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1 INLEDNING

För att få en uppfattning om hur stort problemet med avkörningsolyckor

är har alla avkörningsolyckor som inträffade under 1984-85 sorterats upp

på olika sätt med hjälp av vägdatabanken. Innan man tar del av resultaten

kan det vara bra att veta hur en del termer har definierats:

Avkörningsolycka: Olycka som i vägdatabanken är kodad med avkörning
" eller med påkörning av fast föremål.

Olyckskvot: Antalet olyckor per miljoner axelparkilometer.

Svårighetsgrad: Andel olyckor där någon blir dödad/skadad.

' Skadeföljd: Antalet dödade/ skadade per olycka.

Under 1984-85 rapporterades 17 922 avkörningsolyckor på det statliga

vägnätet.

Det totala antalet olyckor under samma tid var 68 646 vilket innebär att

vid 26 % av alla olyckor lämnar minst ett fordon vägbanan.

Skadeföljd

Skadeföljden för avkörningsolyckor är hög. Det är 50 dödade eller skadade

per 100 olyckor, vilket kan jämföras med totala mängden olyckor där det

är 33 dödade och skadade per 100 olyckor. Drygt en tredjedel av

avkörningsolyckorna slutar med personskada medan knappt en fjärdedel av

samtliga olyckor gör det.



Tabell 1. Svårighetsgraden och skadeföljden (antal dödade/skadade
personer per olycka) för avkörningsolyckor samt samtliga

 

  

olyckor.

Svårighets- OLYCKOR SKADADE
grad avkörningsolyckor alla olyckor avkörningsolyckor alla olyckor

antal andel antal andel antal skade- antal skade-
olyckor olyckor personer följd personer följd

Död 306 " 2 % 953 1 % 347 0,02 1 122 0,02

Svårt
skadad 2 016 11 % 4 730 7 %2 743 0,15 6 659 0,10

Lindrigt
skadad 4 061 23 % 9 703 14 %5 894 0,33 14 464 0,21

Egendoms-
skada 11 539 64 °/o 53 260 78 % - - - -

Totalt 17 922 100 % 68 646 100 % 8 984 0,50 22 245 0,33

.Olyckstyp

Den vanligaste olyckstypen av avkörningsolyckorna är inte oväntat singel-

olyckorna. De står för 74 % _av avkörningsolyckorna medan ingen annan

enskild olyckstyp har mer än 7 %. Svårighetsgraden varierar mycket inom

de övriga olyckstyperna, men det härrör sig främst till skador som

uppkommer på vägen. Det är inte troligt att släntens utseende påverkar

skadeföljden i någon nämnvärd grad hos exempelvis fotgängarolyckor.

Tabell 2. Svårighetsgraden på avkörningsolyckor uppdelat på olyckstyp.

Olyckstyp Dödsolyckor Olyckor med Olyckor med Egendoms- Totalt

svart skadade lindrigt skadade olyckor

antal andel antal andel antal. andel antal andel antal andel andel avg _
alla avkorntngs-

. olyckor

Sin el- F

olyâkor 205 2 1 1552 12 1 3028 23 1 8436 64 1 13221 100 1 74 2

Övriga
olyckor 101 2 I 464 10 1 1033 22 I 3103 66 1 4701 100 1' 26 1



' 2 ANTAL PÅVERKBARA AVKÖRNINGSOLYCKOR

Vi har approximerat påverkbara avkörningsolyckor med avkörningsolyckor

som är singelolyckor på länk. Det innebär att antalet icke-påverkbara

singelolyckor anses motsvara antalet påverkbara olyckor av andra olycks-

typer.

Risken för avkörningar varierar i olika miljöer. Vägbredd, hastighetsgräns,

vägtyp, linjeföring och snömängd (region) inverkar på olyckskvoten.

Antalet olyckor beräknas med hjälp av följande :formel

O: kbh'ak'ay'ar'á'l

där

0 = antalet olyckor

kbh = olyckskvoten beroende på vägtyp, vägbredd och hastighet

ak = koefficient beroende på kurvradie

ay = koefficient beroende på inner- eller ytterkurva

ar = koefficient beroende på region

25 = trafikflöde

= vägsträckans längd

Här följer hur man beräknar de olika parametrarna.

2.1 Vägtyp, hastighetsgräns och vägbredd (kbh)

 

För motorväg och motortrafikled finns det inte tillräckligt med material

för att differentiera olyckskvoten på hastighetsgräns och vägbredd. Av

samma skäl går det heller inte att differentiera på olika vägbredder för

vanliga vägar med 110 km/h som hastighetsgräns.



