristsituationen kommer att vara känn-
bar för de flesta.

Det gäller således inte att lågenergialternativet är
en isolerad företeelse och att allt annat är oföränder-
ligt. Detta att bristen på energi uppträder samtidigt
med andra stora förändringar kan göra det såväl svåra-
re som lättare för 'oss att bemästra lågenergisituationen.
Jag skall försöka belysa dessa frågor.

Några basfaktorer bestämmer trafikstandarden: tidsför-
brukning eller hastighet, kostnad, säkerhet, bekvämhet

samt energiförbrukning och miljöstörning i form av
främst avgaser, nedsmutsning och buller. Under lång
tid har sänkt tidsförbrukning och ökad bekvämhet prio-
riterats av trafikanterna, nu tillmäts även säkerhet

och miljöstörning ökad betydelse. Det är en rimlig hy-
potes att ökad folkmängd, ökade miljöproblem och mins-
kad energitillgång kommer att ha betydelse för framti-
da efterfrågan på trafikstandard och ge minskad ener-
giförbrukning hög prioritet samtidigt som miljöfrågor-
na främst avgaser och nedsmutsning fortsätter att
vara viktiga medan tidsförbrukningarnas betydelse kom-
mer att minska.

2. INDIVIDUELL OCH KOLLEKTIV TRAFIK MED PERSONER
OCH GODS I TÄTORT OCH GLESBYGD

Jag skall börja med att Visa några bilder som belyser

standardskillnader för tidsförbrukning, energi och av-
gaser för några olika trafikmedel.

Man kan konstatera att tidsförbrukningen nästan undan- r
tagslöst är högre för kollektiv trafik. Enda undanta- Fig 2
get kollektiv trafik med mycket långa stationsavstånd
2 a 5 mil eller mer.

Ifråga om energi, avgaser och buller blir jämförelsen Fig 3,4
beroende av trafikunderlaget. Vid lågt trafikunderlag
är i regel individuella trafikmedel bäst. För energi-
förbrukningen blir bilden något olika vid olika res- Fig 6
hastigheter men i stort sett gäller att kollektiva är
bäst vid stora trafikunderlag, individuella vid små.
Att det är gott om människor i framtiden måste rimli-
gen betyda att det också är gott om mänslig tid. Att
kollektiv trafik ger större tidsförbrukning bör såle-
des ej betyda så mycket.

Det enda individuella trafikmedel som kan konkurrera

energimässigt är mopeden.
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En slutsats blir att kollektiv trafik kommer att domi-
nera i större trafikströmmar, d v 5 i större tätorter,
i huvudtrafikriktningar i mindre tätorter samtj.större
regionala och interregionala trafikströmmar.

I mindre trafikströmmar och i gles trafik bör däremot
individuell trafik dominera. Det gäller självfallet i
ren glesbygd men det gäller också perifera regionala
strömmar och t ex tangentiella strömmar i mindre tät-
orter samt lokala strömmar i stadsdelar i större tät-
orter.

Jag återkommer med några synpunkter på hur ett sådant
trafiksystem kan organiseras.

3. LOKALISERING AV ARBETE, SERVICE och BOENDE

För hundra år sedan gällde för stadsbefolkningenj.vårt
land att boende, arbete, rekreation och service ofta

var lokaliserade mycket nära varandra, kanske inom

kvarteret. Det samma gällde i viss mån för lantbefolk-
ningen även om arbetsplatserna här varmer utspridda
och avståndet till service kunde vara större.

För stadsbefolkningen har vi upplevt en utveckling som
innebär starkt ökade avstånd mellan dessa aktiviteter
och för lantbefolkningen har avstånden till service
ökat sedan glesbygdens butiker försvunnit. Staten har
underlättat denna utveckling genom skatteavdrag för
resor bostad - arbete.

Dessa ökade förflyttningar medför ett starkt ökat
energibehov och en stark belastning på miljön. Den
ökade betydelsen av dessa faktorer i framtiden bör
leda till en omlokalisering med minskat resande som
följd. Detta kan främst bli aktuellt för tätortsbefolk-
ningen och tätorternas näringar.

För glesbygdsbefolkningen kan knappast någon radikal
resursminskning väntas. Man kan i och för sig tänka
sig att folk bor i tätorter och arbetar i glesbygd var-
vid resor för service och skola reduceras. Totalt tor-
de det emellertid ge små förändringar såväl i resandet
som godstransporterna. v

En mer samlad lokalisering av tätortsbefolkningen kan
emellertid ge dels väsentligt förbättrade förutsätt-
ningar för kollektiv trafik dels ett minskat totalt
trafikarbete för personer. Möjligen följer parallellt
ett något ökat trafikarbete för godstrafik.

Då det är vanligt att båda de vuxna i ett hushåll har
arbete och ofta arbete av olika typ kan man i regel ej
åstadkomma kortaarbetsresor för alla. Den ökande glo-
bala befolkningen kan också väntas leda till ökad kon-
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kurrens om arbetstillfällena, vilket ger ett tryck på
individen att finna sig i långa arbetsresor. Man kan
därför bedöma att den samlokalisering av skilda dagli-
ga aktiviteter för tätortsbefolkningen, som jag nyss
talade om, främst kommer att avse boende, service och

rekreation och i mindre grad arbetsplatser. Även beho-
vet att skilja miljöstörande arbetsplatser från övriga
aktiviteter talar för detta. En sannolik borttagning
av skatteavdragen för resor bostad - arbete ger emel-
lertid ett tryck på att minska dessa avstånd.

4. TRAFIKSTRUKTUR FÖR LOKAL, REGIONAL OCH INTERRE-
GIONAL TRAFIK

C:a år 2025 har jag förutsatt att det börjar bli ont
om petroleum men att det fortfarande finns gott om kol
och uran. Självfallet finns också vatten- och vind-
kraft och jordvärme.

Det är ekonomiskt möjligt att tillverka flytande bräns-
len med hjälp av kol och el, men den totala verknings-
graden från utgångsenergin till nyttigt arbete blir så
låg att det bör man undvika med hänsyn till behovet
att spara energi och att inte belasta atmosfären med
mycket spillvärme och luftföroreningar. Ur den här syn-
punkten är koldioxiden också en allvarlig förorening.

Det finns ett generellt samband mellan trafikstandarden
och lokalisering. Bandformig lokalisering - kollektiv
trafik, spridd lokalisering - individuell trafik.

De flytande bränslena bör främst användas för sådana
ändamål där det är särskilt svårt att ersätta dem -
det gäller flyget, det gäller båttrafik i glest befol-
kade skärgårdsområden, det gäller vägtrafik där trafik"
underlaget är litet, d V s i glesbygder. I tätorterna
blir avstånden så små i många av de förbindelser som
har litet trafikunderlag att gång och cykel äremngott
alternativ för huvuddelen av befolkningen. För äldre
och handikappade behövs självfallet bilen. Vidare för
transporter som måste gå snabbt - utryckningsfordon
m m. Uttrycket tid är pengar är en modern västerländsk
företeelse° Brådska gäller inte alls i en del andra
högkulturer. '

En mycket stor del av våra förflyttningar är eller kan
organiseras som en huvudförflyttning samordnad med an-
dra transporter samt uppsamlings- och distributions-
transporter som anknyter till huvudtransporten.

Jag förutser en utveckling av trafikstrukturen, sådan

som jag beskriver i det följande.
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4.1

Låt mig börja med den interregionala och internationel-
la trafiken.

Denna är nu helt dominerad av stora transportenheter.
Bussar har tidigare tagit en del av marknaden och flyg
och lastbilar är fortfarande inne i en ökningsperiod.
Här blir det troligen ändringar.

Flytande lätta bränslen kommer troligen främst att an-
vändas av flyget medan sjöfarten använder kol, tunga
oljor och vindkraft. För den interregionala landtrafi-
ken dominerar el som drivkraft. Trafiken är som nu kon-
centrerad till trafiktunga stråk, med anslutande upp-
samlings- och distributionstrafik. Järnvägen tar en del
av lastbilarnas trafik.

4.2

Den regionala trafiken har idag en mycket mer oenhet-
lig struktur än den interregionala. Här finns dels de
tunga stråken dels den spridda strukturen.

Att de verksamheter individerna besöker dagligen ten-
derar att samlokaliseras medför att behovet av spridd
trafik reduceras . Jag bedömer att man kan vänta sig en ut-
veckling mot att den regionala trafiken till ökad an-
del kommer att bestå av trafik mellan knutpunkter - i
regel tätorter, kompletterad med uppsamlings- och
distributionstrafik riktad mot dessa knutpunkter.

Denna struktur gäller persontrafiken och godstrafi-

ken för mindre sändningar. Stora godssändningar torde
gå i hela lass, direkt eller ta vägen via knutpunkter-
na. Som drivkraft kan el via tråd bli aktuell mellan
knutpunkterna medan andra energiformer används för upp-
samlings- och distributionstrafiken.

