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FÖRORD

På uppdrag av vägverket har detta meddelande utarbetats vid statens väg-

och trafikinstitut, VTI.

. I studien har bl a olika trafikmiljöer i Borås, Eskilstuna, Linköping, Lund,

Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro inventerats. Vi vill

tacka för värdefulla synpunkter som tjänstemän från dessa kommuner har

bistått med.

Ett stort tack också till de tappra medarbetarna på VTI, som under två

veckors tid enträget kodade olyckor.
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Trafiksäkerhet i olika trafikmiljöer i tätort

av Karin Westman och Hans-Åke Cedersund
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT '

Ett vanligt sätt att mäta trafiksäkerheten i olika trafikmiljöer är att

räkna antalet olyckor och sedan relatera olyckorna till trafikens storlek,

t ex trafikarbetet. Då erhålls olyckskvoten.

En sådan kvot säger inget om samhällets kostnader för olyckorna. Inte

heller tas hänsyn till att olika olyckstyper medför olika kostnader.

Syftet med detta projekt är att beskriva och jämföra trafiksäkerheten i

olika trafikmiljöer utifrånen kostnadsnormerad olyckskvot.
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II

Traffic safety in different urban traffic environments

by Karin Westman and Hans-Ake Cedersund
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

A common method of measuring traffic safety in different traffic

environments is to count the number of accidents and relate these to the

traffic volume, for example traffic miieage. This gives the accident rate.

This form of measurement indicates nothing of the cost to the community

of road accidents. Nor does it take into account the fact that different

accident types lead to different costs.

The aim of this project is to analyse and compare traffic safety in

different. traffic environments on the basis of a cost-standardised

accident rate.

VTI MEDDELANDE 497



III

Trafiksäkerhet i olika trafikmiljöer i tätort

av Karin Westman och Hans-Åke Cedersund
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Ett vanligt sätt att mäta trafiksäkerheten i olika trafikmiljöer är att

räkna'antalet olyckor och sedan relatera olyckorna till något lämpligt

exponeringsmått av trafiken, t ex trafikarbetet. Då erhålls olyckskvoten

O/T, d v 5 antalet olyckor per miljon fordonskilometer. I förra AVOG*

från 1981 ingår ett avsnitt där säkerheten för olika trafikmiljöer i

tätorten beskrivs med olyckskvot. I nästa AVOG vill man att hänsyn skall

tas till samhällets kostnader för olyckorna, vilketinnebär att trafiksäker-

heten för olika miljöer skall beskrivas utifrån en kostnadsnormerad

olyckskvot.

I denna studie har totalt 247 väg- och gatuavsnitt i nio olika kommuner

studerats. För dessa avsnitt har trafikmiljön angetts enligt TRÄDs**

beskrivning av gator och vägar. I TRÅD är trafikmiljdn uppdelad i fyra

grupper. Trafikmiljö l avser gator och trafikytor i täta låghusområden och

i äldre flerbostadshusområden med entréer direkt mot gatan. Trafikmiljö

2 beskriver gator i områden med tät bebyggelse' som ej är avskild från

gatan. Denna typ av trafikmiljö förekommer ofta i tätortskärnan. Trafik-

miljö 3 är gator i områden där flertalet tomter har utfart men med endast

ett fåtal husentréer direkt mot gatan. Till denna grupp hör bl a gator i

gles småhusbebyggelse eller i flerbostadshusområden. Trafikmiljö 4 finns i

områden där den angränsande bebyggelsen normalt är väl avskild från

gatorna och där få eller inga entréer eller utfarter vetter direkt mot

gatan. Den sistnämnda trafikmiljön är ofta gator och vägar som ligger i

utkanten av s k SCAFT***-områden. Beroende på att de gator och vägar

som har studerats har ett trafikflöde på ca 5 000 fordon/dygn eller mer,

finns inga avsnitt typ trafikmiljö'l representerade. De avsnitt som vi

främst har studerat har 50 km/h som skyltad hastighet.

 

* AVOG = Angelägenhetsbedömning av Väg- och gatuobjekt, en
rapåortserie som statens vägverk ger ut.

** TR D = Allmänna råd för planering av stadens trafiknät.
*** SCAFT = Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Forskning

om Trafiksäkerhet.
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IV

För de 247 avsnitten har vi totalt studerat 6 056 olyckor. Av dessa olyckor

kan 3 004L direkt hänföras till någon av de tre trafikmiljöerna. Övriga

' olyckor har inträffat i så pass stora korsningar att de inte kan sägas bero

på trafikmiljön kring ett väg- eller gatuavsnitt.

För att kunna jämföra trafiksäkerheten i de olika trafikmiljöerna utifrån en

kostnadsnormerad olyckskvot måste vi i ett första steg beräkna olyckskost-

naden för respektive olyckstyp. Detta innebär att hänsyn tas till att olika

olyckstyper medför olika kostnader. Dessa beräkningar bygger på samtliga

6056 olyckor och 1985 års olyckskostnader. I tabell I visas olyckskostnaden

för död, svårt skadad, lindrigt skadad och egendomsskadeolycka enligt

Vägverkets värderingsgrunder. *

Tabell I 1985 års olycksvärden. (Värdet inom parentes avser vilt-

olyckor.)

