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Trafikolyckor och trafikskadade enligt polis, sjukvård och försäkrings-
bolag.

- Resultatfrân en studie i Östergötlands län av inträffade olyckor åren
1983-84

av Hans Thulin
Statens väg-7 och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I rapporten görs jämförelse mellan trafikolyckor och trafikskadade som

registrerats av polis, försäkringsbolag resp sjukvård. Detta görs i syfte

att helysa vad som är gemensamt för de tre statistikkällorna och vad som

skiljer dem åt. Eftersom de trafikolyckor och trafikskadade som rappor-

teras av polisen traditionellt används som statistikkälla i trafiksäkerhets-

arbetet inriktas undersökningen i första hand på att jämföra denna källa

med de två övrigae 4
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II

Trafikolyckor och trafikskadade enligt polis, sjukvård och försäkrings-
bolag. '

- Resultat från en studie i Östergötlands län av inträffade olyckor åren
1983-84

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

ABSTRACT

The report makes a comparison of road accidents and casualties

registered by the police, hospitals and insurance companies. The purpose

is to determine similarities and differences among the three sources of

statistics. Since the road accidents and casualties reported by the police

are traditionally used as the source of statistics in road safety

programmes; the study aims primarily at comparing this source with the

two others.
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Trafikolyckor och trafikskadade enligt polis, sjukvård och försäkrings-
bolag.

- Resultat från en studie i Östergötlands län av inträffade olyckor åren
1983-84

av Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket.

Målsättningen med undersökningen har varit följande:

0 att jämföra antal trafikolyckor och trafikskadade enligt polis, försäk-

ringsbolag och sjukvård.

o att studera förhållanden som orsakar skillnad mellan i första hand anta-

let polisrapporterade olyckor/skadade och antalet olyckor/skadade enligt

de två övriga statistikkällorna. '

o att korrigera för denna skillnad genom att beräkna uppskrivnings-
faktorer för antalet polisrapporterade olyckor/skadade.

Undersökningsma'zerialet omfattar trafikolyckor och trakaskadade som

inträffat under ett år, 15 september 1983 - 14 september l984, i

Östergötlands län.

Resultat.

Egendomsskadeolyckoç

 

Enligt resultatet inträffade totalt omkring 5000 försäkringsanmälda egen-

domsskadeolyckor och 1500 polisrapporterade egendomsskadeolyckor i

Östergötlands län under den studerade lZ-månadersperioden. Ca en

tredjedel av de försäkringsanmälda egendomsskadeolyckorna inträffade i

samband med parkering eller vid backningsmanöver. Enbart ett mindre

antal av denna kategori olyckor var polisrapporterade.
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IV

Av de 2 307 försäkringsanmälda eller polisrapporterade egendomsskade-

olyckor som inträffade mellan bilar* var 28 % polisrapporterade och 90 0/0

försäkringsanmälda. 18 % var både polisrapporterade och försäkrings-

anmälda. Speciellt många upphinnandeolyckor var enbart försäkrings-

anmälda.

Följande uppskrivningsfaktorer för antalet polisrapporterade egendoms-

skadeolyckor med bilar inblandade erhölls:

Bil-Bil:

Avsväng Korsan- Möte Om- Upp- Totalt
de körning hinnan-
kurser de

3,4 2,9 3,l 2,4 7,5 3,6

Bil singel:

Kollison** Övrigt Totalt
med fast
föremål

1,6 itä-5,0 3,5-4,0

Bil-Vilt:

14

 

* Avsvängs-, korsandekurs-, mötes-, omkörnings- och upphinnandeolyck-
or

** Vägskylt, trafikljus etc.
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Som resultatet i följande figur visar varierar uppskrivningsfaktorn för

antalet polisrapporterade egendomsskadeolyckor mellan bilar med de

inblandade fordonens rörelseriktningar vid olyckstillfället. Faktorer som

fordonens hastigheter, kollisionsvinkel och påkörningsställe på fordonen

har därvid en avgörande betydelse för uppskrivningsfaktorns storlek.

Förhållandet huruvida parterna kommer överens eller inte i skuldfrågan

har också i många fall en avgörande betydelse för om olyckan skall

komma till polisens kännedom eller ej och sålunda också för uppskriv-

ningsfaktorns storlek.

Uppskrivningsj
faktor

l

      

learnas :2)
rorelse- __ ' ;
riktnlngar

4:2,

Figur. Uppskrivningsfaktorer för antal polisrapporterade egendoms-

skadeolyckor då olyckorna klassificerats efter de inblandade
bilarnas rörelseriktningar.

VTI MEDDELANDE 547



VI

Trafikskadade personer:

 

Följande figur visar totala antalet trafikskadade i olyckor mellan bilar

enligt polis, sjukvård och försäkringsbolag. Antalet försäkringsanmälda

skadade är här relevant att använda som statistikunderlag då det gäller

skadade i olyckor mellan bilar och mindre användbart då det gäller övriga

olyckstyper., Som exempel påhur värdena i figuren skall tolkas kan

följande nämnas. Antalet skadade biltrafikanter, vilka registrerats inom

sjukvården (S), uppgår till 161 + 81 + 62 + 68 = 372. Detta antal utgör

28 +- 14 + 11 + 12 : 65 % av totala antalet skadade.

ANTAL SKADADE I OLYCKOR MELLAN BlLAR

  
(enbspolisr.)  

  

  
TOTALT ANT. SKADADE

ENLIGT PQLIS 354 62%
_"- FORSBOL. 387 68%
-"- SJUKV. 372 65%

TOTALT 569 100%

Figur. Antal skadade biltrafikanter i olyckor mellan bilar enligt
polis (P), sjukvård (5) samt försäkringsbolag (F).
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* VII

De tre statistikkällorna ger här var och en information om ca 2/3 av det

totala antalet skadade i olyckor mellan bilar. Den gemensamma delen är

1/3 av totalantalet skadade och den unika delen, tillskottet, från respekti-

ve statistikkälla ca 10 %. "

Jämförelse "polis - sjukvård":

Följande figur visar för olika olyckstyper hur stor andel av det totala

sammanlagda antalet skadade enligt polis, sjukvård som är polisrapporte-

rade respektive sjukvårdsregistrerade. Den gemensamma andelen, andelen

både polisrapporterad och sjukvårdsregisterad skadad, är ca 50% av

totalantalet skadade då det gäller olyckstyperna med bilar inblandade.

Andelen enbart sjukvårdsregisterade skadade är 25-35 % då det gäller

dessa olyckstyper. För olyckstypen "cykel singel" är enligt resultatet

denna andel 96 %, vilket innebär att uppskrivningsfaktorn för antalet

polisrapporterade skadade i singelolyckor med cykel är ca 25. Den lägsta

uppskrivningsfaktorn 1,37 erhölls för olyckstypen kollisionsolyckor mellan

 

  

 

bilar.

Andel OLYCKSTYP: - Bil- Bil- 05k_ - Andel

olisr . . . . m'c/ ' cykl. Mç/mop fr;- _ Sjukvårdsrg

P md; Bil-bil BllSlHQEl mop fotg. inget oskfh: Cykel Singel 0 .

0/0
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"0/0
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O , :iii-:03335320Z-?I-Z-I-Z'Z-Z :IE1533233:3353515333353 3533331533333? :ca-32.:. :35:35:12 4.100
Antulskadgdezl+84 397 132 285 195 173 802
(511 polisr; SjUkVJ'Z)

enb.p0lisr. polisråoch enb.SJukv.r. pOllSP. SjUkVüFdSl'.
sjukvardsr.

Figur. Andel trafikskadade enligt polis respektive sjukvård.
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VIII

Tabell; Uppskrivningsfaktorer för antalet polisrapporterade trafik-

 

skadade.

Olyckstyp Uppskrivningsfaktor

Bil-bil 1,37

Bil singel 1,57

Bilmmc/moped 1,53

Bil-cykel/fotgängare 1,54

Mc/moped singel 4,06
Oskyddad trafikant - 4,55

oskyddad trafikant

Cykel singel 24,3

 

Skadans allvarlighetsgrad:

e För ett icke obetydligt antal skadade som uppsökt sjukvården finns
olyckan polisrapporterad men inte någon uppgift registrerad på rappor-
ten om personskada.

Främst är det lindrigt skadade som inte finns registrerade i dessa

polisrapporterade olyckor. Detta "bortfall" är störst för olyckstyperna

"bil-bil", "bil singel" och "bil-mc/mopedist".

Om polisen klassificerat de enligt sjukvården lindrigt skadade men enligt

polisen ej skadade som lindrigt skadade skulle detta innebära ökning av

antalet polisrapporterade lindrigt skadade med 35 % i olyckor mellan

bilar, med 30 % i singelolyckor med bilar, med 17 % i olyckor mellan bilar

och mc/mopedister, med 6 % i singelolyckor med mc eller moped och med

5 % i olyckor mellan bilar och cyklister/fotgängare.

o Polisrapporterade lindrigt skadade klassificerades procentuellt oftare

som svårt skadade av sjukvården än polisrapporterade svårt skadade
klassificerades som lindrigt skadade av sjukvården.

