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FÖRORD

Pâ uppdrag av Byggforskningsrâdet har projektet "Samhällsekonomisk

effektivitet på parkeringsmarknaden" utförts vid statens väg- och trafik-

institut (VTI). Jan Owen Jansson (VTI) har varit projektledare. Detta

meddelande är en delstudie i projektet.

I denna studie har främst olycksmaterial från försäkringsbolagen använts.

Kostnader kring de olika olyckorna har erhållits direkt via försäkringsbo-

lagen, vilket vi tackar för.

Ett tack också till Clas-»Erik Ström och Christer Nilsson på Linköpings

kommun samt Lars Nilsson och Hans Lidberg på Norrköpings kommun som

alla har hjälpt oss med uppgifter om parkeringar i de båda städerna.
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Parkering i innerstaden och olyckskostnader

av Karin Westman
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Eftersom det finns olika sätt att tillfredsställa behovet av parkering, är

det viktigt att närmare belysa de trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna

av olika parkeringslösningar. En särskilt viktig fråga är om kantstens-

parkering, d v 5 parkeringsplatser i gaturummet, är från trafiksäkerhets-

synpunkt - och samhällsekonomisk synpunkt - en tillfredsställande lösning

jämfört med parkering på tomtmark eller liknande. Denna studie syftar

till att belysa sambandet mellan olyckskostnader och parkering i olika

former.
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II

Parking in the inner city and accident costs

by Karin Westman
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

Since there are various ways of meeting the demand for parking, it is

important to analyse the consequence in road safety terms of different

parking strategies. A particularly important issue is whether on-street

parking is a satisfactory solution from the aspects of road safety aspect

and social economics compared to car parks etc. This study aims at

illuminating the relationship between accident costs and various types of

parking facility.
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Parkering i innerstaden och olyckskostnader

av Karin Westman
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Kunskaperna om hur parkering i olika former (kantstensparkering, parke-

ring på tomtmark eller liknande) påverkar trafiksäkerheten och hur stort

det samhällsekonomiska problemetär med hänsyn till parkeringsolyckor är

relativt bristfälliga. I Trafiksäkerhetsutredningens betänkande Dsk 1980:8

bilaga 4 säger man att "Den höga olyckskvoten för tätortskärnan torde till

en del kunna förklaras med förekomst av kantstensparkering". I en littera-

turstudie som vi har gjort kan olika resultat allmänt sammanfattas med

att kantstensparkering medför högre risker än då parkering inte är

tillåten, att om förbud mot kantstensparkering införs så reduceras antalet

olyckor och att förbud mot kantstensparkering medför större säkerhet för

fotgängare och fordon.

I detta projekt har vi studerat två olycksmaterial. Det ena är polisrap-

porterade olyckor, där samtliga typer av olyckor har behandlats. Det

andra är försäkringsanmälda olyckor, där just parkeringsolyckor har valts

ut och specialstuderats.

Med det förstnämnda materialet som grund har vi undersökt kantstenspar-

keringens betydelse genom att titta på olyckskvoten, d v 5 antalet olyckor

relaterat till trafikarbetet, för innerstadsgator med och utan kantstens-

parkering. Olycksmaterialet omfattar fyra års polisrapporterade olyckor

som har inträffat i nio olika tätorter i Sverige. Genom att enbart notera

om parkering förekommer eller inte förekommer tycks den etablerade

uppfattningen, att kantstensparkering har en negativ inverkan på trafik-

säkerheten, bekräftas av våra data. Det är dock viktigt att inte dra några

förhastade slutsatser. Man kan misstänka att andra faktorer, som kan vara

mer eller mindre korrelerade till förekomsten av kantstensparkering, är

den egentliga orsaken till den observerade skillnaden i olyckskvot. Vid en

regressionsanalys omfattande sju ytterligare tänkbara förklaringsvariabler

har nämligen kantstensparkering inte kunnat sägas vara en signifikant
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IV

bestämningsfaktor. Detta innebär enligt vår åsikt att det är svårt att ge

ett bestämt svar på frågan om kantstensparkering har någon betydelse för

trafiksäkerheten i innerstäderna.

Genom att jämföra olyckskostnaden för olika typer av parkeringsanlägg-

ningar-gatumark, parkeringshus, parkeringsområde-kan vi se vilken

form av parkeringslösning som är att föredra från olyckssynpunkt. Med

material över försäkringsanmälda olyckor som grund har vi studerat rena

parkeringsolyckor, d v 5 olyckor som mer direkt har att göra med själva

parkeringstilglfället, och kostnaderna för dessa olyckor. Några andra

olyckor förekommer i princip inte i parkeringshus och dylikt. Uppgifter

om olyckor och kostnader har vi fått via försäkringsbolagen. Analysen har

begränsats till att avse parkeringsolyckor som har inträffat under ett år i

Linköpings och Norrköpings innerstadsområden. Ett relevant sätt att

uttrycka kostnaden för parkeringsolyckor är att slå ut den på antalet

parkeringstillfällen. Genom att relatera antalet olyckor till antalet par-

keringstillfällen, d v 5 parkeringsolyckskvoten, för varje typ av parkering

fås ett mått på den relativa olycksrisken i själva parkeringsmomentet.

Denna kvot tenderar att vara lägst för parkering i garage och högst på

gatumark. Totalt sett för de bägge städernas innerstadsområde är olycks-

kostnaden per parkeringstillfälle 18 i 4 öre på gatumark och 11 i 6

respektive 12": 3 öre i parkeringshus och på p-område.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att, å ena sidan kantstensparkering

inte är en i statistisk mening signifikant förklarande variabel för olycks-

kvoten på innerstadsgator. Å andra sidan har vi när det gäller rena

parkeringsolyckor funnit vid en jämförelse av parkeringsolyckskostnad och

parkeringsolyckskvot mellan olika parkeringsanläggningar, att det finns en

tendens till att gatuparkering faller ut som det minst gynnsamma alterna-

tivet.
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l PROJEKTBESKRIVNING

1.1 . Parkering

Med parkering menas uppställning av fordon med eller utan förare. Som

parkering räknas inte tillfällig uppställning under kortare tid för åkandes

av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods eller i väntan vid

färjeläge, tullstation etc.

Parkering kan ske på gatumark, s k kantstensparkering. Kantstensparke-

ring kan vara av olika typ beroende på fordonets vinkel 'i förhållande till

gatan. Det kan vara längsgående parkering, d v 5 med vinkeln OO, sned-

parkering med en vinkel runt 45° och tvärparkering då vinkeln är 90°.

Ett annat parkeringsställe är parkeringshus, vilket ären byggnad eller del

 

av byggnad avsedd för parkering av ett stort antal fordon.

Parkering sker också i garage, vilka är avsedda för parkering av ett större

antal fordon. Till skillnad från parkeringshus är garage av mer privat_

karaktär och därmed i anslutning till arbetplatseller bostadshus (fler-

familjshus).

Parkeringsområde är en anläggning för parkering utomhus, dvs en

 

särskilt iordninggjord yta för parkering och då annan än kantstensparke-

ring.

Parkering sker till sist också på andra ställen än de ovan nämnda, som t ex

 

carport eller garage i anslutning till enfamiljshus.

1.2 Bakgrund till projektet

 

I projektet "Samhällsekonomisk effektivitet på parkeringsmarknaden"

skall efterfrågan och utbudet av olika slag av parkeringsplatser kartläggas

och prisbildningen på parkeringsmarknaden i innerstadsområden i större

tätorter analyseras. Mot bakgrund därav skall en samhällsekonomiskt

effektivt fungerande parkeringsmarknad definieras, skillnaden mellan
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ideal och verklighet belysas och de parkeringspolitiska implikationerna

därav diskuteras.

I detta sammanhang skall .alltså kostnader, som anläggnings-, parkerings»

och externa kostnader för olika parkeringsanläggningar undersökas. Under

begreppet externa kostnader ingår kostnader för (parkerings)olyckor,

vilket är den del som denna studie skall belysa.

1.3 _ Syfte

Syftet med detta projekt är att belysa sambandet mellan olyckskostnader

och parkering i olika former.

En särskilt viktig fråga är om kantstensparkering är från trafiksäkerhets-

synpunkt en tillfredsställande lösning, jämfört med parkering på tomtmark

eller liknande.

1.4 Genomförande

 

I detta projekt har vi studerat två olycksmaterial. Det ena är polisrappor-

terade olyckor, där samtliga typer av olyckor har studerats. Det andra är

försäkringsanmälda olyckor, där just parkeringsolyckor har valts ut och

studerats. För att belysa trafiksäkerhetsaspekten kring kantstensparkering

har de polisrapporterade olyckorna analyserats och de försäkringsanmälda

olyckorna har studerats när vi har tittat på sambandet mellan olyckskost-

nader och parkering i olika former.

För att belysa trafiksäkerhetsaspekten kring kantstensparkering har alltså

samtliga polisrapporterade olyckor för fyra år (1980-83) från nio tätorter

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

Västerås och Örebro) studerats. Studien omfattar 47 väg- och gatuavsnitt

med en trafikmiljö som är karaktäristisk för innerstaden. Trafiksäkerhe-

ten har beskrivits med vanlig olyckskvot d v 3 antalet olyckor relaterat

till trafikarbetet för dessa olika väg- och gatuavsnitt, med och utan

kantstensparkering.
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När det gäller parkeringsolyckorna har vi använt olycksmaterial från

försäkringsbolagen. Materialet avser ett års olyckor, från den 15 septem-

ber 1983 till den 14 september 1984. Studien har begränsats till att avse

parkeringsolyckor som har inträffat i Linköping och Norrköping, speciellt

har olyckor som har inträffat i de bägge städernas innerstadsområden

bearbetats.

Uppgifter som antal parkeringsplatser, tillåten parkeringstid, beläggnings-

grad etc för olika parkeringsställen i Linköpings och Norrköpings inner-

städer har inhämtats från respektive kommun.

Utifrån uppgifter från försäkringsbolagen har en genomsnittlig kostnad

per parkeringsolycka för olika parkeringsanläggningar beräknats. Med

hjälp av ytterligare uppgifter om parkeringsplatserna har därefter en

parkeringsolyckskvot beräknats, dvs antalet parkeringsolyckor per

parkeringstillfälle för respektive parkeringsanläggning samt olyckskostna-

den per parkeringstillfälle.
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2 KANTSTENSPARKERING OCH TRAFIKSÄKERI-IET

Vår fråga är hur trafiksäkerheten på innerstadsgator påverkas av kant»

stensparkering. För att belysa detta har samtliga typer av polisrapporte-

rade olyckor studerats. Genom att titta på olyckskvoten =- antalet olyckor

relaterat till trafikarbetet - på gator med och utan kantstensparkering

kan man få en uppfattning om kantstensparkeringens betydelse för trafik-

säkerheten.