Olycksvärde per
Skadefall polisrapporterat fall (kr)

Dödsfall 4_ 189000 (4 189 000)

Svårt skadad 1 485 000 (813 000)
Lindrigt skadad 93 000 (51 000)
Egendomsskadeolyckor 72 000 (21 000)

Utifrån olycksvärdena i tabell I och uppgifter om antalet dödade, svårt

skadade etc för de olika olyckstyperna kan olyckskostnaden för respektive

olyckstyp i tätort beräknas. Genom att relatera denna kostnad till den

genomsnittliga kostnaden (196 000 kr) för en polisrapporterad olycka i

tätort kan en relativ olyckskostnad erhållas. I tabell II visas den relativa

olyckskostnaden och den absoluta olyckskostnaden för varje olyckstyp.

 

* Dessa värden har framräknats av sektionen för planeringsunderlag på
Vägverkets huvudkontor. Se "AVOG 1986".
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Tabell II Relativ och absolut kostnad för respektive olyckstyp

Olyckstyp Relativ olyckskostnad Absolut
kostnad

Singel 0,76 148 000

Möte 1,48 290 000

Omkörning 0,49 96 200

Upphinnande 0,47 92 100

Avsväng 1 0,63 123 400
Korsande kurs 0,73 143 000

Cykel 1,91 374 400

Fotgängare 4,26 834 900

Vilt 0,12 23 000

Varia 1,07 210 000

Genom att summera antalet kostnadsnormerade olyckor i en trafikmiljö

och sedan relatera summan till antalet miljon fordonskilometer i mot-

svarande miljö erhålls den kostnadsnormerade olyckskvoten. I tabell III

visas den kostnadsnormerade olyckskvoten för respektive trafikmiljö.

Tabell III Kostnadsnormerad olyckskvot för varje miljö (Summan av
antalet kostnadsnormerade olyckor relaterat till trafik-
arbetetl

Trafikmiljö 2 3 4

Kostnadsnormerad 2.71 1.16 0.91

olyckskvot

Som väntat är den kostnadsnormerade olyckskvoten högst i trafikmiljö 2,

d v 5 att trafiksäkerheten är "sämst" i tätortskärnan. Det ligger nära till

hands att tro att detta främst beror på att andelen olyckor med oskyddade

trafikanter är hög. Tittar vi på den procentuella olyckstypsfördelningen

för respektive miljö så visar det sig att andelen olyckor med oskyddade

trafikanter är ungefär lika stor i varje miljö, ca 17-20 %. Det förekommer

alltså en hel del olyckor med oskyddade trafikanter även i trafikmiljö 4,

där de oskyddade trafikanterna idealt sett har separerats från den övriga
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VI

trafiken genom gång- och cykelbanor, gängtunnlar etc. Det verkar som om

man inte riktigt har lyckats i ambitionen att separera de olika trafikant-

slagen. Tydligen används inte cykelbanor, gångvägar etc i den utsträckning

som var tänkt. Det är viktigt att notera att de avsnitt som vi har studerat i

trafikmiljö 4 är gator och vägar endast i SCAFT-grannskapens periferi.

Inne i ett SCAFT-omrâde är troligen trafiksäkerheten mycket hög.

- I kommunernas trafiksäkerhetsarbete finns det alltid ett behov av att väga

olika gators behov av sanering eller standardförbättring. Det kaniantingen

vara fråga om att jämföra gator inom en trafikmiljö eller gator inom olika

trafikmiljöer. I detta meddelande redovisas en metod som gör denna

jämförelse möjlig.
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l PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund

I förra AVOG* från 1981 ingår ett avsnitt som handlar om trafiksäkerhet i

olika trafikmiljöer i tätort. Trafiksäkerheten har beskrivits med vanlig

olyckskvot, d v 3 antalet olyckor relaterat till trafikens storlek. En sådan

olyckskvot säger inget om samhällets kostnader för olyckorna. Inför nästa

AVOG vill man att hänsyn skall tas till dessa kostnader och i detta

sammanhang har statens Iväg- och trafikinstitut, VTI, fått i uppdrag att

kostnadsnormera olyckskvoterna.

1.2 Syfte

Syftet med projektet har varit att kostnadsnormera olyckskvoterna och

att utifrån dessa, kvoter söka ett samband mellan trafiksäkerhet och olika

trafikmiljöer i tätorten.

Ett mål har varit att beskriva trafikmiljöerna så entydigt och enkelt som

möjligt.

Ett annat, mål har varit att få fram ett lätthanterligt verktyg för

kommunerna i deras arbete med bristanaly's av gator och vägar i tätorten.

1.3 Genomförande och avgränsningar

 

Nio tätorter har valts ut för att studeras närmare. Dessa tätorter är

Borås, Eskilstuna, Linköping, Lund, Norrköping, Södertälje, Uppsala,

Västerås och Örebro. För varje kommun har ca 25 väg- och gatuavsnitt

beskrivits med avseende på trafikmiljön. Vidare har 4 års polisrappor-

terade olyckor (1980-83) för respektive avsnitt bearbetats.

 

*AVOG = Angelägenhetsbedömning av Väg- och Gatubyggnadsobjekt, en
rapportserie som statens vägverk ger ut.
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I ett första steg har olyckskostnaden (materiella kostnader plus human-

värde) för varje olyckstyp beräknats för att få fram normeringsfaktorer

för resp olyckstyp. Utifrån detta har sedan de kostnadsnormerade olycks-

kvoterna för varje miljö bestämts.