Något grovt kan sägas att omkring 30 % av de lindrigt skadade enligt

polisen klassificerades som svårt skadade av sjukvården. Cirka 10 % av de

svårt skadade enligt polisen klassificerades som lindrigt skadade av

sjukvården.
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l. BAKGRUND

Som grund för att beskriva trafiksäkerheten används information om

inträffade trafikolyckor och om trafikskadade personer. Vanligen används

information som baseras på de trafikolyckor och trafikskadade som

polisen rapporterar. Den bild som då erhålls av trafiksäkerhetssituationen

är dock inte rättvisande.

Alla trafikolyckor och trafikskadade kommer inte till polisens kännedom.

En del av olyckorna ligger förenklat uttryckt utanför polisens arbets-

område. En av polisens huvudsakliga uppgifter vid trafikolyckor är att

utreda ansvarsförhållandet, brott mot trafikregler etc. Olyckor som

polisen därför kommer i liten kontakt med är singelolyckor med oskyddade

trafikanter. Även bland de olyckor och skadade som polisen borde komma

i kontakt med är bortfallet betydande. Detta mörkertal varierar med

olika förhållanden vilket medför att vissa olyckstyper är relativt sett mer

kända för polisen än andra. Det finns en mängd sådana förhållanden av

betydelse för om olyckan eller skadan skall komma till polisens kännedom

eller ej.. Det allvarliga är att den bild som erhålls av trafiksäkerheten blir

skev om den enbart och oförbehållsamt skapas utifrån information från

polisrapporterade olyckor och skadade.

Det är därför angeläget att klarlägga de brister som vidlåder den statistik

som baseras på de polisrapporterade olyckorna och skadade - att belysa

mörkertalets storlek, den bristande representativiteten och för att göra

statistiken mer användbar söka kompensera för dessa brister. .

Föreliggande undersökning ägnas främst den information om antal olyckor

och skadade som erhålls via polisen. Dessa resultat ställs i relation till

den information som erhålls om antal försäkringsanmälda trafikolyckor

och trafikskadade och den information som erhålls om antal trafikskadade

som uppsökt sjukvården. Tillsammans ger dessa tre källor en ingående

beskrivning av den totala trafikolycks- och trafikskadesituationen.
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2. MÅLSÄTTNING

Syftet med föreliggande rapport är att jämföra antal trafikolyckor och

antal trafikskadade enligt polis, försäkringsbolag och sjukvård.

Speciellt är målsättningen att jämföra antalet polisrapporterade trafik-

olyckor och trafikskadade med antalet olyckor och skadade enligt försäk-

ringsbolag och sjukvård eftersom den information som erhålls via polis-

rapporterade olyckor och skadade traditionellt används som grund för att

beskriva trafiksäkerheten och som grund för beslut om trafiksäkerhets-

åtgärder.

I rapporten ägnas därför stort utrymme åt frågeställningar kring hur

många och hur stor andel av olyckorna och antalet skadade som polisen

har kännedom om och som rapporteras, i viken utsträckning överens-

stämmelse råder vad gäller information om olyckor/skadade enligt polisen.

och olyckor/skadade enligt försäkringsbolag och sjukvård. Rappor-terings-

gradens beroende av olika faktorer ägnas stort utrymme liksom uppskriv-

ningsfaktorn för polisrapporterade olyckor/skadade (hur många olyckor

eller skadade totalt som svarar mot en polisrapporterad olycka eller

polisrapporterad skadad).
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3. BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGSMATERIALET

Undersökningsmaterialet omfattar uppgifter om trafikolyckor och trafik-

skadade personer som polisrapporterats, försäkringsanmälts eller där den

skadade uppsökt sjukvården.

Materialet omfattar olyckor och skadade under ett år, 15 september 1983

- 14 september 1984, i Östergötlands län.

Uppgifter om de polisrapporterade olyckorna erhölls genom länspolis-

chefen som tillhandahöll de statistikblanketter polisen. fyllt i om de

trafikolyckor som kommit till polisens kännedom.

Uppgifter om försäkringsanmälda trafikolyckor erhölls från de större

försäkringsbolagen. Dessa var Allmänna Brand, Ansvar, Folksam, Skandia,

Trygg Hansa, Vegete, Volvia och Östgöta Brandstodsbolag. Dessa svarar

för cirka 90 % av samtliga trafikförsäkringsanmälningar i länet, vilket

innebär statistiskt sett 99 %-ig kännedom om de försäkringsanmälda

flerfordonsolyckorna. Detta under förutsättning att de inblandade parter-

na var och en gjort försäkringsanmälan och att samtliga dessa anmälning-

ar ingår i undersökningen.

Uppgifter om trafikskadade som uppsökte sjukvården erhölls från akut-

mottagningarna på samtliga lasarett i länet vilket innebär akutmottag-

ningarna på regionsjukhuset i Linköping, centrallasarettet i Norrköping

och lasaretten i Finspång och Motala. Dessutom erhölls uppgifter om

antalet trafikskadade som uppsökt vårdcentralen i Mjölby, som är den

största vårdcentralen inom länet. För att nå hög svarsprocent och god

kvalitet på svaren anställdes speciell personal, bekostat av projektet, som

registrerade trafikskadade vid akutmottagningar och inhämtade efterfrå-

gade uppgifter.

VTI MEDDELANDE 547



4. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

l resultatredovisningen görs redovisning med avseende på

0 Trafikolyckor med enbart egendomsskada (egendomsskadeolyckor)

o Trafikskadade personer.

 

4.1 Egendomsskadeolyckor

Totalt inträffade under den studerade perioden cirka 5000 försäkrings-

 

anmälda trafikolyckor med enbart egendomsskada och 1500 polisrapporte-

 

rade trafikolyckor med enbart egendomsskada.

Cirka en tredjedel av de försäkringsanmälda olyckorna inträffade i

samband med parkering eller vid backningsmanöver. Enbart ett mindre

antal sådana olyckor' var polisrapporterade. Denna olyckskategori liksom]

olyckskategorin "övrigt", vilken omfattar trafikolyckor av udda karaktär,

har inte varit föremål för någon speciell analys i denna undersökning.

Av resultatet i figur 1 framgår att de försäkringsanmälda egendomsskade-

öolyckorna mellan bilar var cirka 3 ggr fler än de polisrapporterade egen-

domsskadeolyckorna mellan bilar. De försäkringsanmälda singelolyckorna

med bil var enbart något fler än de polisrapporterade dito. Det förhållan-

devis ringa antalet försäkringsanmälda singelolyckorna med bilar beror på

att fordonsskadan i denna typ av olyckor regleras via vagnskadeförsäk-

ringen som inte är obligatorisk och som huvudsakligen tecknas för nya

bilar. Vid flerfordonsolyckor sker skaderegleringen som regel via den

obligatoriska trafikförsäkringen.

'Av figur 1 framgår också att antalet polisrapporterade olyckor med vilt

var betydligt större (nästan 10 gånger större) än de försäkringsanmälda

olyckorna med vilt. Detta är en effekt av skyldigheten att kontakta polis

vid denna typ av olyckor, men också av att även här fordonsskadorna som

regel regleras via vagnskadeförsäkringen ochinte via trafikförsäkringen.

Dessutom ä? andelen rådjur/hjortolyckor av viltolyckorna stor här (ca

90 %) och andelen älgolyckor liten vilket bidrar till att begränsa fordons-

skadorna och nödvändigheten att försäkringsanmäla. Totalt sett utgör
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enligt resultatet de polisrapporterade viltolyckcrna ca en tredjedel av det

totala antalet polisrapporterade egendomsskadeolyckor;

EG ENDOMSSKADEOLYCKOR MED BlLAR INBLANDADE

MELLAN BILAR
7

1:1 ENB. POLISRAPP.

-n- FÖRSANM. ,

BÅDE POLISR. OCH FÖRSANM.    166 '
81%

7

  

 

A
:9

(

  
   

 

.

7 4 4

_. 3

ah'
,

T ;3

.
i

1
.
'

w
_

  
SINGEL V'

287 86% 370 43

48b 53 i ' Way)
89%

14% 1% 1% 55% SUMMA:

 

  

 

ANT. OLYCKORi 640 2070 335 418 462 96 1437 2584

AND. -"- 45% 80% 23% 16% 32% 4% 100% 100%

ANT. -H - TOT: 2307 705 5 505 3517

AND. -n- -N- 66% 20% 14% 100%

Figur 1. Antal försäkringsanmälda resp polisrapporterade egendoms-

skadeolyckor i Östergötlands län under 12 månader 1983/84.
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4.1.1 Polisrapporterade olyckor, försäkringsanmälda olyckor - vad är

 

gemensamt, vad är unikt?