Därför får man utgå från medelolyckskvoten för dessa vägar

Tabell 3. Medelolyckskvoten för olika vägtyper

  

vägtyp/hastighetsgräns medelolyckskvot (avkörningsolyckor)

motorväg 0,17

motortrafikled 0,12

vanlig väg/110 km/h 0,11

 

För vägar med hastighetsgräns 70 och 90 km/h ser man tydliga variationer

beroende på. vägbredd. Där får man ta medelolyckskvoten ur figur 1 och 2.

Anledningen till att avkörningsolyckskvoten är lägre på vägar med 90

km/h än 70 km/h är at'r hastighetsbegränsningen kan ses som ett mått på

vägstandard. Linjeföring, sikt och annat _är betydligt bättre på 90-vägar.

Det är alltså inte så att avkörningsolyckskvoten minskar om man höjer

hastighetsbegränsningen.
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Figurl Medelolyckskvoten 50m funktion av vägbredden för vanliga
vägar med 70 km/h.

0.20"r _
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Figur 2 Medelolyckskvoten 50m funktion av vägbredden för vanliga
vägar med 90 km/h.
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2.2 Horisontalkurva (ak)

 

Det är naturligtvis större risk att köra av vägen i en kurva än på

raksträcka. Brüde och Larsson (ref 1) har kommit fram till en faktor man

ska korrigera olyckskvoten med för olika kurvradier. Den gäller alla

olyckor alltså inte bara avkörningsolyckor, men får ändå anses vara

användbar här. Faktorn visas i figur 3.

  

27'
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Figur 3 Koefficient till olyckskvoten beroende kurvradie.

Det är vanligast att köra av vägen i ytterkurva. Olika undersökningar

uppger att mellan 60 och 85 % av avkörningarna sker i ytterkurva. Den

högre siffran från en undersökning med tvärare kurvor. Det finns ingen

forskning gjord på hur "ytterkantsavkörningarna" varierar med kurvradie.

Man kan grovt anta att i kurvor med radien mindre än 1 000 m sker 70 %

av avkörningsolyckorna i ytterkurva.

Det innebär att ay = 0,70 vid ytterkurva och ay = 0,30 vid innerkurva. Om

man bara tittar på ena sidan på raksträcka är ay = 0,50.
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2.3 Snömängdens inverkan (ar)

 

När det ligger snö vid sidan av vägen minskar antalet singelolyckor

betydligt. En undersökning visar att antalet olyckor under de månader då

man har mer än 30 cm snö i terrängen är bara ca 30 °/o av antalet olyckor

en normal månad. Om man räknar med att det i norra Sverige ligger mer

än 30 cm snö i fyra månader bör antalet beräknade olyckor där minska

med ca 25 °/o. Dvs ar = 0,75 i 5, W, X, Y, Z, AC och BD län och ar = 1 i

övriga landet.

2.4 Trafikflöde

Ett tidigare antagande att olyckskvoten varierar med trafikflödet visade

sig inte vara riktigt. Figur 4 visar detta. Där är olyckskvoten som funktion

av trafikflödet uppritat för några vanliga vägbredder och hastigheter.
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Figur 4 Olyckskvoten som funktion av trafikflödet för några typiska
vägbredder och hastighetsgränser.



3 FÖRHÄLLANDET MELLAN SKADERISKINDEX SI OCH OLYCKSKOSTNAD

3.1 Skaderiskindex SI

 

Forskare i USA (ref 2) har utvecklat ett sk'aderiskindex SI för att bedöma

svårighetsgraden hos olyckor som är simulerade i dator eller med hjälp av

krockförsök. Detta värde används framförallt på den europeiska konti-

nenten där man har utvecklat en del toleransgränser.

SI bygger på de uppmätta longitudinella, laterala och vertikala accelera-

tionerna hos fordonet beräknade som medelvärdet över 50 ms.

Man beräknar SI enligt

 

7\

. GX )2G2
SI = (:

Gxt
(
Gzt

 

 

G
)2 4» (_L)2 +

Gxt, Gyt och Gzt är toleransgränser i respektive riktning.

De är satta till

Gxt: lZg med bälte

Gyt: 9g med bälte

Gzt: lOg med bälte

3.2 Tidigare sagt om SI-kostnad

 

l. "Uppfinnarna" av SI talar om sannolikheter för attallvarliga skador

ska uppkomma P = 30 ° SI %. Man anser att man kan räkna med

allvarliga skador vid SI = 1,5.

2. I Europa används SI som norm vid försök med stolppâkörningar. Där får

51 inte överstiga 1. Man kan anta att SI : l innebär att det inte '

uppkommer nâgra personskador men däremot egendomsskador.

3. Amerikaner har sett smärre plâtskador på bilar med "sannolikhet för

allvarligare skador" = 20 % vilket medför 51 = 0,67. Detta kan stämma

väl med föregående punkt.



