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Olika åldersgruppers risker och exponering i trafiken

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Rapporten behandlar risker för olika åldersgrupper trafikanter i Sverige.

Bestämningen av riskerna baseras på exponeringsresultat från rikstäckan-

de resvaneundersökningar av totalbefolkningen i Sverige i åldern 15-84L år

samt på skadedata enligt den officiella statistiken, vilket innebär skadade

inklusive dödade i polisrapporterade trafikolyckor.
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Olika åldersgruppers risker och exponering i trafiken

av Hans Thulin
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten beskriver översiktligt trafiksäkerhetssituationen för olika ål-

dersgrupper trafikanter i Sverige. Resandet (exponeringen i trafiken) och

risker i trafiken studeras för åldersgrupperna, totalt och med hänsyn till

färdsätt.

Projektet har bekostats av NTF.

Som dataunderlag har använts SCBs tvâ rikstäckande resvaneundersök-

ningar RVU 84/85 och RVU 78 samt vägtrafikskadade enligt den officiella

statistiken.

Speciellt har resdata från RVU 84/85 använts. Data från RVU 78 har

enbart använts för att studera förändring i risk- och exponeringsnivâ

mellan slutet av 1970-talet och mitten av 1980-talet. I var och en av de

två resvaneundersökningarna intervjuades cirka 7500 personer i åldern

15-84 år. Undersökningarna täckte var och en resandet under ett år i

Sverige.

I den officiella statistiken redovisas enbart polisrapporterade vägtrafik-

skadade personer. Detta antal utgör enbart en del av det totala antalet

vägtrafikskadade vilket medför underskattade riskvärden. Speciellt under-

representeras singelolyckor med oskyddade trafikanter i den officiella

statistiken, dessa olyckor kommer endast i undantagsfall till polisens

kännedom. Kollisionsolyckor med personskada (och med åtminstone ett

motorfordon inblandat) kommer uppskattningsvis till polisens kännedom i

50 % av fallen.
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I Resultat

Enligt resultatet förflyttade sig en person i åldersgruppen 15-84 år 1 265

mil per år eller 35 km per dag i trafiken (som fotgängare, cyklist,

mc/mOpedist eller biltrafikant (inkl busstrafikant)). Per dag vistades han

71 minuter i trafiken. Äldre tillryggalade enligt resultatet betydligt

kortare sträcka i trafiken och vistades också betydligt kortare tid där än

vad yngre personer gjorde.

1:1 Risk att skadas i trafiken (antal dödade eller skadade per miljon

 

personkm)

Följande sammanfattande riskresultat erhölls för olika färdsätt:

0 Samma risknivå (dödsrisk och skaderisk) för bilförare och bilpassagerare

(inkl busspassagerare)

0 Samma risknivå för motorcyklister och mopedister, ungefär 20-30 ggr

högre jämfört med biltrafikanter.

0 Samma dödsrisk för fotgängare och cyklister. Omkring 2 ggr så hög

skaderisk för cyklister som för fotgängare.

Följande sammanfattande riskresultat erhölls för grupperna yngre trafi-

kanter (15-24 år), medelålders trafikanter (25-54 år) och äldre trafikanter

(55-84 år):

0 Risknivån (dödsrisk och skaderisk) var lägre för trafikanter i medel-

åldersgruppen jämfört med grupperna yngre och äldre trafikanter, dels

totalt sett men också m h t färdsätt. Dock var risknivån för medelålders

cyklister enligt resultatet samma som för yngre cyklister.

.Yngre trafikanters (15-24 år) risknivå:

0 Den totala risknivån (total dödsrisk och total skaderisk) för yngre

trafikanter var omkring 2,5 ggr högre än för gruppen 25-54 år. Högst var

risknivån för gruppen 18-19 år.
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IV

o Något högre risknivå erhölls för yngre fotgängare jämfört med fot-

gängare i gruppen 25-54 år.

0 Samma risknivå erhölls för yngre cyklister och cyklister i åldern 25-54

år. Dock antyder resultatet förhöjd skaderisk för cyklister i åldersgruppen

18-24 år jämfört med omgivande åldersgrupper.

o 15 årsgruppen och 16-17 årsgruppen svarade enligt resultatet för 30%

respektive 37% av det totala m0pedåkandet. Drygt 30% av de dödade

mopedisterna samt drygt 40% av de skadade mopedisterna tillhörde

åldersgruppen 15 år. Motsvarande siffror för 16-17 åriga mopedister var

7-8% och 23% av totala antalet dödade respektive skadade mopedister.

o Motorcykelåkandet var koncentrerat till åldersgruppen 16-34 år. Grup-

pen 16-17 år svarade enligt resultatet för ca 5% av motorcyklisternas

totala sträcka i trafik. De utgjorde ca 15% av de dödade motorcyklisterna

och ca 25% av deskadade motorcyklisterna.

o Omkring 3 gånger högre risknivå erhölls för yngre bilförare jämfört

med bilförare i åldern 25-54 år. Risknivån ökade ju yngre föraren var.

0 Även risknivån för yngre bilpassagerare var högre än för medelålders

passagerare (25-54 år). Skaderisken var enbart något högre medan döds-

risken enligt resultatet var omkring 2 gånger högre. Risknivån för

bilpassagerare i 15 årsgruppen var enligt resultatet dock samma som för

gruppen (25-54 år).

Äldre trafikanters (55-84 år) risknivå:

-p Omkring 3,5 gånger så hög risk erhölls för äldre att dödas i trafiken

jämfört med medelålders trafikanter (25-54 år) - skaderisken var enligt

resultatet omkring 1,5 gånger högre.

0 Inom gruppen äldre ökade risknivån med ökad ålder, speciellt ökade

dödsrisken med ökad ålder.

03 Speciellt hög var dödsrisken för äldre oskyddade trafikanter.
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I:2 Exponeringsnivå och risknivå år 1984/85 jämfört med år 1978

 

0 ,Enligt resultatet var den totala tillryggalagda sträckan i trafik 8%

större är 1984/85 jämfört med år 1978. Per individ var exponeringen i det

närmaste oförändrad, viss ökning erhölls dock för yngre trafikanter (15-24

år) och äldre trafikanter (55-84 år).

0 Den totala risken att dödas i trafiken var 23% (_+_10%) lägre år 1984/85

jämfört med 1978. Speciellt minskade den för gruppen äldre trafikanter

(55-84 år).

Antalet dödade trafikanter var 17% (:7%) mindre är 1984/85 jämfört med

1978. Speciellt markant var minskningen för gruppen äldre

9 Den totala risken att skadas i trafiken var oförändrad 1984/85 jämfört

med år 1978, dock erhölls minskning för ungdomsgruppen (15-24 år) och

gruppen äldre.

Totala antalet skadade var också oförändrat eller något större är 1984/85

jämfört med 1978 - ökning erhölls för ungdomsgruppen och mellangruppen.

Minskning erhölls för gruppen äldre (55-84 år).

1:2:1 Följande sammanfattande resultat erhölls vad gäller ålders-

grupp och färdsätt:

Fotgängare:

ö Oförändrad exponering totalt och per individ erhölls för gruppen 15-84

år samt för de tre åldersgrupperna 15-24 år, 25-54 år och 55-84 år.

0 Lägre dödsrisk, -28% (:17%) och minskat antal dödade fotgängare,

-24% (:15%) erhölls totalt sett. Minskningen var koncentrerad till

gruppen äldre fotgängare (55-84 år).

(Oförändrad skaderisk och oförändrat antal skadade fotgängare. Viss

minskning erhölls av de äldre fotgängarnas skaderisk.
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Cyklister:

o Ökat cyklande, +37% (il7%), per individ för hela gruppen (15-84 år).

Enligt resultatet var ökningen av cyklandet (per individ) speciellt knuten

till åldersgrupperna 15-17 år, 25-44 år och 65-74 år.

0 Minskad dödsrisk för totala gruppen cyklister, -31°/o (i20%) samt för

mellangruppen och gruppen äldre.

Totalt sett oförändrat antal dödade cyklister. Detta resultat gällde också

de tre grupperna - yngre cyklister, medelålders cyklister och äldre

cyklister.

o Oförändrad skaderisk för den totala gruppen cyklister, ökat totalantal

skadade cyklister, +48% (:7%).