 

4.l.l.l Olyckor mellan bilar

Av de 2307 egendomsskadeolyckor som inträffade mellan bilar rapportera-

des 18 % av såväl polis som försäkringsbolag. Endast 10 % var enbart

polisrapporterade och 72% enbart försäkringsanmälda. Det vill säga

enligt resultatet rapporterade polisen 28 % av de 2307_ olyckorna och

försäkringsbolagen 90 % av detta antal olyckor. Som framgår av figur 2 är

nämnda andelar relativt konstanta även vid uppdelning på olyckstyp -

upphinnandeolyckstypen undantagen. Upphinnandeolyckorna är ofta

lindriga till den materiella konsekvensen och leder relativt sällan till

personskada, vilket medför att det sällan finns anledning att tillkalla

polis. Enligt resultatet hade polisen kännedom om 1,3 % av upphinnande-

olyckorna och försäkringsbolagen kännedom om 95 % av upphinnande-

olyckorna. Som resultatet visar är andelen .omkörningsolyckor som enbart

polisrapporterats stor jämfört med de fyra övriga olyckstyperna. Många

av omkörningsolyckorna, som enbart polisrapporterats, inträffade på ge-

nomfartslederna i länet. Med stor sannolikhet har försäkringstagarna

varit bosatta utanför länet och av den anledningen inte kommit med i

undersökningen. Detta förhållande gäller också i viss utsträckning mötes-

olyckor, å andra sidan inträffade många mötesolyckor på smala, ej

speciellt trafikerade vägar, ofta enskilda vägar. Denna typ av olyckor

kommer sällan till polisens kännedom och blir därför enbart försäkrings-

anmälda,

Den bild av olyckssituationen som erhålls utifrån polisrapporterade olyck-

or då det gäller olyckor mellan bilar visar att särskilt olyckor vid korsande

kurser samt vid avsväng är frekventa. Även bland de försäkringsanmälda

olyckorna mellan bilar är antalet korsandekursolyckor samt avsvängs-

olyckor stort relativt övriga olyckstyper, men därtill kommer det stora-

antalet försäkringsanmälda upphinnandeolyckor som enligt resultatet är i

nivå med antalet försäkringsanmälda korsandekursolyckor och betydligt

större än antalet polisrapporterade Upphinnandeolyckor.
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4.1.1.2 Singelolyckor med bilar

Av de totalt 705 singelolyckorna med bil, som resulterat i enbart

egendomsskada, rapporterades 70 % av såväl polis som försäkringsbolag.

4-0 % rapporterades enbart av polisen och 47 % totalt av polisen - 52 %

rapporterades av enbart för°säkringsbolagen och 59 % totalt av försäk-

ringsbolagen.

I en stor andel av singelolyckorna uppstod utöver skador på inblandade

fordon även annan materiell skada. I ca en tredjedel av singelolyckorna

påkördes och skadades fast föremål som trafikskylt, ljussignal, lyktstolpe,

elskåp eller stängsel. Ersättning för sådan skadaregleras via trafikförsäk-

ringen, som är obligatorisk medan vagnskadeförsäkringen, som är frivillig

används för att ersätta skador på det egna fordonet i enfordonsolyckor. I

många singelolyckor där fast föremål blivit skadat avviker bilföraren utan

att göra anmälan till försäkringsbolag eller polis. Icke sällan gör den

skadedrabbade parten (ex vis gatukontor, vägverket) polisanmälan och

erhåller ersättning via trafikförsäkringsföreningen. Det innebär att

polisen känner till många singelolyckor, enligt resultatet 65 % av de polis-

eller försäkringsanmäldaolyckorna, där fast föremål typ vägskylt, lykt-

stolpe blivit skadat. I övriga singelolyckor där fast föremål inte blivit

skadat känner enligt resultatet polisen till ca 35 % av totalantalet.
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EGENDOMSSKADEOLYCKOR, BIL SINGEL

övrech
SINGELOLYCKOR

  

7/

I:) ENB. POLISRAPP.

-u- FÖRSANM.
lá BÅDE POLISR.

FAST: FÖREMÃL 286 OCH FÖRSANM.
PAKORT 94%

  

  

  

   

132 //I
81% 84

       

 

10%' 6%, SUMMA3

ANTOLYCKORWÖZ 114 173 304 335 418

AND. -H- 48% 27% 52% 73% 100% 100%

ANT -u- TOTIZÅÖ I 459 705

AND. -"- "'""'35°/o 65% 100%

Figur 3. Andel försäkringsanmälda resp polisrapporterade singelolycg-

or med bilar (egendomsskadeolyckor) i Östergötlands lan
under 12 månader 1983/84.
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4. l. 1.3 Viltolyckor

Av de 505 egendomsskadeolyckorna mellan bil och vilt (älg, rådjur eller

hjort) rapporterades 10 0/0 av både polis och försäkringsbolag. 8l 0/o

rapporterades ångar: av polisen och 91 96 rapporterades totalt av polisen.

8 % rapporterades gapar: av försäkringsbolagen och 19 % rapporterades

totalt av försäkringsbolagen. Som framgår av figur LI- erhölls ungefär

samma andelar polis- eller försäkringsanmälda olyckor då uppdelning

gjordes påkategorierna älg och rådjur/hjort. 19 0/0 av olyckorna var

älgolyckor, resterande 81 % var viltolyckor med rådjur/hjort.

EGENDOMSSKADEOLYCKOR MELLAN BILAR OCH VILT

 

 

RÅDJUR/HJORT

E ENBPOLISRAPP.

i -u-l FÖRSANM.
D BÅDE _POLISR_ _ a ..

OCH FORSANM. 336

' 89%

ÄLG
31

  

   
13% 1+8% SUMMA:

ANT.0LYCK0RI 84. 23 378 73 462 96

AND. -H- 18% 24% 82% 76% 100% 100%

ANT. -u- TOTI 96 . 1.09 505

AND. -W -"-° 19% 81% 100%

Figur 4. Antal försäkringsanmälda resp polisrapporterade egendom-
skadeolyckor mellan bilar och vilt i Östergötlands län under
12 månader 1983/84.
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4.1.2 Uppskrivningsfaktorer för antalet polisrapporterade egendom-s-

 

skadeolyckor

 

Uppskrivningsfaktorn (U) anger hur många olyckor totalt (polisrapportera-

de och/eller försäkringsanmälda) som svarar mot en polisrapporterad

olycka. Om det exempelvis finns 50 polisrapporterade olyckor och totalt

100 olyckor blir uppskrivningsfaktorn 2.

Polis- eller försäkringsanmälda egendomsskadeolyckor
= Polisrapporterade egendomsskadeolyckor

4.1.2.1 Olyckor mellan bilar

Följande uppskrivningsfaktorer för egendomsskadeolyckor mellan bilar

erhölls - se tabell 1.

Enligt resultatet är uppskrivningsfaktorn ungefär 'lika stor för de 4

olyckstyperna avsvängs-, korsande kurs-, mötes-.och omkörningsolyckor

dels totalt sett men också då det gäller uppdelning på tätort/ej tätort.

Uppskrivningsfaktorn för olyckor är enligt resultatet högre jämfört med

övriga olyckstyper speciellt i tätortsmiljö där polisen enligt reSultatet

känner till en upphinnandeolycka av nio jämfört med en olycka av tre eller

fyra då det gäller de tre övriga olyckstyperna i tätort.

Tabell 1. - Uppskrivningsfaktorer för egendomsskadeolyckor' mellan bilar

(baserat på försäkringsanmälda olyckor samt polisrapportera-
de olyckor). Indelning pâ olyckstyp och tätort/ej tätort.

   

Avsväng Korsande Möte Om- Upphin- Totalt
kurser körning nande

*Tätort 3,6 2,9 4,2 2,5 8,8 4,9

*'*Ej 2,6 3,0 2,4, 2,3 3,9 2,8
tätort

 

Totalt 3,4 2,9 3,1 2,4 7,5 3,6

 

*' Kommunala och statskommunala vägnätet

** Statliga och enskilda vägnätet
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4.1.2.2 Singelolyckor med bil samt olyckor mellan bil och vilt

Som framgår av resultatet i tabell 2 är uppskrivningsfaktorn för polis-o

rapporterade singelolyckor med bil. 2,1 vilket är lägre än vad som erhölls

för polisrapporterade flerfordonsolyckor mellan bilar. För singelolycks-

typen "kollision med fast föremål" är enligt resultatet uppskrivnings»

faktorn endast 1,5.

Eftersom endast en del av de bilar som är inblandade i singelolyckor är

vagnskadeförsäkrade, i huvudsak yngre bilar, blir antalet försäkrings-

anmälda singelolyckor underskattat relativt antalet försäkringsanmälda

flerfordonsolyckor eftersom ju dessa fordonsskador regleras via den

obligatoriska trafikförsäkringen. För att göra dessa två olyckstyper jäm-

förbara sätts andelen vagnskadeförsäkringar blånd fordon i singelolyckor

lika med andelen vagnskadeförsäkringar bland fordon i flerfordonsolyckor.

Denna korrigering ger som framgår avytabell 2 större uppskrivningsfaktor.

Uppskrivningsfaktorn för singelolycka då fast föremål påkörs typ lykt-

stolpe etc ändras inte efter korrigeringen - andelen vagnskadeförsäkrade

fordon är enligt resultatet lika stor i denna .i typ av olyckor som i

flerfordonsolyckor mellan bilar. Däremot ändras uppskrivningsfaktorn för

gruppen "övriga singelolyckor" som efter korrigeringen blir nästan dubbelt

så stor (Ani-5,0) och även något större än uppskrivningsfaktorn för

flerfordonsolyckor mellan bilar (3,6).

Tabell 2-. Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade singelolyckor (e

gendomsskadeolyckor) med bilar (korrigerade och ej korri-
gerade värden).

