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SAMMANFATTNING

På updrag av trafiksäkerhetsverket har VTI utfört en studie av

trafik- och trafiksäkerhetsituationen på europaväg 4 (E4).

E4 kan genom att den genomlöper i stort sätt hela Sverige med där

olika förekommande trafikmiljöer tjäna som indikator på trafik- och

trafiksäkerhetsituationen i landet.

I rapporten görs en tillstånds- och förändringsbeskriving av trafik-

och trafiksäkerhetssituationen på E4. Tillståndsbeskrivningen gäller

slutet av 80-talet och förändringsbeskrivningen perioden slutet av

70-talet till slutet av 80-talet.

Trafik-, olycks-, skade- och risksituationen beskrivs och analyseras

med avseende på faktorer som vägtyp, vägbredd och hastighetsnivå.

Effekten av bl a dessa faktorer används för att prediktera en

framtida trafiksäkerhetsutveckling på E4.

I huvudsak används data från Vägverkets vägdatabank. Den information

som erhålls därifrån är i regel begränsad till statsvägdelen. Då det

gäller E4 var denna del är 1988 155,1 mil. E4zans totala längd var

160,9 mil. För resterande del, den statskommunala vägdelen, 5,8 mil,

erhålls genom vägdatabanken bl a trafikarbetsinformation dock inte

olycksinformation.

Det årliga trafikarbetet på E4 är ca 6 miljarder axelparkilometer

vilket innebär ca 10 % av det årliga utförda trafikarbetet på bil-

vägnätet i landet.

12-13 % av trafikarbetet på E4 uträttas på den statskommunala delen.

Ca 800 polisrapporterade personskadeolyckor inträffar årligen på E4.

14-15 % av dem inträffar på den statskommunala delen. 5 % av det

årliga polisrapporterade antalet personskadeolyckor inom landet

inträffar på E4. 50-60 personer omkommer åligen i trafikolyckor på

E4.
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Följande tabell visar bl a olycksrisk och trafikarbete på olika

vägtyper på E4

Tabell olycksrisk (olyckor per miljon axelparkm.) skadeföljd
(skadade per personskadeolycka) årligt trafikarbete
(miljarder axelparkm.) på olika vägtyper på E4

 

  

   

 

   

 

   

MV ML Fyrfält Vanlig väg Totalt

Olycksrisk * 0,111 0,113 0,223 0,057 0,044

Olycksrisk * 0,031 0,038 0,018 0,162 0,137

med dödlig el.

svår skada

Skadeföljd * 1,41 1,74 1,35 1,61 1,55

Trafikarbete ** 2,8 0,5 0,1 2,8 6,2

Väglängd ** 34,5 16,1 1,1 109,2 160,9

(mil)

* Statsvägdelen ** Totala E4 (1988)

Olycksrisken och skaderisken tenderar att öka med minskad vägbredd.

Sålunda är den totala olycksrisken samt risken för olycka med svår

eller dödlig skada 0,155 respektive 0,054 på vägtypen "vanlig väg"

bredare än 11,3 meter jämfört med 0,201 och 0,076 på väg smalare än

11,3 meter.

Det kan också konstateras att skadeföljden är lindrigare vid lägre

hastighetsgräns för olika vägtyper och vägbredder. Det är dock inte

entydigt så att också olycksrisken och skaderisken är lägre. Dessa

nivåer bestäms förutom av hastigheten även av faktorer som

trafikflöde trafiksammansättning etc.

Den totala trafikökningen på E4 har varit 20 % mellan åren

1978-1987. En nedgång i trafikarbetet ägde rum fram till 1981.

Ökningen därefter och fram till 1987 har varit 25 %.

Längden motorväg har ökat med 5,5 mil (20%) och längden

motortrafikled med 10,5 (nästan fördubbling) under perioden

1978-1987. På dessa två vägtyper har under samma period

trafikarbetet ökat med ca 50 % respektive drygt 200 %.
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Även längden väg med bredd 13 meter har ökat. Mellan åren 1978-1987

har denna ökning varit 8 mil (ca 20%), från 44 mil till 52 mil.