Resultatet antyder Ökningav skaderisken för yngre cyklister, speciellt för

cyklister i åldersintervallet 18-34 år och minskning av skaderisken för

äldre cyklister. Enligt resultatet har Ökningen av antalet skadade

cyklister skett inom grupperna yngre cyklister och medelålders cyklister.

Mopedister:

o Mopedåkandet var enligt resultatet 57% (322%) mindre år 1984/85

jämfört med år 1978. Mopedåkandet var mindre bland såväl ungdomar som

bland äldre personer - de två åldersgrupper som traditionellt åker moped.

o Oförändrad dödsrisk och minskat totalt antal dödade mopedister, -57%

(i 18%). Resultatet gäller såväl yngre som äldre mopedister.

o_ Oförändrad skaderisk och minskat antal skadade mopedister, -46%

(:7%). Resultatet gäller såväl yngre som äldre mopedister.

Motorcyklister:

0 Motorcykelåkandet var enligt resultatet 290% (:100%) större år

1984/85 jämfört med år 1978.
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o Minskad dödsrisk, -50% (i40%), ökat antal dödade motorcyklister, +95%

(:3#%). '

o Minskad skaderisk, -58% (iBOO/o), ökat antal skadade motorcyklister,

+64% (:6%).

Bilförare:

0 Bilkörandet var enligt resultatet oförändrat eller något mindre totalt

sett (per körkortsinnehavare) år 1984/85 jämfört med år 1978. Viss

minskning erhölls för åldersgrupperna i intervallet 20-44 år. Vad gäller

den yngsta åldersgruppen 18-19 år erhölls dock ökning i bilkörandet per

körkortsinnehavare.

o Minskad dödsrisk, -22% (:12%), erhölls totalt sett för bilförare. Även

antalet dödade bilförare minskade procentuellt sett lika mycket. Även

med hänsyn till åldersgrupp erhölls minskning av dödsrisk och antal dödade

bilförare.

o Oförändrad skaderisk totalt sett för bilförare, viss minskning i skade-

risk, -15% (_+_11%), erhölls för gruppen äldre bilförare, även för bilförare i

gruppen 18-19 år.

Totalt erhölls någon ökning av antalet skadade bilförare, enligt resultatet

koncentrerad till gruppen yngre och gruppen äldre bilförare.

Bilpassagerare:

o Resandet som bilpassagerare var enligt resultatet något högre år

1984/85 jämfört med år 1978. Ökningen var koncentrarad till yngre och

äldre personer.

0 Minskad dödsrisk och skaderisk, -30% (:15%) resp -26% (:9%), erhölls

för bilpassagerare. Även för de studerade åldersgrupperna erhölls minskad

risknivå och minskat eller oförändrat antal dödade eller skadade bil-

passagerare.
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l. BAKGRUND

Som en central del vid studiet av trafiksäkerheten ingår undersökning av

trafikanternas risker i trafiken - risken att skadas, risken att dödas eller

risken att involveras i trafikolycka.

För att bestämma risken krävs dels information om trafikanternas expo-

nering i trafiken, i vilken utsträckning de vistas där, dels olycks- eller

skadeinformation.

Då det gäller olyckor och skador finns ofta god information inte minst

genom den officiella statistiken, som redovisar data om sådana trafik-

olyckor och skadade (inklusive dödade) trafikanter som polisen rapporte-

rat.

I denna undersökning används skadedata från den officiella statistiken.

Det totala antalet trafikolyckor och trafikskadade är dock betydligt

större än vad som kommer till polisens kännedom. Detta bortfall är

särskilt stort då det gäller singelolyckor med oskyddade trafikanter och i

synnerhet då det gäller singelolyckor med fotgängare och cyklister. De

olyckor med oskyddade trafikanter, som kommer till polisens kännedom är

i första hand kollisionsolyckor mellan motorfordon och oskyddade trafi-

kanter. De oskyddade trafikanternas risker baserade på olycks-skade-

information från polisen uttrycker därför mer risk att skadas i eller

involveras i kollisionsolycka med motorfordon som motpart.

Kunskapen om trafikanternas exponering i trafiken är bristfällig och är

inte i paritet med den kunskapsnivå som finns då det gäller trafikdödade

och trafikskadade. Detta begränsar starkt möjligheten till riskstudier.

Speciellt saknas data som belyser de oskyddade trafikanternas expone-

ringssituation i trafiken.

I denna undersökning används exponeringsdata från två resvaneundersök-

ningar som SCB genomfört (RVU 78 och RVU 84/85). I dessa resvane-

undersökningar har SCB genom att intervjua ett urval av Sveriges

befolkning sökt kartlägga resandet i Sverige på nationell nivå.
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2. MÅLSÄTTNING OCH METOD

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva risknivå och exponerings-

nivå för olika åldersgrupper trafikanter i Sverige, vilka skillnader som

föreligger mellan åldersgrupperna (totalt sett och m h t färdsätt), om

förändringar skett i risk- och exponeringsnivå.

Som underlag för studierna används Statistiska Centralbyråns resvane-

undersökningar RVU 84/85 samt RVU 78 och antal skadade eller dödade

enligt den officiella statistiken. Resvaneundersökningarna ger en riks-

täckande beskrivning av resandet i Sverige för personer i åldern 15-84 år -

RVU 84/85 ger en bild av resandet i mitten av 1980-talet och RVU 78 en

bild av resandet vid slutet av 1970-talet.

Mer exakt ger RVU 84/85 en bild av resandet under ett år från maj 1984

till maj 1985 medan RVU 78 ger en bild av resandet under ett år från

februari 1978 till februari 1979.

I båda resvaneundersökningarna insamlades data via besöksintervjuer.

Varje intervjuperson tillfrågades om resor företagna en viss dag -

mätdagen. Intervjun genomfördes dagen efter mätdagen.

Som krav på resa gällde att den skulle ha företagits i trafikmiljö, vilket

innebar att exempelvis promenad på skogsstig, förflyttning på egna

tomten ej medtogs som resa.

I RVU 84/85 intervjuades 7700 personer. I RVU 78 intervjuades 8400

personer. I RVU 84/85 intervjuades dock fler personer ur den ur trafik-

säkerhetssynpunkt intressanta och viktiga åldersgruppen 15 t o m 19 år än

vad som gjordes i RVU 78.
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3. RESULTAT

Resultaten avser personer i åldern 15-84 år.

Indelning görs i tre huvudgrupper: Ungdomsgruppen 15-24 år, mellan-

gruppen 25-54 år och gruppen äldre 55-84 år. I vissa fall redovisas också

resultat för undergrupper till dessa tre åldersgrupper. Vid finare indelning

av âldersgrupperna blir dock materialet ofta litet och osäkerheten i

resultaten därför stor.

Redovisade resultat är självfallet behäftade med osäkerhet dels av

slumpkaraktär och måhända även av systematisk karaktär.

Slumpfelets inverkan behandlas med statistisk metodik. Effekten av

eventuella systematiska fel antas vara av acceptabel storlek.

Då det gäller att ta hänsyn till slumpvariationen i resvanedata används

den mall som SCB arbetat fram baserad på RVU 78-materialet.

För att minska slumpvariationen i skadedata används flera års skadedata -

medelvärdet av 1977, -78 och -79 års skadade eller dödade samt medel-

värdet av 1984års och 1985 års skadade och dödade.

Presenterade resultat redovisas med skattade 95 %-iga konfidensintervall

(osäkerhetsintervall inom vilka det sanna värdet förväntas ligga med 95 %

sannolikhet). Osäkerheten i bestämningen av konfidensintervallens storlek

gör dock att de istället mer bör tolkas så, att det sanna värdet med hög

sannolikhet ligger inom intervallet.

3.1 Resandet (exponeringen).

3. l. 1 Åldersgrupp.

SCBs resvaneundersökning RVU 84/85 (samt RVU 78) ger följande grund-

information om trafikantgruppernas resande:

o sträcka i trafik (personkilometer)
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o tid i trafik (persontimmar)

o antal resor (personresor).

Med resa avses här vad som i resvaneundersökningarna kallas delresa.

Delresa företas med samma färdmedel och avslutas vid uppehåll för

ärende, eller vid byte av färdsätt.