VTI MEDDELANDE 497



2 MATERIAL- OCH METODBESKRIVNING

2. l Väg- och gatuavsnitt

 

Gator och vägar som har ett trafikflöde på minst 5 000 fordon/dygn eller

mer har studerats. Främsta anledningen till att ha en nedre gräns vid

5 000 fordon är att kommunerna så gott som alltid har gjort trafikmängds-

beräkningar på sådana gator.

Dessa gator och vägar har delats in i avsnitt. Skärningar mellan gator

eller vägar utgör avsnittsgränser, s k brytpunkter. Dessa brytpunkter är

oftast större korsningar där minst en av deanslutande gatorna har ett

trafikflöde på ca 5 000 fordon/dygn. Dessutom har ett avsnitt begränsats

då trafikmiljön eller hastigheten har ändrats och detta då oberoende av

trafikflödet på de anslutande gatorna i brytpunkten. I figur '1 visas

definitionerna kring ett väg- och gatuavsnitt.

Bryt- Korsning Anslutande gata/väg Bryt-

2 V \\;LR r VW K

)4 Avsnitt 1,

    

f

  

Figur 1 Definitioner kring ett väg- och gatuavsnitt.

Kommentarer till figuren

 

0 Om trafikmiljön eller hastigheten har förändrats längs avsnittet så har
avsnittet begränsats oavsett av trafikflödet på de anslutande gatorna i
brytpunkten. Detta medför att hastigheten och trafikmiljön alltid är
konstant längs ett avsnitt.
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2.2 Trafikmiljö

De totalt 247 väg- och gatuavsnitten har inspekterats på plats. Trafik-

miljön harangetts enligt TRÅDs* beskrivning av gator och vägar. I TRÅD

är trafikmiljön uppdelad i 4 grupper. Trafikmiljö l avser gator och

trafikytor i områden med tät bostadsbebyggelse och entréer direkt mot

gatan. Trafikmiljö 2 beskriver gator i områden med tät bebyggelse som ej

är avskild från gatan. Trafikmiljö 3 är gator i områden där flertalet

tomter har utfart men med endast ett fåtal husentréer direkt mot gatan.

Den fjärde trafikmiljön finns i områden där den angränsande bebyggelsen

normalt är väl avskild från 'gatorna och där få eller inga entréer eller

utfarter vetter direkt mot gatan. En mer ingående beskrivning av respek-

tive trafikmiljö finns i bilaga 1. Beroende på att de gator och vägar som

har studerats har ett trafikflöde på ca 5 000 fordon/dygn eller mer, finns

inga trafikmiljöer från grupp 1 representerade i materialet. I tabell 1

visas hur många gatuavsnitt i varje trafikmiljö som har undersökts.

Tabell 1 Antal gatuavsnitt uppdelat på trafikmiljö och hastighet.

Trafikmiljö 2 3 4 4

Hastighet 50 km/h 50 km/h 50 km/h 70 km/h

Antal avsnitt 47 100 70 30

Vid bestämningen av trafikmiljön på de olika väg- och gatuavsnitten har i

princip inga tvetydigheter rått. Med andra ord har det varit enkelt att

utgå från TRÅDs beskrivning av gator och vägar.

Förutom trafikmiljö och hastighet har också följande variabler noterats

vid inventeringen av varje avsnitt: vägsektion, mittremsa, exponering av.

oskyddade trafikanter, kantstensparkering och alternativa vägar/banor/-

fält för cyklister. Variationen i dessa variabler knyts ganska väl till de

olika trafikmiljöerna, t ex så är exponeringen av oskyddade trafikanter

oftast hög i trafikmiljö 2 och som ett annat exempel kan nämnas att

trafikmiljö 4 ofta har mittremsa, fyra körfält och alternativa vägar för

cyklister.

 

*TRÅD = Allmänna råd för planering av stadens trafiknät.
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Som tidigare nämnts är miljön och hastigheten alltid konstant längs ett

väg- eller gatuavsnitt. För att undvika ohanterligt korta avsnitt är det

inte nödvändigt att övriga variabler är konstanta längs hela avsnitten.

Fortsatt beskrivning, av respektive miljö och vid jämförelse av trafik-

säkerheten, avser avsnitt med 50 km/h som skyltad hastighet. Orsaken till

detta är att vi endast har 30 avsnitt med hastigheten 70 km/h samt »att

dessa avsnitt endast är representerade i trafikmiljö 4.

2.3 Olyckor och normeringsfaktorer för respektive olyckstyp

 

Totalt har 6 056 polisrapporterade olyckor bearbetats. Dessa olyckor har

inträffat på väg- och gatuavsnitt där den skyltade hastigheten är 50 km/h.

För varje olycka har plats, tidpunkt, trafikelement, antal skadade och

dödade, ålder på skadade oskyddade trafikanter, ljusförhållande, väglag

och olyckstyp noterats. Vid bestämning av olyckstyp är det typ av

trafikelement tillsammans med första händelsen i olycksförloppet som

avgör olyckstyp. De olika olyckstyperna är singel, möte, omkörning,

upphinnande, avsväng, korsande kurser, cykel, fotgängare, vilt och varia. I

bilaga 2 finns definitionerna av respektive olyckstyp. I tabell 2 visas

olyckornas fördelning efter olyckstyp.