2.1 Beskrivning av materialet

 

I de nio tätorterna Borås, Eskilstuna, Linköping, Lund, Norrköping, Söder-

tälje, Västerås, Uppsala och Örebro har vi studerat gator och vägar som

har ett trafikflöde på minst 5 000 fordon/årsmedeldygn (fordon/ÅMD).

Främsta anledningen till att ha en nedre gräns på 5 000 fordon är att man

kan vara ganska säker på att resultat från trafikmängdsberäkningar finns

tillgängliga för så pass trafikerade gator.

Dessa gator och vägar har delats in 1 totalt 247 observationssträckor. I

nästa steg har trafikmiljön definierats för dessa sträckor. Trafikmiljön har

angetts enligt TRÄDs* beskrivning av gator och vägar. Som vi tidigare

nämnt är det i denna studie trafiksäkerheten på innerstadsgator som skall

undersökas och enligt TRÅDs beskrivning är det trafikmiljö 2 som bäst

överensstämmer. Av totala antalet observationssträckor är det 47 stycken

som tillhör trafikmiljö 2 och det är alltså dessa sträckor som ingår i denna

studie. I bilaga 1 beskrivs trafikmiljö 2 närmare.

En observationssträcka har begränsats då trafikmiljön eller hastigheten

har ändrats. Villkoret är alltså att trafikmiljö 2 skall gälla längs hela

sträckan.. Samtliga sträckor har inspekterats på plats. Förutom trafikmiljö

och hastighet har också .följande variabler noterats vid inventeringen:

kantstensparkering, antal körfält; mittremsa, exponering av oskyddade

trafikanter och alternativa vägar/banor/fält för cyklister. För att undvika

alltför korta observationssträckor har vi inte krävt att de sistnämnda

* TRÅD = Allmänna råd för planering av stadenstrafiknät. Statens
planverk 1982.
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variablerna är konstanta längs hela sträckorna. Av de 47 sträckorna är det

33 stycken där samtliga variabler är konstanta längs hela vägen.

Vidare har antal olyckor, trafikarbete, antal korsningar och tvärgâende

trafik registrerats för observationssträckorna, Det olycksmaterial som har

studerats är 4 års polisrapporterade olyckor (1980-83) från de nio tät-

orterna. I det polisrapporterade olycksmaterialet har samtliga typer av

olyckor studerats.

2.2 Metod

Frågan är i fall samtliga olyckor på observationssträckorna skall medräk-

nas i analysen eller om olyckor som har inträffat i korsningar skall tas

bort, och i så fall i vilka korsningar? Ett helt avgörande förhållande för

frågan om lämplig avgränsning är det faktum att majoriteten av olyckorna

inträffar i gatukorsningar. I vad mån kan parkerade fordon ha betydelse

för sådana olyckor?

Huvudstrategin i vår undersökning har varit att i största möjliga utsträck-

ning låta större korsningar bilda gränser för observationssträckorna, d v 5

att olyckor som har inträffat i större korsningar hamnar utanför gränserna

för studieobjekten. Detta beror på att större korsningar har ansetts

representera en egen trafikmiljö, vilket medför att en olycka som har

inträffat i en sådan korsning inte gärna kan antas bero på trafikmiljön

kring gatusträckorna. Frågan är dock hur man skall definiera "större

korsningar". Man kan rent av fråga sig, om man över huvud taget bör ta

med några gatuavsnitt med tvärgående-korsande eller insvängande-

trafik? Om man går så långt att alla korsningar tas bort, skulle för det

första varje observationssträcka bli relativt kort och de slumpmässiga

variationerna i olyckskvoten mycket stora. Fo'r det andra skulle det totala

olycksmaterialet reduceras starkt. I tabell 1 visas hur antalet olyckor

reduceras när olika stora korsningar tas bort.
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Tabell 1 Antal olyckor i studiematerialet, beroende på vilka korsning=
ar som exkluderas.

 

Totala antalet olyckor om olyckor i korsningar exkluderas där
i studiematerialet, någon av de anslutande gatorna till de

studerade sträckorna har ett trafikflöde
på minst

Alt 1 690 5 000 fordon/ÅMD

Alt 2 612 2 000 "

Alt 3 197 ' 0 "

 

Valet av undersökningsstrategi har inte varit lätt vad gäller korsningarnas

medtagande eller utelämnande., Å ena sidan kan det tyckas logiskt att inte

alls blanda in korsningsproblemet i analysen av kantstensparkeringens

inverkan på trafiksäkerheten, men å andra sidan gör man därmed en

ganska vågsam, indirekt nedvärdering av kantstensparkeringens betydelse

för den totala olycksrisken. Genom den radikala minskningen av det totala

olycksmaterialet, som uteslutandet av alla korsningsolyckor skulle inne-

bära, har man redan dragit slutsatsen att kantstensparkering är ett andra

ordningens problem för trafiksäkerheten!

Vi har valt alternativ 2 som huvudalternativ, dvs vi har inkluderat

"småkorsningar" där någon av de anslutande gatorna har ett trafikflöde på

upp till 2 000 fordon/ÅMD. Jämfört med alternativ 1 har vi därmed

minskat olycksmaterialet med endast 11 %.

Vi menar att det bör hållas öppet, huruvida kantstensparkering har

betydelse för trafikolyckor vars primära orsak är den konflikt som uppstår

vid korsande trafik. Genom att som förklaringsvariabler (givetvis) även

inkludera korsningskaraktäristika, kan vi i alternativ 2 mer förutsätt-

ningslöst analysera kantstensparkeringens inverkan på den totala trafik-

säkerheten.

Vi har dock genomfört den statistiska analysen också för de två övriga

alternativen. Att höja gränsen från 2 000 till 5 000 fordon/ÅMD gör ingen

nämnvärd skillnad för resultaten. Att däremot ta bort korsningarna helt

och hållet har som väntat avsevärd betydelse för resultaten av regres-

sionsanalysen; det totala olycksmaterialet har ju i det alternativet krympt

till endast 29 % av antalet i alternativ 1.
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2.3 Resultat

2.3.1 Olyckskvot för gator med och utan kantstensparkering

I tabell 2 visas olyckskvoten för gator med och utan kantstensparkering

för de olika alternativen beträffande korsningsolyckornas behandling.

Tabell 2 Olyckskvot på gator med och utan kantstensparkering.

Om olyckor i korsningar Gator _HE_ Gator utan
exkluderas där någon av kantstensparkering kantstensparkering
de anslutande gatorna till
de studerade sträckorna har
ett trafikflöde på minst

  

Alt 1 5 000 fordon/ÅMD v 3,28 2,53

Alt 2 2 000 " 3,04 2,18

Alt 3 0 " 1,24 0,58

 

Vid första anblicken tycks den gängse uppfattningen, att kantstensparke-

ring har en ogynnsam effekt på trafiksäkerheten, bekräftas av våra data.

Det är dock viktigt att inte dra några förhastade slutsatser . I stället bör

man undersöka om det verkligen finns ett orsakssamband mellan .före-

komsten av parkerade fordon och olyckskvot. Man kan misstänka att

andra faktorer, som kan vara mer eller mindre korrelerade till förekoms-

ten av kantstensparkering, är den egentliga orsaken till den observerade

skillnaden i olyckskvot mellan gatuavsnitt med respektive utan kantstens-

parkering. Den lämpligaste analysmetoden för att undersöka den saken är

multipel regressionsanalys.

2. 3.2 Resultat av regressionsanalysen

 

Metoden innebär att genomsnittliga skillnader i olyckskvot mellan gator

med och gator utan kantstensparkering skall uppskattas då hänsyn tas till

att olyckskvoten varierar med andra faktorer. I modellen har vi ansatt
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olyckskvoten - antalet olyckor dividerat med trafikarbetet - som den be»

roende variabeln och vi har antagit att olyckskvoten kan ha samband med

följande faktorer (oberoende variabler):

o Hastighet (HASTIGH). Hastigheten har uppmätts med egen bil vid
genomkörning av observationssträckorna vid "medelhög" trafik, d v 5
under dagtid utom morgon, lunch och eftermiddagsrusning. Hastig»
heten har angetts som (a) ungefär lika med skyltad hastighet, (b) lägre
(minst 5 km/h) än Skyltad hastighet eller (c) högre., För observations-
sträckorna i denna studie är det 48/50 km/h och < 50 km/h som är
aktuellt.

 

0 Antal körfält (KÖRFÄLT). För observationssträckorna gäller att det
antingen finns 2 eller 4 körfält. "

 

o Mittremsa (MITTREMS). Antingen gäller att mittremsa finns (och då
inte enbart i anslutning till korsning) eller att mittremsa inte finns.

 

o Exponering av oskyddade trafikanter (EXPOSKYD). I trafikmiljö 2 och

vid medelhög trafik har subjektivt bestämts vad som kan anses som
"normalt", mer än normalt och mindre än normalt vad gäller expone-
ring av oskyddade trafikanter. I denna studie är endast de två förra
tillstånden representeradeø

 

0 Kantstensparkering (PARKERIN). Antingen gäller att parkering före-
kommer eller inte. '

 

0 Alternativa vägar/banor/fält för cyklister (ALTCYKEL). Antingen
gäller att separata cykelbanor, cykelfält på gatan etc finns eller ej.

 

o Tvärflöde ger meter (TVÃRFL/M). Dygnstrafikflödena på anslutande
gator till observationssträckan har summerats och relaterats till
längden på sträckan.

 

0 Korsningar per km (KORSN/KM). Antalet korsningar längs avsnittet
relaterat till längden.

 

Endast de två sistnämnda variablerna är kontinuerliga, de övriga är

dummyvariabler, d v 5 i regressionsanalysen har för varje variabel de två

alternativen beskrivits med värdena 0 och 1. Genom stegvisa regressioner

har vi uteslutit de oberoende variabler som fallit ut som klart insignifi-

kanta och som inte bidragit till att förklara variationerna i olyckskvoten

(se bilaga 4, där de olika variablerna är namngivna enligt förkortningarna

inom parentes i punkterna ovan). Den bästa linjära modellen har följande

utseende (t-värdena är givna inom parentes):
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OLYCKSKVOT = 2,77 - 2,41 KÖRFÄLT + 0,54 TVÄRFLÖDE/M -
(-2,65) (3,59)

- 0,52 KORSNINGAR/KM

(_2932)

Som synes är förekomst av kantstensparkerade fordon inte kvar bland

förklaringsvariablerna; inkluderandet därav ger inget bidrag till att för-

klara olyckskvotens variationer. Kantstensparkering föll bort från första

början och visar, sig vid ytterligare försök få speciellt låga t-värden i

kombination med variablerna tvärflöde per meter och antal körfält. Rela-

tivt stark korrelation föreligger mellan den senare och kantstensparke-

ring. Kantstensparkering förekommer på 17 av de 25 tvåfältsgatorna som

studerats, men endast på i av 8 fyrfältsgator. Det förefaller alltså som

om "smala gator" och i någon mån korsningar är den primära orsaken till

olycksriskens förhöjande snarare än förekomst av kantstensparkering.