 

Kollision med Övrigt Totalt
fast föremål

 

Ei korrig. 1,5 i 2,6 2,1
uppskriv-
ningsfaktor

Korrig* 1,6 4,5-5,0 3,5-4,0
uppskriv-
ningsfaktor

 

* Korrigeringen baseras på antagande om samma andel vagn-
skadeförsäkringar i singelolyckor och i flerfordonsolyckor.
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Enligt resultatet i tabell 3 är uppskrivningsfaktorn för egendomsskade-

olyckor med vilt (kövvilt) endast något större än ett. Detta värde är något

underskattat pga att även i denna olyckstyp som regel endast de vagn-

skadeförsäkrade fordonen försäkringsanmälts. Underskattningen är dock

betydligt mindre än för singelolyckor med bilar.

Tabell 3. Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade egendomsskade-
olyckor mellan bil och vilt°

 

Kollision med:

 

Rådjur Älg Totalt
hjort

Uppskriv- 1,1. 1,1 1,1
ningsfaktor

 

.4.1.2.3 Uppskrivningsfaktorer för olycksundertyper

Figur 5 visar erhållna uppskrivningsfaktorer för de mest förekommande

undertyperna till respektive flerfordonsolyckstyp.

Som resultatet visar varierar uppskrivningsfaktorn betydligt mellan under-

typerna inom en olyckstyp. För exempelvis olyckstyperna korsande -

kurser och avsvängsolyckor varierar uppskrivningsfaktorn för undertyper-

na mellan 2 och 10.

Påkörning bakifrån då framförvarande bil kör rakt fram eller svänger åt

höger ger enligt resultatet uppskrivningsfaktorn lO dvs polisen har rappor-

terat lO % av dessa olyckor. Samma typ av olycka men med vänster-

svängande framförvarande fordon ger uppskrivningsfaktorn 6. Polisen har

här rapporterat drygt 15 % av dessa olyckor.

Korsandekursolyckor (olyckor mellan fordon som färdas in i korsningen

från olika anslutande gator) med båda parter svängande ger enligt

resultatet uppskrivningsfaktorn 8. I dessa olyckor är pga att båda parter

svänger hastigheten ofta låg och krockvinkeln "gynnsam" vilket bidrar till
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att olyckans konsekvens ofta blir lindrig. I korsandekursolyckor med en

svängande part varierar uppskrivningsfaktorn mellan drygt 3 och drygt 5. I

denna typ av olyckor är hastigheten vid kollisionen ofta högre pga att ett

fordon inte svänger och därtill är krockvinkeln "mindre gynnsam" än i

samma typ av olyckor där båda fordonen svänger. Ickeologiskt är

uppskrivningsfaktorn för korsandekursolyckor större (olyckan ofta lindri-

gare) då båda parter har för avsikt att köra åt samma håll jämfört med då

de har för avsikt att köra åt motsatt håll. I korsandekursolyckor med inga

svängande fordon är uppskrivningsfaktorn enligt resultatet så låg som ca 2

dvs polisen har rapporterat varannan sådan olycka.

Även då det gäller vissa typer av avsvängsolyckor är uppskrivningsfaktorn

enligt resultatet så lågsom ca 2 nämligen i de olyckor där fordonen har

motriktade'kurser och i de olyckor där ett fordon svänger och påkörs i

sidan av bakomvarande fordon. Även i dessa olyckstyper är krockhastig-

heten ofta hög ochkrockvinkeln ogynnsam samt i den senareolyckstypen

därtill ofta skuldfrågan oklar.

Uppskrivningsfaktorn för mötesolyckor är enligt resultatet 3,4, vilket kan

tyckas högt. Många av mötesolyckorna är lindriga till den materiella

konsekvensen av den anledningen att fordonen enbart har touchat

varandra, skrapat i varandras sidor.
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Uppskrivnings-
faktor

         

_,_,, -J 4- - - - <- -_, *1 r ä .r
Bilornos :9
rörelse- :IW
rukfnungor I

_52,

Figur 5. Uppskrivnlngsfaktorer för antal pollsrapporterade egendoms-

skadeolyckor då olyckorna klassificerats efter de inblandade
bilarnas rörelseriktningar.
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4.1.2,4 Uppskrivningsfaktor och hastighetsgräns

Tabell 4 visar erhållna uppskrivningsfaktorer vid olika*skyltade hastig»

hetsgränser :för antal polisrapporterade egendomsskadeolyckor klassifice-ø

rade efter de inblandade bilarnas rörelseriktningar . Materialet är dock så

litet att endast en starkt begränsad studie kan göras. »Som framgår av

resultatet avtar uppskrivningsfaktorn med ökad hastighetsgräns. Speciellt

gäller detta de typer av olyckor där bilarna före olyckans uppkomst"

färdats åt samma häll på vägen. Minskad uppskrivningsfaktor med högre

hastighetsgräns erhölls också för kategorin "korsandekursolyckor utan

svängande fordon".

  

Tabell 4. Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade egendomsskade-
olyckor med hänsyn till skyltad hastighetsgräns och de inblan-

dade bilarnas rörelseriktningar.

Rörelseriktning Hastighetsgräns

50 km/h 70 km/h

'-*1 2,4 2,0

_...4'] _bl-v 4-» 3,9 4,0

- 4- 3,4 3,3

50 km/h , 70/90 km/h

_23 - l 2,3 1,5

50 km/h 70 km/h 90 km/h

- -J 7,5 7,0 3,0

50 km/h 70 km/h 90/110 km/h

--> m' 10,1 \ 5,2 2,4

...f-:w 2,6 1,9 1,8
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4.1.2.5 Uppskrivningsfaktor och väglag

Uppskrivningsfaktorn för polisrapporterade egendomsskadeolyckor mellan

bilar är enligt resultatet något högre vid is/snöväglag (4,1) jämfört med

då is/snöväglag ej råder (3,5).

Sett till olyckstyp visar resultatet 1,5 gånger större uppskrivningsfaktor

vid is/snöväglag jämfört med vid ej is/snöväglag (eller 1,3 gånger större

faktor jämfört med totalen) då olyckstypen är upphinnandeolycka, korsan-

dekursolycka eller mötesolycka. Vad gäller olyckstyperna avsvängsolycka

och omkörningsolycka visar inte resultatet något skillnad i uppskrivnings-

faktor m h t uppdelningen på väglag.

Uppskrivningsfaktorn för singelolyckor med bilar (egendomsskadeolyckor)

är enligt resultatet 5,3 (korrigerat värde) då is/snöväglag råder, polisen

har i detta fall rapporterat knappt 20 % av olyckorna. Då is/snöväglag ej

råder är enligt resultatet uppskrivningsfaktorn 2,4 (korrigerat värde) dvs

polisen har rapporterat 40 % av singelolyckorna.

4.2 Kommentarer till polisens kännedom om antalet trafikolyckor

o Olyckans konsekvens

Dödsolyckor kommer som regel alltid till polisens kännedom och rapporte-

ras därför med mycket få undantag. Ett tänkbart sådant undantag kan

inträffa om en person avlider till följd av olyckan en tid efter denna

(enligt gällande definition på dödsolycka inom 30 dagar efter olyckstill-

fället) utan att polisen får kännedom om detta. Detta förhållande kan

betraktas som mycket sällsynt bl a av detskälet att polisen har skyldighet

att "följa upp" skadan om den rapporterats som svår.

Ju allvarligare personskada desto större sannolikhet att olyckan kommer

till polisens kännedom. Tillkallas ambulans erhåller också polisen uppgift

om att trafikolycka inträffat. I avsnitt 4.3 beskrivs mer ingående i vilken

utsträckning polisen har kännedom om antalet trafikskadade.
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Även i olyckor utan personskada spelar olyckans konsekvens en betydande

roll för huruvida den skall komma till polisens kännedom eller ej. Sker

skada på annan egendom vägskyl-t, ljussignal, staket etc innebär detta

ökad sannolikhet för att olyckan skall komma till polisens kännedom.

Dessa olyckor försäkringsanmäls sannolikt också i högre utsträckning än

då skada på annan egendom inte föreligger.

Är den materiella skadan av den omfattning att bärgning av inblandade

fordon måste ske innebär detta betydligt ökad sannolikhet att olyckan

kommer till polisens kännedom. (I viss utsträckning är det dock polisen

själv som tillkallar bärgningshjälp).

Enligt resultatet har polisen kännedom om 60 % av de egendomsskade-

olyckor' mellan bilar till vilka bärgningsbil tillkallats. Antalet olyckor i

den resterande gruppen, då bärgningsbil inte tillkallats, har polisen enligt

resultatet knappt 20%-ig kännedom om. Totalt har polisen enligt resulta-

tet kännedom om 25 0/0 av de försäkringsanmälda egendomsskadeolyckorna

mellan bilar.

I 5 0/0 av de försäkringsanmälda upphinnandeolyckorna (- - , den olycks-

typ som polisen rapporterar andelsmässigt minst) har bärgningsbil till-

kallats medan bärgningsbil tillkallas i 25 % av de försäkringsanmälda

korsandekursolyckorna och avsvängsolyckorna av typen och ->4_-de

två., olyckstyper som enligt resultatet polisen rapporterar andelsmässigt

mest.