Enligt RVU 84/85 tillryggalade antalet personer i Sverige i åldern 15-84 år

(6,7 miljoner individer) 85 978 miljoner kilometer som vägtrafikanter -

fotgängare, cyklister, MC/mopedister, bilförare och bilpassagerare -under

den studerade 12 månadersperioden. Denna sträcka tillryggalades under

2901 miljoner timmar. I genomsnitt förflyttade sig sålunda en person i

den aktuella åldersgruppen 1282 mil per år eller 35 km per dag. Per dag

vistades han i genomsnitt 71 minuter i trafiken. Totalt. reste han 3,4 ggr

per dygn (delresor). Den genomsnittliga reslängden var 10,3 km och den

genomsnittliga restiden 21 minuter.

Som framgår av resultatet i tabell 1 och av figur 1 var resandet per

individ betydligt lägre inom gruppen äldre (55-84 år) jämfört med övriga

åldersgrupper. De äldre vistades betydligt kortare tid i trafiken, färdades

kortare sträcka och företog färre resor. Enligt resultatet vistades

ungdomsgruppen längst tid i trafik per individ jämfört med övriga två

grupper. Resultatet i tabell 1 visar också att den genomsnittliga längden

per resa och även genomsnittliga tiden per .resa var ungefär lika stor för

de tre åldersgrupperna.

Tabell 1. Längd, tid och antal resor i trafik för olika åldersgrupper,
enligt RVU 84/85.

  

Per individ och dygn: Per resa:

Ålders- Reslängd Restid Antal Längd Tid
grupp (km) (min) resor (km) (min)

15-24 40 84 4,2 9,6 20

25-54 42 79 3,8 11,0 21

55-84 23 53 2,3 9,8 ' 23

15-84 35 71 3,4 10,3 21

 

VTI MEDDELANDE 536



m0- STRÄCKA I TRAFIK PER
METER INDIVID OCH DYGN

    

O __ - ' ^ L :_ V . - A

ÃLDERz15 16-17 18-19 20-21 22-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 15-84 år

 

Figur 1a.
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ÃLDER:15 16-17 18-19 20-21 22-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 15-84 år

Figur lc.

Figur 1a-c. Genomsnittlig reslängd, restid och antal resor per individ
(15-84 år) och dygn i Sverige enligt RVU 84/85.

3 . 1 . 2 Färdsått

Figur 2 visar genomsnittlig reslängd och restid per färdsätt enligt

RVU 84/85. Den genomsnittliga längden per resa var omkring 3 kilometer

för fotgängare, cyklister eller mopedister medan den var 14-19 kilometer

för motorcyklister eller biltrafikanter. Restiden per resa var till skillnad

från reslängden per resa relativt oberoende av färdsätt - som minst 15

minuter för cykelresa och som mest 24 minuter för promenad. I

resvaneundersökningen har endast förflyttningar längre än 200 meter

medtagits, vilket gör reslängd och restid för speciellt fotgängare Över-

skattade.
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Figur 2b.

Figur Za-b. Genomsnittlig reslängd och restid per resa (delresa) för olika
trafikantkategorier enligt RVU 84/85. (Avser personer 15-84
år).
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Av bilaga 1 framgår sträcka och tid i trafik per färdsätt och åldersgrupp.

(Bilaga 2 visar motsvarande resultat då det gäller antal skadade och

dödade trafikanter). Fotgängarnas, cyklisternas och mopedisternas ande-

lar av den totala restiden (fotg. 27,7 %, cyklister 7,1 och moped 0,5 %)

var betydligt större än deras andelar av den totala reslängden (fotg.

3,4 %, cykl. 2,5 °/o och mop 0,2 %). För övriga trafikantkategorier var

detta förhållande motsatt dvs reslängden procentuellt sett betydligt

större än restiden.

3.2 Skaderisk

Skaderisken utgörs. av kvotenmellan antalet skadade eller dödade trafi-

kanter och deras exponering i trafiken. Som exponeringsmått kan

exempelvis användas antal personer (per åldersgrupp). Risken uttrycks då

som antal skadade eller dödade per antal personer. Andra exponerings-

mått är tillryggalagd sträcka i trafiken (trafikarbete) och tid i trafiken.

antal skadade eller dödade trafikanter
Skaderisk = . .

trafikanternas exponering

 

3 .2. l Åldersgrupp

Tabell 2 visar hur många gånger större Skaderisken och dödsrisken enligt

resultatet var för ungdomsgruppen (15-24 år) och gruppen äldre (55-84 år)

jämfört med den mellanliggande åldersgruppens (25-54 år) skaderisk och

dödsrisk - här åsatta värdet ett. Riskerna baseras på de tre ovan nämnda

exponeringsmåtten.

Enligt resultatet var såväl dödsrisk som skaderisk ca 2,5 gånger större

(oberoende av exponeringsmått) för gruppen 15-24 år jämfört med gruppen

25-54 år. Osäkerhetsintervallet (skattat 95 %-igt konfidensintervall) var

plus respektive minus några tiondels enheter. Detta blev något mindre då

exponeringsmåttet var antal personer, som här kan betraktas som ett

exponeringsmått utan slumpmässig osäkerhet.
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För gruppen äldre personer, 55-84 år var enligt resultatet skaderisken

ungefär i nivå med skaderisken för gruppen 25-54 år medan dödsrisken var

betydligt högre och i nivå med dödsrisken för ungdomsgruppen 15-24 år.

Tabell 2. Antal ggr större risker i trafiken för yngre trafikanter (15-24
år) och äldre trafikanter (55-84 år) jämfört med trafikanter i
åldersgruppen 25-54 år. (Resultat baserat på RVU 84/85 och

   

SOS.)

Relativ Skaderisk* Relativ dödsrisk*

Ålders- Exponeringsmått:
grupp:

personer person- person- personer person- person-

km timmar km timmar

15-24 år 2,6 2,7 2,4 2,6 2,6 2.4

25-54 år 1 1 1 1 1 1

55-84 år 0,8 1,4 1,1 1,7 3,2 2,5

 

* Jämförelse med gruppen 25-54 år för ett givet exponeringsmått.

Tabell 3 och figur 3 visar med finare åldersgruppsindelning, ålders-

gruppernas risknivåer, andelar av total exponering och totalt antal skada-

de/dödade.

Som framgår av resultatet var risknivån relativt sett hög för samtliga

åldersgrupper inom ungdomsgruppen (15-24 år). Exempelvis var risknivån

för gruppen 18-19 år 3-4 gånger högre än för gruppen 25-54 år. 18-19-

åringarnas andel av befolkningspopulationen var knappt 4 %, deras andel

av resandet var ca 5 °/o medan deras andel av totala antalet dödade eller

skadade var cirka 10% dvs omkring 2 ggr större än deras andel av

exponeringen.

Inom gruppen äldre ökade risknivån markant med ökad ålder då hänsyn

togs till resandet men ökade ej då hänsyn togs till antalet äldre personer.
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Tabell 3. Befolkning, total sträcka och tid i trafik samt totalt antal
dödade resp skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor
1984/85, fördelat i procent på åldersgrupp. (Resultat baserat
på RVU 84/85 och 505.

        

procent av:

Ålders- Befolk- Sträckan' Tid i "Antal Antal
grupp ningen i trafik trafik dödade skadade

15 1,6 1,5 1,8 2,2 3,0

16-17 3,5 3,0 4,5 4,1 6,7

18-19 3,7 5,4 5,0 9,2 10,9

20-21 3,6 3,9 4,3 6,4 8,5

22-24 4,9 6,0 5,0 7,4 8,4

15-24 17,3 19,8 20,6 29,3 37,5

25-34 17,2 19,1 18,8 13,0 17,3

35-44 18,6 22,7 20,4 11,4 14,0

45-54 13,3 16,9 15,0 8,1 9,8

25-54 49,1 58,7 54,2 32,5 41,1

55-64 14,1 12,6 12,0 10,7 9,6

65-74 12,2 7,1 10,1 15,4 7,6

75-84 7,3 1,8 3,2 12,1 4,2

55-84 33,6 21,5 25,2 38,2 21,4

15-84 100 % 100 % 100 % 100 °/o 100 %
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Figur 3b. Skaderisker.

Figur 3a-b. Olika åldersgruppers dödsrisker samt skaderisker (skadade
inklusive dödade) i trafiken baserat på "sträcka i trafik"
(milj. personkm), "tid i trafik" ( milj. persontim) samt antal
individer (10000 ind). Resultat baserat på RVU 84/85 och
SOS.
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3.2.2 Färdsätt

Tabell 4 visar trafikexponeringen och antalet dödade respektive skadade

fördelat i procent på färdsätt.