4.3

Den lokala trafiken torde vara den där man får störst
förändringar jämfört med nuläget.

I de allra största tätorterna har nu kollektivtrafiken
en dominerande roll för persontrafiken medan denna i
övrigt främst betjänas av bilen. I medelstora tätorter
tar bil och gcm-trafik de stora delarna och bussarna
en mindre del, medan i de minsta orterna det knappast
finns annan kollektivtrafik än passerande regionalbus-
sar och således bil och gcm svarar för näStan all tra-
fik.

Godstrafiken i tätorter sköts dels av bilar som på en
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rundtur besöker flera olika adresser t ex sophämtning,
distribution av mjölk och tidningar. Till stor del med-
för varje fordon endast en varugrupp. Det finns också
motsvarande turer för distribution av styckegods. En
stor del av godstrafiken sker emellertid som individu-
ell trafik, självklart då det gäller hela lass men
också vid små kvantiteter.

Hur blir strukturen i framtiden. För personresorna gör
den ökande samlokaliseringen av olika dagliga aktivi-
teter att behovet av bilresor för annat.än arbete min-
skar. Möjligheterna att använda kollektiv trafik för
arbetsresor ökar icke minst genom ökad benägenhet till Fig 12
gcm till och från hållplats. På korta avstånd domine-
rar gcm. Man kan således tänka sig en ökad kollektiv-
trafik i huvudstråken, en ökad gcm trafik samt en viss
biltrafik för äldre och handikappade m fl.

En ökad samanvändning av godsfordon för olika varuslago

I glesbygden kommer för den lokala trafiken de korta
förflyttningarna att ske med gcm medan trafikstruktu*
ren i övrigt dominerasav bil.

4.4 Resultat av ett räkneexempel för svenska för-
hållanden (ändrad energiförbrukning)

Jag har genomfört ett enkelt räkneexempel där yujupp-
skattat minskningen av energiförbrukningen:äüsperson-
och godstrafik vid lokal trafik i tätorter ochj.gles-
bygd, vid regional trafik och vid interregional tra-
fik. För personaltrafik baseras den beräknade minsk-
ningen på grova antaganden om ändrad färdmedelsfördel-
ning och ökad beläggning, vilket i sin tur bl a beror
av omlokalisering av verksamheter och borttagna rese-
avdrag. För godstrafik baseras minskningen vid inter-
regional trafik på ändrad färdmedelsfördelning samt
vid lokal och regional trafik på ökad samanvändning
av godsfordon för olika varuslag. Beräkningarna för-
utsätter dagens folkmängd och näringsliv, dagens res-
benägenhet samt dagens fordonsteknik.

Jag har velat Visa resultat av mitt räkneexempel för
att påvisa att det kan röra sig om stora energibespa- Fig 13

ringar och icke några få procent. Siffrorna bör icke
ses som något annat och jag vill inte att de citeras.
För att preciserade uppgifter om möjliga energibespa-
ringar skall kunna åberopas krävs att beräkningsförm
utsättningarna samtidigt redovisas. Mina utgångspunk-
ter om oförändrad resbenägenhet och oförändrad for_
donsteknik är t ex säkerligen orealistiska. Mer rea-
listiska antaganden ger ytterligare energibesparingar.
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5. VÄGNÄT, TERMINALER OCH FORDON

Om man i.tid förutser vilka fordonstyper vi behöver så
tror jag att det går att utveckla dem. Det tog bara
drygt 20 år från andra världskrigets V5-robotar till
de första bemannade rymdfärderna - det är 40 år till
2025.

Det gcm fordon som jag främst tänker mig är ett mellan-
ting mellan dagens personbil och dagens moped. Eldriv-
na fordon med trådanslutning kan säkert göras bättre
och billigare om efterfrågan leder till stora serier.
Elakumulatorer och kanske kolpulvermotorer bör kunna
utvecklas.

Sjöfart som delvis drivs med vindkraft är realistisk
på många trader.

Vägen kan inte bara förses med elledningar för fordons-
drift utan också med elektroniska styrhjälpmedel. Så-
dana kan ge möjlighet såväl till tät trafik som till
god spårhållning hos vägfordon med många axlar - såle-
des fordon med hög lastförmåga och lågt axeltryck.

En ökande knutpunktstrafik med anslutande uppsamlings-
och distributionstrafik kräver utbyggnad av terminaler.

6. SAMVERKAN OCH KONKURRENS PÅ TRAFIKOMRÅDET

Man kan till en början kanske vara benägen att tro att
lågenergialternativet ger behov av ökad samverkan mel-
lan trafikmedlen samt minskar konkurrensen mellanoli-
ka trafikmedel. Jag tror att det är riktigt att beho-
vet av samverkan ökar, kollektivtrafik kräver samver-

kan med anslutande uppsamlings- och distributionstra-
fik. Ifråga om minskande konkurrens så tror jag däre-
mot att vi är benägna att ha den uppfattningen p g a
att vi ej har tillräcklig fantasi för att kunna tänka
oss alla de nya trafikformer som kan komma fram under
en 40-årsperiod.och att vi är benägna att tro att vår
tids trafik- och bebyggelsestrukturer är nästan omöj-
lig att ändra annat än mycket marginellt.

För 40 år sedan hade vi 1944, andra världskriget hade
börjat lida mot sitt slut. Kunde vi då föreställa oss
den enorma förändring av bebyggelsestruktur, trafik-
försörjning och levnadsförhållanden som skett. Svaret
är nog "Nej" för de allra flesta av oss. Finns det
något som egentligen talar för att dagens förhållanden
skall vara mer bestående. Jag tror att svaret på den
frågan också är "Nej". Jag tror således att vi 2025
har en lika stark konkurrens mellan olika trafikmedel
som idag - några av dessa vet vi emellertid nu ingen-
ting alls om.
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7. SLUTORD

Lågenergialternativet kan på sikt ge många arbetsupp-
gifter för trafikplanerare och andra verksamma inom

trafikområdet och redan långt dessförinnan som förbe-
redelse: uppgifter för utredare och forskare.

Jag tror att lågenergialternativet blir en realitet,
om det blir just omkring 2025 är däremot en öppen
fråga.
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Figur 1
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Figur 2
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Figur 4
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Figur 5
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Figur 6
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Figur 7
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Figur 8
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Figur 9
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Figur 11
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Figur 13

Ett framtida (40 år) lågenergialternativ jämfört med
dagens förhållanden

Resultat av ett räkneexempel (Sverige).

* ändrad lokalisering av verksamheter:
boende, arbete, service

* ändrad färdmedelsfördelning (+ gcm + koll)

* inga reseavdrag

* ökad samlastning vid godstrafik.

Ändrad energiförbrukning:

Lokal trafik i tätort: Pers -70%

Gods -10%

i glesbygd: Pers _30%
Gods -10%

Regional trafik: Pers -50%

Gods -20%

Interregional trafik: Pers -20%

Gods -40%

5:a all trafik Pers -50%

Gods -15%

* Dagens folkmängd, trafikmängd

* " teknik
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Sanhällsplaneringsgruppen, Matematiska institutionnn

KTH 100 44 Stockholm

 

e f..
o

ora förändringar av boend t. 8

in 3Billiga transporter har varit av avgörande betvdel

t (D 03
m

de senaste årtiondenas 5

de (D C)förutsätter en stor 1 av småhustoendet i förorter, m

ofta långa avstånd till lämpliga arbetsplatser, tillgång

till billiga och effektiva transportmedel. Bilen har här

fått en växande roll. De förändringar som skett på ener-

gimarknaden under det senaste tiotalet år gör dock att

många ifrågasätter det önskvärda i denna utveckling.

Krav har ställts på en annan bebyggelseutveckling, en

som via en bättre lokal balans mellan bostäder och ar-

betsplatser skulle kunna minska behovet av långa resor.

Energiprishöjningarna och konsekvenserns av störningar i

energitillförseln ligger också bakom de krav på bättre

energihushållning och minskat beroende av framförallt

olja som rests för alla samhällssektorer. När det gäller

persontransporter i tätort visade litteraturgenomgången

i föregående kapitel att det här finns en betydelsefull

roll för en framsynt bebyggelse- och transportplanering.

Vi skall i detta kapitel presentera en datorbaserad mo-

dellansats för lokalisering av bostäder där samspelet

mellan transportkostnader, resebeteende och bebyggelse-

mönster står i blickpunkten. Ansatsen tillämpas på Stock-

holmsregionen för år 1990. Huvudsyftet är att översikt-

ligt belysa olika konsekvenser av höjda bensinpriser och/

eller ändrade regler för bilavdrag. Vi kommer att studera

effekter på energiåtgången såväl som implikaticner för

bebyggelseplaneringen.