Tabell 2 Olyckornas fördelning efter olyckstyp

Antal Procentuell fördelning

Singel 786 13

Möte . 64 l

Omkörning 440 7,5

Upphinnande 851 14

Avsväng 1040 17

Korsande kurser 1457 24

Cykel 600 10

Fotgängare 328 i 5,5

Vilt 30 0,5

Varia 4_6_0 E

6056 100 %
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För att kunna kostnadsnormera olyckskvoterna för respektive miljö måste

vi i ett första steg beräkna olyckskostnaden för respektive olyckstyp.

Detta innebär att hänsyn tas till att olika olyckstyper medför olika

kostnader. Dessa beräkningar bygger på samtliga olyckor oavsettom de

inträffat i en brytpunkt eller ej. I tabell 3 visas 1985 års olycksvärden,

vilka ligger till grund för beräkningarna.

Tabell 3 1985 års olycksvärden. (Värdet inom parentes avser viltolyckor).

Skadeutfall Olycksvårde per polis-
rapporterat fall i kronor

Dödsfall 4 189 000 (4 189 000)
Svårt skadad 1 485 000 ( 813 000)
Lindrigt skadad ' 93 000 ( 51 000)
Egendomsskadeolycka 72 000 ( 21 000)

Utifrån olycksvärdena i tabell 3 och uppgifter om antalet dödade, svårt

skadade etc för de olika olyckstyperna kan olyckskostnaden för respektive

olyckstyp beräknas. Den genomsnittliga kostnaden för en polisrapporterad

olycka i tätort, där den skyltade hastigheten är 50 km/h, blir 196 000 kr.

Utifrån sambandet:

wx = Dx ° kostD + SSx ' kostSS + LSx ° kostLS + EGx - kostEG

 

OLx - genomsnittlig kostnad för en polisrapporterad olycka

där

Wx = relativa olyckskostnaden för olyckstyp x

Dx = antal dödade personer för olyckstyp x

kostD = kostnad för ett dödsfall

OLx = totala antalet olyckor för olyckstyp x

kan en relativ olyckskostnad eller normeringsfaktor för respektive olycks-

typ beräknas. I tabell 4 visas normeringsfaktorerna och kostnaderna 1 kr

för varje olyckstyp.
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Tabell 4 Normeringsfaktorer och kostnader för respektive olyckstyp

Olyckstyp Normeringsfaktor Kostnad (kr)

Singel 0,76 148 000

Möte 1,48 - 290 000

Omkörning 0,49 96 200

Upphinnande 0,47 92 100

Avsväng 0,63 123 400

Korsande kurs 0,73 143 000

Cykel 1,91 374 400

Fotgängare 4,26 834 900

Vilt 0,12 23 000

Varia 1,07 210 000

När vi har studerat olyckor för varje trafikmiljö har de olyckor som har

 

inträffat i korsningar där någon av de anslutande gatorna har ett

trafikflöde på minst 2 000 fordon/dygn inte räknats med. Detta beror på

att en sådan korsning har ansetts så pass stor att en olycka som har

inträffat i korsningen inte kan sägas bero på trafikmiljön kring det

studerade avsnittet. Av de olyckor som har inträffat i en avsnittsgräns, en

s k brytpunkt, och där ingen av de anslutande gatorna har ett trafikflöde

på 2 000 fordon/dygn eller mer, har hälften av olyckorna räknats att

tillhöra avsnittet och därmed trafikmiljön kring avsnittet. I tabell 5 visas

hur många olyckor, efter ovannämnda reduceringar, som har inträffat

respektive trafikmiljö.

Tabell 5 Antal olyckor som direkt kan hänföras till respektive trafik-
miljö

Trafikmiljö i 2 3 4 Totalt

Hastighet 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h

Antal olyckor, 711 1 314,5 978,5 3 004
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3 RESULTAT

3.1 Kostnadsnormerad olyckskvot

Ett vanligt sätt att mäta trafiksäkerheten på är att räkna antalet olyckor

och sedan relatera olyckorna till storleken av trafiken, t ex trafikarbetet.

Då erhålls olyckskvoten O/T, d v 5 antalet olyckor per miljon fordons-

kilometer. En sådan kvot säger inget om samhällets kostnader för

olyckorna. Inte heller tas hänsyn till att olika olyckstyper medför olika

kostnader. Om en olycka där t ex en oskyddad trafikant skadas jämförs

med en singelolycka där fordonet endast skadas torde ju samhällets

kostnader vara betydligt större för olyckan med oskyddad trafikant.

Genom att räkna ut den relativa olyckskostnaden för respektiva olyckstyp,

se tabell 4 sidan 7, kan sedan en kostnadsnormerad olyckskvot beräknas

enligt formeln nedan.