3.4 Förhållandet mellan SI och kostnad, antaganden och hypotes

 

.De antaganden man kan göra med tanke på det tidigare skrivna är

SI = 1 medför kostnaden för egendomsskada (72 000 kr 1985)

51 = 1,5 medför kostnaden för svårt skadad (1 485 000 kr 1985)

Däremellan blir en rät linje med formeln K = 2,826 0 10651 - 2,754 - 106 i

1985 års penningvärde. Det verkliga förhållandet är troligen lite annor-

lunda (se figur), men det blir sämre om man försöker gissa en kurva.

Fältet där den troliga kurvan ligger är ritat i figur 5 enligt en känsla av

hur kurvans principutseende borde vara.

Man bör ge ett värde för maximal kostnad. Det kan inte hända något

dyrare än endödsolycka även om SI inte har något maximum i sig. Man

har antagit en person i bilen.

Kostnad för död = 4 189 000 kr 1985 motsvarar SI 2,5

Alla SI därutöver har alltså samma kostnad.

     

Figur5 Förhållandet mellan skaderiskindex och kostnad. Den räta
linjen visar den beräknade kurvan och det streckade fältet
visar inom vilka intervall den verkliga kurvan troligen ligger.
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3.5 . Synpunkter

Eftersom sambanden mellan 51 och olyckskostnad är ganska grovt antagna 1

har ett antal personer tillfrågats vad de har för synpunkter. Två personer

har svarat på förfrågningarna. Det är Bertil Aldman från CTl-l och Ulf

Björnstig från regionsjukhuset i Umeå.

De allvarligaste invändningarna från Bertil Aldman var att han ansåg SI

vara mycket osäker om toleransgränserna överskrids. Tecknet är viktigt

för toleransgränsen i x-led, den gäller bara för påkörning framifrån.

Aldman var också tveksam till om man alls kan använda acceleration i y-

led som mått på skador.

Ulf Björnstig pekade på det faktum att två personer som färdas i samma

bil kan skadas väldigt olika. Den ena kan dödas medan den andra är helt

oskadad. En annan synpunkt var att man inte tar någon hänsyn till bilens

storlek och det inre kupéutrymmet.

 

3.6 Egna synpunkter och slutsatser

Förhållandet mellan SI och olyckskostnad verkar vara användbart mellan'

SI = 1 och SI = 1,5. Lägre SI skulle ge det orimliga resultatet negativa

kostnader enligt denna hypotes eftersom den beräknade kurvan aviker som

mest från den troliga i det intervallet. Riktigt svåra olyckor är mycket

svårbestämbara enbart med hjälp av fordonets accelerationer.

Eftersom hypotesen inte gäller för höga kostnader måste man behandla

t ex kollision med bergskärning på ett annat sätt. De parametrar man i

framtiden |skulle kunna använda för att beräkna skadorna vid en sådan

kollision är hastigheten och vinkeln mellan bilen och berget vid kollisions-

ögonblicket. Det finns veterligen ingen modell idag för hur man kan

beräkna skadegraden utifrån dessa data. Det man kan göra idag är att se

om skillnaderna i vinkel och hastighet mellan olika utföranden är stora

eller små.



11

Vad gäller bilar sam välter är det ännu svårare att hitta en modell som

kan beskriva skadegraden. Den beror i mycket hög grad på bilens

konstruktion och storlek. Det enda man kan säga idag är att det är mycket

olyckligt om sidoutrymmet är utformat så att en avkörande bil välter.
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4 JORDSKÄRNING

Nedan visas skisser på de tre typsektioner för jordskärningar som har

simulerats. De är valda av Vägverket. Alla hörn är väl rundade på samma

sätt som i VTI-rapport 203 (ref 3). Observera att det inte finns några fasta

föremål man kan köra på.

Typ Jl (dagens normalsektion)

  

 

  

  

-F
0,5 m

1 m

1_

Typ 32

Plan
-l-

1 v

1_

0,5 r
1,1g _-

0,5 W

Typ 33

Plan

1 m

0,5 m

-r

  

Figur 6 Skiss av typsektioner för jordskärning

_Varje sektion har simulerats för fyra avkörningsvinklar, 30, 70, 12° och

28°. De är valda med hänsyn till att 25% av alla avkörningar sker med en

vinkel < 30, 50% har en vinkel < 70 vilket innebär att medianvinkeln är 70,

75% har en vinkel < 12°, det är också medelvinkeln, 90% av olyckorna har

en vinkel < 28°. Hastigheten var 90 km/h vid alla simuleringarna.
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4.1 Resultat

Det högsta SI-värdet för varje simulering visas i tabell 4.

Tabell 4. Högsta SI-värde för simuleringarna. Hastighet 90 km/h.

  

Typ- Avkörningsvinkel

sektion 30 70 12° 28°

J 1 0.10 0.39 * *

J 2 0.02 0.04 0.20 0.59

3 3 0.01 0.03 0.12 0.32

 

* Bilen välter

För att få en tydligare bild av vad som händer redovisas händelseförloppet

för de olika simuleringarna nedan.