Trafikarbetet har här ökat med 25 % under samma period.

Man kan sålunda konstatera:

- att 45 % av trafikarbetet på E4 utförs på motorvägsavsnitt,

jämfört med ca 35 % 1978.

- att 75 % av trafikarbetet på E4 utförs på motorväg,

motortrafikled eller på vanlig 13 metersväg, jämfört med 60 % år

1978

En ökad andel av trafikarbetet utförs på vägavsnitt med hastighets-

gräns 110 km/h. Längden vägavsnitt på E4 med hastighetsgräns 110

km/h har ökat med 20 mil mellan åren 1980-1988, från 58 till 78 mil.

Andelen av trafikarbetet på E4 som uträttas på 110-väg har ökat från

ca 45 % till ca 60 % under denna tidsperiod.

Den ökade vägbredden, förändringen i hastighetsgräns, förändringen i

vägtyp mot motorväg och motortrafikled samt ökningen i trafikarbetet

har ökat hastighetsnivån på E4. Den genomsnittliga årliga ökningen

av medelhastigheten har varit 0,25 km/h mellan åren 1978-1988. Till

detta kommer en "spontan" ökning av medelhastigheten, vilken också

i genomsnitt varit 0,25 km/h. Det vill säga totalt har medelhastig-

heten på E4 ökat med ca 5 km/h mellan åren 1978-1988.

I stort kan olycksutvecklingen på E4 under perioden 1978-1987 sägas

ha följt trafikarbetsutvecklingen. I stort har sålunda också den

totala olycks- och risknivån varit oförändrad under perioden. Risken

för olycka med svår eller dödlig utgång har dock minskat.

Om man ser till olyckstyp kan följande konstateras:

Risken för omkörningsolycka har ökat. Detta gäller både risken för

olycka med dödlig eller svår skada och risken för olycka med lindrig

skada.
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Risken för upphinnandeolycka har ökat.

Risken för mötesolycka har minskat. Detta gäller såväl risken för

olycka med dödlig eller svår skada samt risken för olycka med

lindrig skada. Även risken för cykel- fotgängarolycka och viltolycka

med personskada kan sägas har minskat.

Risken för singelolycka kan totalt sett sägas vara oförändrad.

Resultatet antyder dock minskad risk för singelolycka med dödlig

eller svår skada och ökad risk för singelolycka med lindrig skada.

Då det gäller den framtida trafiksäkerhetsutvecklingen. på E4

diskuteras olika alternativ i rapporten. Här ges enbart ett exempel:

Om medelhastigheten ökar med 0,5 km/h och om samtidigt insatserna då

det gäller vägåtgärder (vägtyp, vägbredd etc) och övriga åtgärder

fortsätter i oförändrad omfattning förväntas detta resultera i en

risknivå som exempelvis år 1995 är ett par procent högre än idag.

Med 4 % årlig ökning av trafiken förväntas då 1 400 personer skadas

per år på E4 jämfört med 1 200 idag.



l. BAKGRUND

En av de viktigaste åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten är

att förändra vägmiljön - ju bättre vägstandard desto lägre olycks-

risk. Detta sker kontinuerligt. Dåliga trafikmiljöer byts ut mot

bättre.

Europaväg 4 erbjuder genom sin sträckning genom huvuddelen av landet

en god möjlighet att använda som trafiksäkerhetsindikator. En

beskrivning och analys av trafik- och trafiksäkerhetssituationen på

E4:an kan ligga till underlag för en mer allmän förklaringsmodell

när det gäller trafik- och trafiksäkerhetsläget i landet. Förutom

att E4 går genom huvuddelen av landet så genomlöper den olika typer

av miljöer, större och mindre tätorter i befolkningsrika och mindre

befolkningsrika delar av landet. Kort sagt den utgör med sina drygt

160 mil ett längdsnitt av trafikmiljön i Sverige.