När vi låter kantstensparkering vara ensam förklaringsvariabel framstår

den som signifikant och med en mer än dubbelt så hög koefficient som i

övriga regressioner. Det säger dock inget annat än vad vi konstaterade i

utgångspunkten (se tabell 2): tudelar vi materialet på gatuavsnitt med och

gatuavsnitt utan parkering är olyckskvoten klart högre i den förra

kategorin. Vi tycker dock att misstanken, att den bakomliggande orsaken

inte_ primärt är förekomst av kantstensparkering, har bekräftats av vår

analys.

Den slutsatsen får ytterligare stöd om vi exkluderar ett extremvärde från

analysen. En observation uppvisar, av enför oss Oförklarlig anledning, en

olyckskvot som är mer än sex gånger högre än genomsnittet.Det kan inte

uteslutas att ett mätfel har gjorts. Om vi genomför samma analys utan

denna extrema observation blir variabeln kantstensparkering totalt insig-

nifikant i första omgången, och det är först när alla andra förklaringsvari-

abler är uteslutna, som kantstensparkering får ett t-värde som över-

stiger 2.

När vi lämnar huvudalternativet 2 och genomför regressionsanalysen på

det material som motsvarar alternativ 1 blir förklaringsgraden genomgå-
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ende sämre, men resultaten blir (inte oväntat) detsamma i stort som i

alternativ 2. I alternativ 3 däremot, i vilket alla korsningar med tillhöran-

de olyckor har uteslutits, blir bilden mindre klar. Ingen förklaringsvariabel

kommer till en början upp på en signifikansnivâ där man kan säga att

inverkan med 9.5 % sannolikhet är skild från noll. Först när man uteslutit

de flesta variablerna blir kantstensparkering, alternativa vägar/banor/ fält *

för cyklister och/eller antal körfält var och en för sig signifikant. Dessa

variabler fångar tydligen upp effekter från en eller flera andra faktorer

på ett sätt som är ganska svârgenomskådat. Det totala olycksmaterialet

är dock så starkt reducerat, att man inte bör fästa särskilt stort avseende

vid regressionsanalysens resultat i alternativ 3. (För ytterligare detaljer,

se bilaga 4!)
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SAMBAND MELLAN OLYCKSKOSTNAD OCH PARKERING I

OLIKA FORMER

För att belysa sambandet mellan olyckskostnad och parkering i olika

former har försäkringsanmälda olyckor studerats, där just parkerings-

olyckor har valts ut för analysen,

3.1 Parkeringsolycka

 

En trafikolycka kan orsakas av ett parkerat fordon, utan att det parkerade

fordonet blir inblandat. En parkeringsolycka har vi definierat som en

 

olycka som mer direkt har anknytning till själva parkeringen eller

parkeringsmanövern.

Parkeringsolyckorna har vi delat upp i tre typer:

II

III

Anm.

 

Ett fordon är parkerat och står still och blir påkört av ett annat

fordon. Hit räknas också olyckor där ett parkerat fordon blivit

vandaliserat, eller skadat av ennedfallande trädgren eller lik-

nande.

Ett fordon håller på att parkera eller avsluta parkering och blir

påkört eller kör själv på ett annat fordon, som är i rörelse. Hit

räknas också då ett ensamt fordon håller på att parkera eller

avsluta parkering och kör in i ett staket, en stolpe, ett träd etc.

Ett fordon skall parkera eller avsluta parkering, men befinner sig

inte i direkt anslutning till en parkeringsruta och blir påkört eller

kör själv på ett annat fordon som är i rörelse. Hit räknas också

då ett ensamt fordon håller på att parkera eller avsluta parke-

ring utan att vara direkt i anslutning till en parkeringsruta och

kör in i ett staket, en stolpe, ett träd etc.

Med fordon menas motorfordon, d v 5 personbil, lastbil, buss och

motorcykel (ej moped). I olycksmaterialet som beskrivs i nästa

avsnitt är olycksparterna i de allra flesta fall personbilar.
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3.2 Beskrivning av materialet

 

För att få ett mer omfattande material om parkeringsolyckor har försäk-

ringsbolagens skadeanmälningar studeratso Uppskattningsvis är omkring en

tredjedel av dessa rapporter parkeringsolyckor. Materialet som har stude-ø

rats avser parkeringsolyckor som har inträffat under ett år, från den

15 september 1983 till den 14 september 1984. Vidare har studien begrän-

sats till att avse parkeringsolyckor som har inträffat i Linköping och

Norrköping och speciellt har olyckor som har inträffat i de bägge

städernas innerstadsområden undersökts. I bilaga 2 visas vilka områden

som avses.

Totalt har det under ett år inträffat 678 parkeringsolyckor i Linköping och

Norrköping, varav 189 har skett i innerstadsområdena. I tabell 3 visas

olyckornas fördelning på innerstads» och andra områden för respektive

stad.

Tabell 3 Ett års parkeringsolyckor i Linköping och Norrköping.

  

Innerstads- Andra

område områden T°talt

Linköping 73 247 320

Norrköping 0 1, 16 242 358

Totalt 189(28°/o) 489 (72 %) 678 (100 %)

Utifrån de försäkringsanmälda parkeringsolyckorna i Linköping under ett

år kan ca 12 % av olyckorna (40 st av totalt 320 olyckor) direkt hänföras

till parkering i anslutning till bostaden. Således inträffar en stor del av

parkeringsolyckorna vid parkeringar på andra ställen, t ex vid arbetet, vid

inköp, vid besök av släkt och vänner, vid fritidsaktiviteter.

I tabell 4 visas hur de olyckor som inträffat i innerstadsområden fördelas

på olika typer av parkeringsanläggning.
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Tabell 4 Parkeringsolyckor i Linköpings och Norrköpings innerstads-
områden, uppdelat på typ av parkeringsanläggning.

  

Linköping Norrköping Totalt
Antal 96 Antal % Antal 96

Gatumark 26 36 58 50 84 44

P-hus _ 4 5 8 7 l 2 6

Garage 9 l 2 10 9 19 l 0

P-område

(allmän) 18 25 13 11 31 17
P-område

(privat) 16 22 27 23 43 23

Totalt 73 100 116 100 _189 100

Skillnaden i fördelningen av olyckor på, olika anläggningar i de bägge

städerna beror givetvis på utbudet av parkeringsplatser för varje parke-

ringsanläggning. I avsnitt 3.3.2 redogörs bl a för antal parkeringsplatser i

de bägge städerna.

Enligt definitionen av enparkeringsolycka i avsnitt 3.1 kan olyckorna vara

av olika karaktär. I beräkningarna har vi inte direkt skilt på olyckstyper-

na, främst beroende på att materialet är för litet för att delas upp. I

tabell 5 visas dock fördelningen av parkeringsolyckorna på olyckstyp och

parkeringsanläggning.
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Tabell 5 Parkeringsolyckornas fördelning på olyckstyp (enligt defini-I
tionerna på sidan 11) och parkeringsanläggning°

  

Linköping Norrköping Totalt
Antal 96 Antal 96 Antal 96

GATUMARK
Olyckstyp I 18 25 44 38 62 33

II 8 1 1 14 12 22 12
III - - e

P-HUS
Olyckstyp I 4 5 , 5 l l 5 3

H - 3 2 , 5 3 1,5
III - * 4 3,5 4 2

GARAGE
Olyckstyp I 1 l 3 2,5 4 2

H 6 8 3 2,5 9 4,5
III 2 3 4 3,5 6 3

P-OMRÅDE
(allmän)
Olyckstyp I 9 12 10 9 19 10

H 4 5,5 3 2,5 7 4
III 5 7 - 5 3

P-»OMRÅDE
(privat)
Olyckstyp I 9 12 12 10 21 11

II 2 3 10 9 12 6
III 5 7 5 4 10 5

TOTALT 73 100 116 100 189 100

Tabellen säger att:

o 59 % (lll olyckor) av parkeringsolyckorna är olyckor där ett fordon är
parkerat och står still och blir påkört av ett annat fordon, d v 5 en
olycka enligt olyckstyp I.
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3.3 Metod

3.3.1 Kostnader för parkeringsolyckor

 

När man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv talar om kostnader för

olyckor vill man ta hänsyn till både materiella kostnader (produktionsbort-

fall, vårdkostnader, administration, egendomsskador) och humanvärde

(lidande och sorg, sveda och värk). Allmänt medför parkeringsolyckor som

'har inträffat på speciella parkeringsanläggningar sällan personskador. I

vårt olycksmaterial från försäkringsbolagen har vi, som tidigare nämnts,

begränsat studien till att avse Linköpings och Norrköpings innerstäder.

För dessa olyckor (totalt 189 st) har vi från försäkringsbolagen, där det

har varit möjligt, fåttuppgifter om kostnaderna kring respektive olycka.

Kostnaderna omfattar egendomsskador (skador på fordon). Endast en

olycka avdessa 189 olyckor har medfört personskada, vilket gör att det

inte är meningsfullt att försöka göra några uttalanden angående parke-

ringsolyckor och personskador. Vill man studera detta samband får man

titta på. något annat olycksmaterial, t ex polisrapporterade olyckor, där

personskador troligen är mer frekventa.

Ett sätt att belysa sambandet mellan olyckskostnader och parkering i

olika former är att beräkna en genomsnittskostnad per parkeringsolycka

och parkeringsanläggning. Detta stöter dock på vissa problem. Vid en

parkeringsolycka uppstår ofta skador på två fordon, vilket medför att om

vi skall kunna göra ovannämnda beräkningar måste vi veta den totala

kostnaden för olyckan, d v 5 både för det fordon som har blivit påkört och

det fordon som har vållat olyckan. I de uppgifter om kostnader vi fått från

försäkringsbolagen har det endast i 25 % av fallen varit möjligt att få

veta den totala kostnaden. Mer vanligt är uppgifter om kostnader enbart

för det fordon som har blivit påkört. Orsaken till detta kan vara att

kostnaderna för reparation på det påkörda fordonet regleras genom den

obligatoriska trafikförsäkringen, vilket alltså gör detrelativt enkelt att få

uppgifterna. Däremot är uppgifterna om det fordon som har vållat olyckan

mer osäkra, vilket dels beror på om den som har vållat olyckan har

vagnskadeförsäkring eller ej och dels om vederbörande anser att egna

skadan är av sådan art att det är meningsfullt att nyttja försäkringen och

därmed betala självrisken, i jämförelse med en framtida bonusförlust.
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Detta faktum tvingar oss att försöka uppskatta den totala olyckskost-

naden. Vi har delat upp olyckorna på part, d v 5 påkört fordonoch vållande

fordon för att sedan beräkna en genomsnittlig olyckskostnad för varje

parto Vi har därefter använt dessa kostnader för att komplettera de

olyckor där uppgifter om en part varit okända. I tabell 6 visas den

genomsnittliga olyckskostnaden uppdelat på part.