Fotgängarna tillryggalade enligt resultatet drygt 3 procent av den totala

sträckan i trafiken (summan för samtliga färdsätt) medan tiden i trafiken

var nästan 30 % av den totala exponeringstiden. Jämfört med fotgängar-

nas andel av "sträcka i trafik" var såväl andelen dödade som skadade

fotgängare betydligt högre, medan dessa andelar var betydligt lägre

jämfört med fotgängarnas andel av total tid i trafik.

Motorcyklisterna och mopedisterna svarade enligt resultatet tillsammans

för 0,7-0,8 °/o av den totala trafikexponeringen. Deras andel av totala

antalet dödade eller skadade i trafiken var ca 12 %.

   

Tabell 4. Trafikexponering - "Sträcka trafik", "tid i trafik" - samt
antal dödade resp skadade i polisrapporterade vägtrafik-
olyckor 1984/85 fördelat i procent på färdsätt. (Resultat
baserat på RVU 84/85 och 505).

Procent av:
Färd-
sätt Sträcka Tid i Antal Antal

i trafik trafik dödade skadade

Fotg. 3,4 27,7 15,2 8,1

Cykl. 2,5 7,1 11,9 12,1

Mop. 0,2 0,5 3,7 4,0

MC 0,5 0,3 8,9 7,8

Bilf. 57,5 38,2 38,4 45,5

Bilp. 35,8 26,1 21,9 22,5

Totalt 100 % 100 % 100% 100 %
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Figur 4 visar erhållna skaderisker och dödsrisker i trafiken för Olika

färdsätt. Som exponeringsmått används "sträcka i trafik" uttryckt 1

miljoner personkilometer samt "tid i trafik" uttryckt i miljoner person-

timmar.

Då skaderisken samt dödsrisken baserades på "sträcka i trafik" (antal

skadade eller dödade per miljon personkilometer) erhölls följande resultat

(med skattade 95 %-iga konfidensintervall):

0 Samma risknivå för bilförare och bilpassagerare.

o Ca 4 ( i 0,5 ) gånger högre skaderisk och ca 8 (i 1,5 ) gånger högre

dödsrisk för fotgängarna jämfört med motsvarande risker för biltrafikan-

terna.

o Ca 7 ( i 1,5 ) gånger högre skaderisk och dödsrisk för cyklisterna

jämfört med biltrafikanterna. Cyklisternas dödsrisk var i nivå med fot-

gängarnas medan skaderisken var omkring två gånger fotgängarnas.

0 Ungefär lika hög skaderisk och dödsrisk för motorcyklister och moped-

ister. Dessa risker var enligt resultatet ca 25 ( i 7 )gånger högre än

motsvarande risker för biltrafikanterna.

Då skaderisken och dödsrisken istället baserades på "tid i trafik" (antal

skadade eller dödade per miljoner persontimmar) erhölls ungefär 'samma

risknivå för fotgängare, cyklister och biltrafikanter. Mopedisternas och

motorcyklisternas risknivåer förblev även med detta exponeringsmått

relativt sett höga.
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persontim). (Resultatet baserat på RVU 84/85 och 505).
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3.2.3 Åldersgrupp - färdsätt

Som exponeringsmått används här enbart "sträcka i trafik" (miljoner

personkm). Exponeringsmåttet "tid i trafik" ger ungefär samma riskrela-

tioner mellan åldersgrupperna för samma färdsätt - förhållandevis något

lägre risker för de äldre åldersgrupperna.

Av tabell 5 framgår exponering och antal skadade, dödade fördelat i

procent på färdsätt för ungdomsgruppen (15-24 år), mellangruppen (25-54

år) och gruppen äldre (55-84 år). Av tabell 6 framgår dessa åldersgruppers

risker för olika färdsätt.

gruppen äldres risker med mellangruppens.

Jämförelse görs av ungdomsgruppens 'samt

Figur 5 visar erhållna risker med finare indelning med avseende på

åldersgrupp. Resultaten blir härigenom dock osäkrare.

Tabell 5.

på RVU 84/85 och 505).

Fotgängare

Ålder 15-24 25-54 55-84

% tillryggalagd 19 49 32
sträcka

% skadade 23 35 42

% dödade 14 23 63

Bilförare

Ålder 18-24 25-54 55-84

% tillryggalagd 13 67 20
sträcka

°/o skadade 30 51 19

% dödade 25 45 30

Mopedister

Ålder 15-24 25-54 55-84

% tillryggalagd 78 4 18
sträcka

% skadade 72 11 17

°/o dödade 43 13 44
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"Sträcka i trafik", antal skadade (inklusive dödade) och antal
dödade fördelat i procent på åldersgrupp. (Resultat baserat

Cyklister

15-24 25-54 55-84

29 47 24

29 42 29

6 20 74

Bilpassagerare

l5-24 25-54 55-84

29 48 23

42 35 23

39 29 32

Motorcyklister

15-24 25-54 55-84

62 38 0

76 23 1

72 28 0
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Tabell 6. Skaderisk och dödsrisk - med skattade 95-%-iga konfidens-
intervall - för Olika åldersgrupper trafikanter med hänsyn till
färdsätt. (Resultat baserat på RVU 84/85 och 505).

Skaderisk

skadade inkl dödade per miljon p-km

Åldersgrupp Fotg Cykl Bilf Bilp Tot '

15-24 ' 0.65i0.ll 1.08:0.16 0.40:0.03 0.20:0.02 0.421003

25-54 0.38:0.05 0.961013 0.13_+_0.01 0.10_+_0.01 0.161001

55-84 0.70:0.10 1.281020 0.171001 0.14:0.01 0.231002

15-84 0.531005 1.071010 0.181001 0.14:0.01 0.22:0.01

mop: 3.901083

mc : 3.441055

Dödsrisk

dödade per miljon p-km

Åldersgrupp Fotg Cykl Bilf Bilp Tot

15-24 0.028:0.012 0.009:0.005 0.0ll:0.002 0.007:0.001 -0.013+0.002

25-54 0.019:0.006 0.018:0.006 0.004:0.001 0.003:0.001 0.005:0.001

55-84 0.075:0.017 04:22:0.028 0.009_+_0.002 0.007:0.001 0.016:0.002

15-84 0.039_+_0.006 0.040:0.007 0.006:0.001 0.005:0.001 0.009:0.001

mop: 0. 1 3810.05

mc : 0.140:0.03

Relativ skaderisk *

Åldersgrupp Fotg Cykl Bilf Bilp Tot

15-24 1.4-2.2 0.9-1.4 2.6-3.4 1.7-2.3 2.5-3.0

25-54 1 1 l l 1

55-84 1.5-2.3 1.1-l.7 l.l-l.5 l.l-l.5 1.3-1.6

Relativ dödsrisk *

Åldersgrupp Fotg Cykl Bilf ' Bilp Tot

15-24 1.1-3.1 0.3-1.8 2.3-3.8 l.6-3.0 2.3-3.2

25-54 1 I_ 1 1 l 1

55-84 3.2-6.8 4.9-12.2 1.9-3.0 l.6-3.0 2.8-3.9
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Av figur 5 framgår att risken, speciellt dödsrisken, ökade markant med

ökad ålder inom gruppen äldre (55-84 år), oberoende av färdsätt. Sam-

tidigt är dock osäkerheten i resultaten betydande.

Den totala dödsrisken för åldersgrupperna 65-74 år och 75-84 år var 3-5

respektive 9-15 gånger större än den totala dödsrisken för åldersgruppen

25-54 år. Samma jämförelse mellan åldersgrupperna gav vid handen att

den totala skaderisken för åldersgrupperna 65-74 år och 75-84 år var 13-

1,7 respektive drygt 2,5 - 3,5 gånger större än för åldersgruppen 25-54 år.

Fotgängare:

.- Risknivån (dödsrisk och skaderisk) för ungdomsgruppen fotgängare var

något högre än risknivån för mellangruppen fotgängare (25-54 år). Risk-

nivån var lika för åldersundergrupperna inom ungdomsgruppen, vilket den

även var för undergrupperna inom mellangruppen.

0 Äldre fotgängare ( 55-84 år ) löper enligt resultatet samma risk att

skadas som fotgängare i ungdomsgruppen vilket innebär något högre

skaderisknivå än fotgängare i mellangruppen (25-54 år).