Typ Ji , avkörningsvinkel 30

 

Bilen kör ner för innerslänten. Den dunkar i diket och fortsätter längsmed

detsamma.

Typ Jl, avkörningsvinkel 7°

 

Bilen kör ner för innerslänten. Den dunkar i diket och fortsätter upp på

bakslänten. Mitt på bakslänten vänder den, åker tillbaka ner i diket och

följer det.

Typ Jl, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen åker ner för innerslänten. Den går ofta på två hjul och det blir en

kraftigare dunk i diket. Strax efter lyfter bilen från marken och välter.

Hastigheten vid vältningsögonblicket var 53 km/h.
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Typ Jl, avkörningsvinkel 28°

Bilen förlorar markkontakten direkt vid krönet. Den landar i diket och

välter. Hastigheten vid vältningsögonblicket var 89 km/h.

Typ 32, avkörningsvinkel 30

Bilen kör ner för innerslänten och kommer upp en bit på bakslänten utan

några större påkänningar. Där vänder den tillbaka.

Typ 32, avkörningsvinkel 7o

 

Händelseförloppet är i princip detsamma som för avkörningsvinkel 30.

Bilen kommer högre upp på bakslänten och vänder där släntlutningen blir

1:2.

Typ 32, avkörningsvinkel 12°

Bilen kör ner för innerslänten, dunkar i diket och fortsätter uppför

bakslänten. Den vänder där bakslänten byter_ lutning, åker tillbaka ner i

diket där det inte blir några större påkänningar. Därpå fortsätter den

uppför innerslänten och hamnar till slut uppe på vägbanan.

Typ 32, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar markkontakten vid krönet och landar i diket med en duns.

Den fortsätter uppför bakslänten med minst två hjul i luften hela tiden.

Vid brytpunkten lyfter bilen igen och landar c:a 4 m inne på den plana

marken.

Typ 33, avkörningsvinkel 30

Bilen kör ner för innerslänten och kommer upp en bit på bakslänten utan

några större påkänningar.
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Typ 33, avkörningsvinkel 70

 

Händelseförloppet är som för avkörningsvinkel 30, men bilen vänder där

bakslänten byter lutning.

Typ 33, avkörningsvinkel 120

 

Bilen kör ner för innerslänten, dunkar i diket och fortsätter uppför

bakslänten. Den kommer upp på den plana marken.

Typ 33, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen kör ner för innerslänten, förlorar markkontakten en kort stund,

landar i diket och fortsätter uppför slänten. Den förlorar markkontakten

vid baksläntens krön och hamnar på plan mark.

4.2 Kommentarer

 

Simuleringarna visar' att 'i inget fall blir skadeindex 51 i sig så hög att

personskada uppstår. Det innebär att förhållandet mellan SI och kostnad

inte är tillämpbar i något fall. Däremot välter bilar med en avkörnings-

vinkel högre än 12° i typ 31. Detta kan tolkas så att i 25% av

avkörningsolyckorna i dagens normalsektion välter bilen.

Tyvärr kanvi inte kvantifiera kostnaderna idag för en bil som välter.

Enligt de här simuleringarna välter bilar bara i typ 31, dvs dagens

normalutseende. Där bör andelen skadade och dödade stämma överens

något sånär med den "verkliga" andelen såsom den ser ut enligt vägdata-

banken. Man kan anta att förhållandet mellan dödsolyckor och svårt

skadadeolyckor är konstant. Fördelningen mellan dessa är antagligen mer

beroende på bil, deltaljer och antal skyddsänglar än sidoutrymmets

utformning. Därför bör man slå ihop de två svårighetsgraderna.



4.3 Olyckskostnad

Typ 31 (dagens normalsektion)
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Om man väger samman resultaten från simuleringarna med verkliga

olyckor blir fördelningen på skadegraden så som den visas i tabell 5. En

modell i VTI-rapport 277 (ref 4) har använts för att beräkna skadegraden

för 70 och 110 km/h.

  

Tabell 5. Fördelningen av skadegrad för typ 31 (normalsektionen).

d = dödsolycka, ss = svårt skadad olycka, 15 = lindrigt skadad

olycka och eg = egendomsolycka.

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

10%ls,90%eg 15%ls,85%eg 25%1s,75%eg

l5%ls,85%eg 25%ls,75%eg 5%ss+d,30%ls,65%eg

12 20%ss+d,40%ls,40%eg 35%ss+d,40%ls,25%eg 60%ss+d,35%ls,5%eg

28 35%ss+d,45%ls,20%eg 70%ss+d,20%ls,10%eg 90%ss+d,10%ls

 

Om man sätter in Vägverkets kostnadsbestämningar i 1985 års penning-

värde får man de kostnader som visas i tabell 6.

