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KOMPLEMENT TILL TSV-RAPPORT PM 87:3, " HASTIGHETSÃNDRINGARS EFFEKT
PÅ SKADEFÖLJD MM."

Förändring av antal döda, antal svårt skadade och antal lindrigt
skadade i vägtrafiken vid förändring av hastighetssituationen.

Bakgrund

I TSV-rapport 87:3 redovisas beräkningar av hur antalet döds-
olyckor, antalet svåra personskadeolyckor inkl. dödsolyckor
samt totala antalet personskadeolyckor förändras vid hastighets-
förändringar. Utgångspunkten var 1985 års trafikolycks- och
hastighetssituation i Sverige.

Förändringarna i hastighets- och trafikolyckssituationen har
beräknats för fyra olika alternativ.

Alternativ I: Hastighetsgränserna höjs med 10 km/h samtidigt
som åtgärder vidtas så att efterlevnaden av hastighetsgränserna
blir densamma, dvs oförändrad andel överträdelser, vilket
skulle innebära en 10 km/h högre hastighetsnivå.

Alternativ II: Hastighetsgränserna behålls men åtgärder vidtas
så att andelen överträdelser halveras, vilket innebär att den
faktiska hastigheten minskar till en 2-8 km/h lägre nivå
beroende på vägkategori.

Alternativ III: Hastighetsgränserna sänks med 10 km/h samtidigt
som åtgärder vidtas så att efterlevnaden av hastighetsgränserna blir
densamma dvs oförändrad andel överträdelser, vilket skulle innebära
en 10 km/h lägre hastighetsnivå.

Alternativ IVE Enligt alternativ III men att andelen överträdelser
halveras, vilket innebär att den faktiska hastigheten minskar till
en 12-18 km/h lägre nivå beroende på vägkategori.

De beräkningar som redovisas i TSV-rapport PM 87:3 är skattningar
av hur antalet personskadeolyckor fördelat på dödsolyckor, döds-
olyckor och svåra personskadeolyckor resp. totala antalet person-
skadeolyckor förändras i olika vägmiljöer då hastighetssituationen
förändras enligt de fyra alternativen.

I detta PM görs ett försök att belysa vaddetta innebär när det
gäller förändringar av antalet dödade, antalet dödade och svårt
skadade samt totala antalet skadade i dessa olyckor.

En förändrad hastighet innebär förutom att antalet olyckor med
personskada förändras att såväl den svåraste skadeföljden,
antalet skadade per olycka samt fördelningen mellan antal dödade,
svårt skadade och lindrigt skadade förändras. Ju högre hastighet
desto allvarligare blir den svåraste skadeföljden och desto
fler skadas i genomsnitt per personskadeolycka. För att även ta
hänsyn till detta senare har föjande beräkningsmodell använts.



Beräkningsmodell.

Trafiksäkerhetssituationen i en väg- och trafikmiljö kan be-
skrivas genom antalet olyckor, i detta fall antalet person-
skadeolyckor och antalet skadade personer. De empiriska samband
som erhållits från olika undersökningar baseras oftast på hur
antalet personskadeolyckor, med hänsyn till den svåraste '
skadeföjden, förändras till följd av förändringar i median- ,
hastighet eller medelhastighet(v).

Dessa samband kan beskrivas enligt följande:
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skadeolyckor och dödsolyckor = -- olyckor och dödsolyckor
vid hastigheten v . \/ vid hastigheten v

1

Förväntat antal dödsolyckor V1 Antalet dödsolyckor
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Dessa samband beskriver endast förändringen av den svåraste
skadeföljden i inträffade trafikolyckor. Om alla trafikolyckor
endast resulterade i en trafikskadad kan ovanstående samband
även användas för att skatta förväntat antal skadade personer
med hänsyn till skadeföld. I verkligheten finns emellertid
ett betydande antal trafikolyckor där fler än en person skadas.
Teoretisk kan detta beskrivas genom att ange summan av olyckor
med en skadad, två skadade, are skadade osv..

Totala antalet olyckor =
6 7' 4

där index i anger antalet skadade i olyckorna.
l

Härigenom blir totala antalet skadade = :7: LKL'

- ' á « 4

Förväntat antal skadade kan beskrivas som en produkt
av förväntat antal personskadeolyckor och förväntat
antal skadade per olycka.

Förväntat antal Förväntat antal Förväntat antal skadade
skadade = ersonskadeolyckor per personskadeolycka



Definitionsmässigt innebär en personskadeolycka alltid att
minst en person skadats. Samtidigt gäller att en förändring
av hastigheten påverkar skadeföljden på samtliga som skadats
i olyckorna inte enbart "den" som definierar personskadeolyckan.
Utifrån de samband som redovisats ovan erhålles följande
beräkningsmodell för antalet skadade när hastigheten förändras
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enbart en skadad, blir effekten densamma på antalet skadade
som antalet personskadeolyckor.

Exempel: Hastigheten sänks från 100 till 90, antalet person-
skadeolyckor är 100 i vilka 200 personer skadats. Det förväntade
antalet skadade efter hastighetssänkningen blir då:

. 2 4
2 '-1,' W: (0.9)-100 + (0.9)4200 -100) = 146.6
0:49 '
Antalet skadade minskar således från 200 till 147 (-26.7%).
Antalet personskadeolyckor minskar från 100 till 81 (-19%), vilket
innebär att antalet skadade per personskadeolycka minskar från
2.0 till 1.81.



