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FÖRORD

Denna undersökning är en del av den forskning om vinterväghållning's-

frågor som pågår inom trafikavdelningen vid statens väg- och trafikinsti-

tut (VTI). '

Undersökningen har planerats och genomförts i samråd med Gunnar

Carlsson, VTI och Kent Sjölinder, vägverket. Synpunkter har även lämnats

av Stig Danielsson, VTI och Göran Nilsson, 'VTLAnders Karlsson, VTI och

Siv-Britt Franke, VTI har renskrivit manuskriptet.

Rein Schandersson
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S/ftMBAND MELLAN TRAFIKOLYCKOR, O_
VAGLAG OCH VINTERVAGHÅLLNINGSÅTGARDER.

En studie av olycksrisker vid olika
is- och snöväglag baserad på
försäkringsanmälningar.

av Rein Schandersson

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Undersökningen har genomförts på uppdrag av vägverket för att förbättra

kunskapen om risken för trafikolyckor vid olika is- och snöväglag. Av

störst intresse var att få fram olycksrisken vid lös snö, snömodd.

De data som använts samlades in under 1973 års dubbdäcksundersökning.

Anledningen till att använda över 10 år gamla data, var att det för

Sverige inte fanns nyare data som kunde utnyttjas.

Resultaten redovisas i tabeller över olyckskvoten (antalet olyckor per

miljon axelparkilometer) vid olika typer väglag. Vidare redovisas resultat

beträffande bl a olyckstyper och svårighetsgrad.
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RELATIONSHIPS BETWEEN TRAFFIC ACCIDENTS,
ROAD SURFACE CONDITIONS AND WINTER
MAINTENANCE MEASURES.

A Study of Accident Risks for Different

Icy and Snowy Road Conditions Based
upon Insurance Statistics.

by Rein Schandersson
National Swedish Road Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

Sweden

ABSTRACT

The investigation was commissioned by the Swedish National Road Admi-

nistration with the aim of increasing knowledge of accident risks for

different types of icy/snowy road surfaces. Of particular interest was the

accident rate for roads covered by loose snow or slush.

The data used were originally collected in the 1973 studded tyre investi-

gation. The reason for using data more than 10 years old was that more

recent data were unavailable in Sweden.

The results are presented in tables showing the accident rate (accidents

per million vehicle kms) for different road conditions. Results pertaining

to accident types and accident severity are also presented.

VTI MEDDELANDE 496





III

SAMBAND MELLAN TRAFIKOLYCKOR, H
VAGLAG OCH VINTE'RVAGHALLNINGSATGARDER.

En studie av olycksrisker vid olika is-

och snöväglag baserad på försäkrings-
anmälningar

av Rein Schandersson

Statens Väg- _och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningen har genomförts på uppdrag av vägverket för att öka

kunskapen om olycksriSkens variation för olika typer av is- och snöväglag.

Särskilt bristfällig var kunskapen om olycksrisken vid lös snö och snömodd.

Som data har utnyttjats material som ursprungligen samlades in vid 1973

års dubbdäcksutredning. Anledningen till .att över 10 år gamla data

användes var att för Sverige finns inte nyare data tillgängliga med

uppdelning på olika typer av is- och snöväglag för både trafikarbete och

olyckor.

Olycksmaterialet härrör från försäkringsbolag och resultaten visar därför

en högre nivå på olycksrisken (uttryckt som olyckskvot) och sannolikt

större skillnader mellan väglag än vad som blivit fallet om polisrapporte-

rade olyckor kunnat användas.

Huvudresultatet, som alltså baseras på försäkringsanmälningar, är att

jämfört med barmark är den genomsnittliga olyckskvoten

0 30-50 gånger högre vid lös snö, snömodd, slask

0 8-12 gånger högre vid is, packad snö .

0 10-15 gånger högre vid fläckvis is/ snö.

Dessutom visar resultaten att lös snö, snömodd, slask, som har högst

olyckskvot, också medför svårare olyckor än de två andra grupperna av is-

och snöväglag.

VTI MEDDELANDE 496



IV

Det bör också noteras att grupperna är heterogena ur olyckssynpunkt.

Gruppen is/packad snö t ex rymmer flera olika väglag; allt från tunn is

som ju medför mycket hög olycksrisk till packad snö, som orsakar relativt

måttlig ökning av olycksrisken.

Det' finns flera oklarheter i materialet som kan ha medfört en överskatt-

ning av olycksrisken för "dåliga" väglag. För den använda väglagsindel-

ningen torde dock rangordningen vara den som påvisats.

Vid polisrapporteringen av trafikolyckor kan numera (efter 1 januari 1985)

olika is- och snöväglag anges. Det finns därför goda möjligheter att

ytterligare öka kunskapen. För detta fordras dock även att en ny

undersökning görs av hur trafikarbetet fördelar sig på olika väglag.
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RELATIONSHIPS BETWEEN TRAFFIC ACCIDENTS,
ROAD SURFACE CONDITIONS AND WINTER
MAINTENANCE MEASURES.

A Study of Accident Risks for Different

Icy and Snowy Road Surface Conditions
Based upon Insurance Statistics.

by Rein Schandersson
National Swedish Road Traffic Research Institute _(VTI)
5-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

The investigation was carried out on commission by the Swedish National

Road Administration with the aim of increasing knowledge of the varia-

tion in accident risk for different types of icy/snowy road surface

conditions. Of particular interest was the accident rate for loose snow and

slush.

The material used was Originally compiled for the studded tyre investiga-

tion in 1973. The reason for using data more than lO years old was that

more recent data were not avaible for Sweden with sufficiently detailed

information about road surface conditions for both vehicle mileage and

accidents.

The accident material originate from insurance companies and therefore

the results show a higher accident risk (expressed as accident rate) and

larger differences for different road surface conditions than would have

been the case had it been possible to use police reports on accidents.

The main result is that the average accident rate compared to the same

rate for bare road surface is

0 30-50 times higher when the road surface is covered by loose snow or
slush

0 8-12 times higher when covered by ice or packed snow

0 10-15 times higher when there are patches of ice or snow on the road
surface.
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The results also show that loose snow, slush, for which the accident rate is

highest, also brings about more severe accident than do the two other

types of ice/snowy road conditions.