Med uppdelning på högtrafikerad och lågtrafikerad väg/gata i tätort visar

resultatet att olyckorna tillhörande de två undertyperna till korsandekurs-

olyckor samt avsvängsolyckor (_*T ,->{_) kommit till polisens känne-

dom i 40 % av fallen på högtrafikerad gata (genomfartsleder, mer

trafikerade lokalgator etc) och i ca 15 % av fallen på lågtrafikerad gata -

en effekt av bl a olyckans konsekvens för den övriga trafikens framkom-

lighet. I de fall bärgning ej angivits har polisen enligt resultatet fått

kännedom om 30 % av dessa olyckor på högtrafikerad gata och 10 % på

lågtrafikerad gata. Då bärgning ägt rum var den polisrapporterade andelen

70 % på högtrafikerade gator.
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o Ansvarsförhållandet

Kan inte parterna göra upp, komma överens i skuldfrågan innebär detta

skäl att tillkalla polis. Förekommer smitning eller alkoholpåverkan

innebär detta ytterligare skäl att kalla på polis.

Enligt resultatet har polis tillkallats i nästan 50 % av de försäkrings-

anmälda egendomsskadeolyckorna mellan bilar då inblandade parter inte

kommit överens i skuldfrågan, medan motsvarande andel var 15 % då

parterna kommit överens i'skuldfrågan. Då hänsyn tas till huruvida

bärgningsingripande skett eller ej erhålles följande andelar polisrapporte-

rade försäkringsanmälda egendomsskadeolyckor mellan bilar: 10% då

parterna är överens och bärgning inte skett (denna siffra är något för stor-

då det inte alltid framgår entydigt om bärgning skett), 40 % då parterna

inte är överens och bärgning inte skett.

Enligt resultatet har parterna inte kommit överens i skuldfrågan i knappt

5 % av de inträffade försäkringsanmälda upphinnandeolyckorna, - _- .

Motsvarande andel då det gäller de två undertyperna - T samt - 4_

av korsandekursolyckor och avsvängsolyckor var nästan 25 %. För de två

avsvängsolyckstyperna j , :31, vars antal enligt resultatet polisen

har relativt sett stor kännedom om var den erhållna andelen olyckor där

parterna inte kommit överens drygt 40 %. I dessa två olyckstyper var den

erhållna andelen olyckor med bärgningsingripande l5 °/o, vilket var lägre

än motsvarande andel bägningsingripanden (25 %) vad gällde de två

undertyperna av korsandekursolyckor och avsvängsolyckor.

o Kontakt med polis

Möjligheterna att komma i kontakt med polis påverkar givetvis också

polisens kännedom om antalet olyckor. Av den anledningen borde

exempelvis polisens kännedom om antalet olyckor relativt sett vara större

i tätort än på landsbygd. Detta förhållande framgår dock inte renodlat av

de resultat som framtagits här beroende på den olikhet som råder mellan

tätort och ej tätort i fråga om andra faktorer som gör att polisen får

kännedom om en trafikolycka
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4.3 Trafikskadade personer

 

Skadade enligt polisen respektive sjukvården indelas efter skadans allvar»

lighetsgrad i:

0 lindrigt skadad

o svårt skadad

0 dödligt skadad

Svår skada medför enligt definitionen att den skadade läggs in på sjukhus

för vård, medan lindrig skada ej kräver detta.

I försäkringsanmälan frågas dels allmänt ?om personskada inträffat i

samband med olyckan dels mer detaljerat om skada som det egna

'fordonets förare eller passagerare fått. Det är dock i regel inte möjligt

att utifrån dessa uppgifter klassificera skadan som lindrig eller svår enligt

definitionen ovan.

I figur 6 redovisas antalet skadade enligt de tre källorna fördelat på de

mest förekommande olyckstyperna. Antalet skadade enligt försäkrings-

anmälan är något osäkert då det av anmälan inte alltid framgår hur många

personer som skadats utan endast att personskada uppstått. Antalets

storleksordning kan dock antas vara korrekt.

Av figur 6 framgår att polisen och även försäkringsbolagen främst

redovisarskadade i olyckor i vilka bilar varit inblandade (bil'singel, bil-bil

och bil-oskyddad trafikant). Ungefär samma antal skadade i dessa

olyckstyper har också redovisats av sjukvården. Sjukvården redovisar

därtill en mängd skadade i singelolyckor med oskyddade trafikanter -

fotgängare som snubblat eller halkat, cyklister som skadats genom om-

kullkörning etc. Singelolyckor med fotgängare polisrapporteras överhuvud-

taget ej. Singelolyckor med cykel eller moped polisrapporteras endast i

undantagsfall.
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. CYKEL FOTG.
ANTAL SINGEL SINGEL
SKA/[ÅJADE I: POLISR. SKADADE 31+ 0

- SJUKV. REG. SKADADE 790 cu1100

00" i FÖRSANM. SKADADE 0 0

300'-

200--

100--

' V. /, . . I
BIL-BIL BIL SINGEL BIL-MC/MOP. BIL-C/FOTG. MC/MOP. OSK.TR.-OSK.TR.

I SINGEL

Figur 6. Antal skadade i vägtrafikolyckor i Östergötlands län under 12
månader 1983/84l enligt polis, försäkringsbolag resp sjukvård.

Följande tabell visar antal klassificeringskombinationer vad gäller skadade

som de tre statistikkällorna ger upphov till. Skadade enligt polis eller

sjukvård delas in i de 4 klasserna: lindrigt skadad, svårt skadad, dödligt

skadad och skada ej registrerad. Vad gäller polisens klassificering av

skadade finns också en femte klass vilken utgörs av polisrapporterad

olycka utan polisrapporterad personskada men där personskada registre-

rats av sjukvård eller försäkringsbolag. Siffrorna' inom parentes anger

skadade enligt försäkringsbolagen. Dessa siffror utgör skattningar.
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(N) = Ant. förs. anmälda skadade.

Tabell 5. Skadade personer i olyckor mellan bilar enligt polis, sjukvård
resp försäkringsbolag. Indelning efter skadans allvarlighets-
grad 1 lindrig skada (L), svår skada (5) samt dödlig skada (D).

SJUKVÅRD

L 5 D Ej reg Totalt
Olycka reg. ej

personskada 4705) 8(5) - 23(23) 78(63)

L 133(97) 4801) - lOl(66) 282(l94)

POLIS 5 6(2) 49(29) - lO(7) 65(38)

D 0 - 1 5(2) 1 7(2)

Ej reg 62(25) l3(3) - 62(62) 137(90)

Totalt 248(l59) ll9(68) 5(2) l97(158) 569087)

 

4.3.1 Trafikskadade enligt polis - sjukvård - försäkringsbolag _

 

Figurerna 7-»10 visar antalet skadade enligt polis, sjukvård respektive

försäkringsbolag. Figurerna ger följande basinformation:

0 Hur många skadade som har registrerats hos både polis, sjukvård och

försäkringsbolag. (PFS).

0 Hur många skadade som registrerats hos två av detre källorna - polis

och sjukvård (PS), polis och försäkringsbolag (PF) samt sjukvård och

försäkringsbolag (FS).

0 Hur många skadade som enbart registrerats hos en av de tre källorna:

polis (P), sjukvård (5) samt försäkringsbolag (F).
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4.3.l.l Skadade l olyckor mellan bilar

ANTAL SKADADE I OLYCKOR MELLAN BILAR

   
TOTALT ANT. SKADADE

ENLIGT Ppus 351. 62%
-H- FORSBOL. 387 68%
-n- SJUKV. 372 65%

TOTALT 569 100%

Figur 7. Antal skadade blltrafikanter i olyckor mellan bilar enligt
polls (P), sjukvård (5), samt försäkringsbolag (F) under 12
månader 1983/84 i Östergötlands län.
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Polis - sjukvård - försäkringsbolag (totalt 569 skadade):

0 De tre statistikkällorna gav var och en'information om cirka 2/3 av det

totala antalet skadade - polisen 62 %, sjukvården 65 % och försäk-

ringsbolagen 68 %.

0 Det unika bidraget från de tre statistikkällorna till det totala antalet

registrerade skadade var omkring 10 % - polisen 7 %, sjukvården ll % och

försäkringsbolagen 15 %.

Det vill säga det procentuella bidraget från två av de tre statistikkällorna

till det totala antalet skadade var omkring 90 %, sjukvård eller försäk-

ringsbolag 93 %, polis eller försäkringsbolag 89 0/0, polis eller sjukvård

85 %. '

0 Det gemensamma bidraget, registrering av skada hos både polis,

sjukvård och försäkringsbolag, var omkring 1/3 av det totala antalet

skadade. '

Polis - sjukvård (totalt 484 skadade).

0 De två statistikkällorna gav var och en .skadeinformation om 3/4 av det

totala antalet skadade (484 st) - polisen 73 °/o, sjukvården 77 0/0. Det unika

bidraget från respektive polis och sjukvård var således 25 %.

0 Av det totala enligt sjukvården registrerade antalet skadade (372 st)

skaderegistrerade polisen 65 % eller ca 2/3.