Genom Vägverkets vägdatabank erbjuds möjlighet att beskriva och

analysera trafik- och trafiksäkerhetssituationen på den del av E4

som är statlig. Detta är den övervägande delen av E4zan - ca 155

mil. Det finns också då möjlighet att kvantitativt undersöka

effekten på trafiksäkerheten av förändringar i vägmiljön.



2 . SYFTE

Att med E4zan som grund beskriva, förklara och prediktera trafik-

säkerhetsutvecklingen med hänsyn till förändringar i trafikmiljön.



3. METOD

Som grund för beskrivningen och analysen av trafiksäkerhetsutveck-

lingen används information från Vägverkets vägdatabank. Denna ger

olycksinformation för den del av E4 som är statlig - ca 155 mil. Det

går dessutom att erhålla trafikinformation -flöde uttryckt i antal

axelpar eller trafikarbete uttryckt i axelparkilometer- för hela E4

dvs även för den del som inte är statlig dvs den statskommunala

delen.

Vägdatabanken möjliggör dessutom en viss beskrivning av E4zan.

Sålunda erhålls information om vägtyp, vägbredd och högsta tillåtna

hastighet samt förändringar i dessa parametrar. Dock framgår inte

direkt av vägdatabanken när och vilka åtgärder som vidtagits och vid

vilken tidpunkt detta skett.

Olycksstudien baseras på polisrapporterade personskadeolyckor och

omfattar perioden 1978-1987.



4 . RESULTAT

4.1 Trafik- och trafiksäkerhetssituationen i dagsläget

E4zans längd mellan Helsingborg och Haparanda är drygt 160 mil.

Längden har till följd av ändrad sträckning minskat ett par mil

under den sista lO-årsperioden - enligt vägdatabanken från 162,7

mil år 1978 till 160,9 mil år 1988.

Det årligen utförda trafikarbetet på E4:an är ca sex miljarder axel-

parkilometer. Uppskattningsvis svarar detta mot 10 % av det totala

årliga trafikarbetet som uträttas på landets vägnät;

Av de årligen polisrapporterade vägtrafikolyckorna inträffar ca 6 %

på E4 vilket således är något mindre än andelen av trafikarbetet.

Följande genomsnittliga antal skadade per år i polisrapporterade

olyckor gäller för E4zan och för landet som helhet.

Tabell 1. Genomsnittligt årligt antal skadade personer i
polisrapporterade vägtrafikolyckor.

E4 Hela landet

Dödade 50-60 800

Svårt skadade 300 5 500

Lindrigt skadade 800 15 000

Totalt 1200 21 500



Som framgår av tabell 2 är en femtedel och en tiondel av E4:an

motorväg respektive motortrafikled. Mer än hälften av trafikarbetet

på E4:an utförs på dessa två vägtyper. Lika stort trafikarbete

utförs på motorväg som på vägtypen vanlig väg.

Trafikarbetet på de delar av E4 som är motorväg eller motortrafikled

utgör enligt vägdatabanken 41 % respektive 28 % av trafikarbetet på

den totala längden motorväg och motortrafikled i landet.

Tabell 2. Längd och årligt trafikarbete på E4 enligt VVs
vägdatabank (ca-värden för 1988).

Vägtyp Längd Trafikarbete
Miljarder

Mil % axelparkm/år %

MV 34.5 21.4 2.8 45.2

ML 16.1 10.0 0.5 7.7

Fyrfältsväg 1.1 0.7 0.1 1.5

Vanlig väg 109.2 67.9 2.8 45.5

Totalt 160.9 100 6.2 100



Tabell 3. Polisrapporterade personskadeolyckor på E4
perioden 1987-04-01--1988-03-31 (statsvägdelen).

Indelning på vägtyp.