It must be noted that the groups are heterogeneous. The group ice/packed

snow covers several road conditions; from thin ice, which is known to

cause very high accident rates, to packed snow, for which the accident

rate is much lower.

There is some uncertainity in the data and the accident rate for "bad"

surface condition might be overestimated. However, with the groups used,

it is unlikely that the order of precedence is erroneous.

In the forms now (after Jan 1 st 1985) used by the police to report traffic

accidents the description of road surface conditions is more detailed.

Therefore it would be possible to increase knowledge even more. To do

this it would also be necessary to make a new investigation of how vehicle

mileage is distributed on different road surface conditions.
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l BAKGRUND

För att väghållaren ska kunna utnyttja sina resurser för vintervägservice

på bästa sätt krävs god kunskap om effekterna av olika vinterväghåll-

ningsåtgärder. Framför allt gäller det följande områden:

0 trafiksäkerhet

o framkomlighet

0 fordonskostnader

o miljö

0 väghållarkostnader*

En utförlig diskussion av hela detta problemområde finns i (9).

Inom trafiksäkerhetsområdet anses kunskapen fortfarande otillräcklig be-

träffande effekten av olika åtgärder inom vinterväghållningen. Därför

gav vägverket VTI i uppdrag att försöka förbättra kunskapen om följande

frågor:

0 olycksriskens beroende av nederbördens (främst snönederbörd) storlek

0 olycksrisken före och efter åtgärd

0 olycksriskens beroende av typen av halkbekämpningsmetod

o olycksrisken vid olika väglag.

Flera av dessa frågor har undersökts tidigare. De viktigaste undersök-

ningarna i Sverige finns redovisade i (l), (2), (3), (6) och (8). En väsentlig

del av dessa undersökningar var deväglagsstudier som gjordes 1973 och

1977 (se (4), (5) och (10)). Väglagsstudierna gjordes för att kunna differen-

tiera trafikarbetet på olika väglag. Den första väglagsstudien gjordes

primärt för att ge underlag för dubbdäcksutredningen (se (7) och (8)), den

andra för attbelysa saltningens effekt på trafikolyckor (se (2) och (3)).

 

* Det finns åtgärder som inverkar på väghållarens kostnader inom andra
sektorer. Ett exempel är saltning som'påskyndar nedbrytningen av
betongkonstruktioner och därmed underhållsbehovet för dessa.
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En ny väglagsstudie kompletterad med uppgifter om Olyckor, åtgärder och

väderlek vore _e_t_t sätt att få material till att ytterligare undersöka

ovanstående frågor. Väglagsstudier är emellertid mycket kostsamma och

därför bestämdes att i ett första. skede använda material som ursprung-

ligen insamlades för andra syften. Om det visar sig att sekundärmateri-

alet inte är tillräckligt kan en ny väglagsundersökning bli aktuell.

I samråd med uppdragsgivaren - vägverket - bestämdes att projektet ini-

tialt skulle omfatta följande tre delar:

1. Sammanställning av data om trafikolyckor och data från Vägverkets
standarduppföljning 1982/83 för att i första hand undersöka olycks-
risken före och efter åtgärd. Standarduppföljningen 1982/83 (14) var av
ung)efär samma omfattning som motsvarande uppföljning för 1981/82
(11 .

2. Ombearbetning av data från 1973 års dubbdäcksundersökning (8) för
att bestämma olycksriskens variation med typen av is/snöväglag.

3. Ombearbetning av data om olyckor, väderlek och trafik 1977-81 för
att försöka beräkna olycksriskens variation med mängden snöneder-
börd. Dessa data insamlades i projektet "Samband mellan beläggningar,
olyckor och väderlek" (12).

Här behandlas endast punkt 2 ovan, d v 5 olycksriskens variation med

typen av is/snöväglag. De två övriga delarna presenteras i separata

meddelanden, av vilka det första har färdigställts (17).
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2 SYFTE OCH BEGRÃNSNINGAR

Syftet har varit att ta fram ytterligare kunskap om trafikolycksrisken på

landsbygdsvägar vid olika typer av is/snöväglag genom att utnyttja data

som ursprungligen användes i 1973 års dubbdäcksundersökning (8).

Motivet till att använda dessa data, trots den långa tid som förflutit sedan

insamlandet, är dels att ingen kunskap finns för svenska förhållanden, dels

att det inte finns mer aktuella data för det statliga vägnätet i Sverige

med uppdelning på olika typer av is/snöväglag av både trafikolyckor och

trafikarbete.

Begränsningarna är att olycksmaterialet endast omfattar två månader

1973 (från mitten av januari till mitten av mars) och utgörs av försäk-

ringsanmälda skador. Det senare medför att resultaten inte är direkt

 

jämförbara' med resultat baserade på polisrapporterade olyckor. Det förra

kan ha betydelse beroende på dels om vintern 1972/73 skiljer sig från en

"normalvinter", dels på om tio år gamla data kan anses representativa

även idag. Beträffande vädret under perioden januari-mars 1973 kan

konstateras att det var onormalt milt (se bilaga 3 i (5)), vilket medförde

att is/snöväglag förekom i mindre utsträckning än under en normalvinter.

Den begränsade tidsperioden (2 månader) medför att resultaten endast

torde vara giltiga för högvinter, inte för senvinter eller förvinter (jfr (3)).
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3 DATAMATERIAL - OMFATTNING

Det analyserade datamaterialet bestod av uppgifter om dels trafikarbete,

dels försäkringsanmälda fordonsskador/olyckor. Olycksmaterialet beskrivs

och diskuteras i avsnitt 3.1 nedan och trafikdata i avsnitt 3.2.

3. l Olyckor

Under 1973 års dubbdäcksundersökning insamlades data om försäkringsan-

mälda trafikskador under perioden 1973-01-16--03-15. Insamlandet skedde

genom att försäkringsbolagen med utdelade skadeanmälningsblanketter

bifogade ett frågeformulär som försäkringstagaren skulle fylla i. Insam-

lingsförfarandet finns närmare beskrivet i (7) och översiktligt även i (8). I

avsnitt 3.1.1 görs en beskrivning av olycksmaterialet och i 3.1.2 diskuteras

de skillnader som kan förväntas när försäkringsanmälningar används i

stället för polisens statistikuppgifter.