    

Tabell 6. Kostnad per olycka för 'typ 31 (1985 års penningvärde)

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

3 74 75 77

7 75 77 \ 160

12 l106 651 1 056

28 652 1 217 1 5110

totalt 182 277 412
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Typ 32 (täckdike med slänter på 1:4)

 

Denna sektion ger ett betydligt lindrigare avkörningsförlopp för alla

avkörningsvinklar. Beräkning av skadegrad har skett med hjälp av järn-

förelser av simuleringarna av typ 3 1. Man måste återigen observera att

skadegrad och olyckskostnad gäller om det inte finns några föremål typ

trumma, skyltar, stenar etc i vägen.

Tabell 7. Fördelning av skadegrad för typ 32.

  

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

100% eg ' 100% eg 100% eg

100% eg 100% eg 100% eg

12 15%ls,85%eg 20%ls,80%eg 30%ls,70%eg

28 2%ss+d,20%ls,78%eg 5%ss+d,30%ls,65%eg 10%ss+d,40%ls,50%eg

 

Tabell 8. Kostnad per olycka för typ 32 (1985 års penningvärde)

 

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
Vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

 

72 72 72

72 72 72

12 75 76 78

28 109 160 243

 

totalt 76 81 5 90
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5 BERGSKÄRNING

Som tidigare nämnts klarar inte datorprogrammet av att simulera

kollision med berg. Vad man kan göra är att se på simuleringar hur bilen

uppför sig före kollisionen samt hastighet och vinkel vid

kollisionsögonblicket. Tre sektioner har undersökts. De är valda så att

man har kunnat utnyttja simuleringarna från jordskärningarna.
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Typ Bl (vanlig sektion'idag)

1 m

  

Typ BB

 

 

Typ 84

 

1
5

.L

41-035 m

i 2 m 9,5 nl 4 m

a I I .

Figur 7. Skiss av typsektioner för bergskärning.
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5. 1 Resultat

Hastighet och vinkel vid kollisionsögonblicket för de olika simulerade

typsektionerna och avkörningsvinklarna visas i tabell 9.

Tabell 9. Tid, hastighet och vinkel i kollisionsögonblicket för olika
typsektioner och avkörningsvinklar.

 

avkörningsvinkel = 30 avkörningsvinkel = 70 avkörningsvinkel = 120

 

Typ tid till hastig- kolli- tid till hastig- kolli- tid till hastig- kolli-
kollision het sions- kollision het sions- kollision het sions-

(s) (km/h) vinkel (s) (km/h) vinkel (3) (km/h) vinkel

Bl 4,7 82 5,0 2,3 7 86 8,6 1,4 88 12,3
B2 4,4 82 3,9 2,1 86 7,3 1,3 87 '12,0

B3 -* - - 3,2 83 4,3 1,8 86 10.0

34 -ae _ ' _ _x- _ _ _aex- _ _

 

* Bilen vänder innan den när fram till bergväggen

** Bilen vänder vid bergväggen vid 12°. Däremot kolliderar bilen med
berget vid 28°. Detta sker vid tiden 1.0 5 och hastigheten182 km/h.

5.2 Kommentarer

 

Som synes är det inte stor skillnad mellan typ Bl och B2. Det blir inte

någon förbättring alls genom att bara välja en flackare slänt om berget

börjar i dikesbotten. Typ B3 ger en viss förbättring. Det beror framför allt

på att man vid små avkörningsvinklar glider tillbaka ner i diket igen.

Föraren får också någon sekund mer på sig att försöka göra något. Typ B14

är den klart bästa sektionen. Där kolliderar endast 10% med berget.

Notera att det krävs en mjuk övergång mellan släntlutningen 1:4L och

berget för att bilarna ska vända före berget vid 7 och 12°.



5.3 Olyckskostnad

 

Typ Bl och BZ
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Man kan säga att dessa två typer tillsammans bildar någon sorts normal-

sektion. Därför kan man väga samman resultaten med den verkliga

skadegraden som finns i vägdatabanken. Modellen i VTI rapport 277 (ref 4)

har använts för att beräkna skadegraden för 70 och 110 km/h.

  

Tabell lO. Fördelning av skadegrad för typ 131 och BZ (normalsektioner)

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

3 8%ss+d,20%ls,72%eg 15%ss+d,25%ls,60%eg 25%ss+d,25%ls,50%eg

7 10%ss+d,35%ls,55%eg 20%ss+d,40%ls,40%eg 35%ss+d,45%ls,20%eg

12 25%ss+d,50%ls,25%eg 50%ss+d,40%ls,10%eg 85%ss+d,15%ls
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Med Vägverkets kostnadsbestämningar får man följande kostnader.