Döds- Olyckor Olyckor Totalt
olyckor med svår med lind.

p-skada p-skada

Antal % Antal % Antal % Antal %

MV 15 32.6 61 32.8 200 39.2 276 37.2

ML 4 8.7 14 7.5 30 5.9 48 6.5

Fyrfältsväg 1 2.1 1 0.5 16 3.1 .18 2.4

Vanlig väg 26 56.6 110 59.2 264 51.8 400 53.9

Totalt 46 100 186 100 510 100 742 100

Tabell 4. Polisrapporterade skadade personer på E4
perioden 1987-04-01--1988-03-31 (statsvägdelen).
Indelning på vägtyp

Dödade Svårt Lindrigt Totalt
skadade skadade

Antal % Antal % Antal % Antal %

MV 16 30.2 80 29.0 285 36.6 381 34.4

ML 4 7.5 22 7.9 52 6.7 78 7.0

Fyrfältsväg 1 1.9 1 0.4 24 3.1 26 2.4

Vanlig väg 32 60.4 173 62.7 418 53.6 623 56.2

Totalt 53 100 276 100 779 100 1108 100



Risksituationen:

Tabellerna 5, 6 och 7 visar risksituationen på E4 med indelning på

vägtyp, vägbredd och med hänsyn till hastighetsgräns.

Betydligt högre risknivå föreligger på vägtypen vanlig väg jämfört

med vägtyperna motorväg och motortrafikled. Tendensen är också att

risknivån är högre ju mindre vägbredden är. Detta gäller både

olycksrisk och skaderisk och gäller också oberoende av personskadans

allvarlighetsgrad.

Den allvarligaste skadeföljden (antalet skadade per personskad-

eolycka) föreligger på motortrafikled och 13-metersväg. Tendensen är

att skadeföljden är mindre ju mindre vägbredden är. Liksom den är

mindre ju lägre den högsta tillåtna hastigheten år.

Som framgår av tabellerna erhålls inte entydigt lägre risknivå för

viss vägtyp eller vägbreddsklass vid lägre tillåten hastighetsgräns.

Det bör då påpekas att avsnitten med olika hastighetsgränser inte är

likvärdiga då det gäller övriga faktorer som påverkar trafiksäker-

heten. Ett förhållande som är en anledning till den åsatta hastig-

hetsgränsen. Olikheter föreligger vad gäller trafikmiljö, trafik-

sammansättning och trafikflöde.

Allt annat oförändrat är det rimligt att erhålla en 10-15%-ig

minskning av risknivån på motorväg, motortrafikled eller lB-meter-

sväg omhastighetsgränsen sänks från 110 km/h till 90 km/h. I

första hand förväntas skaderisken påverkas av denna åtgärd i viss

men mindre omfattning också olycksrisken, vilket innebär att skade-

följden minskar då hastigheten minskar. Av resultatet framgår att

så är fallet då det gäller skadeföljden på motorväg, där skade-

följden är 5-7 % lägre på de avsnitt där hastighetsgränsen är

90 km/h jämfört med de avsnitt där hastighetsgränsen är 110 km/h.



Tabell 5. Risksituationen på E4, statsvägdelen (olyckor resp. skadade

per milj. axelparkm). Uppdelning på vägtyp.

Vägtyp Olycksrisk Skaderisk Skade- Trafik- Väg-
följd arbete* längd**

(mil)

Döds- Lindrig Totalt Dödlig Lindrig Tot.
eller olycka eller skada
svår svår
olycka skada

 

Motor- 0.031 0.080 0.111 0.041 0.116 0.157 1.41 2257 32.7

väg

 

Motor- 0.038 0.075 0.113 0.058 0.140 0.198 1.74 379 16.1

trafik-

led

 

Fyr-
fälts- 0.018 0.205 0.223 0.018 0.283 0.301 1.35 81 0.

väg

\
0

 

Vanlig 0.057 0.105 0.162 0.091 0.171 0.262 1.61 2536 105.4

väg

 

Totalt 0.044 0.094 0.137 0.066 0.147 0.213 1.55 5253 155.1

* Miljoner axelparkm (1987) ** Väglängd 1988.