3.1.1 Beskrivning av olycksmaterial

Totalt bestod datamaterialet av uppgifter om 21! 195 trafikolyckor med

40 799 fordon inblandade. Då hade vissa "ointressanta" eller svåranalyse-

rade trafikskador sorterats bort (t ex parkeringsskador och olyckor med

fler än två fordon inblandade). Bortfallet var betydande, vilket visas av

att för en stor del av tvåfordonsolyckorna saknas uppgifter om ett av de

inblandade fordonen. En diskussion av bortfallet finns i (7).

De flesta av de anmälda skadorna (c 72 %) hade inträffat i tätort. Sedan

dessa sorterats bort återstod uppgifter om 8 153 fordonsskador för vilka

frågeformuläret har skickats in. De fleSta av dessa skador var följden av

enfordonsolyckor (4 026 st) medan resten (4 127 st) hade inträffat i 2 727

tvåfordonsolyckor.* Enfordonsolyckorna utgjordes inte enbart av olyckor

av typen "single". Även viltolyckor och vissa olyckor av typ "varia" ingick.

* För 1 327 av två fordonsolyckorna saknas uppgift om ett av fordonen.
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Datamaterialet bestod alltså av 8 153 försäkringsanmälda fordonsskador i

6 753 trafikolyckor utanför tättbebyggt område. Både fordonsskador som

inträffat i korsning och på sträcka togs med.

De data som beskriver olyckorna/skadorna bestod av

0 förardata(kön, ålder, körkortsår, bältesanvändning, hemortslän)

o fordonsdata (däckutrustning, fordonstyp, fabrikat, årsmodell, ärlig kör-
sträcka)

. olycksbeskrivning (bebyggelsetyp, platstyp, datum, klockslag, skade-
följd, väglag)

Innebörden av de olika var .ablerna anges i (7). För den aktuella

frågeställningen - olycksrisken vid olika typer av is- och snöväglag - var

de olycksbeskrivande variablerna av störst intresse (främst väglaget).

I den blankett som användes (se bilaga 4, sid 1 i (7)) fanns möjlighet att

ange följande fem väglag:

o Torr vägbana

o Våt vägbana

o Lös snö, snömodd, slask

o 15 eller hårdpackad snö

o Fläckvis is eller snö

Dessutom fanns möjligheten "vet ej".

Det sätt på vilket data om väglaget insamlades medför en reservation

beträffande tillförlitligheten. Det kan tänkas att uppgiftslämnaren varit

benägen att överdriva väglagetsbetydelse för olyckans uppkomst, särskilt

som uppgifterna inte lämnades vid olyckstillfället utan vid en senare

tidpunkt. Därmed finns en risk att besvärliga väglag är överrepresente-

rade i olycksmaterialet.
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Ett smärre problem vid kodningen var att det förekom blanketter med

flera väglag angivna. Dessa kodades då som kombinationer av väglag,

utom kombinationen barmark/is- eller snöväglag som kodades som_ det

angivna is/ snöväglaget (alltså inte alltid som "fläckvis is eller snö").

Eftersom det inte klart framgick av den utsända blanketten att flera

väglag kunde anges, torde det vara mest korrekt att även hänföra

kombinationerna till de ursprungliga väglagen. Detta har gjorts på

följande sätt:

0 Torr barmark/våt barmark har förts till torr barmark

o lös snö, snömodd, slask i kombination med is eller packad snö har förts
till is eller ,packad snö

o lös snö, snömodd, slask i kombination med fläckvis is eller snö har
förts till fläckvis snö eller is

0 is eller hård packad snö i kombination med fläckvis is eller snö har
förts till fläckvis snö eller is.

Totalt berörde detta drygt 200 observationer (av över 8 000) .

Efter dessa justeringar fanns följande Väglagsuppgifter i materialet.

Tabell 1. Väglagsuppgifter för fordon inblandade i olyckor på landsbygd
under tiden 1973-01-16--1973-03-15.

    

Region Norra Mellersta Södra Hela
rm Sverige Sverige Sverige landet

Torr vägbana 139 511 387 1 037

Våt vägbana 65 251 286 602

Lös snö, snömodd, slask 514 ' 1 383 659 2 556
Is eller hårdpackad snö i 061 845 263 2 169

Fläckvis is eller snö l+99 684 288 1 #71

Vet ej/uppgift saknas 69 183 66 318

Totalt 2 347 3 857 1 949 8 153
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I tabell 1, liksom i övriga tabeller och figurer har följande indelning i

regioner använts:

0 Norra Sverige: S, W, X, Y, Z, AC och BD län.

0 Mellersta Sverige: B, C, D, E, F, G, P, R, T och U län.

0 Södra Sverige: H, I, K, L, M, N och O län.

Beträffande fordonsskadematerialet måste även nämnas att landsbygd

antogs vara samma sak som det statliga vägnätet. Därmed underskattades

det verkliga antalet olyckor/fordonsskador på detta vägnät, eftersom

c 15 % av olyckorna på det statliga vägnätet inträffar inom tättbebyggt

område. Underskattningen kompenseras i någon mån av att en del olyckor

på landsbygd inträffar på vägar där stateninte är väghållare (t ex enskilda

vägar).

3.1.2 Försäkringsanmälda fordonsskador som statistikkälla

I analyser av trafikolyckor används vanligen data om polisrapporterade

olyckor. Den här presenterade undersökningen har emellertid baserats på

anmälningar av fordonsskador till försäkringsbolagen. Eftersom rapporte-

ringsgraden är olika för dess statistikkällor är inte heller resultat grund-

ade på dem direkt jämförbara.

Det är känt att de flesta trafikolyckor aldrig blir polisrapporterade.

Bortfallet varierar dock med olyckans svårhetsgrad. Olyckor som får till

följd att någon dödas blir nästan undantagslöst rapporterade, medan

endast kanske 5-15 % av trafikolyckorna utan personskada kommer till

polisens kännedom.