Tabell 11. Kostnad per olycka för typ Bl och B2 (1985 års penningvärde)

 

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

  

207 322 485

242 406 651

12 490 894 1 460

totalt 295 507 812

 

Typ B3 (en bakslänt på 1:4 innan berget börjar)

 

För att få fram skadegraden för typ 'B3 har hastigheter och vinklar

jämförts med typ Bl och BZ. Skadegraden för så låga vinklar att bilen inte

når fram till berget har jämförts med skadegraden för jordskärning. Det

bör observeras att man då har antagit att underlaget i en berg- och

jordskärning är detsamma.

Tabell 12. Fördelning av skadegrad för typ B3

  

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

100% eg _ 100% eg ' 100% eg

7 8%ss+d,20%ls,72%eg 15%ss+d,25%ls,60%eg 25%ss+d,25%ls,50%eg

12 10%ss+d,35%ls,55%eg 20%ss+d,40%1s,40%eg 35%ss+d,45%1s,20%eg
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Typ BAL (Berget ligger 6,5 m från vägbanekant)

 

Tabell 13. Kostnad per olycka för typ 133 (1985 års penningvärde)

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

72 72 _ 72'

207 322 485

12 242 l+06 651

totalt 183 281 424

Skadegraden för typ 134 har antagits vara densamma som för typ 32 vid

avkörningsvinklarna 3,7 och 12 grader. Eftersom skillnaden mellan 12 och

28 grader är väsentlig vid denna sektion har även den senare avkörnings-

vinkeln medtagits. Den har jämförts med svårighetsgraden för de andra

bergsektionerna.

Tabell 14. Fördelning av skadegrad för typ 134.

  

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

3 100% eg 100% eg 100% eg

100% eg 100% eg 100% eg

12 15%ls,85%eg 20%ls,80%eg 30%ls,70%eg

28 10%ss+d,35%15,55%eg 20%ss+d,40%ls,40%eg 35%ss+d,4 %ls,20%eg
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Tabell 15. Kostnad per Olycka för typ 134 (1985 års penningvärde)

 

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

 

72 72 72

7 72 72 72

12 75 76 78

28 242 l+06 651

 

totalt 89 106 131
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6 BANK

På grund av tidsbrist har inte många simuleringar på bank kunnat

genomföras. Två sektioner har valts ut. En med en lutning på 1:3 vilket är

den normala idag och en' med en lutning på 1:4. Båda har en bankhöjd på

4 m, och inget dike vid foten. Hörnen är väl avrundade enligt VTI rapport

203. Alla simuleringar är gjorda för 90 km/h.

Typ BAl (dagens normalsektion)

1:40

Plan

 

 

 

 

Plan

  

Figur 8. Skiss av typsektioner för bank.

6.1 Resultat

Det högsta SI-värdet för varje simulering visas i tabell 16.

Tabell 16. Högsta SI-värde för simuleringarna.

 

Typ Avkörningsvinkel

30 7O 12° 28°

 

BAl 0,07 0,13 0,19 0,50

BAZ 0,04 0,05 0,11 0,53
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Händelseförloppet för de olika simuleringarna redovisas nedan.

Typ BAl, avkörningsvinkel 30

 

Bilen kör lugnt ned för bankslänten utan några större påkänningar. Högsta

SI-värde är vid bankfoten.

Typ BAl, avkörningsvinkel 70

 

Bilen kör ned för slänten utan några större pâkänningar. Det dunkar till

när den när bankfoten.

Typ BAl, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen förlorar markkontakten med två hjul ett tag vid krönet. Sedan

fortsätter färden ner för slänten. Vid bankfoten dunkar det till och ett

hjul förlorar markkontakten en liten stund.

Typ BAl, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar kontakten med marken direkt vid krönet. Den landar drygt

halvägs ned på slänten med ganska kraftiga pâkänningar. Bilen dunkar i

släntfoten med kraft och lyfter igen. Den landar efter 6 m. Denna gång är

påkänningarna betydligt lindrigare. Hastighet vid dikesbotten är 88 km/h.

Typ BAZ, avkörningsvinkel 30

 

Bilen kör lugnt ner för bankslänten utan några större påkänningar. Högsta

SI-värde är vid bankfoten.
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Typ BAZ, avkörningsvinkel 70

 

Bilen kör nedför slänten utan några större påkänningar. Högsta SI-värde är

vid bankfoten.

Typ BAZ, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen kör nedför slänten utan några större påkänningar. Det dunkar till när

den när bankfoten.

Typ BAZ, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar markkontakten vid krönet och landar halvvägs ned på

slänten med en dunk. Därefter fortsätter den nedför slänten och dunkar i

bankfoten med relativt stora påkänningar. Ett hjul förlorar markkontakten

en stund. Sedan lugnar bilen ner sig. Hastighet vid dikesbotten var 90

km/h.