Tabell 6 Genomsnittlig olyckskostnad uppdelat på part.

 

Kostnad kr Antal uppgifter

Påkört fordon 2 800 91

Vållande fordon 4 800 31

Kommentar till tabellen

 

o Önskvärt hade varit att dela upp "vållande fordon" på fordon med
respektive utan vagnskadeförsäkring, eftersom det är troligt att
fordon med vagnskadeförsäkring oftast är lite "finare" bilar, vilket
också borde medföra dyrare reparationer. Uppgifter och kostnader
kring fordon med och utan vagnskadeförsäkring har ansetts för få för
att kunna göra en sådan uppdelning. --

Utifrån tabell 6 har vi alltså sedan kunnat beräkna den totala olyckskost-

naden för de olyckor där kostnaden för ett fordon har varit okänt. I tabell

7 visas genomsnittskostnaden per olycka och parkeringsanläggning. Kost-

naderna baseras således dels på de olyckor där vi har uppgifter om totala

kostnaden och dels på de olyckor, där kostnaden för ett fordon har varit

okänd och då tabell 6 nyttjats. I tabell 7 har vi slagit samman allmän och

privat parkering på p-område. Vår bedömning är att dessa typer av

anläggningar är relativt likartade.
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Tabell7 Genomsnittlig olyckskostnad uppdelat på parkeringsanlägg»

  

ning.

Genomsnittlig Antal
olyckskostnad kr olyckor

Gatumark 7 600 47
P-hus . 7 400 9
Garage 6 300 10
P-område 6 400 45

Totalt 7 000 111

Kommentar till tabellen

 

0 En parkeringsolycka som har inträffat på gatumark är dyrast, dock är
skillnaden mellan gatumark och p-hus liten.

3.3.2 Antal parkeringsplatser

 

Från Linköpings och Norrköpings kommuner har uppgifter om antal parke-

ringsplatser fåtts. I tabell 8 visas antalet parkeringsplatser uppdelat på

parkeringsanläggning.

Tabell 8 Antalet parkeringsplatser i Linköpings och Norrköpings inner-
städer uppdelat på parkeringsanläggning.

Linköping Norrköping Totalt
Antal 96 Antal 96 Antal 96

 

Gatumark 390 6 2 230 18 2 620 14

P-hus

(allmän) 530 9 1 140 9 1 670 9

Garage
(privat) 2 000 32 3700 30 5700 30
P-område

(allmän) 1120 18. 1210 10 2330 13

P-omräde

(privat) 2180 35 4220 33 6400 34

 

Totalt 6 220 100 12 500 100 18 720 100
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Genom att relatera antalet olyckor till antalet parkeringsplatser för varje

parkeringsanläggning kan ett mått på säkerhetsstandarden fås. Egentligen

är inte detta ett bra mått eftersom antalet parkeringsplatser i sig själv

inte säger mycket om parkeringsintensiteten, vilket torde vara en viktig

variabel vad gäller antalet olyckor, I avsnitt 3.3.3 görs ett försök att

beskriva exponeringen av trafiken kring de olika parkeringsanläggningarna

och då i form av parkeringstillfällen. I tabell 9 visas dock antalet olyckor

enbart relaterat till antalet parkeringsplatser.

Tabell9 Antalet parkeringsolyckor på 1000 parkeringsplatser, upp-
delat på parkeringsanläggning.

 

Linköping Norrköping Totalt

Gatumark 66,7 26,0 32,1

P-hus 7,5 7 , O 7 ,2

Garage 4,5 2 , 7 3 3
Puomräde 16,1 10,7 13,3
(allmän)

P-område 7 ,3 6,4 6,7

(privat) '

Kommentar till tabellen

 

0 Eftersom antalet parkeringsplatser säger litet om i vilken utsträckning
parkeringsanläggningen utnyttjas, d v 5 antal parkeringstillfällen, så är
det svårt att dra några slutsatser från tabellen. Dock kan man
konstatera att antalet olyckor relaterat till antalet platser är flest på
gatumark, '

3.3.3 Exponering av trafik i anslutning till parkering

 

Ett vanligt sätt att uttrycka trafiksäkerhet är att räkna antalet olyckor

och sedan relatera olyckorna till något exponeringsmått av trafiken, t ex

trafikarbetet. Vad gäller parkeringsolyckor på olika parkeringsanlägg-

ningar går det inte att använda ett dylikt exponeringsmått, utan vi måste

finna något mått som är mer relevant för trafik i anslutning till parkering.

Det vi skulle vilja uttrycka är något som alltså har direkt att göra med

parkeringsmanövern och då till exempel antal parkeringstillfällen.
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Uppgifter om antalet parkeringstillfällen som görs under ett år i de olika ,

parkeringshusen finns väl dokumenterat. En del platser i p-husen hyrs ut

 

på kontrakt dels till boende och dels till arbetande, För dessa platser har

vi antagit att ett parkeringstillfälle görs per plats och dag (arbetsdag för

de platser som hyrs av arbetande).

I garage och på privata parkeringsomrâden är det uteslutande fråga om

 

boende- och arbetsparkering. Vid beräkningarna av antalet parkeringstill-

fällen har samma antagande gjorts som för p-husen.

Vad gäller parkeringsanläggningarna gatumark och allmänna parkerings-

områden, där alltså allmänheten parkerar, måste vi försöka beräkna

antalet parkeringstillfällen. För att kunna göra detta måste vi för det

första veta i vilken utsträckning dessa parkeringsanläggningar nyttjas,

d v 5 beläggningsgraden (antal parkeringsplatser som i medeltal är upptag-

na dividerat med totala antalet platser). Vidare måste vi också veta hur

lång tid av dygnet som respektive typ av parkeringsanläggning används

och till sist också hur lång tid varje fordon i genomsnitt står parkerat.

Utifrån dessa variabler kan sedan antalet parkeringstillfällen beräknas -

enligt sambandet nedan. Vid årsberäkningarna har vi antagit att anlägg-

ningarna nyttjas sex dagar i veckan

Total möjlig p-tid

 

Antal = Antal x Beläggnings- x
p-tillfällen p-platser graden Genomsnittlig P'tid

> för ett fordon

Antal p-platser för de olika parkeringsanläggningarna har redovisats i

 

avsnitt 3.3.2.

Både Linköping och Norrköpings kommuner har gjort relativt grundliga

undersökningar vad gäller beläggningsgrad, vilket gör att vi har en god

 

uppfattning om förhållanden kring de olika parkeringsanläggningarna.

Tiden under dygnet, dvs, total möjlig p-tid, som parkeringsplatserna

 

nyttjas beror troligen till stor del på var parkeringsplatsen är belägen.

Finns parkeringen i anslutning till affärsstråk har vi antagit att den i

huvudsak nyttjas under affärstid (9-18) och är parkeringen i närheten av
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annan verksamhet som restauranger, bio etc. har vi antagit att den nyttjas

lite längre (9-22). I vissa fall kan det vara svårt att göra en dylik indelning

och då har vi utgått från att den maximala tiden som är tillåten vid ett

parkeringstillfälle speglar den totala möjliga pwtiden, d v 5 är det tillåtet

att stå längre än 10 timmar vid ett tillfälle har vi också antagit att

parkeringen nyttjas den längre tiden.,

Uppgifter på genomsnittlig p-tid för ett fordon finns inte för de båda

städernas olika parkeringsanläggningar. Däremot vet man att de ärenden

som utförs vid resor till innerstadsområden är relativt sett kortvariga,

vilket inebär att majoriteten av de parkeringar som utförs i innerstadsom-

råden är av kortvarig karaktär. I en undersökning; "Citykärnans parke-

ringsvanor" av Gunnar Borgelin konstateras att 75-85 % av parkeringstill-

fällena varar i mindre än en timme. När det gäller parkeringstider vid

olika parkeringsanläggningar bekräftar samma undersökning att parkering

på gatumark är av mer kortvarig karaktär i jämförelse med andra

anläggningar. Tomtmarksparkering har i regel de längsta parkeringstider-

na. Utifrån olika undersökningar som bl a är gjorda i Stockholm, Göteborg,

Gävle och Karlstad kan vi konstatera att förhållandet mellan genomsnitt-

lig parkeringstid för olika typer av parkeringsanläggningar är att p-tiden

är ungefär lika lång i parkeringshus som på parkeringsområde och att

p-tiden på gatumark är ungefär en tredjedel av tiden på parkeringsom-

råde. Givetvis varierar p-tiden med bla den maximala tillåtna tiden vid

ett tillfälle eller var parkeringsanläggningen är belägen, men för enkel-

hetens skull har vi i beräkningarna utgått från de ovannämnda förhållan-

dena.

Eftersom vi väl känner till hur många parkeringstillfällen som görs i de

olika parkeringshusen, antalet p-platser och beläggningsgraden, kan vi

också beräkna en genomsnittlig parkeringstid för ett fordon. Den tiden,

som ungefär är lika med 1 timme och 45 minuter, har vi applicerat på

parkeringsområdena medan den genomsnittliga p-tiden på gatumark har

antagits vara en tredjedel, d v 5 ungefär 35 minuter. I tabell 10 redovisas

antalet parkerinstillfällen uppdelat på parkeringsanläggning.
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Tabell 10 Antal parkeringstillfällen under ett år för Linköpings och
Norrköpings innerstadsområden,

  

Linköping Norrköping Totalt

Gatumark 832100 2 659 800 3 491 900

P-hus 311 400 530 000 841 400

Garage I 656 500 1 270 700 i 927 200

P-område, allmän 868 800 1 074 500 1 943 300

P-område, privat 596 700 i 265 200 1 861 900

Totalt 3 265 500 6 800 200 *10 065 700

Kommentar till tabellen

 

o Skillnaden mellan Linköping och Norrköping beror dels på att folk-
mängden är större i Norrköping och dels på att antalet parkerings-
platser är fler i Norrköping.

3.4 Resultat

3.4.1 V Parkeringsolyckskvot

 

Att beräkna olyckskvoten är som vi tidigare nämnt ett vanligt sätt att

mäta trafiksäkerheten på. När det gäller parkeringsolyckor kan vi alltså

inte relatera olyckorna till vedertagna exponeringsmått som trafikarbete

utan vi måste uttrycka exponeringen i något som är mer relevant för

trafik i anslutning till parkering. Vi har därför valt attrelatera parke-

ringsolyckorna till miljoner parkeringstillfällen, vilket således är lika med

en parkeringsolyckskvot. Antalet olyckor är relativt sett litet, vilket gör

att den beräknade olyckskvoten till viss del blir osäker. Därför har vi valt

att redovisa olyckskvoten med 95%-igt konfidensintervall, vilket innebär

att intervallet innehåller den verkliga olyckskvoten med 95 % säkerhet.

