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1 BAKGRUND, SYFTE

VTI genomförde under en 12 månadersperiod 1983/84 en undersökning

av antalet trafikolyckor och trafikskadade i Östergötlands län.

Rapporter om olyckor och skadade erhölls från polis, försäkrings-

bolag och sjukvård. Resultatet av denna undersökning finns bl a

dokumenterad i VTI Meddelande 547.

Syftet här är att med detta "östergötlandsmaterial" bestämma s k

uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade olyckor och polis-

rapporterade skadade. Dessa antal relateras då till de totalantal

olyckor och skadade som erhölls via de tre källorna: polisen,

försäkringsbolagen och sjukvården (akutmottagningarna i länet).



2 UPPSKRIVNINGSFAKTORER

SKADEOLYCKOR

FÖR POLISRAPPORTERADE EGENDOMS-

Uppskrivningsfaktorn för polisrapporterade egendomsskadeolyckor

erhålls som kvoten mellan totala antalet olyckor (polis och/eller

försäkringsanmälda egendomsskadeolyckor) och antalet polisrappor-

terade olyckor.

Följande tabell visar uppskrivningsfaktorer

m h t bebyggelseslag.

för olyckstyp och

  

 

 

 

 

 

 

TÄTORT EJ TÄTORT TOTALT

Flerfordons-

olyckor 4,0 3,1 3,8

Singel-
olyckor 2,6 4,6 3,5

Vilt-
olyckor - 1,1 1,1

TOTALT 3,6 2,2 2,9

   



2.1 Flerfordonsolyckor

Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade egendomsskade-

olyckor m h t olyckstyp och bebyggelseslag.

    

 

 

OLYCKSTYP TÄTORT EJ TÃTORT TOTALT

Avsväng 3,7 2,4 3,4

Korsande

kurs 3,0 2,9 3,0

Möte 3,4 3,1 3,2

Omkörning 2,5 2,2 2,3

Upphinnande 8,6 5,3 7,8

     

 

Som framgår av ovanstående tabell varierar uppskrivningsfaktorn

relativt lite med olyckstyp, olyckstypen upphinnandeolycka undan-

tagen, och är ungefär lika stor inom som utanför tättbebyggt om-

råde. Uppdelning på konflikttyp resulterar dock i en avsevärd

variation i uppskrivningsfaktorns storlek. Detta framgår av föl-

jande tabell. Resultatet i denna är begränsat till tätort med

hastighetsgräns 50 km/h. Materialet är för litet för att göra

motsvarande uppdelning för "ej tätort".



TÃTORT (50 KM/H)

  

Olyckstyp Konflikttyp Uppskrivnings-
faktor

Avsväng a '__Zj 2 , 3

"*>47_" 2,4

- -J 5, 6

_JJ 5, 7

'__TW-__7b 9,8

__)W 10, 3

Avsväng totalt 3, 7

Korsande kurs T(- 2 , 4

é] 3,3

-->r-> 4,4

e_-6-'

 

två svängande fordon 6, 7

f><*"' 7,0

Korsande kurs totalt 3, 1

Möte 3 , 4

Omkörning 2 , 5

Upphinnande -:_ /-) 3 , 6

_>__ 10,1

 

Upphinnande totalt 9, 3

TÃTORT (50 KM/H) TOTALT 4,1



Uppdelning på hastighetsgrâns och bebyggelseslag ger följande
resultat:

   

TÅTORT EJ TÅTORT

Hastighets-
gräns 50 km/h 70 km/h 70 km/h 90 km/h 110 km/h

Uppskrivnings-
faktor 4,1 2,0 3,8 2,0 (1,4)*

  

   

* Litet material

Som framgår av tabellen är tendensen att uppskrivningsfaktorn

minskar med högre hastighetsgräns. Exempelvis är uppskrivnings-

faktorn enligt resultatet hälften så stor på 70-väg i tätort som

på 50-väg i tätort.



Följande tabell visar så långt materialet tillåter uppskrivnings-

faktorns storlek m h t konflikttyp, hastighetsgräns och bebyggel-

 

 

 

   

seslag.