Tabell 6. Risksituationen på E4, statsvägdelen (olyckor resp. skadade
per milj. axelparkm). Vägtypen "Vanlig väg" med uppdelning på
väg breddsklasser.

 

 

   

Olycksrisk Skaderisk Skade- Trafik- Väg-
följd arbete* längd**

(mil)

Väg- Döds- Lindrig Totalt Dödlig Lindrig Totalt
bredd eller olycka eller skada
(m) svår svår

olycka skada

>12.8 0.053 0.102 0.155 0.085 0.173 0.258 1.66 1307 52.7

11.3- 0.055 0.100 0.155 0.091 0.156 0.247 1.59 447 15.4
12.7

9.8- 0.075 0.154 0.229 0.115 0.234 0.349 1.52 157 4.8
11.2

8.8- 0.067 0.121 0.188 0.109 0.196 0.305 1.62 373 22.4
9.7

< 8.7 0.100 0.121 0.221 0.133 0.190 0.323 1.47 144 6.1

 

* Miljoner axelparkm 1987 ** Väglängd 1988



Tabell 7. Risksituationen på E4, statsvägdelen.(olyckor resp. skadade

per milj. axelparkm.). Uppdelning på vägtyp, vägbredd och
hastighetsgräns.

  

 

 

   

   

   

Hastighetsgrâns: 110 km/h

Olycksrisk Skaderisk Skade- Trafik- Väg-
följd arbete* längd**

Döds- Lindrig Totalt Dödlig Lindrig Totalt
eller olycka. eller skada

Vägtyp svår svår
olycka skada

Motorväg 0.030 0.070 0.100 0.040 0.104 0.144 1.44 1942 30.7

Motortrafikled 0.034 0.070 0.104 0.053 0.132 0.185 1.78 277 14.6

Vanlig väg 0.041 0.097 0.138 0.071 0.163 0.234 1.70 626 27.2
> 12.8 m

Vanlig väg 0.040 0.100 0.140 0.062 0.147 0.209 1.49 122 5.0
11.3-12.7 m

Hastighetsgrâns: 90 km/h

Motorväg 0.028 0.102 0.130 0.035 0.141 0.176 1.35 294 1.9

Motortrafikled 0.051 0.086 0.137 0.077 0.154 0.231 1.69 78 1.4

Vanlig väg 0.053 0.084 0 137 0.081 0.143 0.224 1.64 600 23.7
> 12.8 m

Vanlig väg 0 052 0.075 0 127 0.100 0.118 0.218 1.72 249 8.5

11.3-12.7 m

Vanlig väg 0.061 0.098 0.159 0.098 0.164 0.262 1.65 118 3.8

9.8-11.2 m

Vanlig väg 0.060 0.117 0.177 0.105 0.187 0.292 1.65 343 21.3
8.8-9.7 m

Vanlig väg 0.077 0 090 0.167 0.106 0 146 0.252 1.51 116 5 3
< 8.7 m

Hastighetsgrâns: 50/70 km/h

Vanlig väg 0.114 0.215 0.329 0.162 0.367 0.529 1.61 161 3.7
> A..

Vanlig väg 0.130 0.224 0.354 0.167 0.337 0.504 1.42 96 2.8

< 11.2 m -

 

* Miljoner axelparkm 1987. ** Váglängd 1988. v
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4.2 Trafik- och trafiksäkerhetssituationens förändring under

perioden 1978-1987

4.2.1 êllmän_utveckling

Vad har hänt med olycks- skade- och risksituation på E4 under den

senaste lO-årsperioden?

Både antalet dödsolyckor och antalet olyckor med svåra personskador

samt antalet dödade och svårt skadade har varit relativt konstant

under den sista tioårsperioden. En viss minskning kan konstateras

under 10-årsperiodens första del och en viss tendens till ökning de

sista åren, åtminstone då det gäller olyckor med svår personskada.

Antalet olyckor med lindrig personskada uppvisar minskning från

10-årsperiodens början 1978 till 1981 varefter antalet ökat

kontinuerligt. Samma trend gäller också antalet lindrigt skadade.