Det är också känt att åtskilligt fler trafikolyckor anmäls till försäkrings-

bolagen. I (15) och (16) anges att de är cirka 4 gånger fler än de

polisrapporterade. Relationen varierar emellertid med olyckstyp, årstid,

veckodag m m. I (15) finns resultat som bl a visar att relationen kan vara

8-10 1 mars /april mot 2-3 i maj/juni. Som trolig anledning anges att

många försäkringsanmälda halkolyckor aldrig blir polisrapporterade.
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Även om bortfallet alltså är mindre när försäkringsanmälningar används,

är det ändå avsevärt och större för lindriga olyckor än för svåra. Rent

saklogiskt bör detäven vara så att ju fler parter som är inblandade i

olyckan, desto större är sannolikheten att försäkringsbolagen får känne-

dom om olyckan. Det innebär naturligtvis attrapporterings-/anmälnings-

graden är lägst för enfordonsolyckor.

Tyvärr är alltså kunskapen om bortfallets storlek för försäkringsanmälda

olyckor/skador resp polisrapporterade olyckor fortfarande alltför ofull-

ständig för att våga "översätta" resultat. Vid VTI pågår dock FoU som

syftar till att öka kunskaperna om olika olycksstatistiska källors represen-

tativitet och som bör göra det möjligt att få en bättre bild av hur

rapporteringsgraden skiljer sig för data från försäkringsbolagen respektive

polisen.

3.2 Trafikdata

De trafikdata som använts togs ursprungligen fram vid väglagsundersök-

ningen 1973. Väglagsstudiens uppläggning, omfattning och genomförande

finns_ beskriven i (5). ' Där finns även åtskilliga trafikdata (=trafikarbete

vid olika väglag) publicerade. De data som nu använts har dock inte

publicerats eller använts tidigare. De härrör från en speciell datorkörning

och avser samma period som fordonsskadorna, d v 5 1973-01-16--1973-03-

15. Trafikarbetet finns uppdelat på 5 temperaturklasser och 24 väglags-

klasser - totalt 120 klasser.

I bilaga 1 redovisas en grövre indelning av trafikarbeten vid olika väglag

för regionerna norra, mellersta och södra Sverige. Denna uppdelning på

olika väglag var ändå alltför detaljerad eftersom väglagsindelningen för

olyckorna var ännu mycket grövre (se 3.1 ovan). Därför gjordes följande

sammanslagningar (inom parentes anges vilka av väglagen enligt bilaga 1,

som ingår i respektive grupp):

0 Torr barmark (torr barmark, torr barmark/våt barmark)

o Våt barmark (våt eller fuktig barmark)

o Lös snö, modd (lös snö eller snömodd)
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o Packad snö, is (packad snö eller tjock is, tunn is, lös snö/packad snö,
lös snö/tunn is, packad snö/tunn is)

0 Fläckvis snö eller is (torr barmark/lös snö, torr barmark/packad snö,

torr barmark/tunn is, våt barmark/lös snö, våt barmark/packad snö,
våt barmark/tunn is)

Denna slutliga indelning överensstämmer med alternativ C i (5) och med

den väglagsindelning som använts för de försäkringsanmälda skadorna

(avsnitt 3.1 ovan).

Trafikarbetets fördelning på ovanstående väglag framgår av tabell 2

nedan.

Tabell 2. Trafikarbete (Mapkm*) 1973-01-16--1973-03-15 uppdelat på
region och väglag.

   

Region Norra Mellersta Södra '
m Sverige Sverige Sverige Totalt

Torr vägbana 361,0 975,1 534,9 1 871,0

Våt vägbana 309,8 633,0 531,8 1 474,6

Lös snö, snömodd, slask 51,3 53,8 10,4 115,5

Packad snö, is 386,2 106,6 28,4 521,1

Fläckvis 15 eller snö 132,7 153,3 18,3 304,3

Totalt 1 241,0 1 921,8 1 123,8 4 286,6

       

Indelningen i regioner förklaras i avsnitt 3.1 ovan.

 

* Mapkm = miljoner axelparkilometer
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4 RESULTAT

Resultaten nedan är inte :direkt jämförbara med andra liknande svenska

undersökningar, i vilka man inte kunnat särskilja olika typer av is- och

snöväglag. Till skillnad från t ex (1), (2), (3), (6) och (12) i vilka polisrap-

porterade trafikolyckor använts, baseras här dessutom resultaten på för-

säkringsanmälda fordonsskador (trafikolyckor). Det medför att nivån på

risktalet - olyckskvoten* - blir större än i ovannämnda undersökningar.

Sannolikt är även skillnaderna i olyckskvot för olika väglag större än om

polisrapporterade olyckor använts. Dessa två aspekter diskuterades i

avsnitt 3.1.2 ovan.

En osäkerhet i resultaten är att trafikolyckor/fordonsskador och trafik-

arbete inte avser exakt samma vägnät. Trafikarbetet avser det statliga

Ivägnätet, medan"olyckorna är sådana som inträffat på landsbygd. Sålunda

saknas trafikolyckor på statliga vägar i tätorter (se även avsnitt 3.1.1

ovanL

Resultat redovisas dels för alla olyckor (avsnitt 4.1), dels för enfordons-

olyckor (avsnitt 4.2). Huvudresultatet är beskrivningen av hur olycks-

kvoten varierar med väglaget.

Ett alternativ hade varit att använda ett riskmått grundat på enskilda

fordonsskador: fordonsskadekvoten*. Ur teoretisk synvinkel kan detta

' tom anses vara mer korrekt, eftersom exponeringsmåttet-trafikar-

betet - är relaterat till enskilda fordon. Fordonsskadekvot används emel-

lertid sällan och därför har dessa resultat endast bilagts (bilaga 2). För

enfordonsolyckor (avsnitt 4.2) är givetvis fordonsskadekvoten identisk med

olyckskvoten.

Osäkerheten i skattningen av olyckskvöten anges med ett approximativt

95 % konfidensintervall, där hänsyn tas både till osäkerhet i olyckor och

trafikarbete. Metoden för att beräkna konfidensintervallet anges i

bilaga 3. Konfidensintervall har inte beräknats för de fall där olycks-

kvoten är baserad på trafikarbete mindre än 50 Mapkm. För dessa fall är

resultaten mycket osäkra.