0 De äldre fotgängarnas dödsrisk var däremot betydligt högre än för

yngre och medelålders fotgängare - enligt resultatet ca 3-7 gånger högre

än dödsrisken för fotgängare i gruppen 25-54 år.

0 För fotgängare i åldersgruppen 75-84 år var skaderisken 3-6 gånger

större och dödsrisken 8-23 gånger större än motsvarande risker för

fotgängarna i åldersgruppen 25-54 år. Då antal dödade istället relatera-

des till antal personer per åldersgrupp blev dödsrisken för fotgängare i

åldersgruppen 75-84 år omkring 8 gånger större än för åldersgruppen 25-

54 år dvs fortfarande betydligt mycket högre.

Cyklister:

o Dödsrisken för cyklister i ungdomsgruppen (15-24 år) var relativt sett

låg. Detta gällde även de studerade åldersundergrupperna inom ungdoms-

gruppen.- Ungdomsgruppen svarade enligt resvaneundersökningen för näs-
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tan 30 % av cyklisternas (15-84 år) totala sträcka i trafik medan gruppen

endast utgjorde något mer än 5 % av totala antalet dödade cyklister.

.1 Cyklister i åldern 55-84 år tillryggalade nästan 25 % av cyklisternas

totala sträcka i trafik, deras andel av antalet dödade cyklister var ca

75 %. Dödsrisken för denna grupp äldre cyklister var ca 5-12 gånger

större än dödsrisken för cyklister i gruppen 25-54 år.

Samma riskrelation - punktskattning, men med mindre osäkerhetsinter-

vaii - erhölls då antalet dödade cyklister relaterades till antal personer

per åldersgrupp istället för till "sträcka i trafik".

Cyklister i åldern 75-84 år tillryggalade 1,5 % av cyklisternas totala

sträcka i trafik. Åldersgruppens andel av antalet dödade cyklister var

25 %. Deras dödsrisk var relativt settmycket hög, 35 (i 15) gånger större

än för cyklister i gruppen 25-54 år.

0 Vad gäller skaderisken antyder resultatet förhöjd risk för cyklister i

åldersgrupperna inom intervallet 18-34 år jämfört med omgivande ålders-

grupper. Ca 35 % av de skadade cyklisterna tillhörde denna åldersgrupp.

Gruppens andel av cyklisternas totala sträcka i trafik var 28 %.

Mopedister:

0* Mopedåkandet är speciellt koncentrerat till 15- och 16-17 årsgrupperna.

Dessa grupper svarade enligt resultatet för 31% respektive 37% av det

totala mopedåkandet.

31% av de dödade mopedisterna samt 41% av de skadade (inklusive

dödade) mopedisterna var i åldern 15 år.

7-8% av de dödade mopedisterna och 24% av de skadade (inklusive dödade)

mopedisterna var i åldern 16-17 år.

0 Resultatet antyder högre dödsrisk (2-8 ggr) och något högre skaderisk

(1,5-4 ggr) för den yngsta åldersgruppen 15 år jämfört med åldersgruppen

16-17 år. För äldre m0pedister (55 år och äldre) var dödsrisken drygt 2-13

ggr större än för 15-17 åriga m0pedister medan skaderisken var ungefär

lika stor för de två grupperna.
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Motorcyklister:

o Åldersgruppen 16-17 år svarade för ca 5% av motorcyklisternas totala

färdsträcka. Omkring 15% av de dödade motorcyklisterna och ca 25% av

det totala antalet skadade (inklusive dödade) motorcykeltrafikanterna var

i åldern 16-17 år. Detta antyder att dödsrisken och skaderisken för

motorcyklister i denna åldersgrupp skulle vara omkring 3 resp 6 gånger

större än för motorcyklister i åldersgruppen 18 år eller äldre. Underlaget

är dock för litet för att kunna ge tillräcklig säkerhet åt resultatet.

Bilförare:

o Bilförarna i åldersgruppen 35-44 år och 45-54 år har enligt resultatet

lägst skaderisk och dödsrisk jämfört med bilförare i övriga åldersgrupper.

0 Inom åldersgruppen 18-24 år ökade risknivån (skaderisk och dödsrisk) ju

yngre bilförarna var. Skaderisken och dödsrisken för bilförare i åldrarna

18-19 år, 20-21 år samt 22-24 år var 3,3 - 6,4, 2,3 - 4,8 respektive 1,3 -2,8

gånger större än Skaderisken och dödsrisken för bilförare i åldersgruppen

25-54 år. Nivån på dessa riskrelationer (punktskattningar) ändrades inte då

antalet dödade eller skadade bilförare relaterades till antal körkortsinne-

havare per åldersgrupp. Osäkerhetsintervallet minskade något eftersom

slumpkomponenten i exponeringsdata eliminerades.

o Skaderisken för de två äldsta åldersgrupperna 65-74 år och 75-84 år var

'1,3-1,9 ggr respektive 5-9 ggr större än för åldersgruppen 25-54 år medan

dödsrisken för de två åldersgrupperna var 2,3-4,5 respektive 13-30 gånger

större (punktskattningen 19 ggr större) jämfört med åldersgruppen 25-54

år.

Bilpassagerare:

o Risknivån (skaderisk och dödsrisk) för bilpassagerare i ungdomsgruppen

-var omkring 2 ggr så hög som risknivån för bilpassagerare i mellangruppen

(25-54 år). Dock var risknivån för l5-årsgruppen lägre och i nivå med

:mellangruppens skade- och dödsrisk. Inom intervallet 16-24 år var under-
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gruppernas risker att betrakta som lika även om resultatet i figuren

indikerar högre skaderisk för gruppen 20-21 år.

0 De äldre bilpassagerarnas (55-84 år) dödsrisk var i likhet med vad som

erhölls för ungdcmsgruppen också 1,6 - 3,0 ggr större än mellangruppens

(25-54 år) dödsrisk.

Skaderisken för äldre bilpassagerare var i nivå med eller något högre än

Skaderisken för bilpassagerare i mellangruppen. Skaderisken ökade inte

med de äldre passagerarnas ålder.
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ANTAL DÖDADE BlLFÖRARE
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Figur 5a. Dödsrisker

VTI MEDDELANDE 536



25

ANTAL SKADADE FOTGÄNGARE
PER MlLJON PERSONKILOMETER

4
1,6- 6 W

1,2*

0,8 -

     

0,4.

              

   

00-
° '. 16182022 _ _ _ _ _ _ 75 .
Aldersgrp.15_17_19_21_2415 24 25 34 35 44 45 5455 64 65 7484 nr

Exponering: 0,6131,11,21,2 5,1. 5,3' 5,2 3,6 3,7 6,3 1,3 1o°personkm

ANTAL SKADADE CYKLlSTER
PER MILJON PERSONKILOMETER

A

 

 

 

 

   

  

     

    

 

  

4,0-
1

3,0*

2,0-

1,0- H

- 0' ' 16182022 55 65 75 .Aldersgrp:15_17_19_21_24 15-24 25-34 35-4445-54 _6L _7484 nr

Exponering: 0,9 2,2 110,1113 6,3 2,9 4,1 3,3 2,7 2,2 0,310°personkm

VTI MEDDELANDE 536



26

ANTAL SKADADE BILFÖRARE
PER MILJON PERSONKILOMETER
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Figur 5b. Skaderisker

Figur 5a-b. Dödsrlsker samt skaderisker (antal dödade eller skadade

per miljon personkm) för olika åldersgrupper fotgängare,
cyklister, bilförare Och bilpassagerare (Resultat baserat på
505, RVU 84/85).
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3.3 Jämförelse av resandet och risknivän år 1984/85 med år 1978.

En motsvarande resvaneundersökning den SCB genomförde 1984/85 ge-

nomfördes av SCB 1978 (RVU 78). RVU 78 byggde på intervjuer från något

fler personer (8400 personer) än RVU 84/85 (7700 personer). I RVU 84/85

intervjuades dock fler personer i den ur trafiksäkerhetssynpunkt viktiga

gruppen 15-20 år än vad som gjordes i RVU 78.

Resultatet från de två resvaneundersökningarna möjliggör jämförelse av

resandet (exponeringen) och risknivån vid slutet av sjuttiotalet med

resandet och risknivån vid mitten av åttiotalet. Eftersom jämförelsen är

begränsad till enbart tVâ tidpunkter är det inte möjligt att studera

trender.