Beräkningarna för konfidensintervallen finns redovisat i bilaga 3. I figur 1

visas olyckskvoten med intervall förde olika typerna av parkeringsan-

läggning. Privat och allmän parkering på p-omrâde redovisas tillsammans

beroende på att skillnaderna där emellan är små.
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GATUMARK P-Hus GARAGE, P-OMRÄDE
Figur 1 Parkeringsolyckskvot med 95%-igt konfidensintervall för de

olika parkeringsanläggningarna.

Figuren säger att:

 

o Trots att konfidensintervallen för olyckskvoterna för de olika parkeu
ringsanläggningarna i extrema fall går om varandra, så finns det en
tendens till att olyckskvoten ligger högst för gatumark och lägst för
garage.

3.4.2 Olyckskostnad per parkeringstillfälle

 

I avsnitt 3.3.1 tittade vi på sambandet mellan olyckskostnader och

parkering i olika former genom att beräkna en genomsnittskostnad per

parkeringsolycka och parkeringsanläggning. I en sådan beräkning tas ju

ingen hänsyn till exponeringen av trafiken i anslutning till de olika

parkeringsanläggningarna. Därför har vi i figur 2 beräknat en olyckskoste

nad per parkeringstillfälle och parkeringsanläggning. I likhet med redovis-

ningen av parkeringsolyckskvoten har vi även för olyckskostnaden valt att

redovisa kostnaden i form av 95%-iga konfidensintervall.
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OLYCKSKQSTNAD PER
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FigurZ Olyckskostnad 1 kr per parkeringstillfälle redovisat med
95%-igt konfidensintervall. 1

Kommentar till figuren

 

0 Det finns en tendens till att olyckskostnaden för ett parkeringstillfälle
är högst på gatumark och lägst i garage.

0 Kostnaden för ett parkeringstillfälle på en parkeringsanläggning i ett
innerstadsområde kan beräknas till i genomsnitt 13 i 2 öre 1 olycks-
kostnad.

I avsnitt 3.3.1 visades att den genomsnittliga olyckskostnaden på parke-

ringsanläggning i innerstadsområde är 7 000 kr. Utifrån att varje parke-

ringstillfälle kostar 11-15 öre i olyckskostnad, så går det år ca 54 000

parkeringstillfällen innan man som bilist uppnått den genomsnittliga

kostnaden för en parkeringsolycka. Om en bilist parkerar en gång om

dagen på en parkeringsanläggning i innerstaden, så skulle han råka ut för

en "normal" parkeringsolycka vart 150:eår.
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4 ÖVERVÄGANDEN OCH SLUTSATSER

En viktig fråga kring parkering är hur kantstensparkering påverkar trafik-a

säkerheten och då speciellt andra trafikolyckor än parkeringsolyckor.,

Utifrån dels vår egen analys och dels den gjorda litteraturstudien kan vi

inte ge något bestämt svar på denna frågeställning. Om vi i stället jämför

olyckskvot och olyckskostnad mellan olika typer av parkeringsanläggning

(garage, gatumark, p-hus, p-område) så verkar det finnas en tendens att

gatuparkering faller ut som det minst gynnsamma alternativet.

I fortsatt forskning vore det intressant att närmare studera kantstens-

parkeringens betydelse genom att t ex titta på ett stort antal gator med

och utan parkering som 1 Övrigt är likvärdiga vad gäller t ex trafikmiljön,

för att sedan djupare analysera olyckorna.

Vid bestämning av olyckskvot och olyckskostnad har olyckorna och kostna-

derna relaterats till antalet parkeringstillfällen. För att kunna bestämma

antalet tillfällen måste bl a den genomsnittliga parkeringstiden för ett

fordon vara känt. Sådana uppgifter har till viss del varit bristfälliga,

åtminstone när det gäller förolika typer av parkeringsanläggning. För att

bättre kunna uppskatta antalet p-tillfällen vore det av värde att närmare

studera parkeringarnas varaktighet i förhållande t ex till typ av parke-

ringsanläggning och tillåten parkeringstid.
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5 LITTERATURSTUDIE

En litteratursökning har gjorts i databasen IRRD, International Road

Research Documentation. Sökningen i IRRD har gjorts på ämnesområdena

"parking" och "traffic safety". Sökningen gav totalt ca 140 referenser av

vilka ca 20 st är relevanta för detta projekt. Några av dessa studier

refereras nedan medan resten anges med titel och författare.

i. Institute of transportation engineers 47th annual meeting at Mexico

City, October 2-6, 1977. Compendium of technical papers.

I kompendiet berättas om en studie som genomförts av R 3 Desjardins

och P Eng. Studien kallas "Effective low cost traffic engineering".

I Hamilton Ontario, en medelstor stad i Canada, har försök genomförts

med enkla och inte speciellt kostsamma regleringar av trafiken. För-

söken har bl a resulterat i en minskning av olyckor.

I studien diskuteras främst två sätt att reglera trafiken. Den ena

behandlar utvecklingen i ett omfattande trafiksystem, där s k huvud-

stråk har enkelriktats. Den andra gäller reglering av parkerade fordon

på dessa huvudstrâk. Parkering har varit förbjuden dygnet runt och

under rusningstid har det även varit förbjudet att stanna.

Effekterna av regleringen av parkerade fordon kan sammanfattas i

fem punkter:

a. Större säkerhet för fordon, fotgängare och speciellt för små

barn.

b. Ökad trafikkapacitet.

c. Ökad reshastighet.

d. Omfördelning av trafik från närliggande mindre gator till

huvudstråken.

e. Förbättrade siktförhâllanden.
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2. Pedestrian exposure to risk in housing areas, by D H Cromptom TRRL

supplementary Report 749.

I denna studie har fotgängares exponering i bostadsområden undersökts

och hur denna tillsammans med andra faktorer påverkar olyckskvoten

för fotgängare..

Studien har resulterat i modeller där den årliga olyckskvoten per km2

bostadsbyggd yta har förklarats med hjälp av uppgifter om fotgängare,

trafik, population, demografi, markanvändning och markplanering. Den

bästa av modellerna förklarar upp till 77 % av variationerna kring

medelvärdet av olyckskvoten.

I studien har det antagits att variabler som antal fotgängare och antal

fordon i rörelse utgör huvudfaktorerna vad gäller nivån på fotgängar-

nas utsatthet i de undersökta områdena. Detta antagande har senare

också visat sig vara riktigt, men också antalet parkerade fordon per

 

km2 har visat sig vara en signifikant variabel. I 12,8 % av alla

fotgängareolyckor är ett parkerat fordon en bidragande orsak till att

en olycka inträffar. Motsvarande siffra för olyckor med barn som

fotgängare är 17,9 %.

3. Pedestrian impact. Injury and Assessment. International Congress år

Exposition. P-lZl. Detroit, Michigan, February 28 - March 4, 1983.

Syftet med denna kongress var bla att informera om tillgänglig

litteratur om fotgängares trafiksäkerhet och att utifrån denna sedan

jämföra olika sätt att förbättra de gåendes situation i trafiken.

En del handlar om hur man skall reglera kantstensparkering. Bl a

konstateras att parkering på gatan medför ett visuellt hinder mellan

fotgängare och fordon, vilket* kan medverka till att olyckor med

fotgängare inträffar.

Snedparkering i stället för längsgående kantstensparkering anges som

ett sätt att öka trafiksäkerheten för de gående. Olyckor där fotgäng-
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are har rusat ut bakom parkerade bilar lär ha minskat. Dessutom

medför snedparkering generellt att olovlig parkering på motsatt sida

av gatan minskar. En undersökning visar att snedparkering förbättrar

inneburit att fotgängarna har ageratsikten, vilket i sin tur har

försiktigare samtidigt som fordonens hastighet har minskat.

Men å andra sidan medför en övergång från längsgående till sned

kantstensparkering också en del negativa effekter som:

a. Utrymmet på gatan minskas och då ett körfält tas i anspråk för

snedparkering minskas också trafikkapaciteten.

b. Risken för olyckor med backande fordon ut från p-platserna ökar.

c. Totalt sett reduceras också antalet parkeringsplatser.

Safety aspects of curb parking. Final Technical Report. 3 B Humphreys,

P C Box, '1' D Sullivan, D 3 Wheeler. Prepared for federal highway

administration, September 1978.

Rapporten visar resultat från studier av olyckskvoter vägsträckor

med olika typer av kantstensparkering (sned och längsgående), gatans

funktion, utnyttjandegrad av parkering och trafikmiljö.

Inget samband har hittats mellan olyckskvot och gatubredd eller typ av

kantstensparkering. Olyckskvoten fanns emellertid att variera med

trafikmiljön. Införandet av parkeringsförbud har uppskattats till att

reducera sträckolyckorna med 19-75 °/o.

Studien visar att hastigheten på fordon körande längs en gata med

parkering beror på typen av kantstensparkering. Hastigheten på gator

med snedparkering är lägre än när parkeringen är längsgående.

Vidare visar studien att parkerade bilar på gatan orsakar fler konflikter

än dådet inte finns parkerade bilar. Snedparkering orsakar fler konflik-

ter mellan fordon och fordon än då det är längsgående parkering.
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Studien visar att det är få konflikter mellan fotgängare och kantstens-

parkerade bilar. Konflikter mellan fordon som kör längs gatan och

parkerade fordon inträffar ungefär sex gånger så ofta som konflikter

mellan fotgängare och parkerade fordon.,

Rapporten omfattar också en sammanställning över uttalandenfrån

andra studier:

a. Ett känt faktum är att kantstensparkering generellt sett är

förenat med stora risker.

b. Det finns en tro att snedparkering är speciellt riskfyllt.

c. Att kantstensparkering påverkar reshastigheten.

d. Ett steg i rätt riktning vore att reducera kantstensparkering

genom att ordna andra parkeringsanläggningar utanför gatumark.

e. Att införandet av förbud mot kantstensparkering under högtrafik

torde vara gynnsamt.,

f. Att inte längre tillåta anläggande av nya parkeringar i form av

snedparkering.

g. Att eliminera snedparkeringar genom att helt enkelt ta bort dem

eller åtminstone ändra dem till längsgående parkering.

Rapporten samtycker med de flesta utav dessa uttalanden förutom

punkt b, f och g. Detta beror på att egna studier inte har visat att

typen av kantstensparkering är en signifikant variabel vad gäller

olyckskvoten.

Sammanfattningsvis säger man att all parkering medför signifikant

högre risker än då inte parkering är tillåten.

5. Trafiksäkerhet - problem och åtgärder. Bilaga 4. Trafiksäkerhetsåt-

gärder i tätort. Ds K 1980:8.