_05°Ws+0m°Wm+ch°wC+

 

KO

T

KO = kostnadsnormerad olyckskvot

03 = antal singelolyckor

WS = relativa olyckskostnaden för en singelolycka

Om' = antalet mötesolyckor

Wm = relativa olyckskostnaden för en mötesolycka

T = trafikarbetet (miljon fordonskilometer)

I figur 2 visas den kostnadsnormerade olyckskvoten för respektive trafik-

miljö. Tabellen avser väg- och gatuavsnitt med 50 km/h som skyltad

hastighet. Likaså bygger den relativa olyckskostnaden på olyckor som har

inträffat där hastigheten är 50 km/h.
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FigurZ Kostnadsnormerad olyckskvot _för respektive trafikmiljö
(Summan av antalet kostnadsnormerade olyckor relaterat till
trafikarbetet). Bredden på staplarna motsvarar totala trafik-
arbetet i respektive miljö. (1 cm = 503 miljoner fordonskm).
Ytan på staplarna motsvarar summan av antalet kostnads-
normerade olyckor.

När man jämför trafiksäkerheten i olika trafikmiljöer bör ju trafik-

mängden på anslutande gator till det avsnitt som studeras ha en viss

betydelse för trafiksäkerheten. Ett sätt att ta hänsyn till dessa trafik-

mängder kan vara att summera anslutande gators dygnstrafikflöden och

sedan relatera det till längden på det avsnitt som undersöks. En sådan

variabel har vi kallat summa tvärflöde per längdmeter. De anslutande

gator där trafikmängden inte har u'ppmätts har vi uppskattat den till ett

schablonvärde på 700 fordon/dygn. Uppskattningarna av trafikmängden på

anslutande gator är alltid osäker. Därför har vi valt att klassindela

avsnitten i respektive trafikmiljö med avseende på summa tvärflöde per

längdmeter. Klassindelningen har gått till så att ungefär lika många
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avsnitt finns i varje klass för varje miljö samt att antalet avsnitt i varje

klass åtminstone är fler än drygt 20 st. I tabell 6 visas antal avsnitt och

den genomsnittliga kostnadsnormerade olyckskvoten för varje tvärflödes-

 

klass.

Tabell 6 Antal avsnitt och kostnadsnormerad olyckskvot för respektive
trafikmiljö och tvärflödesklass (summa tvärflöde per längd-
meter). '

Antal avsnitt Kostnadsnormerad
' olyckskvot

TRAFIKMILJÖ 2
< 7 21 2,21
i 7 26 3,12

TRAFIKMILJÖ 3
< 3,5 30 0,93
3,5-5 33 0,99
3 3 37 1,58

TRAFIKMILJÖ Ll-
< 1,5 24 0,61
1,5-3 22 0,93
i 3 24 1,18

Tabellen säger att:

 

0 den kostnadsnormerade olyckskvoten är högre i trafikmiljö 2 än i de
andra miljöerna.

o ju större summa tvärflöde per längdmeter är, desto högre är den
kostnadsnormerade olyckskvoten.

3.2 Oskyddade trafikanter

Ett stort problem inom tätbebyggt område är blandningen av bilar och

oskyddade trafikanter. I trafikmiljö 2, som ofta är affärsgator eller gator

med tät bebyggelse är ungefär varannan skadad en oskyddad trafikant. Om

 

vi tittar på olyckskvoten för varje trafikmiljö, d v 5 totala antalet olyckor

relaterat till trafikarbetet för respektive miljö såär som väntat olycks-

kvoten högst i trafikmiljö 2. I figur 3 visas olyckskvoten för varje miljö.
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Olyckskvot

E l

3 .-

27.36..

2 _

1.07
1 - 0.86

     

    

Figur 3 Olyckskvot för varje trafikmiljö. Bredden på staplarna mot-
svarar totala trafikarbetet i respektive miljö. (1 cm = 503
miljoner fordonskm). Ytan på staplarna motsvarar antalet
olyckor i varje miljö.

Figuren säger att:

 

o i trafikmiljö 2 är olyckskvoten högst

0 skillnaden mellan olyckskvoterna i trafikmiljö 3 och 4 är liten

Det ligger nära till hands att tro att den höga olyckskvoten i trafikmiljö 2

beror på att andelen olyckor med oskyddade trafikanter är hög. Delar vi

upp olyckorna för varje miljöi olyckstyp så visar sig dock andelen olyckor

med oskyddade trafikanter vara ungefär lika stor i varje miljö. I tabell 7

visas den procentuella olyckstypsfördelningen för varje trafikmiljö.
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Tabell 7 Procentuell olyckstypsfördelning för varje miljö.

Olyckstyp Trafikmiljö
2 3 4

Singel 7 16 17

Möte

Omkörning 8

Upphinnande 15 15 16

Avsväng 10 14 12

Korsande kurs 23 16 16

CYKEL 11 11 10

FOTGÄNGARE 9 7

Vilt 0

Varia 16 9 9

100 % 100 % 100 %

Tabellen säger att

 

o 20 % av olyckorna i trafikmiljö 2 är med oskyddade trafikanter, 18 °/o i
miljö 3 och 17 °/o i miljö 4.

Den procentuella olyckstypsfördelningen säger i och för sig inget om risken

för en oskyddad trafikant att råka ut fören olycka i de olika trafikmiljöer-

na. Det är heller inget vi direkt kan svara på eftersom vi inte har något bra

sätt att mäta exponeringen av oskyddade trafikanter på. Däremot kan vi

uttala oss om risken för ett motorfordon att råka ut för en olycka med en

oskyddad trafikant eftersom fordonstrafikens storlek är känd.
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Ooskyddade/T

4

0.5..