3.3. 1 Resandet

Enligt resultatet var den totala ressträckan 8 % större 1984/85 (86

miljarder personkm) jämfört med 1978 (80 miljarder personkm). Den

totala tiden i trafiken var 14 % större 1984/85 (29 miljarder persontim)

jämfört med 1978 (26 miljarder persontim).

Tabell 7 visar genomsnittlig sträcka i trafik och tid i trafik per individ och

dygn vid de båda undersökningstillfällena.

Tabell 7. Genomsnittlig sträcka i trafik (km) och tid i trafik (minuter)
per individ och dygn år 1978 och år 1984/85.
(Resultat baserat på RVU 78 och RVU 84/85).

   

kilometer/ind 0 dygn * minuter/ind 0 dygn

Åldersgrupp 1978 1984/85 1978 1984/85

15-24 35 40 72 84

25-54 43 42 74 79

55-84 19 23 45 _ 53
15-84 34 35 64 71

 

*) Skattat 95%-igt konfidensintervall är i 10% för undergrupperna och
i 9% för totalgruppen 15-84 år.
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Som resultatet i tabell 8 visar var den totala sträckan i trafik samt även

sträcka per individ större är 1984/85 jämfört med 1978 för ungdoms-

gruppen (15-24 år) och gruppen äldre (55-84 år). (Av tabell 9 framgår

skattade konfidensintervall).

Tabell 8. Skillnad i procent i befolkningspopulationens storlek och i
resandet år 1984/85 jämfört med år 1978. (Resultat baserat
på RVU 78 och RVU 84/85 samt 505).

  

Totala resandet: Resandet/individ:

Älders- Befolk- "Sträckai "Tid 1 "Sträcka 1 "Tid i
grupp ningen trafik" trafik trafik" trafik"

15-24 + 6% +22% +23% +16% +17%

25-54 + 3% - 1% i - 9% - 3% + 6%

55-84 + 2% + 23% +18 % + 21% + 16%

15-84 + 3% + 8% + 14% + 5% + 10%
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Miljon .TOTAL STRÄCKA ITRAFIK PER ÅR
personkilometer
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Figur 6. Olika åldersgruppers totala sträcka i trafik (personkilometer) och
tid i trafik (persontimmar), som fotgängare, cyklist eller m0t0r-

fordonstrafikant, enligt RVU 78 och RVU 84/85.
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STRÄCKA ITRAF|K PER INDIVID OCH DYGNKilorneter
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Figur 7. Genomsnittlig totalsträcka och totaltid i trafik per individ och
dygn enligt RVU 78 och RVU 84/85.
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Tabell 9 visar erhållna förändringar i procent i resandet (sträcka i trafik)

år 1984/85 jämfört med år 1978 m h t färdsätt, för yngre trafikanter (15-

24 år), medelålders trafikanter (25-54 år) och äldre trafikanter (55-84 år).

Kommentarer görs också vad gäller resandet för undergrupper till dessa

tre åldersgrupper.

Skillnad i "sträcka i trafik" år 1984/85 jämfört med år 1978
för åldersgrupper och m h t färdsätt (skattade 95-%iga konfi-
densintervall). (Resultat baserat på RVU 84/85 och RVU 78).

Tabell 9.

Åldersgrupp Fotg

T (-2%)

15-24 år

I (-7%)

T (+11%)

25-54 år

I (+8%)

T (+3%)
55-84 år

I (+296)

T (+6%)

15-84 år

I (+3°/o)

Cykl

+49%:2e%

+41%:25%

+38%:22%

+35%:22%

+39%:27%

+37%:27%

+41%:17%

+37%:17%

Mop

_51%:250/ø

-71%_-_+_30%

-57°/o:22°/o +29O°/0:90%

MC Bilf

(+6%)

(-2%)

(-6%)

_13%:90/0

+30%:12%

(+8°/0)

(+1°/0)

-9%i9%

+ = ökning år 1984/85, - = minskning år 1984/85

T = % förändring i total sträcka

Bilp

+39%:13%

+32%:12%

(+8%)

(+5°/o)

+18%:12%

+16%:12%

so/031%

+15%:10%

I = % förändring i sträcka per individ eller per bilkörkortsinnehavare

för kategorin bilförare

(N%) = ej signifikant förändring
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3.3.1.1 Färdsätt - åldersgrupp

Resultat från tabell 9 samt kommentarer till erhållna resultat för vissa

åldersundergrupper till de tre åldersgrupperna som behandlas i tabellen:

Fotgängare:

o Fotgängarnas totala sträcka i trafik samt sträcka per individ var enligt

resultatet 6 °/o resp 3 % större är 1984/85 jämfört med 1978. Ökningen

ligger inom osäkerhetsmarginalen, vilket också förändringarna för de tre

åldersgrupperna gör. Enligt resultatet ökade dock fotgängarna i ålders-

grupperna 25-34 och 35-44 signifikant sträckan i trafik både totalt och per

individ.

Cyklister:

o Cyklisternas sträcka i trafik ökade signifikant både totalt och per

individ, med 41 % resp 37 % (i 17 % ) mellan 1978 och 1984/85.

Signifikant ökning erhölls också, totalt och per individ, för de tre

åldergrupperna (se tabellen).

o Sett till åldersundergrupp visade resultatet störst ökning för gruppen

15-17 år - ökning 85 % ( i 45 %) totalt och ökning (50 % i 50 %) per

individ. Även inom åldersgrupperna 25-34 år, 35-44 år och _>_ 65 år erhölls

större, signifikant, ökning av cyklandet, totalt och per individ.

Mopedister:

o Mopedisternas totala sträcka i trafik minskade enligt resultatet med

57 % (i 22 % ) mellan åren 1978 och 1984/85. Minskningen var av samma

storleksordning för ungdomsgruppen och gruppen äldre (se tabellen).

Som jämförelse kan sägas att antalet trafikförsäkrade mopeder (under

årsrisk) minskat med ca 40 % mellan de två tidpunkterna.
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Motorcyklister:

o Motorcyklisternas totala sträcka i trafik ökade enligt resultatet med

290 % (_+_ 100 %) mellan åren 1978 och 1984/85. Antalet motorcyklar i

trafik har, som jämförelse, ökat med drygt 100% mellan dessa två

tidpunkter.

Bilförare:

o Bilförarnas totala sträcka i trafik var enligt resultatet ca 1 % större är

1984/85 än den var år 1978. Ökningen ligger inom osäkerhetsmarginalen.

Som jämförelse kan sägas att de mätningar som Vägverket kontinuerligt

gör av fordonstrafikens storlek på statsvägnätet (mätningar av antal

axelpar) visar 4-5 % ökning mellan dessa båda tidpunkter.

Av resultatet framgår att "sträcka med bil" per bilkörkortsinnehavare

minskat 9 °/o ( i 9 % ) dvs med hög sannolikhet har reell minskning skett.

0 Av de tre åldersgrupperna har enligt resultatet gruppen äldre ökat sitt

totala bilkörande signifikant dock inte i förhållande till antalet körkorts-

innehavare i gruppen.

0 Sett till åldersundergrupp erhölls störst ökning, signifikant, för bilföra-

re i gruppen 18-19 år både vad gäller total sträcka ( ökn. 100 % i 25 % )

och sträcka per körkortsinnehavare (ökn. 65 % i 25 %). För samtliga

undergrupper inom intervallet 20-54 år erhölls minskad körsträcka per

körkortsinnehavare - signifikant dock enbart för gruppen 25-34 år.
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Bilpassagerare:

o Bilpassagerarnas totala sträcka i trafik och även sträcka per individ var

enligt resultatet 18 % resp 15 % ( i 10 %) större 1984/85 jämfört med

1978. Denna ökning berodde främst av ökatpassagerarresande i ungdoms-

gruppen (15-24 år) och inom gruppen äldre (55-84 år).

3.3.1.2 Åldersgrupp - färdsätt

Resultat från tabell 9. Se även punkt 3.3.1.1 för resultat som gäller

âldersundergrupper till de tre åldersgrupperna som behandlas i tabellen:

Ungdomsgruppen 15-24 år:

0 Ökning av resandet ("sträcka i trafik") totalt för gruppen och per

individ (speciellt koncentrerat till grupperna 15-17 år och 18-19 år).