Man säger att "införandet av parkeringsförbud på gata sannolikt har

stor trafiksäkerhetseffekt". Detta uttalande grundas dels på en nord-

amerikansk undersökning som har visat att om parkeringsförbud införs
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så reduceras antalet olyckor med 15-20 °/o och dels på en svensk

undersökning (VTI-meddelande nr 172) som visat på en hög olyckskvot i

tätortskärnan, vilket man säger till stor del kan bero på kantstens-

parkering.

6. TRÅD - allmänna råd för planering av stadens trafiknät. Statens plan-

verk 1982.

I TRÅD beskrivs olika kvaliteter utifrån de tre standardnivåerna grön,

gul och röd. Grön nivå medför en god standard som i regel kan uppnås

vid nyplanering, gul nivå kan tillämpas vid besvärliga planeringsförut-

sättningar och röd nivå innebär en låg standard som i regel bör

undvikas.

När det gäller parkering säger man att "parkering utmed gatan sänker

grön standard till gul respektive gul till röd".

White paper on transportation safety in Japan 1983. Traffic safety

policy of prime minister's office.

Boken handlar främst om trafiksäkerhetsfrågor på gator och vägar

men även problemkring järnväg, flyg och till sjöss diskuteras.

När det gäller parkering konstateras att om illegal parkering kan

reduceras genom övervakning så minskas risken för olyckor samtidigt

som trafiktåligheten blir mer effektiv.

Annan litteratur som tar upp parkering gör det i mer allmänna ordalag

och då i form av en planerings, projekterings och estetisk synvinkel.

Nedan följer några titlar:

Amsterdam: Road traffic safety. Municipality ofAmsterdam, August

1975.
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9. Enforcement frequency, sanctions and compliance level for pedestri-

ans safety. Final report, April 1978. Karen B DeBartolo,

David F Prenner and Richard D Blomberg. Report No., DOT-HS-

803 650.,

10. Every Community needs Freedom of Movement. Eric C Claxton, Chief

Engineer, Stevenage Development Corporation.,

ll. International conference of pedestrians safety. Proceedings volume 1

edited by A S Hakkert, 20-23 December 1976.

12., Safety aspects of curb parking - executive summary. 5 B Humphreys,

P C Box, T D Sullivan, D J Wheeler. Prepared for federal Highway

administration, September 1978.

13. Seven experiment designs addressing problems of safety and capacity

on two-lane rural highways. Volume VII. G F King, P Abramson, 3 W

Cohen, M R Wilkinson. Report No. DOT-TSC-FHWA-78-2.

lll. The effects of mandatory school-entrance marking by D 3 Brownfield,

Greater London Road Safety Unit February 1978.

15. Traffic Engineering and Management Technique in Indian Cities. Dr

N S Srinivasan, Institution of Engineers. Journal 63, 1983: DT CLS

16. Traffic engineering - theory and practice. Louis J Pignataro.

17. Traffic regulations for pedestrian safety by G M L Quayly. Pedestrian

conference, program and papers, Sydney, 15-17 November 1978.

18. Traffic safety in residential areas. A report prepared by anOECD road ^ '*

research group, October 1979.
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Bilaga 1
Sid 1 (1)

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.

       

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 1 typ 0 kan lastbils- och distributionstrafiken vara gans-
ka betydande.

Anm. Definitionen är utifrån TRÅDs (Allmänna råd för planering
av stadens trafiknät) beskrivning av olika trafikmiljöer.
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Bilaga 3
Skllü)

BERÄKNING AV KONFIDENSINTERVALL FÖR OLYCKSKVOTER

Antalet olyckor (O) antas vara poissonfördelade. Exponeringen av trafiken

(EXP), här uttryckt som antal parkeringstillfällen, antas vara känd.

Genom att approximera poissonfördelningen med en normalfördelning kan

ett 95%-igt konfidensintervall för olyckskvoten beräknas enligt:

O ;tL96 _Ål-
EXP EXP2

När antalet olyckor är få, tex färre än 8 st, duger det inte att

 

approximera poissonfördelningen med en normalfördelning. I stället beräk-

nas konfidensintervallet direkt utifrân poissonfördelningen.

Förutom att det finns en osäkerhet i antalet olyckor så finns det en

osäkerhet i angivelsen av exponeringen av trafiken d v 5 antalet parke-

ringstillfällen. Då vi inte känner till parkeringstillfällenas variation är det

inte heller möjligt att ta hänsyn till detta i beräkningarna av konfidensin-

tervallen. Dock kan vi säga att om hänsyn skulle kunna tas till osäker-

heten i parkeringstillfällena skulle de angivna konfidensintervallen vara

större.

På samma vis som ovan görs när konfidensintervall för olyckskostnad per

parkeringstillfälle skall beräknas.
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Bilaga 4
Sid 1 (15)

Resultat av regressionsanalysen.

Om olyckor i korsningar
exkluderas där någon av
de anslutande gatorna till
de studerade sträckorna har
ett trafikflöde på minst

 

Alt 1 5 000 fordon/ÅMD

A11: 2 2 000 "

Alt 3 0 "
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Bi1aga 4
Sid 2 (15)

ALT H
The regression oquation is
OLYCKSKV 2 3.33 o 0.30 HASTIGH w 2.46 KÖRFILT ° 0023 MITTREHS 0 0.15 EXPOSKYD

+ 0.57 PARKERIN 6 2009 ALTCYKEL + 0.091 TVÄRFLIH - 0.023 KORSNIKH

Predictor Coof Stdov t°ratio

Constant 3.331 2°437 1.37
HASTIGH -0.298 2°039 -0.15
KÖRFÅLT -Z.457 2.232 -1.10

MITIREMS -O.227 2.226 -0.10
EXPOSKYD -0.153 . 1;059 -0.14
PARKERIN 0.572 1.222 0.47

ALTCYKEL -2.091 1,690 -1.24
TVÅRFLIH 0.0906 0.1012 0.90
KORSNIKM -0.0232 0.2158 -0.11

3 8 2.734 R-sq = 28.1% R-sq(adj) = 4.1:

Analysis of Varianco

SOURCE DF SS HS

Rograssion B 70.038 8.755
Error 24 179.372 7°474
Total 32 249.410 .

The regression oquation is

OLYCXSKV = 3,26 - 0.24 HASTIGH - 2.54 KÖRFÅLT'- 0.18 EXPOSKYD + 0.60 PARKERIN
- 2.06 ALTCYXEL + 0.0924 TVÅRFLIH 0 0.027 KORSNIKH

Predictor \ Coor SLdsv t-ratio
Constant 3.279 2.335 1.40
HASTIGH -0.239 1.916 -0.12

KÖRFÄLT -Z.541 2.034 -1.25
EXPOSKYD 000178 1.008 -0.18

PARKERIN 0.596 10175 0.51

ALTCYKEL -2.063 1.634 -1.26
IVÄRFLIM 0.09236 0009773 0095
KORSNIKH -0.0270 0.2063 00.13

3 8 2.679 Rwsq = 28.1% R=sq(adj) 8 7.9!

Analysis of Varianco

SOURCE DF 58 M5

Rogrossion 7 69.960 9°994

Error 25 179.450 ?9178
Total 32 249.410

The regression equatian is
OLYCKSKV 3 3.05 - 2.35 KöRFÅLT - 0.163 EXPOSKYD + 0.56 PARKERIN - 1.99 ALICYKEL

+ 0.0910 TVÄRFLIH - 0.023 KORSNIKH

Predictor Cao! Stdov t-ratio
Constant 3.054 1.453 2.10

KÖRFXLT °2.353 1.343 »1075
EXPOSKYD 001826 0.9684 90.18

PARKERIN' 0.564 1.124 0:50

ALTCYKEL =1°965 10483 »1.34
TVÅRFLIH 0.09101 0909527 0.96
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Bi'iaga 4
Sid 3 (15)

KORSNIKH -0 0234 002023 -O;12

s 8 2.628 R-sq 8 28.0% Røsq(sdá) 8 11.42

Analysis of Vsrisncs

SOURCE DF SS MS

ngrassion 6 69.848 11.641
Error 26 179.562 6.906

Tbtal 32 ' 249.410

Tho regression equation is _
OLYCXSKV 2 2.99 0 2.37 KöRFÄLI - 0.186 EXPOSKYD + 0.53 PARKERIN - 2.03 ALICYKEL

+ 0.0626 TVÄRFLIH

Predictor Cost Stdsv L-ratio

Constant 2.993 1.327 2.25

KÖRFÅLT -2.372 1.309 -1.81
EXPOSKYD -0 1861 0.9698 -0.19

PARKERIN 0.532 1.070 0.50

ALTCYKEL -2.031 1.402 -1.45
TVÄRFLIH 0.08259 0.06032 1.37

s 8 2.580 R-sq = 28.0: R-sq(adj) 8 14.6%

Analysis of Varisnca

SOURCE DF SS HS

ngression 5 69.756 13.951

Error 27 179.654 _ 6.654
Total 32 249.410

The rsáression equation is

OLYCKSKV = 2.89 o 2.31 KÖRFÅLT + 0.52 PARKERIN - 1.96 ALTCYKEL
+ 0.0823 TVÅRFLIH

Predictor Cost Stdev t-ratio
Constant 2.893 1.199 2.41
KÖRFÅLT -2.314 1.252 -1.85
PARKERIN 0.521 1.050 0.50
ALICYKEL -1.962 1.331 -1.47
TVÄRFL/M 0.06232 0.05926 1.39

3 8 2.535 R-sq = 27.9%* R-sq(adj) = 17.6!