Förändring i antal dödade (d) kan beräknas på motsvarande sätt
enligt
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När det gäller t.ex alternativ I, en höjning av hastigheterna
med 10 km/h - eller med andra ord det som kan förväntas om
hastigheterna 1985 varit 10 km/h högre - skulle antalet dödade
i trafiken ökat med 75 %. Om hastigheterna enligt alternativ III
varit 10 km/h lägre skulle antalet dödade varit 45 % lägre, dvs
nästan halveras.

Totala antalet skadade skulle enligt alternativ I öka med 43 % ,
enligt alternativ II minska med 16 % (halvering av antalet
hastighetsgränsöverträdelser), enligt alternativ III minska
med 33 % och enligt alternativ IV'minska med 45 % ( alla
hastighetsgränser sänks med 10 km/h och andelen hastighets-
gränsöverträdelser halveras)

Det är viktigt att notera att utgångspunkten för ovanstående
är 1985 års situation och att beräkningarna baseras på samband
som i första hand gäller landsbygdsförhållanden. Det kan sam-
tidigt konstateras att de sänkningar av hastighetsgränsen som
infördes i Danmark 1985 i tätort (60 till 50 km/h) och höjning av
hastighetsgränsen på delar av motorvägnätet i USA 1987
(55 miles/h till 65 miles/h) i hög grad styrker de förändringar
som beräknats.

I anslutning till de olika alternativen som angetts är det
också viktigt att påpeka att en höjning resp sänkning av has-
tighetsgränsen med 10 eller 20 km/h inte direkt medför mot-
svarande förändring av de faktiska hastigheterna. Normalt
medför en hastighetsgränsförändring på 10 resp. 20 km/h
att de faktiska hastigheterna (medianhastigheterna) förändras
med 3-5 km/h resp 6-10 km/h. Detta innebär att det krävs
ytterligare åtgärder för att de redovisade alternativen,
när det gäller ändring av hastighetsgränsen, på kort sikt
skulle resultera i de hastighetsförändringar som beräkningarna
av trafiksäkerhetssituationen baseras på. Att det är möjligt
att erhålla betydligt större hastighetssänkningar en de ovan
angivna genom samordnade åtgärder visar införandet av 90-gränsen
på de s.k. llO-vägarna under sommaren 1989.



Givetvis blir beräkningar av ovanstående typ tämligen grova
skattningar. Den använda modellen svarar emellertid väl mot
empiriska resultat. I nedanstående tabell redovisas de skattade
förändringarna i antalet döda, svårt skadade och lindrigt skadade
om de olika alternativen gällt för 1985 års trafiksituation.

TABELL: Förväntad förändring i antal döda, antal svårt skadade
och antal lindrigt skadade vid de olika alternativen-1985.

Alternativ

I II III IV

Dödade +591 -196 -353 -473

Svårt skadade +3549 -1208 -2328 -3085

Lindrigt skadade +4819 -1925 -4128 -5677

Summa +8959 -3329 -6809 -9235

1985 registrerade 15.929 trafikolyckor med personskada i vilka
21.479 personer skadades, 808 dödade, 5.814 svårt skadade och 14.857
lindrigt skadade.

1988 registerades 17.207 trafikolyckor med personskada i vilka
23.651 personer skadades, 813 dödade, 5.869 svårt skadade och 16.969
lindrigt skadade.



TABELL l: Förändring av antalet dödade i trafiken vid de fyra
olika alternativen i förhållande till 1985 års situation.

VÃGMILJÖ ALTERNATIV

LANDSBYGD I II III IV

110 MV +12 -4 -9 -11

ÖVRIGA 110 +34 -4 -22 -25

90-VÅG +205 -57 -123 -158

70-VÃG +120 -57 -74 -108

TÄTORT

70-LED +45 -12 -26 -33

50-LED +91 -39 -47 -65

50-GATA +118 -23 -61 -73

TOTALT +591 -196 -353 -473

PROCENTUELL +75% -25% -45% -60%
FÖRÄNDRING



TABELL 2: Förändring av antalet dödade och svårt skadade vid de fyra
olika alternativen i förhållande till 1985 års situation.

VÄGMILJÖ ALTERNATIV

LANDSBYGD I II III IV

110 MV +69 -22 -51 -66

ÖVRIGA 110 +127 -19 -88 -103

90-VÃG +961 -288 -654 -851

70-VÃG +706 -353 -475 -704

TÄTORT

70-LED +279 -80 -181 -232

50-LED +641 -329 -390 -579

50-GATA +1357 -313 -842 -1023

TOTALT +4140 -1404 -2681 -3558

PROCENTUELL +65% -22% -42% -56%
FÖRÃNDRING



TABELL 3: Förändring av totala antalet skadade vid de fyra olika
alternativen i förhållande till 1985 års situation.

VÅGMILJÖ ALTERNATIV

LANDSBYGD I II III IV

110 MV +184 -47 -108 -126

ÖVRIGA 110 +195 -37 -161 -187

90-VÃG +1610 -526 -1285 -1708

70-VÃG +1320 -771 -1054 -1617

TÄTORT

70-LED +586 -200 -461 -595

50-LED +1455 -864 -1065 -1680

50-GATA +3609 -884 -2675 -3322

TOTALT +8959 -3329 -6809 -9235

PROCENTUELL +43% -16% -33% -45%
FÖRÄNDRING