Generellt ger olyckor som tidsvariabel en jämnare trend än variabeln

skadade vilkens värde starkt påverkas av extrema händelser där många

personer skadats i enstaka olyckor.
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ANTAL DODADE ELLER SVÅRT SKADADE HESP.
ANTAL OLYCKOR MED DÖDADE ELLER SVÅRT SKADADE PÅ E4 1978-87

\//

olyckor med svår personskada

 

dödsolyckor

svü1tmadade

  

19

Figur 1.

Som framgår av figur

under

78 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Ar

Årligt antal polisrapporterade olyckor och skadade på
E4 (statsvägdelen) under lO-årsperioden 1978-1987
(780401-880331).

2 har trafikarbetet på E4 ökat med ca 20 %

den studerade 10-årsperioden. Ökningen av trafikarbetet har

skett under periodens andra halva.

Utvecklingen av antalet olyckor följer tämligen väl trafikarbets-

utvecklingen, vilket innebär att ingen uppenbar förändring inträf-

fat i

att dödas) kan sägas ha förändrats trendmässigt under den studerade

olycksrisken. Inte heller skaderisken (inkluderande risken

perioden.
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Resultatet visar emellertid att olycks- och skaderisken vad gäller

svår skada eller dödlig skada minskat under 10-årsperioden. Under

l980-talet har kontinuerlig minskning skett. Sålunda har denna

risk (olycksrisk och skaderisk) minskat med 25 %.

Resultatet visar också att risken för lindrig olycka och lindrig

skada ökat under l980-talet. En viss minskning av denna risk skedde

under lO-årsperiodens inledande år. Risknivån vad gäller lindrig

olycka och skada är därför ungefär densamma vid 10-årsperiodens

början som vid dess slut.
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Figgr 2. Riskindex för olycka och skada på E4 (statsvägdelen)
under tioårsperioden 1978-1987 (780401-880331).
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Olycks- och skadeutveckling per olyckstyp:

Följande figurer visar olycksutvecklingen per olyckstyp på E4 under

den studerade 10-årsperioden.

Följande huvudsakliga resultat kan konstateras:

Antalet mötesolyckor med dödlig eller svår personskada har minskat

under den studerade lO-årsperioden. Minskningen är ca 40-50 %.

Detta innebär således att risken att skadas svårt eller dödas i

mötesolycka på E4 mer än halverats under dennaperiod.

Antalet omkörningsolyckor med personskada såväl lindrig som svår

eller med dödlig utgång har ökat på E4 under 1980-talet. En dryg

fördubbling har skett av dessa olyckor under denna tid. Det har

således även skett en nästan fördubbling av risken att skadas eller

omkomma i omkörningsolycka på E4.

Antalet singelolyckor samt upphinnandeolyckor uppvisar också en

markant ökning under 1980-talet. Även här kan risken att komma till

skada sägas ha ökat. Resultatet gäller enbart risken för lindrig

skada.

Antalet avsväng- och korsandekursolyckor uppvisar en nedåtgående

trend fram till de två sista observationsåren - 1986, 1987.

Antalet gående- och cykelolyckor har förhållit sig relativt konstant

eller minskat något under 10-årsperioden.

Även antalet viltolyckor på E4 har förhållit sig relativt konstant

under 1980-talet. En viss minskning i antalet kan skönjas under

periodens andra halva.

Sålunda har risken för viltolycka med personskada och även risken

för gående- och cykelolycka med personskada (om exponeringsmåttet

baseras på bilarnas trafikarbete) minskat på E4 under den studerade

lO-årsperioden.
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Figgr 3. Antal polisrapporterade personskadeolyckor på E4

(statsvägdelen), åren 1978-1987 (780401-880331) upp-
delat på olyckstyp.
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Skade- och risksituationen per årstid:

Som framgår av tabell 8 samt figur 4 och 5 inträffar flest

personskadeolyckor och skadas flest personer på E4 under juli månad.