Analysis of Variancs

SOURCE DF 58 KS

Regrsssiou 4 69.511 17.378
Error 28 179.899 6.425
Tbtal 32 249.410

Tha regression equstion is
OLYCXSKV = 3.28 - 2.64 KöRFÅLT c 2.14 ALTFYKEL + 0.0626 TVÅRFLIH

Predictor Cosf Stdev L-ratio

Ccnstant 3.2803 0.3984 3,65
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Bi1aga 4
Sid 4 (15)

KÖRFÅLT 020639 1.052 0 °2.51

ALTCYKEL °2.143 1.263 » °1.70
TVÅRFLIH 0°08259 0.05648 1.41

8 8 2.502 Rasq 3 27023 R-sq(adj) 3 19°7x

Analysis of Vsriancs

SOURCE DF 88 M8
Ragrassion 3 67.928 22.643

Error 29 181.482 6.258
Tbtal 32 249.410

SOURCE DF SEO SS
KÖRFÄLT 1 32.560
ALTCYKEL 1 22.868

TVÄRFL/H- 1 12.480

Tha regression equation is
OLYCXSKV = 4.27 c 2.80 KöRFALT 0 2.39 ALTCYKEL

Pradictor Coat Stdov t-ratio

Constant 4.2730 0.5686 7.52

KÖRFÄLT -20797 1.064 -Z.63
ALTCYKEL -2.391 . 1.271 -1.88

3 3 2.543 R-sq 8 22.23 R-sq(adj) 8 17.0%

Analysis of Varianco

SOURCE DF SS MS
Regression 2 55.447 27.724

Error 30 193.962 6.465
Total 32 2490410

SOURCE DF SED SS
KÖRFÄLT 1 32.580
ALTCYKEL 1 229868

The regression aquation is
OLYCKSKV = 3.79 o 2.32 KÖRFÅLT

Predictor Con! Stduv t-ratio
Constant 3.7948 0.5289 7.17

KÖRFÄLT -2.319 1.074 -2.16_'

3 2 2.645 R-sq = 13.1% R-sq(adá) = 10.3%

Analysis of Varianca

SOORCE DF 88 M8

ngrossion 1 32.580 32.580
Error 31 216.830 6.995
Tbtal 32 249.410

Unusual Observations
Obsa KÖRFÅLT OLYCKSKV Fit StdeveFib Rasidual St.Resid

33 0.00 150710 30795 0.529 11.915 4.60R
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Bi1aga 4
Sid 5 (15)

The regression equation is
OLYCKSKV 3 3.87 - 2.46 KÖRFXLT + 0.53 PARKERIN = 2.20 ALTCYKEL

?redictor Coef Stdev tøratio

Constsnt 3.8720 0.9858 3.93

KöRFÅLT -2.463 1.267 -1.94
PARKERIN 0.535 1.067 0.50

ALTCYKEL -2.204 1.341 -1.64

3 = 2.575 R-sq = 22.9% R-sqtadj) = 14.9%

Analysis of Varisnce

SOURCE DF SS HS
Regression 3 57.113 19.038
Error 29 192.297 6.631
Total 32 249.410

SOURCE DF SEO SS
KÖRFÄLT 1 320580

PARKERIN 1 60613
ALTCYKEL 1 17.920

The regression equation is

OLYCKSKV 3 3.10 - 1.75 KÖRFÅLT + 1.02 PARKERIN

Predictor Coef Stdev t-ratio

Constant 3.0990 0.890? 3.48
KÖRFÄLT -1.751 1.224 -1.43
PARKERIN 1.023 1.053 0.97

3 = 2.647 - R-sq 8 15.7% R-sq<adá) = 10.1%

Analysis of Variance

SOURCE DF 88 M5

Regression 2 390193 19.596
Error 30 2109217 7.007
Total 32 249.410

SOURCE DF SED SS

KÖRFÅLT 1 32.580
PARKERIN 1 6.613

The regression equation is
OLYCKSKV = 2.54 + 1.63 PARKERIN - 1.31 ALTCYKEL

Predictor Coef Stdev t°ratio

Constant 2.5446 0.7432 3.42

PARKERIN 1.6263 0.9453 1°72
ALTCYKEL °1°313 1°317 -1.00

3 2 2.692 R-sq 8 12.9%. R-sq(adj) 8 7.03

Analysis of Variance

SOURCE DF SS MS
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chrcssion 2 32.061 16.030

Error 30 217°349 70245
Total 32 2490410

SOURCE DP SEO SS
PARKERIN 1 24.857
ALICYKEL 1 7.204

Tha regression equation is
OLYCKSKV 3 2.28 + 1.74 PARKERIN

Prodictor Coat Stdav t-ratio
Constant 2.2820 0.6949 3.28
PARKERIN 1.7430 0.9409 1,85

9 = 2.691 R-sq = 10.0% R-sq(adj) 8 7.12

Analysis of Varianca

SOURCE HP 85 M5

Regression 1 24.85? 240857
Error 31 2240553 7.244
Tbtal 32 249.410

Unusual Ohsorvatians
Ohs.PARKERIN OLYCKSKV Fit Stdov.FiL Racidual St.Rosid

33 1.00 15.710 4.025 0.634 11.665. 4.47R

R denotas an ohso with a large st. resid.
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Bi1aga 4
Sid 7 (15)

'ALTZ
Tho regression equation is
OLYCKSKV 8 3.53 6 1.04 HASTIGH-° 3.24 KöRFÅLT + 0.19 HITTREMS + 0.000 EXPOSKYD

+ 0.90 PARKERIN - 1.93 ALICYXEL + 0.531 TVÅRFLIM o 0.505 KORSNIKM

Prcdictor Cocf Stdov L-ratio

Constant 3.526 2.036 1.73
HASTIGH -1.037 1°717 -0.60
KÖRFÄLT' -3.245 1.875 -lc73

MITTREHS 0.191 1.831 0.10
EXPOSKYD 0.0004 0.8826 0.00
PARKERIN 0.897 1.008 0.69

ALTCYKEL -1.934 10380 -1.40

TVÅRFLIM 0.5312 0.26027 3.32

KORSNIKH -0.5045 002400 -2.10

5 8 2.275 R-sq = 51.1% R-sq(adj) = 34.8%

Analysis of Varianco

SOURCE DF SS HS

Regression 8 129.671 16.209
Error 24 124.259 5.177

Total 32 253.930

Tho regression equatian i:

OLYCKSKV = 3.53 - 1.04 HASTIGH - 3.24 KöRFlLT + 0.19 HITTREHS + 0.897 PARKERIN
- 1.93 ALICYKEL + 0.531 TVÅRFLIH - 0.505 KORSNIKM

Predictor Coat Stdcv tcratio
Constant 3.526 1.967 1.79

HASTIGH -1.037 1.676 -0.62

KÖRFÄLT -3.245 1.795 -1.81
MITTREHS 0.191 1.740 0.11

PARKERIN 0.8969 0.9834 0.91
ALTCYKEL -1.934< 1.330 -1.45
TVÅRFL/M 0.531: 0.156? 3.39
KORSN/KH -0.5046 0.2348 -2.15

3 8 2.229 Røsq = 51.1% R-sq(adj) = 37.4%

Analysis of Variancc

SOURCE DF 55 M5

Regression 7 129.671 18.524
Error 25 124.259 4.970
Total 32 253.930
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Tho regression equation is
OLYCKSKV 8 3.56 " 1009 HASTIGH ° 3°18 KÖRFÃLT å 0.881 PARKERIN G 1096 ALTCYKEL

BiTaga 4
Sid 8 (15)

+ 0°53G IVÅRFLIM a 0.502 KORSNIKH

Prodictor Cast Stdsv taratio

Constant 3.582 10864 1.92
HASTIGH »1.057 10583 =0.69
KÖRFALT. -3.179 1.659 -1092

PARKERIN 0.8805 0.9534 0092
ALTCYKEL -1.962 10230 -1.53
TVARFLIK 0.5301 0.1534 3.46

KORSNIKH -0.5023 0.2294 -Z.19

s 8 2.187 R-sq = 51.0% R-sq(adá) 3 39.7%

Analysis of Variancs

SOURCE D? 85 MS
Regression 6 129.611 21.602
Error 26 124.319 49782

Tbtal 32 253.930

The regression equatian is
OLYCKSKV 8 2.54 0 2.31 KÖRFÅLT + 09740 PARKERIN - 1.61 ALTCYKEL

+ 0.510 IVARFLIH - 0.470 KORSNIKM

Pradictor Coat SLdsv teratio

Constant 2.542 10076 2.36
KÖRFALI -Z.313 1,067 -2.17
PARKERIN 0.7401 009221 0.80

ALICYKEL -1.606 1.159 °1.39
TVARFLJM 0.5095 0.1490 3.42
KORSNIKH -0.4697 0.2222 -2.11

3 = 2°165 R-sq 8 50.2% R-sq(adj) = 40.9%

Analysis of Variancs

SOURCE HP 85 M8

ngression 5 127.357 259471
Error 27 126.573 40638
Total 32 253.930

Ihs regression squation is
OLYCKSKV = 2094 a 2.76 KöRFALT c 1.89 ALTCYKEL

- 0°445 KORSNIKH
+ 0.507 TVARFLIH

Prsdictor Cost Stdev L-ratio
Constant 2.9399 0.9469 3.10

KöRFALT -2.7631 0.9024 -3.06
ALTCYKEL -1.894 1.095 -1.73

TVARFLIH 0.5070 0.1430 3.43

KORSNIKH -Ou4449 0.213? °2.03

s 8 20151 R-sq 8 49.0% Rasq(adj) = 41.7%

Analysis of Variancs
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SOURCE DF SS

Regression 4' 124.336
Error - 28 129.593

Tbtal 32 253.930

The regression equatiou is

310064
4.628

OLYCKSKV = 2.77 - 2.41 KÖRFÅLT * 0.543 TVLRFLIH - 0.515 KORSNIKH

Predictor Coef
Constent 2.7690
KÖRFXLT -Z.4096
TVÄRFLIH 005434
KORSNIKM -0.5152

3 = 2.224 R°sq 8 43.5%

Analysis of Variance

SOURCE DF SS

Regression 3 110.500
Error 29 143.430
Tbtal 32 253.930

SOURCE HP 550 83
KÖRFÅLI 1 36.806

TVÃRFLIM 1 47.086
KORSNIKM 1 26.606

The regression equetion is

t-ratio

2.84

-2.65

3.59

°2.32

Røsq(edj) 8 37.7%

36.833
4.946

OLYCKSKV 8 1.53 - 2.25 KÖRFÄLT + 0.244 TVÄRFLIH

Predictor Coef

Constant 1.5268

KÖRFÅLI -2.2515
TVÅRFLIM 0.24384 0.08460

s = 2.381 R-sq 8 33.0%

Analysis of Variance

SOURCE DF SS

Regreseion 2 83.892
Error 30 170.037
Total 32 253.930

SOURCE DF SEO SS
KÖRFÄLT 1 36.806

TVÅRFLIH 1 47.086

The regression equation is
OLYCKSKV 8 0.855 * 0.259 TVÅRFLIM

Predictor Coef

Constant 0.8549

TVÅRFL/x 0.25880 0°09013
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1.75
-2.32
2.88

R-sqtedá) = 28.6%

41.946
5.668

toratio

_0.97

2.87



Bilaga 4
S1d 10 (15)

s 2 20544 Rnsq-s 21.02 Roéqcadj s 1505:

Analysis of Variancs c .

SOURCE DF 88 M5
ngression 1 530348 530346
Error 31 200°561 ° 6.470

Tbtal 32 253.930

Unusual Observations p

0bs.TVÅRFL/H OLYCKSKV Fit Stdsv.Fit Rssidual St.Rssid
33 21.0 15.710 6.290 1.216 9.420 4.2zax

R danotss an obs. with a large st. rasid.
x dsnotss an obs. whose x value gives it large influence.