         

Figur 4 Risk för ett fordon att råka ut för en olycka med oskyddad
trafikant. Bredden på staplarna motsvarar trafikarbetet (1 cm
= 503 miljoner fordonskm) och ytan motsvarar antalet olyckor
i respektive miljö.

Figuren säger att

o .det är ungefär 3 gånger så stor risk för ettmotorfordon att råka ut för
en olycka med oskyddad trafikant i miljö 2 som i miljö 4

o det är ungefär lika stor risk för ettfordon att råka ut för en olycka med
en oskyddad trafikant i miljö 3 som i miljö 4.

Det är alltså 3 gånger så stor risk för ett motorfordon att råka ut fören

olycka med en oskyddad trafikant i miljö 2 än i miljö 4. Olyckor med

oskyddade trafikanter är alltså inte enbart ett problem i trafikmiljö 2.

Trots att de oskyddade trafikanterna i trafikmiljö 4 idealt sett har

separerats från den övriga trafiken genom gång- och cykelbanor, gång-

tunnlar etc så förekommer det ändå en hel del olyckor med oskyddade

trafikanter.
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Det vi hittillshar redovisat bygger på empiriska fakta. Följande diskussion

består till stor del av antaganden och hypoteser. Ponera att vi på ett bra

sätt skulle kunna mäta exponeringen av oskyddade trafikanter och därmed

också att vi skulle kunna uttrycka risken för en oskyddad trafikant att råka

ut för en olycka, d v 5 att istället för att relatera olyckorna till trafikens

storlek, relatera olyckorna till exponeringen av oskyddade trafikanter. Om

vi vidare antar att detta exponeringsmått är av storleksordningen l, 2 och

3 för respektive trafikmiljö, d v 5 lägst i trafikmiljö 4 och högst i miljö 2.

Då skulle ett förhållande som visas i figur 5 fås.

Ooskyddade/EXPoskyddade f?
il

           

Figur 5 Olyckskvot, antal olyckor med oskyddade trafikanter relaterat
till en antagen exponering av oskyddade trafikanter. Bredden
på staplarna motsvarar din antagna exponeringen av oskydda-
de trafikanter i förhållandet 3:2:1 i trafikmiljö 2, 3 och 4.

Figuren säger att

o olyckskvoten för oskyddade trafikanter skulle vara högst i trafikmiljö il
under deantagna exponeringarna av fotgängare- och cykeltrafik.
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3.3 Tillämping av kostnadsnormerad olyckskvot vid bristanalys av

gator och vägar

 

I kommunernas trafiksäkerhetsarbete finns alltid ett behov av att väga

olika gators behov av ensanering eller standardförbättring. Om vi antar att

25 av alla de gatuavsnitt som vi har studerathar en god standard (grön),

att 60 0/0 har en acceptabel standard (gul), men att eventuellaförbättringar

kan diskuteras och att 15 % har en låg standard (röd) som i regel bör

undvikas så kan vi genom att rangordna olyckskvoterna få fram vid vilken

olyckskvot respektive standardnivâ infaller.

I figur 6, på nästa sida, visas vid vilka olyckskvoter respektive standardnivå

ligger emellan.
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OLYCKSKVOT

Figur 6 Diagram för bestämning av standardnivân.

I bilaga 3 visas ett exempel på hur man beräknar olyckskvoten, tvärflödet

och hur man använder figur 6.
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4. ÖVERVÄGANDEN OCH SLUTSATSER

Som väntat är den kostnadsnormerade olyckskvoten högst i trafikmiljö 2,

d v 5 att trafiksäkerheten är "sämst" i tätortskärnan. Överraskande är dock

att trafikmiljö 4, d v 3 gator och vägar oftast i utkanten av de s k SCAFT*-

områdena, har nästan lika hög olyckskvot som miljö 3. Man skulle kunna tro

att olyckskvoten i miljö 4 borde ligga närmare noll, men så är alltså inte

fallet. En förbättrad vägstandard tas inte alltid ut i form av ökad

trafiksäkerhet utan istället som ökad hastighet, komfort, framkomlighet

etc. Extrema händelser blir då farliga, t ex genom att bilisterna inte

förväntar sig att oskyddade trafikanter skall förekomma på vägbanan. Om

en olycka inträffar blir ofta konsekvenserna svåra, kanske mest beroende

på att dessa gators utformning ger upphov till lite högre hastigheter. Som

vi nämnt tidigare så är den procentuella andelen olyckor med oskyddade

trafikanter ungefär lika stora i varje miljö. Det verkar som om man inte

riktigt har lyckats i ambitionen att separera de olika trafikantslagen i miljö

4. Tydligen används inte cykelbanor, gångtunnlar, broar etc i den utsträck-

ning som man har tänkt. Det är nu viktigt att komma ihåg att de gator och

vågar vi har studerat i trafikmiljö 4, är gator och vägar i SCAFT-

grannskapens periferi. Inne i ett SCAFT-område är troligen trafiksäker-

heten hög. Med tanke på att det främst är vuxna trafikanter som färdas i

grannskapens utkanter och att de små barnen befinner sig inom bostads-

grupperna, så torde ändå den sammanfattande trafiksäkerheten i s k

SCAFT-områden vara hög. Detta är inget vi närmare har studerat i det här

projektet. Det vore av värde att i fortsatt forskning studera åldern på

oskyddade trafikanter som är inblandade i olyckor i SCAFT-områden, just

för att se om det är de små barnens trafiksäkerhet som är hög och då på

bekostnad av andra olyckor i områdenas periferi.