Modellansatsen är av optimeringstyp. Det innebär att vi

 

'*Lhárag ur komxsnäc BFR-r:ppori: L Lundqvist, L-G Mattsson

34 Eriksson, Sçnhällsplüncrinñ 00h energi'
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först måste ställa upp en princip med vars hjälp alter-

nativa lokaliseringar av bostäder kan värderas. Vi notera-

de i förra kapitlet att minimerinr av transportenergin som

enda mål Skulle kunna leda till my ket extrema bebyggelse-

mönster. Snarare bör energihushållning ses som en inte-

grerad del av övriga mål. För att tillgodose detta väljer

vi att härleda ett värderingskriterium baserat på välfärds°

ekonomisk teori, där energin komner in som en del av kost-

naderna för transporter som i sin tur sammanvägs med ett

mått på de lokala boendetätheterna.

I vår tillämpning för Stockholmsregionen behandlar vi en-

dast arbetsresor. Vår värderingsprincip förutsätter då

att den geografiska fördelningen av arbetsplatser inom

regionen är given. Den totala bostadsvolymen som skall

lokaliseras för planåret - i vårt fall 1990 - förutsätts

också vara given. Vidare antas att undre och övre gränser

kan anges för boendet i vart och ett av de mindre områden

som regionen delas in i. Givet dessa begränsningar väljs

den bostadslokalisering som maximerar det härledda väl-

färdskriteriet.

Välfärdskriteriet bygger på en modell av befolkningens

resebeteende (en logitmodell eller om man så vill en dub-

belt begränsad gravitationsmodell) kalibrerad på Folk-

och bostadsräkningen 1975 (F08 75). Modellen beskriver

hur stor andel av befolkningen i varje område som pend-

lar till varje annat område i regionen uppdelat enligt

tre färdsätt (bil, kollektivt och gång/cykel) som funktion

av bl.a. avstånd, restider och resekostnader. Genom an-

taganden om de olika färdsättens energieffektivitet kan

energiåtgången för arbetsresor förknippad med en viss

bostadslokalisering beräknas.

En styrka hos den här ansatsen är dess förmåga att han-

tera vissa ömsesidiga beroenden mellan resebeteenden och

bebyggelsemönster. Vid ändrade reskostnader t.ex. som en

följd av ändrade bensinpriser utvärderas de olika alter-

nativen för bostadslokalisering med hänsyn till det res-

mönster som de nya kostnadsrelationerna kan förväntas ge.
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5.2 Modellbeskrivning

Det välfärdskriterium vi skall använda för att utvärdera

olika bebyggelsemönster kan byggas upp från en beskriv-

ning av hur individer väljer mellan olika alternativ ba-

serad på s.k. stokastisk nyttomaximering (en teoretisk

beskrivning och ytterligare referenser ges i Mattsson,

1985 och Mattsson, lQöU).

Den region vi studerar antas vara indelad i ett antal

områden. Vi betraktar en individ som har sin arbetsplats

given och som står inför valet i vilket område han skall

bosätta sig. Att räkna upp alla de faktorer som skulle

krävas för att exakt kunna förutse vilket bostadsområde

han väljer är naturligtvis ogörligt. Ett sätt att komma

runt problemet är att minska ambitionen. I stället för

att försöka exakt förutse kan vi nöja oss med att ge en

beskrivning av individens beteende i form av sannolik?

heter för de olika möjliga valen. Logitmodellen, som

varit så populär inom transportforskning, är det mest

kända exemplet på den här ansatsen.

Beteendemodeller av detta slag kan härledas från anta-

ganden om att den "nytta" en individ tillordnar olika,

tillgängliga alternativ kan delas upp i två komponenter,

en deterministisk och en slumpmässig (stokastisk). Den

deterministiska delen innehåller de observerbara faktorer

man önskar modellera medan den stokastiska delen får repre-

sentera övriga faktorer av betydelse för hur individen

väljer. Om man nu gör vissa lämpliga statistiska antagan-

den för den stokastiska delen av nyttan och dessutom för-

utsätter att individen väljer det alternativ som ger störst

total nytta kan valsannolikheterna uttryckas som funktioner

av de olika alternativens deterministiska (observerbara)

nytta. På motsvarande sätt kan den förväntade totalanyt-

tan individen uppnår vid detta val också uttryckas som

en funktion av samma variabler.

Den här ansatsen mynnar ut i ett naturligt välfärdsmått

nämligen den summerade förväntade maximala nyttan för
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individerna i regionen. Det är ett sådant mått vi skall

använda i vår optimering av bebyggelsemönstret. På så

sätt uppnås en viss konsistens mellan välfärdsmått och

bakomliggande beteendemodell. Den nytta som vi i våra '

antaganden om individernas beteende förutsätter att de

maximerar är också den vi maximerar i vår Optimering av

bebyggelsemönstret.

Vi återgår nu till vår individ som står inför att välja

bostadsområde. Vi gör först lämpliga statistiska anta-

ganden för den stokastiska delen av den nytta han asso-

cierar med ett visst bostadsområde så att valsannolik-

heterna kan uttryckas enligt en logitmodell. Vi antar sedan

att den deterministiska delen av nyttan av att bo i bo-

stadsområde i, då arbetsplatsen ligger i område j, kan

uttryckas som

(C.tij+y.di+pi)

där gJ är ett mått på pendlingskostnaden mellan områf

dena i och j, di är ett mått på boendetätheten (bostads-

utbud per ytenhet) i område i och pi är prisnivån förá

bostäder i område i. Parametrarna 0 och v uttrycker in-

dividensåkänslighet för pendlingskostnad resp. boende-

täthet. éom vi tidigare nämnt kan nu valsannolikheterna

för resp. bostadsområde uttryckas som en funktion av de

olika områdenas deterministiska nytta.

Slutligen betraktar vi samtliga förvärvsarbetande i regio=

nen och antar att var och en beter sig enligt den speci-

ficerade valmodellen. Givet fördelningen av arbetsplatser

över områdena i regionen kan det förväntade antalet in-

divider som väljer ett visst bostadsområde beräknas.

Detta antal kommer inte nödvändigtvis att stämma med bo-

stadsutbudet i området. Men om totalantalet bostäder i

hela regionen stämmer med den totala efterfrågan, och om

vi kräver att priserna, pi, skall uppfylla ett visst

normaliseringsvillkor, så finns det till varje fördelning

'av bostäderna en unik uppsättning (jämvikts-)priser så

att det blir balans mellan utbud och förväntad efterfrågan
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Det Optimeringsproblem vi skall betrakta är att fördela

ett givet totalt bostadsutbud (lika med den totala efter-

frågan) över regionens områden så att det diskuterade väl-

färdsmåttet maximeras. Vi har därvid möjlighet att på för-

hand utesluta vissa fördelningar genom att för varje bo-

stadsområde ange undre och övre gränser inom vilka bostads-

utbudet måste ligga. Vid utvärdering av en viss bostads-

fördelning enligt vårt välfärdsmått, som alltså kan tol-

kas som den aggregerade förväntade maximala nyttan för de

förvärvsarbetande, förutsätts priserna på bostadsmarkna-

derna vara de ovan införda jämviktspriserna. Bostadsför-

delningen kommer därmed in på två sätt i välfärdsmåttet,

dels direkt via boendetätheterna, dels indirekt via jäm-

viktspriserna. Detta komplicerar lösningen av optimerings-

problemet. Man kan dock visa (Mattsson, 1984) att lös-

ningar i stället kan fås genom att lösa ett annat enklare

problem (av entropimaximeringstyp). Förutom den för prob-

lemet optimala bostadsfördelningen får vi också den till-

hörande pendlingsmatrisen enligt den bakomliggande modellen
L

för val av bostadsområde.

5.3 ModellspecifiCering2 kalibrering och indata

 

Vi skall i det här avsnittet ytterligare precisera vår

optimeringsmodell, diskutera kalibreringen av de bakom-

liggande beteendemodellerna samt ge indata för en tillämp-

ning på Stockholm för år 1990.

Den geografiska region vi betraktar är hela Stockholms

län. Vi använder den områdesindelning i 105 kommundelar

som bl.a. utnyttjas i den senaste regionplanen (Stock-

holms läns landsting, 1982). Arbetsplatsernas lokalisering

förutsätts vara enligt regionplanens högre alternativ för

1990. Modellen är ju uppbyggd kring beteendet hos denêför-

värvsarbetande delen av befolkningen. Vissa relationer ut-

trycks dock enklare i termer av hela befolkningen. Resul-

taten kan räknas om med hjälp av förvärvsintensiteter. Vi

antar här att förvärvsintensiteten för alla kommundelar är
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lika och överensstämmer med genomsnittsnivån i länet

enligt regionblanen.