Om man till antalet skadade enligt sjukvården (372 st) även fogar antal

skadade enligt försäkringsbolagen - skadade som till stor del (40 O/o) inte

uppsökt akutsjukvården pga bla skadans lindriga art - skaderegistrerade

polisen 59 % dvs nästan 2/3 av även detta antal skadade (530 st).

0- Polisen registrerade 112 stycken skadade (1/4 av totalantalet skadade

enligt polis eller sjukvård) för vilka det ej fanns sjukvårdsinformation

(information från akutmottagningarna). För en av dessa var skadan

dödlig. För 10 av de skadade var skadan enligt polisen svår. Merparten av

dessa svårt skadade var hemmahörande utanför Östergötlands län och
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uppsökte därför sjukvården, med stor sannolikhet akutsjukvården, i det

egna länet. De 101 resterande var lindrigt skadade enligt polisen.

Flertalet av dessa var också hemmahörande utanför Östergötlands län och

uppsökte troligen också sjukvården i det egna länet. Av de totalt 112

skadade fanns 73 registrerade som skadade hos försäkringsbolagen.

Gruppen skadade enligt polisen men ej enligt sjukvården är således här

kraftigt överskattad i storlek.

4.3.1.2 Skadade i singelolyckor med bilar

ANTAL SKADADE lSlNGELOLYCKOR MED BlLAR

' Po F

9 .22. F
(enb.förs.c1nm.)

o'

o*\

F08

'23
60/0 . '

(enb. polisr)

       

  

 

  

 

   

   

  

    
  

 

S
(enhsiukvreg-l TOTALT ANT. SKADADE

121 ENLIGT Ppus 253 61%
o -u- FORSBOL. 98 24%

29 /° -u- SJUKV. 338 82%

  

TOTALT [+14 100 %

Figur 8._ Antal skadade biltrafikanter i singelolyckor enligt polis (P),
sjukvård (5), samt försäkringsbolag (F) under 12 månader
1983/84 i Östergötlands län.
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Polis - sjukvård - försäkringsbolag (totalt 414 skadade):

o Polisen registrerade skada i 61 0/G av det totala antalet skadade (414 st),

vilket var nästan samma procentandel som erhölls för flerfordonsolyckor,

62 %. Motsvarande andelar sjukvårdsregistrerade och försäkringsanmälda

skadade var 82 % respektive 24 %. Den lilla andelen försäkringsanmälda

singelolyckor är en följd av att kostnaderna vid singelolyckor normalt

regleras via vagnskadeförsäkringen, som tecknas endast av en del av

bilägarna.

Polis - sjukvård (totalt 397 skadade):

0 Polisen registrerade skada i 64 % av totala antalet skadade (397 st);

Sjukvården skaderegistrerade 85 % av det totala antalet skadade. Det vill

säga det unika bidraget ,från sjukvården var 36% medan det unika

bidraget från polisen var 15 0/0 av det totala antalet skadade.

0 'Av det totala antalet skaderegistrerade enligt sjukvården (338 st)

skaderegistrerade polisen 57 % (194 st). Om man tillfogar också skadade

enligt försäkringsbolagen, vilket innebär tillskott av skadade med lättare

skador blir andelen skaderegistrerade enligt polisen 56 %.

o 59 personer (15 % av detotalt 397 skadade enligt polis eller sjukvård)

registrerades som skadade av polisen men ej av sjukvården. Två av dessa

skadades dödligt, 4 skadades svårt och övriga 53 skadades lindrigt enligt

polisen. Denna grupp "skadade enligt polis men ej enligt sjukvården" är

också då det gäller singelolyckor sannolikt kraftigt överskattad i storlek

av det skälet att många av de skadade ej varit hemmahörande i Östergöt-

lands län och därför uppsökt sjukvården utanför länet.

VTI MEDDELANDE 547



27

4.3.1.3 Skadade i olyckor mellan bilar och mc/mopedister

ANTAL SKADADE IOLYCKOR MELLAN
BILAR OCH MC/MOPEDISTER

  
F

(enbförsonm.)
P
   

  TOTALT ANT. SKADADE

ENLlGT PQLIS 86 59%
-N- FORSBOL. 72 50%

-N- SJUKV. 118 81%
TOTALT 145 100%

.5
(enb.5jukv. reg.)

31
1 °/o

     

   
Figur 9. Antal skadade mc/mopedister i kollisioner med bilar enligt

polis (P), sjukvård (S) samt försäkringsbolag (F) under 12
månader 1983/81»L i Ostergötlands län.

Polis « sjukvård - försäkringsbolag (totalt 145 skadade):

o Polisen skaderegistrerade 59 %\(86 st), sjukvården 81 % (118 st) och

försäkringsbolagen 50 % (72 st) av det totala antalet skadade (145 st).

0 Det unika bidraget var från polisen 5 %, sjukvården 21 %_ och från

försäkringsbolagen 9 0/0.
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0 Det gemensamma bidraget (polis, sjukvård och försäkringsbolag) från de

tre statistikkällorna var 26 % dvs nästan lika stort som motsvarande andel

för skadade i olyckor mellan bilar (28 %).

Polis - sjukvård (totalt 132 skadade):

0 Polisen skaderegistrerade 65 % av det totala antalet skadade (132 st),

sjukvården 89 %. Det unika bidraget från sjukvården utgjorde 35 % och

från polisen 11 %. Den gemensamma andelen (polis och sjukvård)utgjorde

54 %.

0 Av det totala antalet skadade enligt sjukvården (118 st) har polisen

skaderegistrerat 61 % (72 st)° Om man tillfogar skadade enligt försäk-

ringsbolagen, ett tillskott av främst lättare skadade, blir andelen skade-

registrerade enligt polisen 57 %.

0 14 personer (11 % av de totalt 132 skadade) registrerades som skadade

av polisen men ej av sjukvården. En skadades dödligt, en skadades svårt.

De övriga 12 skadades lindrigt enligt polisen. '
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4.3.1.4 Skadade i olyckor mellan bilar och cyklister/fotgängare

ANTAL SKADADE I OLYCKOR .MELLAN
BILAR OCH CYKLISTER/FOTGANGARE

' i 5 4
P 1%(0.(enb. polisr.)

   

   
      

 

(enbförsnnm.)

 

 

  S
(enbsjukvreg.)

87
30 °/o

TOTALT ANT. SKADADE

ENLIGT PQLIS 185 65%
--N- FORSBOL. 50 18%
-"- SJUKV. 244 85%

TOTALT 289 100%

Figur 10. Antal skadade cyklister och fotgängare i kollision med bilar
enligt polis (P), sjukvård (5) samt försäkringsbolag under 12
månader 1983/84 i Östergötlands län.

I denna typ av olyckor är försäkringsbolagens information om antalet

skadade inte relevant att använda. -
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Polis - sjukvård (totalt 285 skadade):

o Polisen gav skadeinformation om 65 % (185 st) och sjukvården informa-

tion om 85 % (244 st) av det totala antalet skadade (285 st). Det unika

bidraget utgjorde 35 % (100 st) från sjukvården och 15 % (41 st) från

polisen. Det gemensamma bidraget (polis och sjukvård) utgjorde 50 % (144

st).

0 Av det totala antalet skadade enligt sjukvården (244 st) skaderegistre-

rade polisen 59 % (144 skadade).

0 Av de 41 personer (14 % av de totalt 285 skadade) som registrerades

som skadade av polisen men ej av sjukvården skadades 1 dödligt, 6 svårt

och övriga 34 lindrigt enligt polisen.

4.3.1.5 Skadade i singelolyckor med mc eller moped

Även i denna typ av olyckor var antalet skadade enligt försäkringsbolagen

av liten omfattning.

Polis - sjukvård (totalt 195 skadade):

o Polisen gav skadeinformation om 25 % (48 skadade) och sjukvården om

96 °/o (188 skadade)_av det totala antalet skadade (195 st), Det unika

bidraget från sjukvården utgjorde 75 % (147 st) och från polisen 4 % (7 st).

Det gemensamma bidraget (polis och sjukvård) utgjorde 21 % (41 st).

0 Av det totala antalet skadade enligt sjukvården (188 st) skaderegistre-

rade polisen 22 % (41 st).

0 De 7 personer som skaderegistrerades av polisen men inte av sjukvården

klassificerades samtliga som lindrigt skadade av polisen.
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4.3.1.6 Skadade i olyckor mellan oskyddade trafikanter

Åtta skadade registrerades av försäkringsbolagen. Sex av dessa registe-

rades också av polis eller sjukvård.

Polis - sjukvård (totalt 173 skadade):

o Polisen skaderegistrerade 22 % (38 st) och sjukvården 94 % (163 st) av

det totala antalet skadade. Det unika bidraget från polisen var 6 % (10 st)

och från sjukvården 78 % (135 st). Det gemensamma bidraget, .polis och

sjukvård, var 16 % (28 st).

0 Av det totala antalet skadade enligt sjukvården (163 st) skaderegistre-

rade polisen 17 % (28 st).

4.3.1.7 Skadade i singelolyckor med cykel

Polis - sjukvård (802 st):

0 Polisen skaderegistrerade 4 0/o (33 st) och sjukvården 99 96 (790gst) av

det totala antalet skadade (802 st). Det unika bidraget från polisen var

1 % (12 st) och från sjukvården 96 % (769 st). Det gemensamma bidraget

var 3 % (21 st).