 

* olyckskvot := antal trafikolyckor/ trafikarbete
fordonsskadevot = antal fordonsskador/trafikarbete
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4. 1 Alla olyckor

 

I avsnitt 4.1.1 redovisas undersökningens huvudresultat, d v 5 hur olycks-

risken (olyckskvoten) varierar med väglaget. Andelen personskadeolyckor

vid olika väglag behandlas i avsnitt i.t.l.2. I 4.1.3 och 4.1.4 redovisas

slutligen några resultat avseende bland annat olyckstyper, platstyp och

tidpunkt.

4.1.1 Olyckskvot - alla olyckor

Tabellerna 3-5 nedan visar hur olyckskvoten varierar med väglaget för

olika delar av Sverige. Av tabellerna framgår hur många olyckor varje

delresultat baseras på. Trafikarbetet är minst 50 miljoner axelparkilometer

för varje kombination av region och väglag utom för is/snöväglagen i södra

Sverige, där det är mellan 10 och 50 Mapkm (jfr tabell 2 i avsnitt 3.2).

Tabell 3. Olyckskvot vid olika väglag. Norra Sverige, alla olyckor,
. landsbygd, 1973-01-16--03-15.

   

vagn, 3333:3; 2333.1??
intervall

Barmark 156 0,23 O,l6-0,30

Lös snö, snömodd, slask l+37 8,5 1,5-15,6

15 eller packad snö 842 2,2 l,3-3,l

Fläckvis is eller snö 412 3,1 1,2-5,0

Okänt 56 ' - .-

Total (inkl okänt) 1 903 1,53 1,22-1 ,84

      

VTI MEDDELANDE 496



12

Tabell 4. Olyckskvot vid olika väglag. Mellersta Sverige, alla olyckor,
landsbygd, 1973-01-16--03-15.

     

Appr. 95 96

Barmark 611 0,38 O,31-0,45

Lös snö, snömodd, slask i 199 22,3 3,9-40,7

Is eller packad snö 677" 6,4 2,2-10,5

Fläckvis is eller snö 590 3,9 l,6-6,l
Okänt _ 161 - -

Total (inkl okänt) 3 238 1,68 Lill-1,95

    

Tabell 5. Olyckskvot vid olika väglag. Södra Sverige, alla olyckor,
landsbygd, 1973-01-16--03-15.

    

Vägiag 3153:533 233.111:
intervall

Barmark 518 0,49 O,37-0,61

Lös snö,'snömodd, slask 579 (55,6) 1) 1)

Is eller packad snö 219 (7,7) 1) 1)

Fläckvis is eller snö 243 (13,3) 1) l)

Okänt 53 -

Total (inkl okänt) 1 612 1,43 l,lO-l,76

     

1) Trafikarbete < 50 Mapkm.

Av tabellerna 3-5 framgår de mycket stora skillnader som finns i olycks-

kvoten. De högsta värdena uppvisar lös snö, snömodd, slask och de är inte

i mindre än #O-lOO gånger högre än olyckskvoten för barmark. Olycks-

kvoten för is/packad snö har ungefär samma nivå (inom en region) som för 4

fläckvis is/ snö - cirka 10-20 gånger högre änför barmark.

Här måste inflikas att resultaten avser grupper av väglag. Särskilt

 

gruppen "is eller packad snö" är heterogen och innehåller bla tunn is,

tjock is och packad snö. Det kan inte uteslutas att tunn is, som sällan

förekommer, kan medföra mycket hög olyckskvot. Detta diskuteras när-

mare i kapitel 5.
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Vidare framgår att olyckskvotens nivå är olika för de tre regionerna (och

för ett visst väglag). Den är högst i södra Sverige och lägst i norra.

Olyckskvoten för alla väglag tycks visa en annan tendens. Denna är

emellertid skenbar och beror på att sammansättningen av väglag-är olika i

regionerna - exempelvis mer barmark i södra än i norra Sverige (jfr tabell

2) i avsnitt 3.2.

Tendensen att olyckskvotens nivå är olika i olika regioner överensstämmer

med resultat från andra undersökningar *- bla (i) och (3). Även i dessa

undersökningar användes trafikarbetsskattningar från 1973 års väglags-

undersökning, medan olycksmaterialet bestod av polisrapporterade olyckor.

Tabell 6 motsvarar tabellerna 3-5, men avser hela landet. Eftersom

materialet är störreblir konfidensintervallen snävare i tabell 6.

Tabell 6. Olyckskvot vid olika väglag. Hela Sverige, alla olyckor,
landsbygd, 1973-01-16--03-15.

    

Väglag 03321._ (i
intervall

Barmark i 285 0,38 O,32-O,44

Lös snö, snömodd, slask 2 215 19,2 7,1-3l,3

Is eller packad snö 1 738 3,3 2,2-l+,5

Fläckvis is eller snö 1 246 4,1 2,3-5,9

Okänt 270 - -

Total (inkl okänt) 6 753 1,58 l,36-l,8O

     

Av tabell 6 framgår att väglagsgrupperna tycks ge tre olika olyckskvots-

nivåer. Lös snö, snömodd, slask har markant högre olyckskvot jämfört med

de två övriga is och snöväglagen, som i sin tur har betydligt högre

olyckskvot än barmark.

Resultaten i tabellerna 3-6 har sammanfattats i figur 1. Där framgår än

tydligare de ovan diskuterade skillnaderna i olyckskvot.

 

* På grund av viltolyckornas ökning i framför allt norra Sverige är
olyckskvoten nu, d v 5 i mitten av 1980-talet, högst i norra Sverige och
lägst i södra Sverige.
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Figur 1. Olyckskvot (antal olyckor/Mapkm) för olika väglag och regio-
ner. Landsbygd, alla olyckor, 1973-01-16--03-15.
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l1.1.2 Andel personskadeolyckor vid olika väglag - alla olyckor

De undersökta trafikolyckorna har i genomsnitt lindriga konsekvenser (låg

svårhetsgrad) jämfört med polisrapporterade olyckor. Om man som mått

på svårhetsgrad använder andelen personskadeolyckor visar det sig att

denna är 10% för det undersökta materialet. Det kan jämföras med

motsvarande andel för polisrapporterade olyckor, som var 35 % för det

statliga vägnätet under hela 1973 (13).

Skillnaden torde bero på, som nämnts tidigare, att bortfallet i polisrappor-

teringen framför allt omfattar lindriga olyckor, d v 5 egendomsskade-

olyckor.