För varje kommundel anges undre och övre gränser för total-

befolkningen 1990. De undre gränserna har beräknats ut-

gående från att bostadsstocken 1975 kommer att vara kvar

men med hänsyn till att den med fortsatt utglesning kom-

mer att hysa färre boende. De övre gränserna är baserade

på en inventering av möjligt bostadsbyggande i de olika

kommundelarna. De ytor som ingår i beräkningen av boende-

tätheterna, di, har hämtats från en tidigare studie

(Lundqvist och Mattsson, 1983). När det gäller parametern

v , som uttrycker individernas känslighet för boendetät-

het, saknar vi lämpligt datamaterial för att kunna göra

någon empirisk skattning. I stället betraktar vi para-

metern som en policyvariabel och prövar två alternativ

som kommer att ge upphov till glesa resp. täta bebyggelse-

mönster.'

Pendlingskostnaden, tij, och kostnadskänsligheten, 0,'

äterståriatt precisera. I båda fallen skall de baseras

på de förvärvsarbetandes faktiska beteende som det kom

till uttryck enligt FoB75. Detta sker via skattning av

en färdmedelsmodell av logittyp med tre möjliga färdsätt:

bil, kollektivt samt gång/cykel. Färdmedelsmodellen kom-

mer även att utnyttjas för att vid beräkningen av energi-

åtgången för arbetsresorna ta hänsyn till de olika färd»

sättens energieffektivitet°

Färdmedelsmodellen förutsätter att vi för varje färdsätt

f ansätter en kostnad på formen al+ m7. %S , där är och

bf är färdmedelsspecifika konstanter som vi skall skatta,

medan då? är observerade värden på uppoffringen att resa

mellan två områden i och j med det aktuella färdsättet.

Vi låter eij :ara för kollektivt färdsätt: kollektiv

resuppoffring (KRESU); för gång/cykel:avständssamt för

bil: generaliserad bilkostnad. Den sistnämnda kostnaden

1

 

Kollektiv resuppoffring (KRESU)= äktid + 2,1 x gångtid

+ 3,6 x väntetid (Stockholms läns landsting, 198ü, sid 21)
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definieras som bilrestid multiplicerad med en tidsvärde-

ringskonstant (7,1 kr/tim i 1975 års priser) plus en av-

ständsberoende fordonskostnad med hänsyn till bilavdrag.

Vi antar här att bilresenärerna beviljas avdrag om den

teoretiska tidsvinsten gentemot kollektivt färdsätt enligt

tillgängliga restidsmatriser är tillräckligt stor.

De färdmedelsspecifika konstanterna, %. och gt i de defi-

nierade kostnadsuttrycken har skattats baserade på data

från FoB 75 med hjälp av sedvanlig logitmodellteknik

(maximum-likelihoodskattning). Som observationer be-

traktar vi för varje omrädespar (enligt en något finare

indelning än kommundelar) antalet förvärvsarbetande som

valt resp. färdsätt. Den avståndsberoende fordonskostna-

den har för 1975 satts till 0,3 kr/km om avdrag ej beviljas

och 0 i annat fall (Stockholms läns landsting, 1984, sid

55). Bilavdragen förutsätts alltså vara så förmånliga att

hela den rörliga fordonskostnaden täcks. Det teoretiska

tidsvinstkravet för att få bilavdrag har stämts av så att

antalet avdrag överensstämmer med faktiskt beviljande.

Med hjälp av den skattade färdmedelsmodellen beräknas

sedan pendlingskostnaden, t , för varje par av kommun-

delar som en sammanvägning :L kostnaderna för vart och

ett av färdsätten (enligt Williams' (1977) teoretiskt

tilltalande förslag till "composite cost"). Individernas

känslighet för denna pendlingskostnad bestäms genom att

en dubbelt begränsad gravitationsmodell med gi som av-

ständskostnad kalibreras med avseende på antalet pend-

lare mellan de olika kommundelarna enligt ?08 75.

Dessa pendlingskostnader är baserade på förhållandena

för kalibreringsåret, dvs. 1975. Vi antar att alla för-

hållanden utom bensinpriset och reglerna för bilavdrag

är desamma också för tillämpningsäret 1990.

För bensinpriset, som utgör en del av den avständsberoende

fordonskostnaden, kommer vi att pröva två alternativ, ett

lågt och ett högt. Det låga alternativet innebär att

bensinpriset 1990 antas ligga på 1975 års nivå (1,37 kr/l),
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medan det höga alternativet innebär en fördubbling av

detta pris (allt räknat i 1975 års priser). Då vi antar

att den resterande delen av fordonskostnaden är oförändrad

i fast penningvärde blir alltså, vid en bensinförbrukning

av 1 l/mil, den avståndsberoende fordonskostnaden O,UM kr/

km för det högre resp. 0,3 kr/km för det lägre alternati-

vet.

Också för avdragsreglerna skall vi pröva två alternativ,

ett basalternativ resp. ett alternativ med helt slopad

avdragsrätt. Basalternativet innebär att fordonskostnaden,

liksom vid skattningen på F08 75, sätts till noll för av-

dragsberättigade reserelationer. Det teoretiska tidsvinst-

kravet har dock ökats för att motsvara den skärpning av

avdragsbestämmelserna som skett sedan 1975.

Sammanfattningsvis kommer vi i tillämpningarna att pröva

två olika alternativ för täthetskänsligheten som resul-

terar i glesa resp. täta bebyggelsemönster; två bensin-

prisalternativ: 1975 års prisnivå resp. en fördubbling;

samt tvåêalternativ för bilavdragen: gällande (198A)

tidsvinstkrav resp. helt lepad avdragsmöjlighet.

5.4 Tillämpning på Stockholm för år 1990

Innan vi redovisar några resultat för vår speciella till-

lämpning skall vi kort beröra vilka typer av resultat

modellansatsen i princip ger möjlighet till.

Vår ansats går ut på att finna hur en given totalvolym.

bostäder (eller befolkning) skall fördelas över områden

i en region så att ett visst välfärdskriterium maximeras.

Lösningen till detta OptimeringSproblem består alltså av

en optimal bostadsfördelning (eller befolkningsfördelning).

Som vi har formulerat välfärdskriteriet och som vi löser

optimeringsproblemet får vi också fram det tillhörande

mönstret för pendlingen mellan bostäder och arbetsplat-

ser. Det mönstret kan även tolkas som ett resultat av

individernas val på bostads- och arbetsmarknaden. Med

hjälp av den färdmedelsmodell som skattats kan pend-
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lingen mellan skilda områden delas upp efter färdsätt.

Med antaganden om de olika färdsättens energieffektivitet

kan vi därmed beräkna energiåtgången förknippad med det

pendlingsmönster som hör till en viss lösning. Eftersom

modellansatsen ger antalet resande mellan varje områdes-

par kan vi dessutom beräkna olika mått som medelrestid,

medelpendlingsavstånd och genomsnittlig energiåtgång

uppdelade inte bara efter färdsätt utan också efter den

resandes bostads- eller arbetsplatsområde. Det bör slut-

ligen påpekas att modellen i sin nuvarande utformning

endast behandlar arbetsresor. Det förefaller dock rela-

tivt enkelt att utveckla modellen till att omfatta även

serviceresor.

De scenarioalternativ för år 1990 som vi kommer att be-

handla i vår tillämpning på Stockholmsregionen betecknas

enligt följande:

lågt (bensinpris) 1975 års nivå;

högt (bensinpris) = fördubbling av 1975 års nivå;

gles (bebyggelse) = högt värde på täthetsparametern y;

tät (bebyggelse) = lågt värde på täthetsparametern y;

avdrag = bilavdrag enligt 198ü års tids-
vinstkrav;

ej avdrag = möjligheten till bilavdrag helt
slopad.

Vid energiberäkningarna har vi antagit att energiåtgången

för bil är 0,725, för kollektivtrafik 0,225 och för gång/

cykel 0 kWh/personkm. Dessa värden kan anses typiska för

högtrafik (Stockholms läns landsting, 198ü, sid 114).

Tabell 5.1 visar hur energiåtgången för arbetsresor, medel-

tätheten och medelpendlingsavstånden varierar mellan de

olika alternativen. Det mest slående är avdragsreglernas

stora betydelse. SlOpad avdragsrätt leder enligt dessa

beräkningar till mer än en halvering av energiåtgången.

Avdragsreglerna har också stor betydelse för i vilken

utsträckning höjda bensinpriser verkligen slår igenom

i form av minskad energiförbrukning. Som tabellen visar

är effekten obetydlig (mindre än 1% totalt sett och drygt

1% för bilresorna) med nuvarande regler medan en för-
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dubbling av bensinpriset vid SlOpad avdragsrätt skulle

kunna leda till en minskning av förbrukningen med mer än

10% totalt sett och med hela 35% för bilresorna. Dessa

skilda effekter är naturligtvis en direkt följd av för-

utsättningen att avdragsberättigade bilister med nuvarande

regler får full kostnadstäckning för bensinprishöjningar.