Högst olycksrisk resp skaderisk föreligger under denna månad ihop

med månaderna december och januari. Lägst risk föreligger under

månaderna mars och april.

Risknivån är 1,5 gånger högre under januari, december och juli

jämfört med under mars-april. Fördelningen av trafikarbetet på månad

har här gjorts utifrån resultat från VVs helårsräknade punkter på

E4.

Ur figurerna 4 och 5 kan bl a utläsas att skadeföljden (här skade-

risken genom olycksrisken) är högre under månaderna juli, september,

april och maj jämfört med övriga månader. Men tar man hänsyn till

skadeföljdens allvarlighetsgrad - här antalet dödade eller svårt

skadade per dödsolycka eller svår olycka - finner man högst värde

under vintermånaderna samt september.

Tabell 8. Antalet skadade på E4 (perioden 820401-880331) samt
E4zans trafikarbete (skattning utifrån VVs helårs-
räknade punkter) fördelat i procent på månad.

 

J F M A M J J A S 0 N D Tot.

 

Svårt 8.5 6.6 7.0 7.1 9.2 10.2 11.9 8.2 8.2 7.3 7.2 8.6 100 %

skadade

eller

dödade

 

Lindr. 8.1 6.1 5.8 6.0 7.4 9.2 12.6 9.6 9.1 8.8 8.0 9.3 100 %

skadade

 

Totalt 8.2 6.2 6.2 6.4 8.0 9.5 12.4 9.1 8.8 8.3 7.8 9.1 100 %

 

Trafik- 6.3 6.9 7.7 8.1 8.6 9.6 9.9 9.7 9.1 8.7 8.1 7.3 100 %

arbete
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OLYCKSFIISK OCH SKADERISK PER MÅNAD PÅ E4
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Skaderisk och olycksrisk på E4 per månad
(statsvägsdelen).
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I bilagorna visas antal personskadeolyckor samt trafikarbetsindex

per månad för den studerade lO-årsperioden 1978-1987. Generellt

gäller att olycksutvecklingen per månad över åren liknar trafikarbe-

tsutvecklingen dvs en nedgång i antalet fram till 1982 med ökning

efter detta årtal. Dock inträffar för vissa månader stora

variationer mellan på varandra följande år. Detta gäller i första

hand månaderna juli, augusti samt februari.

Då det gäller trafikarbetsutvecklingen per månad för den studerade

lO-årsperioden pekar den gjorda skattningen på en större procentuell

trafikarbetsökning för fjärde kvartalets månader. Jämfört med det

lägsta värdet, som rådde 1981, har det totala trafikarbetet ökat med

25 % t o m 1987. För månaderna oktober till december är denna ökning

35-40 %.

4.2.2 Eögändring_i_v§gtyp, vägbregd_ogh_hastighetågräns

Vad har hänt med E4:an under den senaste lO-årsperioden?

Som framgår av figur 6 har längden motorväg och motortrafikled ökat

med 5,5 respektive 10,5 mil under lO-årsperioden 1978-1988. Det

innebär att längden motorväg ökat med nästan 20 % och längden

motortrafikled nästan tredubblats under denna tid.

Under lO-årsperioden har också "vanlig väg" med bredd 13 meter (här

> 12.8 m) ökat i längd - enligt vägdatabanken har ökning skett med

ca 8 mil vilket är lika med 17 % ökning. Samtidigt har längden väg

med bredd understigande 9 meter minskat betydligt.

Minskning har också skett av den del av E4 som är statskommunal.

1978 var den statskommunala delen ca 9 mil. Denna längd har

successivt minskat till knappt 6 mil 1988.

Den ökade vägbredden och ändringen av vägtypen har dels skapats

genom ändring av befintliga vägavsnitt dels genom att ändring av

E4:ans sträckning. Under den studerade lO-årsperioden har i många

fall E4:ans sträckning genom tätort ändrats till förbifart.
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Totalt har E4zan under perioden 1978-1988 minskat med 2 mil från 162

mil till 160 mil.