Tabell 7 visar olikheterna i svårhetsgrad, när materialet delas upp på

region och väglag.

Tabell 7. Andel personskadeolyckor (%) vid olika väglag. Landsbygd,
hela materialet (6 753 olyckor), 1973-01-16--03-15.

   

Region Norra Mellersta Södra Hela
Väglag Sverige Sverige Sverige landet

Barmark 13,5% 13,3% 13,7% 13,5%

Lös snö, snömodd, slask 10,3 % 11,0 % 10,9 % 10,8 %

Is eller packad snö 8,4% 7,7% 6,8% 7,9%

Fläckvis is eller snö 8,5% 8,5% 11,9% 9,2%

Okänt 12,5% 3,1% 7,5% 5,9%

Totalt 9,4% 9,9% 11,3% 10,0%

       

Av tabell 7 framgår att andelen personskadeolyckor är högst för bar-

marksförhållanden och även tycks vara högre för lös snö, snömodd, slask

än för övriga is- och snöväglag. Det senare är intressant eftersom avsnitt

4.1.1 visade att för detta väglag var olyckskvoten högst.

Resultaten tyder alltså på att lös snö, snömodd, slask både medför hög

olycksrisk och konsekvenserna som är relativt svåra.
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Den högre andelen personskadeolyckor vid barmark (jämfört med is- och

snöväglag) kan till viss del bero på att hastigheterna är högre när

vägbanan är fri från snö och is. Med motsvarande tankegång kan dock inte

skillnaderna förklaras mellan olika is- och snöväglag.

Någon ytterligare differentiering avseende svårhetsgrad (t ex personska-

dans allvarlighet) är inte möjlig att göra med de data som är tillgängliga. _

4.1.3 Olyckstypsfördelning vid olika väglag

I tabell 8 redovisas andelen enfordonsolyckor vid olika väglag.

Tabell 8. Andel enfordonsolyckor för olika väglag och regioner. Alla
olyckor (6 753 st). Landsbygd, 1973-01-16--03-15.

   

< Region Norra Mellersta Södra Hela
Väglag Sverige Sverige Sverige landet

Barmark 29,9 0/0 34,8 % 32,7 % 33,3 %

Lös snö, snömodd, slask 55,6 % 59,6 0/6 63,1 % 59,7 °/o

Is eller packad snö 45,5 % 40,8 % 50,6 % 44,3 %

Fläckvis is eller snö 52,9 % 62,4 % 62,9 % 59,3 %

Ana .Vaglag (mkl' 48,1 % 49,8 0/0 50,1 % 49,4 %
uppgift saknas)

       

Med avseende på andelen enfordonsolyckor kan väglagen indelas i tre

grupper. Lägst - 30-35 % - är andelen för barmark, medan is eller packad

snö hamnar mellan 40 och 50 %. De två resterande väglagen-lös snö,

snömodd, slask och :fläckvis is eller snö - har värden mellan50 och 65 °/o.

Man kan förmoda att en stor del av enfordonsolyckorna är avkörningar på

grund av halka. Dock uppstår även frågan varför andelen enfordonsolyckor

vid is eller packad snö skiljer sig från övriga is- och snöväglag.

Tyvärr medger inte materialet någon uppdelning efter gängse olyckstyper

(single, möte, omkörning
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4.1.4 Platstyp och tidpunkt - alla olyckor

Den andel av olyckorna som inträffat i eller i anslutning till korsning/ron-

dell varierar på det sätt som tabell 9 visar. För 530 av olyckorna saknas

uppgift om platstyp. Dessa olyckor har exkluderats.

   

Tabell 9. Andel olyckor i korsning vid olika väglag. Alla olyckor

(6 223 st), landsbygd, 1973-01-16--03-15.

Region Norra Mellersta Södra Hela
m Sverige Sverige Sverige landet

Barmark 29,0 % 22,3 96_ 27,8 % 25,3 %

Lös snö, snömodd, slask' 10,2 % 10,0 % 10,0 0/0 10,1 %
Is eller packad snö 13,1 % 10,6 % 11,2 % 11,9 %

Fläckvis is eller snö 13,9 % 8,5 % 4,9 % 9,6 %

Okänt 14,6 % 4,4 96 10,0 % 7,4 %

Total 14,0 % 11,9 °/o 15,1 % 13,2 %

       

Av tabellen framgår att med avseende på platstyp skiljer sig barmark-

olyckorna från olyckorna vid 15- och snöväglag. Vid olika is- och

snöväglag tycks däremot andelen olyckor i korsning vara ungefär densam-

ma. Det bör vara så att detta resultat hänger samman med att andelen

tvåfordonsolyckor (som oftare inträffar i korsningar) befanns vara högre

vid barmark (jfr avsnitt 4.1.3 ovan).

Olyckornas fördelning Över dygnet framgår av figur 2. Figuren avser hela

Sverige och olika väglag. Det förefaller inte att finnas några uppseende-

väckande skillnader mellan väglagen i detta avseende.
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olyckor, hela Sverige, landsbygd, 1973-01-16--03-15.
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4.2 Enfordonsolyckor

 

För enfordonsolyckor gäller att skillnaderna i mellan olika väglag

(tabell 10) överensstämmer med resultaten för alla olyckor (avsnitt 4.1.1).

För tabell 10 gäller dock att tendensen är ännu mer markerad, vilket är en

följd av att andelen enfordonsolyckor varierar på det sätt som beskrivits i

avsnitt 4.1.3.

Tabell lO. Olyckskvot (antal olyckor/Mapkm) för enfordonsolyckor
(4 026 st) på landsbygd vid olika väglag under tiden 1973-01-

   

16--03-15.

Region Norra Mellersta Södra Hela
Väglag Sverige *- Sverige Sverige landet

Barmark 0,091) 0,16 0,21 0,16

Lös snö, snömodd, slask 5,58 15,32 39,932) 13,21

Is eller packad snö 1,25 3,24 4,692) 1,84

Fläckvis is eller snö 1,99 2,79 9,902) 2,87

T°t?1t(i l?1° ej 0,91 1,00 0,87 0,94
angivet vaglag)

       

1) < 100 olyckor
2) Trafikarbete < 50 Mapkm

Den rimligaste förklaringen till att enfordonsolyckor pâverkas mer av

väglaget än tvåfordonsolyckor är-som nämndes i avsnitt 4.1.3-att

antalet avkörningar på grund av halka ökar. I verkligheten torde dessutom

skillnaden vara ännu större, eftersom det bör vara så att benägenheten att

anmäla olyckan till försäkringsbolaget ökar, ju fler parter som är in-

blandade.