Tabell 5.1 Energiåtgång för arbetsresor, medeltäthet och medelpend-

linsavstând (enkelresor).

 

Alternativ

  

EnergiåtgánglMWh/dag) Täthet Pendlings-

Bil Koll. Totalt (inv/ha) avst.(km)

Lågt, gles, avdr. 9380 3150 12530 58,3 16,8

Högt, gles, avdr. 9250 5210 12ü60 38,3 16,9

Lågt, tät, avdr. 8880 2980 11860 u0,8 15,9

Högt, tät, avdr. 8770 3020 11790 u0,8 ' 16,0

Lågt, tät, ej avdr. 2620 5250 5870 1,3 11,3

Högt, tät, ej avdr. 1700 3380 5080 1,2 10,9

 

Tabell 5.1 ger också information om sambandet mellan be-

byggelsetäthet och energiåtgång. En jämförelse av alterna-

tiv med gles resp. tät bebyggelse men i övrigt lika förut-

sättningar ger en energielasticitet med avseende på täthet

på 0,8. Det betyder att en ökning av tätheten med 1% skulle

minska energiförbrukningen med 0,8%. Skillnaderna i täthet

är dock så små att minskningen i energiåtgång vid övergång

mellan ett glest alternativ och ett motsvarande tätt blir

endast 5%. Vi skall dock komma ihåg att vi för varje kom-

mundel infört undre gränser för antalet invånare baserade

på 1975 års bostadsstock. Dessa restriktioner medger en-

dast att 22% av befolkningen omfördelas mellan kommun-

delarna. Variationerna i bebyggelsetäthet för våra alter-

nativ skall därför ses mot bakgrund av vilka förändringar

i bebyggelsestruktur som är möjliga på 15 års sikt. Om vi
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blickar längre fram skulle större förändringar vara

möjliga .

När det gäller pendlingsavständ kan resultaten i tabell

5.1 förefalla paradoxala. Ett högre bensinpris ger näm-

ligen för alternativen med bilavdrag ett (något) längre

medelpendlingsavständ. Förklaringen till detta är att de

höjda bensinpriserna enbart drabbar bilister som inte är

avdragsberättigade, dvs. sådana som inte uppfyller tids-

vinstkravet. Det betyder att det blir dyrare att resa med

bil bara när det är så nära mellan boatad och arbete och

när det finns kollektiva transportalternativ så att tids-

vinstkravet inte uppfylls. Vid långa avstånd och dåliga

kollektivtrafikförbindelser däremot täcks bensinprisök-

ningen av den ökade avdragsmöjligheten. Sammantaget blir

det relativt sett mindre dyrt att bo långt från arbetet

vid en bensinprishöjning. Om däremot avdragsrätten slopas

får vi det förväntade beteendet nämligen att högre ben-

sinpris leder till kortare pendlingsavstånd. I det läget

drabbas ju alla bilresenärer av det ökade priset.

Tabell 5:2 ger den genomsnittliga energiätgången per ar-

betsresa med de olika färdsätten. Gäng/cykel särredovisas

av naturliga skäl inte men ingår givetvis i beräkning av

energiåtgången för alla färdsätt. Vi ser igen hur en

slopad avdragsrätt skulle få en avgörande effekt på bilens

roll. Jämfört med nuvarande regler skulle energiätgången

per arbetsresa med bil sjunka med nästan två tredjedelar

vid det höga bensinpriset. Som framgår av nästa tabell

är denna minskning en följd av att pendlingsavstånden

minskar och att bilen företrädesvis utnyttjas för korta

arbetsresor. Trots dessa stora förändringar i bilanvänd-

ningen är dock energiförbrukningen vid den genomsnittliga

kollektivtrafikresan fortfarande lägre.

De energieffekter vi iakttagit är en följd av ändrade pend-

lingsmönster. Tabell 5.3 ger en mer detaljerad bild av

dessa förändringar: Vi kan först notera att tabellen be-

kräftar den förklaring vi gav till effekten av ökade ben-

sinpriser vid bibehållna avdragsregler. Pendlingsavständen
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ökar nämligen för bil medan de för kollektivresor är

i stort sett konstanta. Att denna ökning för bil till

stor del kan hänföras till långa förortsresor stämmer

också med att restiderna inte ökar i samma utsträckning.

Hastigheterna är i allmänhet högre utanför Stockholms

centrala delar.

Tabell 5.2 Energiåtgång (kWh) per arbetsresa (t.o.r.)

för olika färdsätt.

 

 

Alternativ Bil Koll. Alla

Lagt, gles avdr. 35,7 8,3 15,6

Högt, gles, avdr. 3ü,3 8,3 15,5

Lågt, tät, avdr. 32,1 7,9 1h,7

Högt, tät, avdr. 32,6 7,9 1ü,6

Lågt, tät, ej avdr. 15,6 7,ü 7,3

Högt, tät, ej avdr. 12,3 7,u 6,3

 

ökar nämligen för bil medan de för kollektivresor är

i stort sett konstanta. Att denna ökning för bil till

stor del kan hänföras till långa förortsresor stämmer

också med att restiderna inte ökar i samma utsträckning.

Hastig,eterna 'r i allmänhet högre utanför Stockholms:

centrala delar.

 

  

Alternativ
. Gång/

Bil Kollektivt dykel

Avstånd Restid Avstånd KRESUa Avstånd
(km) (min) (km) (min) (km)

Lågt, gles, avdr. 23,3 3ä,1 18,5 81,1 O,U

h
g

k
»Högt, gles, avdr, ,7 BU,3 18,5 81,1 O,N

Lågt, tät, avdr, M R
)

»o på
.. 33,0 17,5 79,6 0,u

33,1 17,6 79,6 0,uR
)

R
)

»0 U
THögt, tät, avdr.

-
1 22,3 16,u 75,9 OJI(
D

ULågt, tät, ej avdr. 1

19,8 16,u 75,5 o,u0
)

U k
nHögt, tät, ej avdr.

 

KRESU = kollektiv resuppoffring = âktid + 2,1 x gångtid +

3,6 x väntetid.
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Det framgick av tabell 5.1 att ökad bebyggelsetäthet

bidrar till minskad energiåtgång via kortare pendlings-

avstånd. Tabell 5.3 visar att avstånden minskar för såväl

bil- som kollektivresor. Vid högre tolerans för ett tätt

boende ökar möjligheterna till korta arbetsresor genom

att nybebyggelsen kan förläggas till redan täta områden

med god tillgång till arbete.

Tabell 5.3 visar också på det radikalt ändrade utnyttjandet

av bilen för arbetsresor som slopad avdragsrätt skulle

ge. Med nuvarande avdragsregler är reslängderna genom-

gående klart längre för bilresor än för kollektivresor.

Vid slopad avdragsrätt skulle vi få det omvända förhållan-

det. Då slår också bensinprishöjningar igenom i form av

kortare pendlingsresor med bil.

Naturligt nog är det främst pendlingsmönstret för bil

som förändras vid variationer i bensinpriser och avdrags-

regler. Som också framgår av tabell 5.3 är pendlingsav-

stånd och medelrestider för kollektiva transportmedeli

mera stabila. Gång och cykling, slutligen, är i första

hand ett färdsätt för korta arbetsresor. Stabiliteten i

mönstren för kollektivtrafik och gång/cykel är desto mer

anmärkningsvärd som den gäller trots betydande omfördel-

ningar mellan de olika färdsätten (tabell 5.U).

Även för färdmedelsfördelningen (tabell 5.4) är avdrags-

reglerna av största betydelse. Bakom den dramatiska minsk-

ningen i energiåtgång till följd av slopad avdragsrätt

enligt tabell 5.1 ligger en betydande förändring i val

av färdsätt. När det gäller bensinpriset är inverkan be-

tydligt mindre om än i en entydig riktning. Ett högre

pris leder till ökade andelar för kollektivtrafik och

gång/cykel på bilresornas bekostnad. Med nuvarande av-

dragsregler blir ju åtminstone de korta bilresorna dyrare.

Effekten förstärks vid slopad avdragsrätt då alla bil-

resor fördyras. Däremot är det endast små skillnader i

färdmedelsfördelningen mellan glesa och täta bebyggelse-

mönster. De senare har något högre andel gång/cykel.
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Tabell 5.u Arbetsresornas procentuella fördelning

på färdsätt.