Konflikt- TÄTORT EJ TÄTORT
typs-

kategori 0 km/h 70 km/h Totalt 70 km/h 90 km/h Totalt

-%>W'

-iJø 2,4 1,3 2,3 2,2 1,7 1,9

14_
_.96_

Omkörning

-'><_ 3,3 - 3,4 3,5* 2,0 3,1

<+]<%-

5,4 - 5,4 5,3 1,6 3,2

__>J

_VW
->-> 10,1 2,6 9,4 12,0 3,4 6,3

än

Övrigt 4,1 - 4,1 5,0 - 5,0

  

 

 

 

* Uppskrivningsfaktorn på enskild väg är här
I'

= 6,6

- - statlig väg " " = 3,0



2.2 Singelolyckor med bil

Singelolyckorna (med egendomsskada) har här delats upp i två

kategorier: "kollision med fast föremål" och "övrigt". Fast före-

mål avser vägskylt, ljussignal, lyktstolpe, elskåp etc - föremål

som bilister vid påkörning blir ersättningsskyldig för.

Antalet olyckor enligt kategorin "övrigt" har här kompenserats

för den relativa underskattning som erhålls då skattningen görs

utifrån antalet försäkringsanmälda olyckor - se VTI Meddelande

547.

 

 

  

TÃTORT EJ TÄTORT TOTALT

Kollision med

fast föremål 1,4 1,7 1,5

Övrigt 5,4 5,3 5,3

TOTALT 2,6 4,6 3,5

 

 

  

  

Resultatet antyder också att uppskrivningsfaktorn är något högre

på 70-väg (5,0) utanför tätort än på 90-väg utanför tätort (3,7).

Lika stora uppskrivningsfaktorer erhölls för singelolyckor på

enskilda och statliga 70-vägar utanför tätort.



3 UPPSKRIVNINGSFAKTORER FÖR POLISRAPPORTERADE SKADADE

Här jämförs antalet skadade i polisrapporterade olyckor med antal

skadade som uppsökt akutsjukvården.

Då det gäller olyckor mellan bilar omfattar jämförelsen också

skadade i försäkringsanmälda olyckor. Detta antal plus antalet

skadade enligt sjukvården resp polis ger en god heltäckande bild

av totalantalet skadade i denna olyckstyp.

Följande tabell visar uppskrivningsfaktorer i tätort och i ej

tätort för olika typer av olyckor. Den absoluta merparten av

skadorna har inträffat i tätort vilket starkt begränsat möjlig-

heten att bestämma uppskrivningsfaktorer i "ej tätortsmiljö". I

vissa fall då materialet varit litet har då detta bedömts rimligt

uppskrivningsfaktorn i "ej tätort" åsatts samma värde som i "tät-

ort".

Som framgår av följande tabell är i regel de empiriska värdena på

uppskrivningsfaktorn ungefär lika stora i tätort som i ej tätort.

Värdena inom parentes anger uppskrivningsfaktorn då även skadade

enligt försäkringsbolagen medtagits.



 

Trafik- Olycks- TÃTORT EJ TÃTORT TOTALT

element typ

BIL -bil 1,4 (1,6) 1,4 (1,6) 1,4 (1,7)

singel 1,6 1,6 1,6

-vilt - 1,4 1,4

Totalt 1,5 1,5 1,5

MC -bil 1,6 1,6 1,6

singel 2,9 2,9* 2,9

Totalt 1,9 2,3 2,1

MOPED -bil 1,7 1,7* 1,7

singel 9,1 9,1* 9,1

Totalt 3,6 3,6 3,6

CYKEL -bil 1, 6 1, 6* 1, 6

singel 24,3 24,3* 24,3

-osk tr 4,0 4,0 4,0

Totalt 6,6 6,1 6,5

GÅENDE -bil 1, 4 1, 4 1 , 4

-osk tr 4,0 4,0* 4,0*

Totalt 1,5 1,5 1,5

 

* bedömning
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3.1 Uppdelning på svårhetsgrad

Följande tabell visar empiriskt erhållna värden på uppskrivnings-

faktorn för skadade i olyckor med enbart bilar inblandade. Som

framgår av resultatet är uppskrivningsfaktorn större för poli-

srapporterade svårt skadade än för polisrapporterade lindrigt

skadade. Detta beror på att många av de skadade som polisen

klassificerat som lindrigt skadade är att betrakta som svårt ska-

dade eftersom de intagits för vård i den slutna sjukvården.