6.2 Kommentarer

 

Det är inte någon större skillnad mellan de båda sektionerna. SI-värdet är

lägre för den flackare slänten med undantag av 28 graders avkörnings-

vinkel. En orsak till det höga värdet på BA2 där kan vara den höga

hastigheten vid släntfoten. Alla vården är så låga att skadegraden är

relativt låg. Man kan inte påvisa någon skillnad i skadegrad mellan de

båda sektionerna med hjälp av dessa resultat.

6.3 Olyckskostnad

 

Med tidigare nämnda antaganden blir skadegrad och kostnad för typ BAl

och BAZ så som visas i tabell 17 och 18.
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Tabell l7. Fördelning av skadegrad för typ BAl och BA2.

avkör- Skadegrad
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

100% eg 100% eg 100% eg

10%ls,90%eg 15%ls,85%eg 25%ls,75°/oeg

12 l5%ls,85%e_g 20%ls,80%eg 30%ls,70%eg

28 2%ss+d,20%ls,78%eg 5%ss+d,30%ls,65%eg 10%ss+d,40%ls,50%eg

    

Tabell 18. Kostnad per olycka för typ BAl och BAZ. 1985 års penning-
värde.

avkör- kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel *70 km/h 90 km/h 110 km/h

72 72 72

74 75 77

12 75 76 78

28 109 160 243

totalt 77 83 93
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7 VÄGRÃCKE

Under undersökningens gång har man ansett att Olyckskostnaden för

påkörning av vägräcken är orimligt hög. Det har antagits bero på att

lindriga vägräckesolyckor kommer till polisens kännedom mer sällan än

andra avkörningsolyckor.

För att kompensera för det antog man att det skulle ske lika många

avkörningsolyckor per km där det finns vägräcken som där sådana inte

finns. Några vägförvaltningar hjälpte till att uppskatta hur stor andel av

våglängden som har vägräcken.

Det visade sig att det inte finns några belägg idag för att bortfalletär

annorlunda vid vägräckesolyckor än vid andra avkörningsolyckor. Det

innebär att man får använda de siffror som finns i vägdatabanken :för att

beräkna Olyckskostnaden.

Olyckskostnaden för påkörning av vägräcke är alltså 383 kkr vid 70 km/h,

397 kkr vid 90 km/h och 362 kkr vid 110 km/h i 1985 års penningvärde.
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8 BERÃKNING AV KOSTNAD VID PÄKÖRNING AV FAST

FÖREMÄL

Som tidigare nämnts klarar inte avkörningsprogrammet påkörning av fast

föremål. Man måste alltså behandla det på annat sätt.

8.1 Antal olyckor

 

Vid påkörning av fast föremål måste man komplettera formeln för antalet

olyckor med ytterligare en faktor. Det är föremålets avstånd till väg-

banan aa. Den tas ur figur 7. Detta gäller för de typsektioner vi har idag.

Om slänterna flackas ut kan fordonen troligtvis komma längre ut från

vägbanan.

1_q

G
C
I

0.5-

  

0 i l I i

0 10 20 30 40
mox avstånd .

Figur 7 Koefficient till antal olyckor beroende på avkörande fordons
avstånd till vägbanekant.

8. 2 Olyckskostnad

 

Olyckorna blir olika svåra beroende på vad det är för något man kör på.

' Tabell 16 visar snittkostnaderna . för olika påkörningsobjekt vid olika

hastighetsgränser. Om det är färre än 20 olyckor för respektive hastighet

redovisas en snittkostnad för samtliga hastighetsgränser. Senare uppgifter

går inte att få tag på eftersom man i vägdatabanken har minskat antalet

objekt kraftigt.



Tabell 16
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Olyckskostnad x 1 000 kr/olycka i 1985 års prisnivå för olika
påkörningsobjekt och hastighetsgränser. Kostnader utmärkta
med en stjärna baseras på färre än 50 olyckor. Kostnader
baserade på färre än 20 olyckor är inte medtagna. Uppgifter-
na baseras på alla avkörningsolyckor under 1978-82 enligt
vägdatabanken. -

   

Typ av objekt 70 km/h 90 km/h 110 km/h snitt för alla total
olycks- antal olycks- antal olycks- antal hastighets- kostnad
kostnad olyckor kostnad olyckor kostnad olyckor gränser (kkr)
(kkr) (kkr) (kkr) olycks-

kostnad

bergskärningl 374 114 526 232 473 123 223 534

vägräcke1 383 289 1 397 446 362 251 378 732

bropelare 16 14 _ 11 1 027* 42 104

hus 35 18 553 29 304

kantsten/refug 26 24 205 11 269

staket 216 242 261 207 246 74 124 552

sten 485 166 702 135 749* 23 192 426

stenmur 580 96 558 50 3 84 365

el/lyktstolpe 313 66 356 66 50 117

telestolpe 309 211 388 203 8 144 056

träd 770 643 910 545 763* 47 026 820

vägmärke 166 109 423 149 147* 40 87 100

vägtrumma 15 44 11 506 35 427

belysn stolpe 283 117 463 105 19 95 464

övriga stolpar 295 346 350 269 628* 33 216 947

övrigt 286 153 372 149 450 51 122 953

 