 

 
 

Alternativ Bil Koll.- Gång/
cykel

Lågt, gles, avdr. BU,5 7,0 18,U

Högt, gles, avdr. 53,5 7,8 18,7

Lågt, tät, avdr. 3u,u u6,9 18,7

Högt, tät, avdr. 33,u M7,5 19,3

Lågt, tät, ej avdr. 20,9 Sü,7 2A,3

Högt, tät, ej avdr. 17,2 57,0 25,8

Vi avslutar resultatredovisningen med att visa - för de

två mest extrema alternativen - hur energiåtgången per

arbetsresa varierar med hänsyn till var i länet den

resande bor (figur 5.1). Alternativet lågt bensinpris,

gles bebyggelse och bilavdrag, som ju gynnar pendling

över långa avstånd, leder till en hög energiåtgång som

växer snabbt ju längre ut från city bostaden är belägen.

För den andra extremen, högt bensinpris, tät bebyggelse

och slopat bilavdrag är bilden rätt annorlunda. Dels

ligger nivåerna för energiåtgången självfallet lägre,

dels växer energiåtgången betydligt långsammare med av-

ståndet från city. För ytterkommunerna Norrtälje, Nynäs-

hamn och Södertälje får vi mer av en lokal arbetsmarknad

med ett mycket mindre inslag av långa energikrävande

bilresor till Stockholmsregionens centrala delar.

5.5 Diskussion

 

De resultat vi presenterade i föregående avsnitt är pre-

liminära i många avseenden och måste självfallet tolkas

med stor försiktighet. Modellansatsen som den tillämpats

skulle naturligtvis kunna vara mer realistisk på en rad

punkter. Vi studerar t.ex.enbart arbetsresor. Det vore
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Figur 5.1 Energiåtgång (kWh) per arbetsresa (t.o.r.)

efter den resandes hemortskommun för alternativen

högt, tät, ej avdrag (de vänstra stolparna) och lågt,

gles, avdrag (de högra stolparna). Stockholms kommun

är uppdelad i city, Söderort och västerort.
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också intressant att ta med serviceresor och fritidsresor

för att få en mer total bild av persontranSporterna. Det är

möjligt att effekten av slopad avdragsrätt då skulle bli

mindre kraftig eftersom ändringen i så fall bara skulle

beröra en mindre del av resorna. När det gäller bilan-

vändning och val av färdsätt saknas viktiga förklarings-

faktorer som möjlighet till och kostnad för parkering. Vi

har inte heller försökt modellera förändringar i det fram-

tida bilinnehavet. Vid energiberäkningen skulle det också

vara rimligt att anta att den framtida energieffektiviteten

för motorfordon är beroende av bränslepriset.

I många fall när det gäller dessa brister förefaller möj-

ligheterna till vidareutveckling av modellen goda. Redan

i sin nuvarande form bör den emellertid innebära framsteg

i många avseenden gentemot tillgängliga alternativa mo-

deller (se genomgången av den internationella litteraturen

i föregående kapitel). Styrkan är framförallt modellens

förmåga att hantera samspelet mellan bostadslokalisering

och pendlingsmönster vid förändringar i reskostnaderna.

När det gäller den konkreta tillämpningen torde den vik-

tigaste slutsatsen vara bilavdragens betydelsefulla roll.

Ändringar i reglerna för dessa kan vara mera avgörande

ån även kraftiga bensinprishöjningar för både bosättnings-

mönster och energiåtgång vid arbetsresor. Vidare bekräf-

tar vår tillämpning många andra studier i att det är möj-

ligt att minska energiåtgången om ett tätare bebyggelse-

mönster kan tillåtas. Slutligen bör vi notera de stora

sparmöjligheter som ett ändrat pendlingsbeteende skulle

kunna innebära. Huruvida de kommer att förverkligas be-

ror bl.a. på om besparingarna uppväger den minskade val-

friheten i fråga om bostad och arbete som skulle bli

följden.
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GRAFISK PRESENTATION AV VÃGYTAN UTIFRÅN MÄTNING MED
LASER RST
Peter W Arnberg
Docent
Statens väg- och trafikinstitut

l BAKGRUND

Den mycket snabba tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att med
hög hastighet samla in stora mängder objektiva data från hela vårt
vägnät. Även om systemen i dag inte är fulländade, är det i huvudsak en
kostnadsfråga att göra dem närmast perfekta. På mätsidan har man med
variabler som spårdjup, sprickor, makrotextur, megatextur, jämnhet och
friktion kommit mycket långt. Flera olika metoder finns utvecklade i
världen t ex sådana som bygger' på laser, videofilmning, ultraljud och
dessutom finns en del mekaniska system. När det gäller andra variabler
som tvärfall, rullmotstånd och bärighet kan man förvänta sig att snabba
metoder kommer fram inom de närmaste åren.

De problem som aktualiserats är vad vi ska göra med denna enorma
mängd data som kan och faktiskt i princip redan samlas in. Det finns fler
riktningar att arbeta efter. Den nuvarande riktningen som de flesta
länder följer, bland dem Sverige, är att redan i insamlingsskedet skära
mycket hårt i data och endast presentera ett fåtal värden per variabel.
Inte nog med denna första nedskärning. Data går därefter oftast igenom
en modell där variablerna vägs ihop till ett enda värde, dvs en vägenhet
blir ofta ett enda prioritetsnummer.

Detta förfarande beror inte på någon stark önskan att undvika informa-
tion, utan på att människan helt enkelt inte klarar att hantera dessa
enorma datamängder. Problemet skulle inte vara så stort om man
verkligen visste vad man gjorde i datareduceringskedjan. Detta är tyvärr
inte alls fallet, kunskap om samband och effekter saknas i mycket stor
utsträcking.

Ett sätt att börja komma tillrätta med denna stora mängd data är
naturligtvis att lägga resultaten i någon vägdatabank som Vägverket
gjort i Sverige. Därefter kan mer och mer utvecklade modeller för
datahanteringen tas fram. I början är det troligen bäst att använda det
"know-how" som finns centralt och lokalt inom Vägverket, hos forskare
vid VTI och praktiker vid entreprenadföretag. Med hjälp av psykologiska
metoder kan detta göras mer vetenskapligt och för att verkligen suga ut
all kunskap som finns hos varje enskild individ kan man t ex använda
delphi-metoden som bl a har demonstrerats för Vägverket inom NÄT-
projektets ram.

Det är emellertid oerhört viktigt att man inte tappar bort sig eller
upplever att man inte vet vad man gör i oöverskådliga dataproblem. Ett
utmärkt sätt att få överblick och kontroll av modellers rimlighet är att
utnyttja grafiska metoder.

Jag kommer i denna presentation att ta upp det svenska systemets, dvs
Laser RST-bilens, viktigaste variabler och klargöra vad vi mäter och vad
som är teoretiskt möjligt att mäta. Jag kommer därefter att visa hur en
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större informationsmängd kan delges genom grafiska presentations-
system.

   

Figurl Vägytemätbil med ll lasrar.

2 LASER RST

Laser RST-bilen är ett system baserat på avståndsmätande lasrar.
Våglängder från under en mm upp till ca 30 meter ligger till grund för
insamlingen av data. Se figur 1.

Kontinuerlig bearbetning och presentation sker i bilen samtidigt som
mätningarna utförs i upp till 100 km/h. Mätningarna är trafiksäkra och
objektiva och kan göras till mycket låg kostnad. Det senare beroende på
höghastighetsmätning där många variabler mäts samtidigt och på att
mätfordonet är mycket hållbart och kräver minimal service. Under de
snart fyra år VTI har haft sin bil har endast tre av de elva laser-
kamerorna behövt service. Själva datorn har aldrig gått sönder. De få
problem som ändå uppkommit har ihuvudsak rört elsystemet och
uppkommit i specialmätningar i låg hastighet.

Även den bil VTI byggt och Swe Road sänt till USA har gått mycket bra.
Även om problemen där varit något större, så har det med tanke på
påfrestningarna mätsystemet utsatts för i USA varit förvånansvärt få
problem. Mätningar har under de 1% år bilen funnits i USA utförts i
praktiskt taget alla stater i USA och i alla väder.
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Pulsgivare Laserenhet

Figur 2 Genomskärning av den första Laser RST byggd på VTI.

2.1 Spârdjup_

Spårdjupsmätning sker för närvarande genom relationsmätning, se figur
3. En profil tas fram vid varje sample och ur den räknas liksom i resten
av värdena ett maxspârdjup fram. För en vägenhet presenteras medel-
värdet av maxspârdjupen samt hur stor procent av maxspårdjupen som är
över t ex 10 mm respektive 20 mm. Lasrarnas avstånd vid spåren gör att
om spåren i botten inte är platta får man ett mätfel. Normalt är detta
mätfel mycket litet, men på vissa vägar t ex infartsvägarna till Stock-
holm där spårbottnen varierar kan felet bli stort.