Andelen personskadeolyckor av enfordonsolyckorna följer samma mönster

som motsvarande resultat för alla olyckor (tabell 7 i avsnitt 4.1.2). Nivån

är dock lägre- 7,5 % personskadeolyckor bland enfordonsolyckorna mot

l0,0 °/o för alla olyckor.
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5 SLUTSATSER, DISKUSSION

Undersökningsresultaten visar tydligt den förhöjda olycksrisk, som orsakas

av is och snö på vägbanan. Dessutom har påvisats stora skillnader även

för olika_ typer av is- och snöväglag. Resultaten visar att det framför allt

är när vägbanan är täckt med lös snö, snömodd eller slask, som mycket

höga olyckskvoter uppträder.

Jämfört med barmark är den genomsnittliga olyckskvoten ungefär

0 30-50 gånger högre vid lös snö, snömodd, slask

0 8-12 gånger högre vid is, packad snö

0 10-15 gånger högre vid fläckvis is/snö.

Man måste observera att dessa relationer gäller för grupper av väglag.

Dessa grupper är inte homogena och det kan mycket väl tänkas att stora

skillnader i olyckskvot finns _i_rl9_r_1'1_ grupperna. Speciellt gäller detta kanske

gruppen is, packad snö som omfattar väglagen tunn is, tjock is, packad snö

och kombinationer av dessa (jfr avsnitt 3.2).

Det är mycket troligt att tunn is medför en mycket högre olycksrisk än

packad snö. Aktuella finska resultat (18) visar t ex att is kan medföra upp

till 20 gånger förhöjd olycksrisk jämfört med torr barmark, snösörja upp

till 12 gånger, medan packad snö endast höjer olycksrisken med faktorn

2 - 3.

De finska resultaten baseras på polisrapporterade olyckor, men ger en

anvisning om att stora skillnader kan döljas i de olika väglagsgrupper som

använts här.

Det kan alltså inte uteslutas att väglaget is enbart kunde ha uppvisat till

och med högre olyckskvot än lös snö, bara det varit möjligt att skilja ut

det. '

Av övriga resultat från undersökningen bör nämnas att

0 Olyckstyper med endast ett fordon inblandat utgör en väsentligt större
andel vid is och snöväglag än vid barmark. Andelen är något lägre vid
is/packad snö än vid övriga is och snöväglag.
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o Andelen personskadeolyckor är markant lägre vid is och snöväglag än
vid barmark. Av is och snöväglagen förefaller lös snö, snömodd, slask
att ge de svåraste olyckorna.

o Andelen olyckor i korsning/rondell är avsevärt högre för barmark
jämfört med is och snö. Sannolikt hänger detta samman med att
andelen flerfordonsolyckor är högre vid barmark.

0 Det förefaller inte finnas något samband mellan väglaget och olyckor-
nas fördelning under dygnet.

Samma reservation som ovan, d v 5 att inomgruppsvariationen kan vara

stor, gäller givetvis även dessa resultat.

Undersökningen är också behäftad med flera osäkerheter. Beträffande

olycksmaterialst bör åter nämnas att:

0 Metoden för datainsamling kan ha medfört att antalet olyckor vid
"besvärliga" (ur trafikantsynpunkt) väglag kan vara överskattade.

o Olycksmaterialet består av försäkringsanmälda trafikskador och kan
inte direkt jämföras med resultat baserade på polisrapporterade tra-
fikolyckor.

o Olycksmaterialet avser en kort tidsperiod (2 månader) för över tio år
sedan (1973), varför möjligheten att överföra resultaten till dagens
situation kan ifrågasättas.

För skattningarna av trafikarbete bör nämnas att väglagsobservationer

endast gjordes vardagar mellan 0700 Och 1800 ((4), sid 1-2), liksom att

man antog att trafiken fördelades likformigt under dygnet. Följderna av

detta finns redovisade i (4) och citeras nedan:

9' "Antagandet om likformig fördelning av trafiken under dygnet är
givetvis ej realistiskt. Det är svårt att bedöma vilken effekt trafikflö-
dets variation inom dygn kan ha på estimatorernas egenskaper." ((4),
sid 1).

0 "Man kan förmoda att 'dåligt' väglag kan medföra lägre trafikflöde.
När väglagsobservationerna ej sker samma dygn som räkningsdygnet
kan detta förväntas ge en överskattning av trafikflödet för en väglags-
observation i en klass som kan betecknas som 'dålig'. Detta bör ha en
överskattande effekt på totalestimatorn (positiv bias)." ((4), sid 1).

  

0 "Väglagsobservationerna sker endast under dagtid (0700-1800). Därmed
exkluderas tider som kan tänkas bli drabbade av frosthalka, ej insatt
väghållning m m. Detta torde ge en underskattning av proportionerna
trafikarbete med 'dåligt' väglag." ((4), sid l).
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Dessutom bör tilläggas att:

0 Definitionerna av de olika is- och snöväglagen är sannolikt olika i
olycksdata respektive trafikdata.

Dessa anmärkningar understryker att resultaten är osäkra. Det är

emellertid osannolikt att helt korrekta olycks- och trafikdata skulle ge

västentligt annorlunda tendenser. Åtminstone beträffande rangordning

torde de påvisade skillnaderna i olycksrisk för olika grupper av väglag

motsvara faktiska skillnader.
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6 FORTSATT FoU

I kapitel 1 nämndes att denna undersökning utgör en del i ett projekt som

även omfattar

0 olycksriskens beroende av nederbördens (främst snönederbörd) storlek.

0 olycksrisken före och efter åtgärd (t ex plogning).

När även dessa delundersökningar är genomförda återstår att ta ställning

till om kunskapen om trafiksäkerhetseffekten av olika vinterväghållnings-

åtgärder då är tillräckligt god, för att väghållaren ska kunna fördela

resurserna för vintervägsservice på ett optimalt vis.