4.3.2 Jämförelse mellan skadeklassificering enligt polis, sjukvård och

 

försäkringsbolag

 

Utifrån försäkringsanmälan är möjligheten att klassificera skadans allvar-

lighetsgrad mycket begränsad. Det är inte möjligt att använda de

kategorier som används för att klassificera skadade enligt polis och

sjukvård. Det är dock rimligt att anta att skadan i allmänhet är lindrig i

de två klasserna "enbart försäkringsanmäld personskada" samt "enbart

försäkringsanmäld personskada och polisanmäld olycka utan personskada".
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Tabell 6 visar överensstämmelsen mellan polisens klassificering av skada-

de och klassificeringen av skadade enligt sjukvården.

Tabell 6. Trafikskadade enligt polis och sjukvård med uppdelning på
inblandade trafikantkategorier.

 

Polisens Sjukvårdens
klassificering klassificering

 

lindrig svår

 

Bil-bil ej skada 47 8

     

lindrig skada 133 ' 48 g

svår skada 6 49_

Bil ej skada 26 g 5

singel lindrig skada 87 39

svår skada * 6 57

Bil - ej skada ° 6 l

mc/moped lindrig skada 35 14

svår skada 0 22

Bil - ej skada 3 0

c/fot- lindrig skada 62 26

gängare svår skada 6 46

Mc/moped ej skada 1 l

singel lindrig skada 17 8

svår skada 3 13

Osk., traf.- ej skada 1 O

osketraf. , ' lindrig skada 13 17

cykel svår skada 4 15
singel '

 

Av resultatet i tabellerna 5 och 6 framgår följande:
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0 Ett inte obetydligt antal skadade enligt sjukvården (och även enligt

försäkringsbolagen) i polisrapporterade olyckor har ej skaderapporterats

av polisen.

0 Som tabell 6 visar är det främst lindrigt skadade som inte skaderegi_

strerats av polisen i dessa polisrapporterade olyckor. Speciellt gäller

detta i olyckor mellan bilar samt i singelolyckor med bilar men också i

olyckor mellan bilar och mc/mopedister.

Om polisen klassificerat dessa enligt sjukvården lindrigt skadade men av

polisen ej skaderapporterade som lindrigt skadade skulle detta innebära

ökning av antalet polisrapporterade lindrigt skadade med 35 % i olyckor

mellan bilar, med 30 °/o i singelolyckor med bilar, med 17 % i olyckor

mellan bilar och mc/mopedister, med 6 % i singelolyckor med mc eller

moped och med 5 % i olyckor mellan bilar och cyklister/fotgängare.

Om polisen klassificerat motsvarande kategori svårt skadade enligt sjuk-

vården_ men av polisen ej skaderapporterade som lindrigt eller svårt

skadade (här i överensstämmelse med den empiriska'fördelningen) skulle

antalet polisrapporterade svårt skadade öka ett fåtal procent - som mest

8 % i olyckor mellan bilar. Antalet lindrigt skadade i dessa olyckor skulle

också öka med några procent till 38 % istället för 35 0/0.

0 Polisrapporterade lindrigt skadade klassificerades procentuellt oftare

som svårt skadade av sjukvården än polisrapporterade svårt-skadade

klassificerades som lindrigt skadade av sjukvården.

Av tabell 7 (och också av tabell 6) framgår att cirka 30 0/0 av de lindrigt

skadade enligt polisen klassificerades som svårt skadade av sjukvården.

Cirka 10 % av de svårt skadade enligt polisen klassificerades som lindrigt

skadade av sjukvården. Detta resultat gäller för de 4 olyckstyperna i

tabellen i vilka bilar var involverade medan det för olyckstypen med

enbart oskyddade trafikanter inblandade rådde sämre överensstämmelse

mellan polisens och sjukvårdens klassificering.
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Tabell 7. Antal lindrigt (L) resp svårt skadade (3) enligt polisen
fördelat i procent på kategorierna lindrigt (L) resp svårt
skadade (5) enligt sjukvården.

     

Olyckstyp Skadans allvarlighetsgrad

enligt enligt '
polisen sjukvården

L_ S

Bil-bil L 73 % 27 0/0
S ll % 89 %

Bil singel L 69 % 3l %
S 10 9/0 90 %

Bil-oskyddad L 71 % 29 %
trafikant S 8 % 92 %

Olyckor med enbart L 55 % 45 %
oskyddade trafikanter S 20 % 80 %

Totalt L 71 % 29 0/0
S 9 0/o 91 0/0

4.3.3 I vilken utsträckning har polisen information om antalet trafik-

 

skadade?

4.3.3.1 Då den skadade uppsökt sjukvården (akutmottagningen)

Följande informationsnivåer föreligger vad gäller polisens kännedom om

antalet trafikskadade (se även figurerna ll och 12):

l. Överensstämmelse råder mellan polisens och sjukvårdens bedömning av

skadans allvarlighetsgrad dvs svår skada enligt polisen överensstämmer

med svår skada enligt sjukvården samt lindrig skada enligt polisen

överensstämmer med lindrig skada enligt sjukvården.
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2. Polisen har registrerat personskada, men överensstämmelse mellan

polisens och sjukvårdens bedömning av skadans allvarlighetsgrad (svår

eller lindrig) behöver inte råda. (I denna kategori ryms också kategori

1).

3. Polisen har minst information om olyckan dvs behöver inte ha registre-

rat personskada (I denna kategori ryms också kategorierna i och 2).

4. Polisen bör rimligen ha känt till olyckan eftersom ambulans tillkallats.

Normalt får polisen vetskap om de trafikolyckor till vilka ambulans

larmats. (I kategori 4 ryms också kategorierna 1-3).

Polisens kännedom om antalet lindrigt skadade enligt sjukvården:

Av resultatet i figur ll figur framgår att polisen klassificerat ca 50 % av

de lindrigt skadade enligt sjukvården som lindrigt skadade då det gäller

olyckor med bilar involverade. Denna andel ökade några procentenheter

då informationsnivån utgjordes av polisregistrerad personskada (informa-

tionsnivå 2 ovan). Andelen lindrigt skadade enligt sjukvården som polisen

känner till eller har möjlighet att känna till eftersom polisen känner till

olyckan (informationsnivå 3 ovan) varierade, då det gäller olyckor med

bilar involverade, mellan 50 % - 80 0/o beroende på olyckstyp. Denna andel

ökade ytterligare några procentenheter givet informationsnivå 4 ovan dvs

då hänsyn togs till om den skadade färdats i ambulans till sjukhuset, vilket

i så fall polisen borde ha känt till.

Andelen lindrigt skadade mc/mopedister i singelolyckor som polisen

känner till eller har möjlighet att känna till varierade bereonde på

informationsnivå mellan 10-20 %. Motsvarande andel för cyklister i

singelolyckor var mindre än 10 0/o.
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ANDEL LINDRIGT SKADADE ENL. SJUKVÅRDEN
SOM POLISEN HAR INFORMATION OM

    

%
A

100-»

OLYCKSTYP:

80'" BIL-BIL

60__ BIL SINGEL

BIL - OSK.TRAFIKANT

40-;

201- MC/MOP. SINGEL
__W OSK. TRAF. - OSK.TRAF.

* - CYKEL SINGEL
o 1 . Q INFORMATION

LlNDRlG SKADA - OLYCKA +INF.0M FRÅN paus-
SKADA (lindnel. AMBULANS- RApp; OLYCKOR

svår) INGRIPANDE

Figur ll. Andel lindrigt skadade enligt sjukvården, som polisen också
"haft information om.

Polisens kännedom om antalet svårt skadade enligt sjukvården:

Av figur 12 framgår att polisen klassificerat ca 50 0/c av de svårt skadade

enligt sjukvården som svårt skadade, då det gäller olyckor med bilar

involverade. I 70-80 0/0 av de svåra skadefallen enligt sjukvården har som

resultatet visar också polisen registrerat personskada. I 75-85 % av

skadefallen enligt sjukvården har polisen haft minst olycksinformation

(intormationsnivå 3 enligt ovan). Totalt har polisen haft information eller

möjlighet till information om 90-95 % av de svåra skadefallen enligt

sjukvården (informationsnivå 4 enligt ovan). Detta resultat gäller olyckor

med bilar involverade.
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Då det gäller mc/mopedister i singelolyckor, som skadats svårt enligt

sjukvården har polisen haft information om skadan eller möjlighet till

information i 40-60 % av skadefallen. För cyklister i singelolyckor var

motsvarande procenttal 5-20 %.

ANDEL SVÅRT SKADADE ENL. SJUKVÅRDENUNLAGDA)
'som POLISEN HAR INFORMATION OM

   

%A

100« ' 0LYCKSTYP=

BIL-BIL
- BIL- OSK. IRAFIKANT

BIL SINGEL
80--

" MC/MOP. SlNGEL
60-., OSK. TRAF. - OSK. TRA F.

rot CYKEL SINGEL

20-»

:o i : .L INFOORMATION
SVAR SKADA 0LYCKA +INF. OM FRÅN-paus-
SKADA (lindr. el. AMBULANS- RAPP_ OLYCKOR

svår) INGRIPANDE

Figur 12. Andel svårt skadade enligt sjukvården, som polisen också haft

information om.
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4.3.4 Uppskrivningsfaktorer för antalet polisrapporterade skadade i

 

trafiken

Med vilken faktor behövs antalet lindrigt respektive svårt trafikskadade

enligt polisen korrigeras för att motsvara totala antalet lindrigt och svårt

skadade i trafiken?