W

i' *17 iir
57 32 53

Figur 3 Spârdjupsmätning enligt trådprincipen. Spârdjupsvärdet är det

största av 51, 52, 53 etc.
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En ännu större koncentration av lasrarna i spåren kan behövas eventuellt
räcker det med att från spridningsdata kompensera för mätfelet. Simule-
ringsförsök kommer att göras under 1985 för att lösa problemet. Se figur

Det vore önskvärt att mer än maxspårdjupet mättes, t ex varje spårs
bredd och maxdjup eller helst att hela profilen lagrades. En helt annan
möjlighet att följa vägens utveckling och att bedöma behovet av
åtgärder uppkommer då. Framför allt kan variationen mellan och inom
spåren indikera vad som händer vägen.

Typen av variation indikerar om det är bärighetsproblem som håller på
att uppkomma eller om det "enbart" rör sig om dubbdäcksslitage. Det
senare ger mycket homogenare spår.

    

Object nr:
Uppräknas vid varje skifte av objekt

*§0* Laser Road Sur face Tester *NW* (mätsträcka).

Erossproh le and road roughness Length:
1982-89-13 Time 18:32 Mätsträckans längd.

Roadnn
Vägnunvnen

From:
Punkt från vilken mätning sker.

To:
Punktrnotvükenrnähüng sker

Obdectnr = 1 .

Length : m

pmm,... = 34 Avstand från startpunkt tills
From = 8852988118 mätning börjar.

To = aaszaes3.øe
En åtañCê = 8 :7. Speed:

Sat-et: = 'Km/h M.. . _
Summa? = 4.3 atningsmedelhastighet.

;0.5 : 9.3 a: Evenness:
Rbtüepth = mm -" ' . ..J-

*18 mm 2 168.21 v; Jamnhet (komfortvarue).
.za mm = 32.3 :x >6,5:
_Hena : *fw* Andel av mätsträckan som har
Lrack - 14.8 uwear : :ua komfortvarde >6,5.

Rutdepth:

Spárdjup enligt rätskiveprincipenf

:âømmgñømm:

. Andelen av mätsträckan som har
_ . _ _ ' _ : spardjup (rutdepth) >20 mm resp

- i v 10mm.

Hang, Crack, Wear:
Manuellt registrerade.
Anges i andelar av objektlängd.

' Rätskiveprincipen:

Hear. pro-File : E' *135:* '297 '-165 "35 42' 4.9 .'41 113 '125 G
deuiation : e se 3? 33 Bo 22 38 Se o4 45 e

 

  
Figur 4 Utskrift med kontinuerliga färdigbearbetade resultat från

Laser RST.
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2.2 Jämnhet

Jämnhetsmätning sker i båda spåren men endast ett medelvärde presen-
teras per vägenhet, dvs ett komfortvärde där i är en jämn väg och 9 en
ojämn. Sampling sker varje halvmeter. Se figur 4. Det vore önskvärt att
mäta jämnheten dels i varje spår för sig men även mellan spåren. I
stället för att enbart ge ett komfortvärde är det önskvärt att vägens
våglängder presenteras. För att detta ska kunna ske, måste samplingen
ske minst varje dm, vilket är på gång. Med hjälp av en sådan analys kan
förändringar i vägens längsprofil följas upp på ett helt annat sätt än nu.
Vissa typer av våglängdsförändringar indikerar bärighetsproblem. Samma
förhållande som för bärighetsmätning gäller antagligen. Ytliga problem
ger korta våglängder och djupare problem långa våglängder. Tre eller
eventuellt flera längSprofiler behövs för att fånga in hur förändringarna
ligger i förhållande till vägkanten.

2.3 Makrotextur

 

Makrotextur mäter grovt förenklat stenstorleken på vägen. Mätningar
bör ske i spåren, mellan spåren och eventuellt utanför spåren. Mätning-
arna kan presenteras som medelvärden och t ex som i den amerikanska
RST-bilen i fyra våglängdskategorier. Resultaten kan användas för att
följa förändringar av ytslitage, blödningar och stenlossning.
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Sample output from the Laser RS?

   

Crack count from Laser 351:'

l- ------------> 3.0 6.0 V !
i 3.0 6.0 12.0 3.0 6.0 12.0 both Hc <---1 !
I I 6.0 12.0 50.0 6.0 12.0 50.0 100.0 1.0 ! 1
i I - crack 1 40 23 5 i 3 3 1 I
I 1,! 2 17 13 6 o o 0 a i 2
! l ! 4 97 64 22 1 i 7 l !
l ! I 3 18 9 3 i 1 i 14 ! i

I ! I ! l
I I l l l

i l 2---- The crack count for each of the four cameras ! i
l ! I !
l l ------ Three width categories (a-Gmm. 6-12mm, iZ-åOmm) l 1

1 l l

i ------ -- Two depth categories (3mm and Emm) ! !
I I

Macrotexture compensationfactor for this measure (1.0) --- !

!
Area (mm) within which cracks counted by separate cameras -°--

will be considered the same crack (counted only once)

Macrotexture output from Laser RST:

!

! -------------------- - ---2

1 V 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.3 2.0 3.0 5.0

i rme 0.2 0.3 044 0.6 0.9 1.3 2.0 _3.0 5.0

i macro 1
! rough 0.61 0 0 8 65 31 5 1 O O O

! fine 0.32 0 35 61 5 o 0 O 0 O 0

l
l macro 4
! rough 0.83 0 O 2 30 37 26 6 O 0 0

! fine 0.66 0 O 0 59 31 8 2 O O 0
!

_
n
u
m
m
m
m
e
ø
n
w
w
u
e
ø
e
u
m
m
u
w
n
u

Figur 5

Root Mean Square (RHS) - macro 1 and macro 4 refer to the
specific laser camera and rough and fine refer to the
type of macrotexture that was considered. The RHS value
provides information almost identical to a standard dev-

iation, the difference being that the RHS value is in

terms of the units beingmeasured - in this case millimeters.

These 10 categories are in millimeter units. The information

provided is the percentage of the road surface with a macro-

texture within that range. For example, 353 of the road
surface fine macrotexture measured by laser camera i was
between 0.2 and 0.3 millimeters.

sprickor och 9 en väg med extremt mycket sprickor.
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2.4 Megatextur

 

Megatextur är mätning av våglängder som ligger inom ett däcks anlägg-
ningsyta, ca 20 mm upp till 150 mm. Megatextur mäts med amerikanska
Laser RST, ett medelvärde presenteras och fyra kategorier med vågläng-
der. Liksom makrotexturen borde såväl spår som andra delar av vägytan
mätas. En hel del vägyteproblem syns mycket tydligt i denna variabel, i
USA fångar den tex in åldringstendenser på betongvägar.Se figur 6.

MA CROTEXTURE .RELIABILITY
(r = .99; p <= .001)

 

;
b
b
b
'
m
'
m

l

- D DD

0.8 9

0.7

0.5

0.5 '3 D E

0.4

0.3

i
1

I
I

I

D D D

1

0.1-

   

O T 7 1 T i T T I K T T T 1

0 0.2 . 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Loser RST 1

Upprepad mätning med makrotextursystemet.Figur 6
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2.5 Sprickmätning

 

Sprickor kan med laserteknik mätas' enom att bredd och djup specifice-
ras på sprickorna och alla "icke-spric or" sorteras bort. Se figur 6. I den
amerikanska RST-bilen mäts sprickor med fyra kameror (två i spåren och
två bredvid). Sprickorna presenteras för varje kamera i tre bredd- och
två djupkategorier, dvs sex kategorier. Dessutom är kamerorna parvis
k0pplade och en spricka som registreras samtidigt i båda klassas som
tvärgående. För svenska förhållanden är det lämpligt med ett par
sprickmätningskameror till, dvs sex stycken totalt för att man ska täcka
in ett så stort antal av sprickorna på en lOO-metersbit att ett statistiskt
riktigt värde kan ges. Problemet är framför allt att fånga in de längs
eller snarare i huvudsak längsgående sprickorna, se figur 7, 8 och 9.

CRACK RELIABILITY
(r --= .99; p <= .001)

900 7

 

800'-

700'*

500-

500'-

400-

300 - 0

200-

100-

  

0' 7 i* I l l 1 'r 7

400 800

Laser RST 1

Upprepad mätning med fyra sprickmätningskameror. Över-
ensstämmelse med bedömaren är även god (ny = 0,82
respektive 0,92).
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Figur 8 Sprickor mätta under simulerade betingelser med laser-
kamera. Vid 90 km/h kan max 1 mm breda sprckor mätas.
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Figur 9 De fyra makrosprickmätlasrarna på bilen i USA.

2.6 Mättäthet

Den objektmätning som i de tidigare subjektiva och Saab RST väglnven-
teringarna användes som enheter, har börjat ifrågasättas på allvar inom
Vägverket. Det är även min uppfattning att en annan enhet bör väljas t
ex som i Kent i England där 100 meter är grundenheten. En sådan
förändring gör det lättare att både följa förändringar och att prioritera
och välja relevanta åtgärder.