Redan nu kan emellertid konstateras att möjligheterna har ökat att

ytterligare förbättra kunskapen om olycksrisken vid olika väglag. Från och

med 1 januari 1985 används en förändrad statistikuppgift när polisen

rapporterar trafikolyckor. I denna finns en finare uppdelning på väglag än

tidigare, nämligen: torr vägbana, våt vägbana, tjock is/packad snö, tunn is

(vägbanan synlig) och lös snö/snömodd.

För att dessa nya uppgifter ska kunna utnyttjas till fullo i olycksanalyser

krävs emellertid att en ny väglagsundersökning görs av samma typ som de

som utfördes 1973 och 1977. Då blir det möjligt att ta fram resultat

beträffande olycksrisken vid olika is och snöväglag, som baserar sig på

polisrapporterade olyckor.
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Bilaga 1
Sida 1 (1)

Trafikarbete (1000-ta1 axlar) på statliga vägar under perioden 1973-01-16-

-1973-03-15.

        

Region Norra Mellersta Södra Hela
M Sverige Sverige Sverige landet

1. Torr barmark 711,07 1 753,29 1 014,07 3 478,43

2. Våt eller fuktig barmark 619,64 1 265,99 1 063,59 2 949,22

3. Lös snö eller snömodd 102,54 107,58 20,84 230,96

4, 5. Packad snö eller tjock 15 470,94 88,26 29,57 588,77

6, 7. Tunn 15 134,97 48,39 4,90 188,16

8. Torr barmark/våt barmark 11,02 196,94 55,79 263,75

9. Torr barmark/lös snö 15,65 0,85 0,06 16,56

10, 11. Torr barmark/packad snö 99,31 1,60 0,48 101,39

12, 13. Torr barmark/tunn 15 48,02 30,36 1,81 80,19

14. Våt barmark/lös snö 55,15 232,27 21,60 309,02

15, 16. Våt barmark/packad snö 28,86 13,85 1,52 44,23

17. 18. Våt barmark/tunn 15 18,39 27,73 11,08 57,20

19, 20. Lös snö/packad snö 66,86 37,03 10,28 114,17

21, 22. Lös snö/tunn 15 21,33 29,97 11,48 62,78

23, 24. Packad snö/tunn 15 78,26 9,54 0,49 88,29

TOTALT 2 482,01 3 843,55 2 247,55 8 573,12
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Bilaga 2
Sida 1 (1)

Fordonsskadekvot (antal fordonsskador/M/apkm) för olika väglag. Alla

fordonsskador 8 153 st), landsbygd, 1973-01-16--1973-03-15.

   

Region Norra Mellersta Södra Hela
m Sverige Sverige Sverige landet

Barmark 0,30 0,47 0,63 0,49

Lös snö, snömodd, slask 10,03 25,71 63,262) 22,13

15 eller packad snö 2,75 7,93 9,272) 4,16

Fläckvis is eller snö 3,76 4,46 15,762) 4,83

Totaul) 1,89 2,01 1,73 1,90

       

1) Här ingår även fordonsskador med ej angivet väglag.
2) Trafikarbete < 50 Mapkm.
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Bilaga 3
Sida 1 (2)

Metod för beräkning av symmetriskt 95 %-igt konfidensintervall_ för

olyckskvoten

 

Olyckskvoten utgör kvoten mellan två slum-pmässiga storheter: antalet

olyckor och trafikarbetet. De gängse antagandena är att antalet olyckor

är poissonfördelat och trafikarbetet normalfördelat. Under dessa an-

taganden kan en approximativ bestämning göras av osäkerheten för den

skattade olyckskvoten.

Variansen för olyckskvoten - -TQ- kan approximativt uttryckas som:

_ E_(_C_)_) var(O) var(T)

var(%' (E(T))2(E2(O) +E2(T))

där E(O) = väntevärdet för antalet olyckor

var(O) = variansen för antalet olyckor

E(T) = väntevärdet för trafikarbetet

var(T) = variansen för trafikarbetet

Antagandet om poissonfördelning, som för stora oiyckstal approximeras

med normalfördelning, medför att var(O) = E(O).

Osäkerheten för trafikarbetet 1973 finns uttryckt relativt trafikarbetets

storlek, vilket medför att variansen kan uttryckas som

var(T) = p2 E2(T)

Med dessa omskrivningar och med skattningarna av antal olyckor och

trafikarbete insatta fås:

9 - 9_ 2 _1_ 2var(T)-(T) (0+p)

Det approximativt 95 %iga konfidensintervallet blir då

oV1 'i 1,96 -T 6 + p2

-1
lO
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Bilaga 3
Sida 2 (2)

En svårighet är trafikarbetets osäkerhet. I samband med väglagsundersök-

ningen 1973* tog man även fram osäkerhetskurvor** som beskrev stan-

dardavvikelsen uttryckt som relativ andel av trafikarbetet (det som be-

tecknas med "p" ovan).

Osäkerhetskurvorna har ett mycket likartat utseende, även om nivån

skiljer sig något. För att kunna beräkna konfidensintervall enligt ovanstå-

ende metod har en genomsnittskurva tagits fram som baseras på flera

olika osäkerhetskurvor. Ur strikt statistisk synpunkt är naturligtvis för-

farandet inte korrekt. En beräkning baserad enbart på olyckornas osäker-

het ger emellertid missvisande små konfidensintervall, när - som i denna

undersökning - antalet olyckor är relativt stort.

Resultatet av nödlösningen visas i figuren nedan. Kurvan har använts för

att få ett värde på"p" vid beräkningarna. För olyckskvoter baserade på

trafikarbeten mindre än 50 Mapkm har inga konfidensintervall beräknats

eftersom "p"-s värde är mycket osäkert för små trafikarbeten.
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* Berneby, Maasing, Sjöström
"lvletodrapport. Estimatorer och bearbetningsgång vid väglagsunder-
sökning januari-april och oktober-december 1973", Internrapport nr
229, statens väg- och trafikinstitut, Linköping, 1975.

** Opublicerad tabellbilaga till Brüde, Larsson, "Samband vintertid mel-
lan väderlek-väglag-trafikolyckor", VTI Rapport nr 210, statens väg-
och trafikinstitut, Linköping, 1980.
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