The regression equation is

OLYCKSKV = 1.00 - 1.73 KÖRFÅLT + 0.968 PARKERIN + 0.229 TVÅRFLIH

Predictor Cost Stdsv t-ratio

Constant 0.996 1.020 0.98
KÖRFÅLT 01072? 1.101 01.57
PARKERIN 0.9678 009611 1.01

TVÅRFLIM 0.22917 0.08563 2.67

3 = 2.360 R-sq = 35.3! R-sq(adj) 8 28.6%

Analysis of Variancs

SOURCE DF SS HS
Regrossion 3 89.636 29.879
Error 29 164.293 5.665

Total 32 2530930

SOURCE DF SED SS

KÖRFILI 1 360806
PARKERIN 1 12.441
TVÅRFL/H 1 40.389

The regression equatian is
OLYCXSKV s 2068 o 1.69 KÖRFÅLT + 1.40 PARKERIN

Prcdictor Cost Stdsv t-ratio
Constant 2.6812 0.8789 3.05
KÖRFÅLI -1.685 1.206 °1.40.

PÅRKERIN 1,404 1.039 1.35

3 = 2.612 R-sq 8 19.4% Rwsq(adj) 8 14.0%

Analysis of Variancs

SOURCE HP 55 HS
ngrsssion 2 49.247 24.623
Error 30 204.663 60823

Iblal 32 2539930

300882. UF SED SS

KÖRFÄLT 1 360806
PARKERIN 1 120441
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Tho regression squation is

Bilaga 4
Sid_11 (15)

c

OLYCKSKV 8 0.204 + 1.66 PARKERIN + 0.227 TVÅRFLIH

Prodictor Cost

Constant 0.2039

PARKERIN 1.6813
TVÅRFL/H 0.22725 0.

s 3 2.438 R-sq 8 29.8%

Analysis of Varianco

SOURCE DF SS

Rogrsssion 2 75.685
Error 30 178.245
Total 32 253.930

SOURCE DF SEO SS
PARXERIN 1. 35.960

TVÅRFLIH 1 39.725

The regression equation is

Stdsv t-ratio

0.9076 0.22
0.8672 1.94
08789 2.59

Rrsq(adi) = 25.1:

37.842
5.941

OLYCXSKV 3 1.89 + 2.10 PARKERIN

CoafPredictor

Constant 1.894?

PARKERIN 2.0964.

5 = 2.652 R-sq = 14.2%

Analysis of Variancs

SOURCE DF SS
Regression 1 35.960
Error 31 217.970

Total 32 253.930

Unusual Observations
Obs.PARKERIN OLYCKSKV
33 1.00 15.710

0.684?

0.9270

3.

Sldev t-ratio

2.77

2.26

R-quadi) = 11.4%

MS
35.960
7.031

Fit Stdsv.Fit Rosidual St.Røsid

991 0.625 11.719 4.55R

R dsnotcs an obs. with a large st. rosid.
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ALT 3
The regression equation is a

OLYCKSKV i 1°12 ° 00344 HASTIGH - 0.856 KÖRFÄLT * 0.026 HITTREMS
+ 0.347 EXPOSKYD + 0.610 PARKERIN - 0.767 ALICYKEL>

Pradictor Coor Stdcv
Constant 1.1226 0.6230
HASTIGH -0.3444 0.5751

KÖRFÅLT -0.8578 0.6290

MITTREHS 0.0262 0.6193
EXPOSKYD 0.3473 0°2996

PARKERIN 0.6098 0.3310

ALTCYKEL -0.7674 0.4641

s 3 0.7736 Røsq = 42.1%

Analysis of Varianco

SOURCE DF SS
chrcssion 6 11°3023
Error 26 15.5601

Total 32 26.8624

Tha regrassion aquation is

t-ratio
1.80

-0.60

-1.36

0.04
1.16

1E84

»1.65

R-sqcad3 2 28.7:

1°8837
0.5985

OLYCXSKY 3 1.13 - 0.352 HASTIGH ° 0.346 KÖRFÄLT + 0.350.EXPOSK?D
+ 0.608 PARKERIN ° 0.770 ÅLTCYKEL >

Predictor Coat

Constant 1.1298
HASTIGH -0.3518
KÖRFÄLT -O.8482

EXPOSKYD 0.3504
PARKERIN 0.607?
ALTCYKEL -0.7699

9 = 0.7592 R-sq 8 42.12

Analysis of Variancc

SOURCE DF SS

Regrassion 5 ' 11.3012
Error 27 15.5612
Total 32 26.6624

The regression aquation is

O
O
D
O
O
O

Stdav

°5881
.5375
.5756

02855
.3210
.4517

t-ratio

1.92
-6.65
-1.47

1.23
1.89

-1.70

R-sq(adá) : 31.3:

2.2602
005763

OLYCKSKV 8 0.812 - 0.568 KÖRFÄLI * 0.345 EXPOSKYD + 0.567 PARKERIN
- 0.646 ÅLTCYKEL

Pradictor Coat Stdav
Constant 0.8116 0.3276

KÖRFÅLT -005675 0.3801
EXPOSKYD 0°3449 0.2824
PARKERIN 0.5672 003118

ALICYKEL -096455 0°4055

s 8 007514 Rasq 8 41.2%-

Analysis of Variancc
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2043

-1049
1022
1582

-1059

R-sqcad5 s 3267:



SOURCE DF 88 MB
Regrsssion 4 11.0543 2.7636
Error 28 _ 15.8061 0.5646

Tbtsi 32 26.8624

.The regression squstien is
OLYCKSKV 3 1.00 ' 0.675 KÖRFÃLT * 0.583 PÅRKERIN ° 0.776 ÅLTCYKEL

Predictor Cost Stdev t-rstio
Constsnt 1.0030 0.290! 3.46

KÖRFILT -O.6753 0.3728 -1.81
PARKERIN 0.5679 0.3140 1.87
ALTCYKEL -0.7762 9.3945 -1.97

s 8 0.757? R-sq = 38.0% R-sq(adj) = 31.6%

Analysis of Variance

SOURCE DF 55 M5

Regression 3 10.2121 3.4040
Error 29 16.6503 0.5741
Total 32 26.8624

SOURCE DF SEO SS
KÖRFKLT 1 4.3413

PARKERIN 1 3.64764
ALTCYKEL 1 2.2231

The regression equstion is

OLYCKSKV 3 0.639 + 0.887 PARKERIN - 0.532 ALTCYKEL

Predictor Coef Stdev L-ratio

Constsnt 0.639! 0.2170 2094

PARKERIN 0.8873 0.2769 3.20
ALTCYKEL -0.5320 0.3846 -1.38

3 = 0.7860 R-sq = 31.0% R-sq(adj) I 26.42

Analysis of Vsriancs

SOURCE HP 85 M8

Regression 2 6.3282 4.1641
Error 30 18.5342 0.6178
Total 32 26.8624

SOURCE DF SED SS
PARKERIN 1 7.1460

ALTCYKEL 1 1.1823

The regression equation is
OLYCKSKV 2 0.533 + 0.935 PARKERIN

Predictor Cost Stdsv t-ratio

Constsnt 0.532? 0.2059 2.59

PARKERIN 099346 0.2786 3.35
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Bi1aga 4
S1d 14 (15)

s 8 0.7975 Røsq 8 26.62 Rosq(adj) 8 24.2%

Analysis of Variance

SOURCE D? 85 IS
Begression 1 791460 7.1460
Error 31 1907165 0.6360

Tbtal 32 26.8624

Unususl Observations

Obs.PARKERIN OLYCXSKV Fit Stdev.Fit Residusl St.Resid
14 1.00 3.160 1.467 0.186 1.693 2.188

R denotes an obs. with a large st. resid.

The regression equation is
OLYCKSKV = 1.22 - 0.912 KöRFÄLT + 0.373 EXPOSKYD 0 0.833 ALTCYKEL

Predictor Coef SLdev t-ratio
Constant 102203 002478 A°93

KÖRFLLT -0.9122 003423 -2066
EXPOSKYD 0.3729' 0.2930 1027
ALICYKEL -0.8328 0.4076 -2.04

s 8 0.780? R-sq á 34.2% R-sq(sdá) 8 27.4%

Analysis of Variance

SOURCE DF' 38 M8

Regression 3 9.1858 3.0619
Error 29 1705766 0.6095
Total 32 26.5624

SOURCE DF SEO SS
KÖRFÅLT 1 4.3413

EXPOSKYD 1 2.2994
ALTCYKEL 1 2.5451

The regression equation is

OLYCKSKV 8 0.964 0 00699 KÖRFÅLT + 0.545 EXPOSKYD

Predictar Coef . Stdev t-rstio

Constant 0.9642 0.224? 4.29

KÖRFILT -0.6992 0.3429 '2004

EXPOSKYD 085451 0.295! 1085'

s 2 0.5210 R-sq = 24.7%' Résq<adj = 19.7:

Analysis of Variance

SOURCE DF SS HS

Regression 2 6.640? 3.3203
Error 30 20.221? 0.6741
Tatil 32 2608534

SOURCE DF SED SS
KÖRFILT 1 4°3413 ,

EXPOSKYD 1 2°2994
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BHaga 4
Sid 15 (15)

Tho regression oquation is
OLYCKSKV 8 1.44 - 1.04 KÖRFÅLT ° 0.962 ALICYKEL

Prodictor Coof Stdsv teratio

Constsnt 1.4440 0.1764 8.19

KURFÅLT °1.0428 0.3300 . -3.16
ALTCYKEL -0.9820 0.3944 -2.49

9 8 0.788ç R-sq :.3a.sx R-sq(adj) 8 25.9!

Analysis of Vsrisnco

SOURCE DF 85 M5
Rogrossion 2 8.1966 4.0993

Error 30 18.6638 0.622!
Total 32 26.3624

SOURCE DF SED SS
KÖRFÅLT 1 4.3413
ALTCYXEL 1 3.8573

Tho regression equstion is

OLYCXSKV = 0.843 + 00607 EXPOSKYD - 0.502 ALTCYKEL

Pradictor Coof Stdov t-ratio
Constant 0.842? 0.2229 3.76

EXPOSKYD 0.6068 0.306? 1.98
ALTCYKEL -0.5020 0.4259 -1.18

3 = 0.8564 R-sq = 18.1! R-sq(adá) ' 12.6:

Analysis of Vsrianco

SOURCE DF 58 M8
Rogrossion 2 4.3572 2.4286
Error 30 22.0052 0.7335

Total 32 26.8624

SOURCE DF SED SS

EXPOSKYD 1 3.8379
ALTCYKEL 1 1.0194

Tho regression equation is

OLYCKSKV = 1.25 - 0.846 KöRFXLT

Prodictor Coof Stdsv t-ratio

Constant 1.2476 0.1705 7.32
KÖRFÅLT' -0.B464 0.346: -2.44

3 = 0.8523 Reso 8 16.22 R-sq(adá) - 13.5!

Analysis of Variancs

SOURCE DF SS HS
ngrossion 1 4.3413 4.3413

Error 31 22.5211 0.7265
Total 32 2608624
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