1 Behandlas på annan plats.
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9 OLYCKSREDUCERING VID ÖKAD VÄGBREDD

Väljer man att bredda vägen i stället för att åtgärda sidoutrymmet

påverkas alla olyckor och inte bara avkörningsolyckorna. Det är framför

allt antalet olyckor som påverkas. Skadegraden påverkas endast i mindre

grad. Det innebär att antalet olyckor för respektive vägbredd ska multi-

pliceras med den snittkostnad för olycka som Vägverket använder

(280 000 kr 1985).

Den belagda breddens inverkan på olyckskvoten är undersökt av U Brüde

och 3 Larsson (ref 1). De har tagit fram en breddkoeüicient för olika

vägbredder och hastighetsgränser som ska multipliceras med medelolycks-

kvoten för respektive hastighetsgräns. De hastighetsgränser som är

aktuella är 70 och 90 km/h eftersom det inte var möjligt att diffrentiera

efter belagd bredd för 110 km/h.

Hastighetsgråns 70 km/h

 

medelolyckskvot = 0,54 1 1

GiB-728 + 0,353 5 + 450055 E2 där b är belagd bredd

0,5053

 

breddkoefficient B 2

ex b = 7,0 m olyckskvoten = 0,54

b = 9,0 m olyckskvoten = 0,49

b = 13,0 m olyckskvoten = 0,45

Hastighetsgräns 90 km/h

 

medelolyckskvot = 0,42 1 1

008% + 234% b " 33206 E2 där b är belagd bredd

 

breddkoefficient B =

0,3138

ex b = 7,0 m olyckskvoten = 0,47

b = 9,0 m olyckskvoten = 0,41

b = 13,0 m olyckskvoten : 0,33
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10 DISKUSSION OCH FORTSATT FOU

Den stora osäkerheten i denna undersökning är hur man översätter

beteende av och påkänningar på ett avkörande fordon till svårighetsgraden

på olyckan. Man har fått göra ganska många antaganden och det vore

mycket angeläget om någon kunde utveckla en säkrare metod.

Det finns för- och nackdelar med simuleringar. Ett ständigt dilemma är

att man skulle vilja göra många fler simuleringar. I det här fallet vore det

Önskvärt med olika hastigheter. Det vore också intressant att se hur olika

fordon reagerar. Det viktigaste vore dock att undersöka fler sektioner.

Jordskärning

 

Det finns flera jordskärningssektioner som vore intressanta att simulera.

Ett område är andra släntlutningar vid öppet dike t ex innerslänt 1:4 och

ytterslänt 1:2 eller innerslänt 1:3 och ytterslänt 1:4.

Ett annat viktigt .område är vad som händer vid avkörning i ytterkurva.

Där sker ju förhållandevis fler olyckor och avkörningsvinkeln är troligen

större. Det är två saker som skiljer en sektion i ytterkurva mot simule-

ringarna'på raksträcka i denna undersökning. Dels svänger naturligtvis

vägen och sidoutrymmet med den och dels är vägens skevning åt andra

hållet vilket innebär att vägkrönet får en betydligt spetsigare vinkel än

vid raksträcka.

Bergskärning

 

Man har inte tagit hänsyn till att berget ligger längre ut från vägbanekant

vid högre hastighetsgräns i denna undersökning eftersom alla simuleringar

är gjorda för 90 km/h och olyckskostnaderna för de andra hastighets-

gränserna är beräknade utifrån det.

Värt att notera är också att man har inte tagit någon hänsyn till att det

oftast är olika underlag i jord- och bergskärningar. Man vet överhuvud-

taget ganska lite om underlagets betydelse i sidoutrymmet. Det enda
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detta simuleringsprogram kan ta hänsyn till är friktionen. Grova ojämn-

heter i underlaget klarar det inte. Därför vore det tacksamt om en metod

utvecklades som tog hänsyn till det.

Nya sektioner man borde simulera är olika bankhöjder samt eventuellt

någon annan lutning. Betydelsen av ett dike vid bankfoten är också

intressant. Värt att notera är att vid simulering av typ BAl i VTI rapport

203 (ref 3) välte fordonet vid en hastighet av 96 km/h och 20 graders

avkörningsvinkel. Den simuleringen gjordes dock med en annan bil än vid

denna undersökning.
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