Ett argument man använt i Sverige är att man ändå inte kan åtgärda 100
meter. Det behöver man inte heller för att ha nytta av ett lOO-meters
system. I prioriteringen tas hänsyn till närhet av andra 100-meters bitar
som behöver åtgärdas och vilket skick de mellanliggande bitarna är i, dvs
en optimering av fler förhållanden än i Sverige.

3 GRAFISK PRESENTATION

Utvecklingen på datasidan gör det möjligt för varje väghållare och
ansvarig vägmyndighet att ha tillgång till en dator. Modellen för
prioriteringar och Vägunderhåll kan då underlätta och förbättra
planeringsarbetet. En klar risk är emellertid att beslutsfattarna tappar
kontrollen över vad som händer. Datorer är bra för mycket men de
saknar i princip en rad funktioner som är nödvändiga för beslut. Det som
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människan är exeptionellt bra på är att göra rimlighetskontroller och att
söka ny information om något verkar tveksamt samt att väga in unika
variabler som är så sällsynta att de ej ingår i huvudprogrammet. En
allmän kontroll är även nödvändig eftersom dataprogrammen aldrig blir
bättre än vad programmerarens förutsättningar medger och alla program
lider av mer eller mindre stora brister.

Ett sätt att sköta detta kontrollarbete är att ge grafiska presentationer.
Människan har en enastående förmåga att med synens hjälp snabbt och
effektivt se och förstå samband.

3.1 Vägnätspresentation med grafiskt system

Vägverket håller för närvarande på att lägga_ in sitt vägnät på data så att
det kan visas på en dataskärm eller plottas ut. Det är därefter relativt
enkelt att med olika färger lägga in variabler. Problemet är hur en
överblick ska kunna ske med den stora mängd data som är önskvärd och
som angetts ovan i Spårdjup, jämnhet, makrotextur, megatextur och
sprickmätning.

Ett variabelt presentationssystem där som ett första steg varje variabel
presenteras för sig är troligen nödvändigt. Se figur lO - 11 (se jämnhet
och spårdjup i broschyr). Det är därefter nödvändigt med kombinationer
av variabler av olika komplexitetsgrad och här är det för kontrollen
nödvändigt med flexibilitet. Två kombinationssystem, ett översiktligt
och ett per 100 metersbit ska här presenteras för att ge en idé om hur
man kan göra.

ieåh' *3._it_% ams wars _
. rremzwafá.mama .! .

._ :man 0:32 - . - . ä

'anamma mi i'

niSanI'iCE; ' .

° §2 i :3

     

Figur 10 Resultaten för alla körfält på Essingeleden. Spårdjupets
(rutdepth) värde för varje delsträcka och körfält är repre-
senterat med olika färger enligt skalan i figurens övre högra
hörn.
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Figur 11 Spårdjupet (rutdepth) och komfortvärdet (evenness) för ett
körfält. Bredden på staplarna symboliserar varje delsträckas
längd och höjden varibelns värde. De övre staplarna visar
spârdjupet och de nedre komfortvärdena.

3.2 Kombination av variabler för översikt

 

Efter att ha studerat varje variabei på vägnätet grafiskt önskar man se
hur dessa brister på vägnätet sammanfaller. Ett system där man själv för
varje variabel definierar gränser för t ex tre färger med hjälp av en s k
"mause" för att sedan få plats med flera variabler på skärmen kan göras
mycket enkelt.

En förenklad översiktlig bild kan då erhållas för det antal variabler man
önskar eller om man så vill för olika lägen (t ex vänster spår) på vägen.
Se figur 12 - 13.
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Figur 12 Exempel på mätresultat utiagt på ett vägnät.

  

VTI Laser RST - Grafisk Presentation
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Figur 13 Ett skissat exempel på hur man kan gå vidare för att ge en
total bild.
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Specialanalys av IDO-meters bitar'

En översikt på detaljnivå är ofta nödvändig, t ex innan åtgärder sätts in.
I en sådan översikt bör data presenteras så oförfalskade som möjligt och
analysen bör underlättas på alla sätt genom t ex färgsättning. Ett sätt

att ytterligare underlätta är att man tar ett fotografi i början av varje
100 meter som läggs in på datan. Ar skärmen och datorn av en lägre
kvalitet kan fotografierna förvaras lokalt där detaljanalysen troligen i

huvudsak utförs. Se figur 14.
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Croasprofilc
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. Width gem)
D Mm Depth + Mean Dep h 0 Max Depth

Jämnhet 3 2 7 7

1-9
Våglängd K K K+M M
K=Kort, MzMedel
Makrotextur 0,2 0,4 0,1
Megatextur 0,6 0,8 0,7
Sprickor 2 1 6 5
1-9
Typ T T T+L T+L
T=Tvärgående
L=Längsgående
Djup, bredd 1+2 1 1,2 2,6
Nv är kategori 3,6

Figur 14 En enkel illustration till översiktlig 100 meters presentation.
Fyra färger kan användas: grönt helt bra, blått något
problem, svart = program, rött = åtgärd nödvändig. Nivåerna
för färgerna ställs in mycket lätt av den lokale beslutsfatta-
ren.
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DISKUSSION

I Sverige har en ordentlig satsning gjorts på att få fram ett mätsystem
för vägar och gator. Systemet börjar nu bli färdig: att tas i bruk på
allvar i Sverige liksom i andra länder. Många har hävdat att man först
skulle behöva göra undersökningar och modeller för att kunna utveckla
mätsystem. Detta sätt att resonera är emellertid mycket riskabelt av
följande skäl:

1.

2.

Modellarbetet har knappast påbörjats och innan nan enats om detta
har mycket tid förlorats i onödan.

Man underskattar den praktiska kunskap som tre-:ts allt finns när det
gäller vad på vägytan som är av betydelse för vägens livslängd och
samhället i övrigt. Spårdjup, jämnhet, makro-textur, megatextur,
friktion m m bedöms t ex avalla vägkunniga vara av intresse och det
skulle förvåna om inte alla dessa variabler kommer att ingå i de PMS-
modeller om utvecklas under slutet av 1980-talet...

I modellarbetet är det svårt att veta vad som går att mäta och med
vilken noggrannhet. Kan man mäta makrotextur är t ex kanske
behovet av friktionsmätning och rullmotståndsmätning mindre, nämli-
gen om makrotexturmåttet på ett eller annat sätt kan ersätta de
andra mätvariablerna som troligen är betydligt svårare att mäta.
Kostnaderna för mätningar måste även vara helt avgörande för
modellarbetet. Ett system där ett stort antal variabler mäts samtidgt
och relativt billigt som i Laser RST bör väga tungt i kvoten
mätkostnader/möjliga vinster genom större kunskap.

Genom att enskilda variabler mäts kan sambandsstudier mellan dessa
å enda sidan och t ex vägnedbrytningsvariabler å andra sidan genom-
föras. Dessa samband bör även bli viktiga för modellskapandet.

När väl modeller börjar växa fram, vilket redan skett i USA, Danmark
och England, så kommer de, även om de än så länge är relativt primitiva,
att styra mätbilarnas fortsatta utveckling. En mycket intressant tid från
forsknings- och utvecklingssynpunkt ligger framför oss de närmaste åren
och det är viktigt att resurserna inte splittras upp utan samordnas av
beslutsfattare med överblick. Se figur 15.
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PRAKTISK KUNSKAP

/ \

    

UTVECKLING AV MÃTSYSTEM :< -2 UTVECKLING AV MODELLER
\\\-§l ////

SAMBANDSFORSKNING

N/ L/ 4 v
NYA MÄTSYSTEM NYA MODELLER

Figur 15 Exempel på hur den praktiska kunskapen leder till att
mätsystem och bearbetningsmodeller växer fram samtidigt
och hur forskning både styr och styrs av detta arbete.
Behovet av goda kontakter mellan delarna är av avgörande
vikt. Någon person från mätsidan bör direkt delta i utveck-
ling av modeller och i en styrgrupp från forskningen. Mät-
sidan är mest flexibel och hur ändringar kan göras måste
alltid vara klart för den övriga verksamheten.

Det är även viktigt att den avancerade mätning som görs och behandlas
med modeller blir förståelig och kontrollerbar även på den beslutsnivå
som finns närmast själva vägarna. Ett välutvecklat grafiskt presenta-
tionssystem kan här spela en avgörande roll för hur hela det tidigare
arbetet blir utnyttjat.
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Figur 16 En skiss över hur ett grafiskt system kan användas som
kontroll av olika modeller. En datamodellmed formler för
samband måste kontrolleras på ett sätt som människan
klarar av. Risken för felbeslut gör annars att modellerna
inte används.
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