0 Ingen ökning av fotgängarnas "sträcka i trafik".

o Ökning av cyklandet, totalt och per individ enligt resultatet (speciellt

stor ökning för gruppen 15-17 år)

0 Minskning av mopedåkandet.

o Ökning av motorcykelâkandet.

0 Ingen förändring i bilkörandet (enligt resultatet dock ökning totalt och

per körkortsinnehavare för gruppen 18-19 år).

0 Ökning av resandet som bilpassagerare totalt och per individ. (Ökningen

är enligt resultatet koncentrerad till de yngsta åldersgrupperna 15-17 år

och 18-19 år).
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Mellangruppen 25-54 år:

5 0 Ingen förändring i den totala exponeringen ("sträcka i trafik").

0 Ingen förändring i fotgängarnas exponering.

" o Ökning av cyklandet - totalt och per individ (enligt resultatet speciellt

'grupperna 25-54 år och 35-44 år).

0 Ökning av motorcykelåkandet.

o.. Minskning av bilkörandet per körkortsinnehavare.

0 Ingen förändring i bilpassagerarnas exponering.

Gruppen äldre 55-84 år:

0 Ökning av gruppens totala exponering ("sträcka i trafik") - totalt och

per individ.

Ingen förändring av fotgängarnas exponering.

Ökning av cyklandet, totalt och per individ.

Minskning av mopedåkandet.

Ökning av bilkörandet totalt, dock ej per bilkörkortsinnehavare.

Ökning av bilpassagerarnas exponering, totalt och per individ.
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3. 3.2 Risknivän

Av tabell lO framgår i procent erhållna skillnader i risker år 1984/85

jämfört med år 1978. Riskerna baseras på exponeringsmåttet "sträcka i

trafik". Indelning görs i de tre åldersgrupperna 15-24 år (ungdoms-

gruppen), 25-54 år (mellangruppen) och 55-84 år (gruppen äldre) och

riskerna beräknas för olika färdsätt.

Resultaten är självklart behäftade med osäkerhet - osäkerhet i skadedata

och osäkerhet i exponeringsdata. I dessa fall då jämförelse görs mellan

två tidpunkter blir effekten av osäkerheten i data mer påtaglig och gör

resultaten än mer osäkra.

För att minska osäkerheten i skadedata har skattningen av skadenivån för

1978 baserats på medelvärdet av 1977, 1978 och 1979 års skadade eller

dödade och skadenivån för 1984/85 baserats på de två årens skadade

respektive dödade i trafiken. Därtill bör påpekas att exponeringsdata för

gruppen 15-20 år grundas på färre observationer i RVU 78 än i RVU 84/85

och är därför osäkrare.

0 Ingen egentlig skillnad föreligger enligt resultatet i total skaderisknivå

1984/85 jämfört med 1978.

Den minskning som erhölls (- 5 %) ligger inom osäkerhetsmarginalen. Inte

heller då "antal personer" används som exponeringsmått (exponerings-

måttet görs genom detta fritt från slumpmässig variation, men är

samtidigt något "trubbigt") erhålls förändring i skaderisk.

0 Enligt resultatet var den totala dödsrisken 23 % (i 10 %) lägre 1984/85

jämfört med 1978. Samma nivå på minskningen (men med mindre

konfidensintevall) erhölls då exponeringsmåttet var "antal personer" istäl-

let för "sträcka i trafik".

VTI MEDDELANDE 536



37

TabelllO. Skillnad i risknivå år 1984/85 jämfört med år 1978 för
åldersgrupper och m h t färdsätt (skattade 95 %-iga konfi-
densintervall). (Resultat baserat på RVU 84/85 och RVU 78).

Åldersgrupp Fotg Cykl Mop MC Bilf Bilp Tot

DR (+1%) (-21%) (+27%) --- (-19%) -25%+22% _17%+15%
15-24 år " '

SR (+11%) +46%i28°/0 (+13°/0) --- (+4%) -34%i10°/0 -13°/o_-|_-_10°/0

DR (-ll°/o) -40%:36% --- --- -23°/o+16% -28%+23% -l7%+13%
25-54 år ' ' '

SR (4%) (+20%) m m (+7%) _22%:10% (+6%)

DR -35%:22% -28%:28% (+5%) --- -34%+18% -43%+20% -57°/o+11°/o
55-84 år _ _ _

SR -19%:17% -28%i21°/0 (+66°/0) --- -15%:11°/o -29%:10% -24%:9°/o

DR -28%i17% -31%:20% (+1°/o) -50%+40% -22%+12% -3O%+15°/0 -23%+10°/o
15-84 år _ _ _ -

SR (-10%) (+5%) (25%) -58%:30% (+4%) -26%:9% (-5%)

+ = ökning år 1984/85, - = minskning år 1984/85

DR = dödsrisk (dödade per milj personkm)

SR = skaderisk (skadade per milj personkm)

(N%) = ej signifikant förändring

3.3.2.1 Färdsätt - åldersgrupp

Resultat från tabell 10 samt kommentarer till erhållna risknivåer för vissa

åldersundergrupper till de tre åldersgrupperna som behandlas i tabellen:

Fotgängare:

0 Signifikant lägre dödsrisk 1984/85 jämfört med 1978 erhölls - minskning

med 28 % (i 17 °/o). Ingen signifikant förändring erhölls av skaderisken.
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Samma nivå på fotgängarnas riskminskning erhölls då "antal personer"

användes som exponeringsmätt istället för "sträcka i trafik", men minskat

osäkerhetsintervall medförde att även minskningen i skaderisken blev

signifikant - minskning med 8 0/0 (i 5 % ).

0 Den totala riskminskningen för fotgängare orsakades av speciellt risk-

minskning inom gruppen äldre (55-84 år) och där inom åldersgruppen 65-84

år (- 40 %i 24 %).

Cyklister:

0 Signifikant lägre dödsrisk erhölls för totala gruppen cyklister, minsk-

ning med 31 % ( i 20 % ), orsakad av minskad dödsrisk för äldre cyklister

och för cyklister i mellangruppen, koncentrerad till äldersundergruppen

över 35 år.

0 Ingen signifikant förändring erhölls i den totala skaderisken för cyklis-

ter - dock erhölls signifikant ökning för gruppen 15-24 år och signifikant

minskning för gruppen äldre.

Ökning av skaderisken erhölls för samtliga undergrupper i åldersinter-

vallet 15-34 är dock ej signifikant för gruppen 15-17 år. Den signifikanta

ökningen var ca 80 % i 45 % för respektive undergrupp. För under-

grupperna i intervallet 35-84 år erhölls minskning i skaderisken. Signi-

fikant enbart för gruppen 65-84 år (- 38 % i 25 %).

Mopedister:

Ingen signifikant förändring i risknivån erhölls.

Motorcyklister:

Halvering av motorcyklisternas dödsrisk och skaderisk erhölls (: ca 35 %).
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Bilförare:

o Signifikant minskning av dödsrisken erhölls - minskning med 22 % ( i

12 %). Minskning erhölls för alla de tre åldersgrupperna dock ej signi-

fikant för ungdomsgruppen. Även för samtliga åldersundergrupper erhölls

minskad dödsrisk, signifikant för grupperna i åldersintervallet 45-84 år

(minskning med ca 35 % i 24 % för resp undergrupp) samt för gruppen 18-

19 år (minskning med 53 0/o i 28 %).

0 Ingen signifikant förändring av bilförarnas skaderisk totalt sett erhölls.

För gruppen äldre inklusive åldersgruppen 45-54 år erhölls minskning av

skaderisken dock ej signifkant för gruppen 65-84 år.

Även för åldersgruppen 18-19 år erhölls minskning av skaderisken -

minskning med (47 % i 15 %). För övriga åldersundergrupper dvs inom

intervallet 20-44 år erhölls ökad skaderisk dock ej signifikant för alla

grupperna.

Bilpassagerare:

Signifikant minskning erhölls av såväl dödsrisk 30 % (i 15 %) som skade-

risk 26 % ( i 9 % ). Signifikant minskning av risknivån erhölls också för de

tre åldersgrupperna. Även för samtliga åldersundergrupper erhölls

minskad risknivå - signifikant för samtliga undergrupper då det gäller

skaderisken, signifikant för undergrupperna i intervallet 45-84 år samt för

gruppen 18-19 år då det gäller dödsrisken.