* SCAFT = Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Forskning och
Trafiksäkerhet. Områden där de olika trafikantslagen idealt sett sepa-
rerade från varandra.
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Olyckor med oskyddade trafikanter är alltså _in_te enbart ett problem i

trafikmiljö 2. Trots att exponeringen av oskyddade trafikanter i miljö 4 är

betydligt lägre än i miljö 2, så inträffar det procentuellt sett ungefär lika

många olyckor i respektive miljö. Men å andra sidan är risken för ett

fordon att råka ut för en olycka med en oskyddad trafikant i miljö 2 tre

gånger så stor, jämfört med miljö 4. Detta förhållande är beräknat utifrån

antalet olyckor med oskyddade trafikanter relaterat till exponeringsmåttet

trafikarbete. Om vi istället skulle kunna mäta exponeringen av oskyddade

trafikanter och relatera olyckorna med oskyddade trafikanter till detta, så

skulle antagligen risken för en oskyddad trafikant att råka ut för en olycka

vara betydligt större i trafikmiljö 4 än i de andra miljöerna.
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Bilaga 1
Sida 1(2)

Gator och trafikytor i områden med tät bostadsbebyggelse och
entréer direkt mot gatan. Till denna grupp hör:

  

a. lokalgator i
täta låghusområ-
den.

b. lokalgator i äldre Y ,vv/x

områden med flerbo- NU \

Å . P ' i ] stadshus. H

F57:
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Ingenting hindrar kontakten mellan bebyggelse och gatae GC-
trafiken är ofta stor. Lek kan förekomma på gatan. Gående kor-
sar körbanan var som helst.
På dessa gator förutsätts att utformningen är sådan att bilarnas
hastighet är mycket låg.
Andelen lastbilar och trafik som inte har resmål i området för-
utsätts vara högst 5 procent.

Gator i områden med tät bebyggelse ej avskild från gatan. Till
denna grupp hör:

' a. affärsgator med en-
tréer direkt mot gatan
och lastning, lossning
och angöring på gatan.

   

b. bostadsgator med
flerbostadshus där en-
tréer och lekytor inte är
väl avskilda från gatan. (
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GC-trafiken kan vara mycket stor.

Små barn på gatan övervakas i regel av vuxna. Gående korsar
körbanan 1 huvudsak var som helst.

Trafik som inte har resmål i området förutsätts vara högst 5 pro-
cent, men i typ 0 kan lastbils- och distributionstrafiken vara gans-
ka betydande.



Bilaga 1
Sida 2(2)

Gator i områden där flertalet tomter har utfart men med endast
ett fåtal husentréer direkt mot gatan. Till denna klass hör:

a. gator med gles
småhusbebyggelse

b. gator med tät be-
byggelse av .flerbo-
stadshus som är
delvis avskild
c. gator inom ar-
betsområden med
huvudsakligen vux-
na trafikanter.

         

               

Gång- och cykeltrafiken längs dessa gator är måttlig och kors-
ningsrörelserna få. Normalt förekommer inga trafikk'ánsliga akti-
viteter på gatan.

Hastigheten är 30-50 km/h.

\ Gator där angränsande bebyggelse normalt är väl avskild. Få el-
ler inga entréer eller utfarter direkt mot gatan. Inga trafikkänsli-
ga aktiviteter på gatan. Gatan har gångbanor och cykelfält eller
GC-banor och gående korsar endast på särskilda Övergångsstål-
len eller planskilt. Gatan är normalt fri från uppställda bilar.

  

   

  

 

M
e
r
a
-
'
m
-

\
F
,
_
.

 

 

   '(1' i' -4, Curry-i

(-r_-* ' I... . 'm im m: :1 .3:32:25
.mn 10._ i 4 ' _11 »_-!

\. l

i
\( \ .' ldvd/ H :UKJMU/w

?Lv t'alulJv 'VLÅ,Avl/4ÄL U; \ L x,



Bilaga 2
Sid 1(1)

DEFINITIONER AV OLYCKSTYPER

Olyckorna klassificeras efter den primära händelsen och de inblandade

trafikelementen.

Benämning Förkortning Beskrivning

Singelolycka 5 Ett ensamt motorfordon

Mötesolycka M Motorfordon på samma väg i motsatt
riktning, kollision eller undanmanöver

Ornkörningsolycka 0 Motorfordon på samma väg, omkör-
» ning '

Upphinnandeolycka U Motorfordon på samma väg i samma
riktning, inte avsväng eller omkör-
ning

Avsvängningsolycka A Motorfordon på samma väg, avsväng
tillämnad eller påbörjad

Korsande kurser K Motorfordon på olika vägar, avsväng
eller ej

Cykelolycka C Motorfordon mot cykel eller moped

Fotgängarolycka _ F Motorfordon mot fotgängare

Viltolycka MOtorfordon och ett rådjur, hjort
eller älg

Varia V Erhålies när speciella rörelser,
element och omständigheter före-
kommer vid olyckan
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ETT EXEMPEL PÅ HUR DEN KOSTNADSNORMERADE OLYCKSKVOTEN

OCH TVÄRFLÖDET BERÄKNAS SAMT HUR MAN ANVÄNDER

STANDARDNIVÅDIAGRAMMET

Det gatuavsnitt som skall studeras skall uppfylla följande:

0 en skyltad hastighet av 50 km/h

0 ett trafikflöde på minst 5000 fordon/ÅMD

0 trafikmiljön skall vara konstant längs hela det studerade avsnittet

För att motverka allt för stora slumpmässiga variationer i olyckskvoten bör

man studera flera års polisrapporterade olyckor (4-5 år) för att få en

uppfattning om avsnittets normala olycksutfall per år, vilket innebär att

inte allt för stor hänsyn skall tas till "extremt" olycksdrabbade år.