Värdena inom parentes anger uppskrivningsfaktorer då även för-

säkringsanmälda skadade medtagits.

   

Olyckstyp Svårhetsgrad Tätort Ej tätort Totalt

lindrig 1,3 (1,6) 1,1 (1,4) 1,2 (1,5)

bil - bil
svår 2,8 1,9 2,2

lindrig 1,2 1,4 1,3

bil singel
svår 2,9 2,0 2,2

lindrig - 1,1 1,1
bil - vilt

svår - - 2,2*

lindrig 1,3 1,3 1,3

Totalt
svår 2,8 2,0 2,2

    

* samma uppskrivning som för bil - bil och bil singel antas här.

Materialet är alltför litet för att beräkna uppskrivningsfaktorer

i tätort resp ej tätort för polisrapporterade skadade i olyckor

där oskyddade trafikanter varit inblandade. Följande tabell visar

Uppskrivningsfaktorer för totalen utan uppdelning på tätort/ej

tätort. Men eftersom skadematerialet är "tätortsdominerat" så

gäller detta också uppskrivningsfaktorerna.
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Man kan dock som ett rimligt värde anta samma storleksordning på

uppskrivningsfaktorer i tätort och i ej tätort då det gäller

lindrigt skadade oskyddade trafikanter och svårt skadade mopedis-

ter, cyklister och gående. För svårt skadade motorcyklister indi-

kerar, i likhet med vad som erhölls för svårt skadade bilister,

resultatet högre uppskrivningsfaktor i tättbebyggt område än i ej

tättbebyggt område. Detta gäller olyckstyperna i singelolyckor

och kollision mellan mc och bil.

 

   

Totalen

Olycks- Lindrig Svår

typ skada skada

Mc - bil 1,4 2,1
Mc singel 3,4 2,2
Mc totalt 2,1 2,1

Moped - bil 1,3 2,7
Moped singel 9,4 7,7
Moped totalt 3,3 3,7

Cykel - bil 1,6 1,6
*Cykel - osk tr 4,5 4,5
Cykel singel 30,0 12,9
Cykel totalt 7,7 4,6

Gående - bil 1,3 1,6
*Gående - osk tr 4,5 4,5
Gående totalt 1,5 1,6

 

* Uppskrivningsfaktorn har beräknats
för G och C-kategorierna sammantagna.
Svår skada har åsatts samma värde som lindrig skada.



12

Flerfordonsolyckor uppdelat på undertyper:

 

TÅTORT EJ TÄTORT TOTALT

 

A 1,8 (2,1) 1,4 (1,6) 1,6 (1,9)

 

K 1,4 (1,5) 1,3 (1,5) 1,4 (1,5)

 

M,O 1,4 (1,5) 1,3 (1,4) 1,3 (1,4)

 

U 1,8 (2,8) 1,7 (2,5) 1,8 (2,7)

 

 

   

 

Av tabellen framgår att det råder relativt god Överensstämmelse

mellan uppskrivningsfaktorn för "tätort" och uppskrivningsfaktorn

för "ej tätort". Detta resultat gäller samtliga olyckstyper med

undantag av olyckstypen "avsvängsolycka". Uppskrivningsfaktorn

för olyckstyperna "avsvängsolycka" och upphinnandeolycka är en-

ligt resultatet något större än för övriga två olyckstyper. Denna

skillnad aocentueras om.man till skadematerialet också fogar för-

säkringsbolagens skadeanmälda (siffrorna inom parentes).
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uppdelat på svårhetsgrad erhölls följande uppskrivningsfaktorer:

 

TÄTORT EJ TÄTORT TOTALT

lindrig svår* lindrig svår* lindrig svår*

 

A 1,4 (1,7) 2,8 1,2 (1,6) 1,9 1,3 (1,7) 2,2

 

K 1,2 (1,3) 2,8 1,2 (1,4) 1,9 1,2 (1,3) 2,2

 

M,O 1,5 (2,0) 2,8 1,1(1,2) 1,9 1,2 (1,3) 2,2

 

U 1,6 (2,6) 2,8 1,4 (2,3) 1,9 1,5 (2,5) 2,2

 

   

 

 

* Skattat med värdet för samtliga fyra olyckstyper.