3.3.2.2 Åldersgrupp - färdsätt

Resultat från tabell 10. Se även punkt 3.3.2.1 för resultat, som gäller

åldersundergrupper till de tre åldersgrupperna som behandlas i tabellen:

Ungdomsgruppen 15-24 år:

6 Minskning av gruppens totala risknivå (dödsrisk och skaderisk).
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. Ingen förändring av fotgängarnas risknivå.

Ingen förändring av cyklisternas dödsrisk. Ökning av skaderisken.

Ingen förändring av mopedisternas risknivâ.

Minskning av motorcyklisternas risknivå.

Ingen förändring av bilförarnas risknivå.

Minskning av bilpassagerarnas risknivâ.

Mellangruppen 25-51! år:

Minskning av den totala dödsrisken. Ingen förändring av den totala
skaderisken.

Ingen förändring av fotgängarnas risknivå.

Minskning av cyklisternas dödsrisk. Ingen eller någön ökning av
cyklisternas skaderisk.

Minskning av motorcyklisternas risknivå.

Minskning av bilförarnas dödsrisk.
skaderisk.

Ingen förändring av bilförarnas

Minskning av bilpassagerarnas risknivå.

Gruppen äldre 55-84 år:

Minskning av den totala risknivân (dödsrisk och skaderisk).

Minskning av fotgängarnas risknivå.

Minskning av cyklisternas risknivå.

Ingen förändring av mopedisternas risknivå.

Minskning av bilförarnas risknivâ.

Minskning av bilpassagerarnas risknivâ.
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3.3.3 Förändring i antal dödade och skadade

Tabell 11 visar förändring (%) i antal dödade och antal skadade i trafiken

år 1984/85 jämfört med år 1978. Denna förändring är en följd av

förändring i risk och/eller i exponering.

Som resultatet visar var totala antalet dödade trafikanter mindre och

totala antalet skadade trafikanter oförändrat eller något större år

1984/85 jämfört med år 1978. Enligt resultatet har den totala dödsrisken

minskat signifikant medan den totala skaderisken och exponeringen ej kan

sägas ha förändrats.

Antalet dödade trafikanter var enligt resultatet mindre i åldersgrupperna

25-54 år och 55-84 år och oförändrat i åldersgruppen 15-24 år år 1984/85

jämfött med år 1978.

Enligt resultatet har dödsrisken minskat för de tre åldersgrupperna och

exponeringen ökat för ungdomsgruppen och gruppen äldre (totalt och per

individ) medan den inte kan sägas ha förändrats för mellangruppen (25-54

år). Antalet dödade äldre har sålunda minskat, trots den inte obetydliga

exponeringsökningen, beroende på minskad risk att dödas i trafiken.

Även antalet skadade äldre trafikanter har minskat beroende av minskad

skaderisk. Antalet skadade trafikanter i övriga två åldersgrupper har

enligt resultatet ökat något.
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Tabell ll. Skillnad i antal dödade eller skadade i trafiken år 1984/85 per

Tot

(+2%)

+6%:4%

+5%:3°/o

-32%:18% -28%:10°/o

-7%_-I_-_4°/o

åldersgrupp och färdsätt jämfört med år 1978. (95 %-iga
' konfidensintervall). (källa: SOS).

Åldersgrupp Fotg Cykl Mop MC Bilf Bilp

D (4%) (+17%) -38%:34% +72%:41% (44%) (+4%)
15-24

5 (+9%) +129%:15% _45%:80/0 +44%:8% +10%:5% _8%:50/0

D (-1°/o) (-l7°/o) --- --- -27°/0:l4°/o -22%:20% -18°/0ilO°/o

25-54
5 94%) +67%:10% --- --- (+1%) -16%:5%

D -33%:18% (+1%) _70%:250/0 --- (-14%)
55-84

5 _17%:7% (+1%) _52%:110/0 --- +11%:5% -16%_+_5%

D -24%:15% (-2%) -57%:20% +87%:34% _20%:10% -18%:13% _17%:7%
15-84

5 -5%:5°/o +50°/o:6°/o -46%:7% +64%:8°/o +6°/o:3% -13°/o_-|_ _3%

+ = ökning är 1984/85, - = minskning år 1984/85.
D = dödade; S = skadade
(N %) = ej signifikant förändring.

Tabell 11 ger följande huvudsakliga resultat vad gäller förändring mellan

år 1978 och 1984/85 i antal dödade och skadade med hänsyn till färdsätt

och åldersgrupp. (Signifikant ökning, minskning 1984/85 jämfört med

1978). Av tabellerna 9 och 10 framgår förändring i exponering och risk.

Fotgängare:

0 Totalt sett minskat antal dödade och skadade fotgängare. Enligt

resultatet är detta en effekt av minskad risknivå.

o Minskat antal dödade och skadade äldre fotgängare, en effekt av

minskad risknivå.

o Ökat antal skadade fotgängare i åldern 35-44 år. Gruppen har enligt

resultatet ökat sitt gående totalt och per individ.
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Cyklister:

o Ökat totalt antal skadade cyklister. Oförändrat totalantal dödade

cyklister. Enligt resultatet är det ökade antalet skadade cyklister en

effekt av ökat cyklande (totalt och per individ). Skaderisken är enligt

resultatet oförändrad, medan dödsrisken för cyklister minskat.

o Ökningen av antalet skadade cyklister har främst skett inom ungdoms-

gruppen och mellangruppen, enligt resultatet orsakat av ökat cyklande i

speciellt grupperna 15-17 år, 25-34 år och 3544 år samt av ökad

skaderisk.

Mopedister:

o Minskat totalt antal dödade eller skadade mopedister. Enligt resultatet

har mopedisternas risknivâ inte ändrats. Däremot har mopedåkandet

minskat betydligt.

Motorcyklister:

o Ökat totalt antal dödade eller skadade motorcyklister, enligt resultatet

orsakat av kraftig ökning av motorcykelâkandet. Samtidigt har risknivån

minskat betydligt.

Bilförare:

o Minskat totalt antal dödade bilförare. Minskat antal dödade bilförare

och minskad dödsrisk för bilförare erhölls i alla åldersgrupper och

äldersundergrupper dock inte signifikanta minskningar i samtliga fall.

Mindre ökning erhölls av det totala antalet skadade bilförare, signifikant

för ungdomsgruppen och gruppen äldre.

0 För gruppen 18-19 åringar som har relativt sett hög risknivå visar

resultatet ökning av antalet skadade bilförare men oförändrat antal

dödade bilförare. Inom gruppen har risknivån sjunkit medan bilkörandet

ökat totalt samt per körkortsinnehavare.
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Bilpassagerare:

0 Minskat totalt antal dödade eller skadade bilpassagerare. Minskning

erhölls för de tre åldersgrupperna med undantag av ungdomsgruppen där

antalet dödade bilpassagerare i ungdomsgruppen var oförändrat. Generellt

har enligt resultatet bilpassagerarnas exponering ökat (tctalt och per

individ) medan risknivån sjunkit.
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Bi1aga 1
Sid 1 (2)

ÅLDERSGRUPP, FÄRDSÄTT- ANDEL STRÄCKA ITRAFIK
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80-- - - -' - - - - - - - _- Bilf.
.-:-:-:0:-:« .-:-:-:-:-: Mc/ Mop.
0 o 0 0 0 i 0 0 0 0 o oo

0 0 0 0 0 w v v vv ° O °° .1 b ° ° ° ° ° .O00.0 0 .1

60 -_ __ _ _3521325251_ JEâêâââE ;5;E;E;E;E;__:;:;:;:;:5: _55555555525'_ _ _55;;333 I Cykl.. Fofg.

         

-40'- --
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% Mc 0,0 0,9 2,5 4,4 0,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

% Mop. 4,5 2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2

% Cykl. 6,5 8,8 2,4 2,2 2,5 1,7 2,1 2,3 2,5 3,7 2,1 2,5

°/o Fofg. 4,2 5,1 2,5 3,6 2,4 3,2 2,7 2,5 3,4 7,0 8,4 3,4

;gi-Sagt: 1320 2536 4618 339 51921643719528145211088 60681583 85978
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Kä11a: RVU 84/85
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Sid 2(2)

ÃLDERSGRUPP, FÄRDSÄTT- ANDEL 710 | TRAFlK
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