Dessutom bör längden på det studerade avsnittet åtminstone vara 200

meter.

Exemplet Storgatan i Storstad

 

Storgatan 1 Storstad har ett trafikflöde på 15000 fordon/ÅMD och den

skyltade hastigheten är 50 km/h. Trafikmiljön är konstant längs hela det

studerade avsnittet. Avsnittet som skall studeras visas i figuren nedan.

Bryt- 1800 ford/dygn 1500 ford/dygn Bryt_
punkt  

 

 

800 m
Il
r

Figur 1 Avsnittet som skall studeras

"
t
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Bestämning av den kostnadsnormerade olyckskvoten

 

Olyckor som har inträffat i korsningar där Egon av de anslutande

gatorna/vägarna har ett trafikflöde på 2 000 fordon/dygn eller mer skall

inie_ medräknas. I exemplet skall sålunda olyckorsom har inträffat i

korsning A inte tas med i beräkningarna. I en korsning, som är i änden på

det studerade avsnittet, en s k brytpunkt, och där ingen av de anslutande

gatorna har ett trafikflöde på 2 000 fordon/dygn eller mer, skall hälften av

antalet olyckor medräknas. Det innebär alltså att hälften av de olyckor

som har inträffat i korsning E skall tas med i beräkningarna. Övriga

olyckor, som har inträffat på sträckorna -mellan korsningarna eller i

korsningarna B, C och D skall samtliga medräknas. I tabell 1 nedan visas

antalet olyckor per olyckstyp som har inträffat på avsnittet samt den

relativa olyckskostnaden per olyckstyp.

Tabell 1 Antal olyckor under ett normalår som är aktuella för beräk-
ningarna.

Olyckstyp Antal olyckor Normeringsfaktorer (Wx)

Singel 2 0,76

Mötes - 1,48

Omkörning 2 0,49 0,65*

Upphinnande 2 0,47

Avsväng - 0,63

Korsande kurs 1 0,73

Cykel 2 1,91

Fotgängare 1 4,26

Vilt - 0,12

Varia - 1,07

 

* Om olyckstypsindelningen inte är uppdelad på alla olyckstyperna kan
faktorn 0,65 användas på singelolyckor och olyckor med motorfordon
mot motorfordon.
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Den kostnadsnormerade olyckskvoten bestäms enligt sambandet

 

KO

T

där

KO = kostnadsnormerad olyckskvot

05 = antal singelolyckor under ett år

WS = relativa olyckskostnaden (normeringsfaktor) för singelolycka

Om = antal mötesolyckor etc

T = trafikarbetet under ett år uttryckt i miljoner fordonskilometer

(flödet x längd x antal dagar)

Med värdena insatt i sambandet blir den kostnadsnomerade olyckskvoten:

KO=2'O,76+2-O,49+2-O,47+l-O,73+2°l,9l+l-4,26=

15 000 - 0,8 - 365 - 10-6
2,8

 

Bestämning av summa tvärflöde per längdmeter

Flödet på anslutande tvärgator skall summeras. Pâ tvärgator där inte

flödet finns framtaget användes ett schablonvärde på 700 fordon/dygn. I

korsningar där _råggn_ av de anslutande gatorna har ett trafikflöde på 2 000

fordon/dygn eller mer skall :13113 flödet på tvärgatorna medräknas. Alltså

skall flödena på tvärgatorna i korsning A inte räknas. I en korsning, som är

i änden på det studerade avsnittet och där ingen av de anslutande gatorna

har ett trafikflöde på 2 000 fordon/dygn eller mer, skall hälften av flödet

på tvärgatorna medräknas. Alltså skall hälften av tvärflödet i korsning E

räknas.
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Tvärflödet blir:

Korsning Tvärflöde

A _

B 1 500 + 1 500

C 700

D 700

E (700 + 700 + 1900)/2

' Summa tvärflöde per längdmeter blir alltså 6 050/800 = 7,6.

Bestämning av trafikmiljö

Storgatan har tät bebyggelse av flerbostadshus som delvis är avskild med

buskar, träd och staket. Enligt TRÅDs beskrivning av gator och vägar i

bilaga 1 är det trafikmiljö 3 som bäst överensstämmer.

l

Användning av standarddiagrammet

För trafikmiljö 3, ett tvärflöde : 5 och olyckskvoten 2,8 blir standardnivån,

enligt diagrammet på nästa sida, gul.
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TRAFIK MILJÖ STANDARDNIVÅ
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Figur 2

 

OLYCKSKVOT

Diagram för bestämning av standardnivân.

Grön standard

Gul standard

god standard
acceptabel standard där eventuella förbätt-
ringar kan diskuteras
låg standard som i regel bör undvikasRöd standard
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