I denna undersökning utgörs totalantalet skadade av vad som erhållits via

polis, sjukvård (akutmottagningarna i Östergötlands län) samt försäkrings-

bolag. Antalet skadade enligt försäkringsbolagen är dock meningsfullt att

använda endast vad gäller olyckor med enbart motorfordon inblandade -

speciellt kollisionsolyckor mellan motorfordon. För olyckstyperna med

enbart motorfordon inblandade beräknas uppskrivningsfaktorerna utifrån

dels totalantalet skadade enligt polis, sjukvård eller försäkringsbolag dels

utifrån totala antalet enligt polis eller sjukvård. För övriga olyckstyper

beräknas uppskrivningsfaktorn enbart utifrån totalantalet skadade enligt

polis eller sjukvård.

Totalt antal lindr. skadade

Ant. lindr. sk. enl._ polisen

 

Uppskr. f. för lindr. sk. enl polisen 2

Totalt antal svårt skadade

Ant. svårt sk. enligt polisen

 

Uppskr. f. för svårt sk. enl. polisen =

Definitionsmässigt klassificeras de trafikskadade som lagts in på sjukhus

för vård som svårt skadade, övriga trafikskadade klassificeras som lindrigt

skadade.

Som lindrigt skadade betraktas följande:

1. De lindrigt skadade enligt sjukvården.

2. De enbart försäkringsanmälda skadade samt de försäkringsanmälda

skadade där olyckan är känd för *polisen men personskada inte registre-

rad av polis eller sjukvård.

3. l4/5 av de lindrigt skadade enligt polisen som ej registrerats av

sjukvården klassificeras som lindrigt skadade (övriga klassificeras som

svårt skadade). Värdet 4/5' baseras på erhållna resultat.
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4. En mindre andel av de svårt skadade enligt polisen som ej registrerats

av sjukvården. Denna andel antas vara samma som andelen svårt

skadade enligt polisen men lindrigt skadade enligt sjukvården utav det

totala antalet svårt skadade enligt polisen som också registrerats av

sjukvården.

Som svårt skadade betraktas följande:

1. De svårt skadade enligt sjukvården.

2. 1/5 av de lindrigt skadade enligt polisen som ej registrerats av

sjukvården klassificeras som svårt skadade. Värdet 1/5 baseras på

erhållna resultat.

3. En övervägande andel av de skadade som polisen registrerat som svårt

skadade men som ej registrerats av sjukvården. Denna andel antas

vara samma som andelen svårt skadade enligt polis och sjukvård utav

det totala antalet svårt skadade enligt polisen som också skaderegi-

strerats av sjukvården.

Tabellerna 8 och 9 visar erhållna uppskrivningsfaktorer för lindrigt

skadade respektive svårt skadade enligt polisen. Som resultatet visar är

uppskrivningsfaktorn större för svårt skadade än för lindrigt skadade i

olyckor där bilar varit inblandade, vilket är en effekt av att många

lindrigt skadade enligt polisen klassificerats som svårt skadade enligt

sjukvården. I betydligt mindre utsträckning klassificerades 'polisrapporte-

rad svår skada som lindrig skada i sjukvården. Enligt resultatet ökar

uppskrivningsfaktorn ett par tiondelar då totala antalet lindrigt skadade

baseras på polis-, sjukvård- och försäkringsrapporterade skadade i stället

för enbart på skadade enligt polis resp sjukvård. Uppskrivningsfaktorerna

för svårt skadade förväntas förändras obetydligt om den baseras på

förutom polis- eller sjukvårdsrapporterade skadade även på försäkrings-

anmälda svårt skadade. I denna undersökning antas ingen :förändring ske.
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Tabell 8. Uppskrivningsfaktorer för antalet trafikskadade enligt poli-
sen. (Antalet skadade enligt polisen jämförs med antalet
skadade enligt sjukvården). '

Lindrigt skadad Svårt skadad

I* II* 1146

Bil-bil 1.5 1.2 2.3

Bil singel 1.5 1.4 2.2

Bil-mc/moped 1.6 1.3 2.1

Bil-c/fotg. -0 1.5 1.7

Osk.tr.-osk.tr. - 4.6 4.3**

Mc/moped - 4.6 2.9**.
singel

Cykel singel - 30.0 12.9

 

* I : Uppskrivningsfaktorn är baserad på antal skadade enligt polis,
sjukvård, försäkringsbolag.

II: Uppskrivningsfaktorn är baserad på antal skadade enligt polis,

sjukvård.

56* litet antal observationer.

   

sjukvård, försäkringsbolag.

II: Uppskrivningsfaktorn är bas
vård.
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Tabell 9. Uppskrivningsfaktorer för antalet trafikskadade enligt polisen
i olyckor mellan bilar. Uppdelning på olyckstyper. (Antalet
skadade enligt polisen jämförs med antalet skadade enligt
sjukvården).

Lindrigt skadad Svårt skadad

I* II* II*

Avsväng 1.4 1.2

Korsande 1.3 1.2
kurser 2.2

Möte/omkörning 1.3 1.1

Upphinnande 2.5 1.5

Totalt 1.5 1.4 2.2

* I: Uppskrivningsfaktorn är baserad på antal skadade enligt polis,

erad på antal skadade enligt polis, sjuk-
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Alternativt sätt att beräkna uppskrivningsfaktorerna på:

Som framgått av redovisade resultat råder en icke obetydlig diskrepans

mellan polisens och sjukvårdens klassificering av skadans allvarlighets-

grad. De ovan beräknade uppskrivningsfaktorerna har beräknats utifrån

klassificeringen enligt sjukvården och det förhållandet att "facit" finns

hos sjukvården. Diskrepansen mellan polisens och sjukvårdens klassifice-

ring av skadadeger bl a det något paradoxala resultatet att uppskrivnings-

faktorn för antalet svårt ,skadade enligt polisen blir större än uppskriv-

ningsfaktorn för lindrigt skadade enligt polisen, dvs."mörkertalet" för svår

skada är större än för lindrig skada. Detta resultat gäller för de

olyckstyper där bilar varit inblandade.

Den jämförelsevis stora uppskrivningsfaktorn för antalet svårt skadade är

till stor del en effekt av den bristande överensstämmelse som enligt

resultatet råder mellan polisens klassificering och sjukvårdens klassifice-

ring av skadan efter dess allvarlighetsgrad där relativt sett många lindrigt

skadade enligt polisen klassificerades som svårt skadade av sjukvården. Av

dessa lindrigt skadade enligt polisen intogs rimligen ett antal på sjukhus

för observation. Antalet svårt skadade enligt sjukvården överskattas

därvid med det antal personer intagna för observation där svår skada inte

kunnat konstateras. Hur stort detta antal är är dock inte möjligt att

bestämma här.

Om istället polisens bedömning och klassificering av skadans allvarlighets-

grad läggs till grund för bestämning av .uppskrivningsfaktorerna dvs

polisens information prioriteras framför sjukvårdens erhålls ett annorlun-

da resultat - se tabellerna 10 och ll. Som lindrigt skadade betraktas i

detta fall de skadade som angetts som lindrigt skadade enligt polisen

(oberoende av sjukvårdens klassificering). Till detta antal läggs också de

lindrigt skadade enligt sjukvården som inte registrerats som skadade av

polisen. Som svårt skadade betraktas analogt de svårt skadade enligt

polisen samt de svårt skadade enligt sjukvården som inte registrerats som

skadade av polisen. Ingen hänsyn har då tagits till osäkerhet och oegent-

ligheter i materialet. Exempelvis borde rimligen en del av antalet skadade

som enbart registrerats i sjukvården kommit till polisens kännedom och

rapporterats bl a av det skälet att ambulans tillkallats.
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Tabell lO. Uppskrivningsfaktorer för antalet trafikskadade enligt poli-
sen. (Antalet skadade enligt polisen relateras till detta antal
plus det antal skadade enligt sjukvården, som inte registre-
rats av polisen).

  

Lindrigt skadad Svårt skadad

Bil-bil 1.4 1.3

Bil singel 1.6 1.6

Bil mc/moped 1.6 1.4

Bil-C/fotg. 1.7 1.2

Osk.tr.-osk.tr. 4.9 3.3

Mc/moped 4.8 2.5 i_
singel .

Cykel singel 30.4 12.2

 

Tabell ll. Uppskrivningsfaktorer för antalet trafikskadade enligt polisen
i olyckor mellan bilar. Uppdelning på olyckstyper. (Antalet
skadade enligt polisen relateras till detta antal plus det antal
skadade enligt sjukvården, som inte registrerats av polisen).

 

Lindrigt skadad Svårt skadad

 

Avsväng 1.4 '

Korsande 1.3
kurser - 1.3

Möte/omkörning 1.3

Upphinnande 1.8

Totalt 1.4 1.3
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