ANTAL ML MOTOHVÃG, MOTORTHAFIKLED, FYHFÄLTSVÃG
OCH VANLIG VÄG PÅ E4 PER DEN 1/7 ÅHEN 1978-88.
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Figur 6. E4zans längd per vägtyp åren 1978-1988. (Uppgifter
från vägdatabanken 1 juli resp år).
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ANTAL MIL 'VANLIG VÄG' PÅ E4 MED OLIKA

VÄGBHEDD PER DEN 1/7 ÅREN 1978-88
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Figur 7. E4zan och vägtypen "vanlig väg". Längd på olika
breddklasser åren 1978-1988. (Uppgifter från väg-
databanken 1 juli resp år).
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En markant ökning har skett av trafikarbetet på motorväg och

motortrafikled. Nästan hälften av allt trafikarbete på E4 utförs på

motorvägavsnitt. 75 % av E4zans trafikarbete utförs på motorväg,

motortrafikled eller 13-metersväg. I slutet av 1970-talet var denna

andel mindre än 60 %.

Under perioden 1978-1988 har minskning av trafikarbetet skett på

delar av E4zan med vägbredd understigande 11 meter. Trafikarbetet på

den del av E4 som är statskommunal har förhållit sig relativt

konstant och utgjorde 1987 12-13 % av det totala trafikarbetet på

E4.

Totalt har trafikarbetet på motorväg och motortrafikled ökat med 45

respektive 200 % mellan 1978 och 1987. Denna ökning är till,stor del

en effekt av ökad våglängd, men man kan också konstatera att

trafikflödet på dessa två vägtyper ökat med ca 25 % under samma

tidsperiod och med 30 % om man utgår från l980-talets början.

Trafikarbetet på 13-metersväg har ökat med 25 % under perioden

1976-1987. Här är flödesökningen 5 % under samma period och nästan

20 % om man utgår från 1980-talets början.

Då det gäller vägtypen vanlig väg", exklusive vägbredd större än

11,3 meter, har minskning skett av trafikarbetet. Även trafikflödet

har minskat.
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Tabell 9. Skattning av trafikarbetet (miljoner axelparkm) på E4
åren 1978, 1981, 1984 och 1987. Uppdelning på vägtyp
(totala våglängden).

1978 1981 1984 1987

% % % %

Motorväg 1891 36,0 1985 39,6 2301 43,1 2708 45,0

Motor- 128 2,4 192 3,8 264 5,0 379 6,3

trafikled

Fyrfältsväg 51 1,0 75 1,5 98 1,8 93 1,6

Vanlig väg 3176 60,6 2765 55,1 2676 50 2835 47,1

 

Totalt 5246 100 5017 100 5339 100 6015 100

Tabell 10. Skattning av E4zans trafikarbete (miljoner axelparkm)
på vägtypen vanlig väg" åren 1978, 1981, 1984 och
1988 med uppdelning på breddklasser (statsvägdelen).

 

1978 1981 1984 1987

Vägbredd % % % %

 

> 12,8 m 1047 37,8 996 40,9 1057 44,4 1307 51,5

11,3-12,7 480 17,4 446 18,3 422 17,7 447 17,6

9,8-11,2 215 7,8 192 7,9 161 6,8 157 6,2

8,8-9,7 498 18,0 450 18,5 459 19,3 373 14,7

7,8-8,7 336 12,1 206 8,5 142 6,0 135 5,3

< 7,8 85 3,1 46 1,9 29 1,2 9 0,4

Övrigt 105 3,8 97 4,0 109 4,6 108 4,3

 

Totalt 2766 100 2433 100 2379 100 2536 100
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En successivt större andel av trafikarbetet på E4 utförs på väg-

avsnitt med hastighetsgräns 110 km/h. Längden av vägavsnitt på E4 med

hastighetsgräns 110 km/h har enligt vägdatabanken ökat med 20 mil

mellan åren 1980 och 1988 - från 58 mil 1980 till 78 mil år 1988.

Andelen av trafikarbetet på E4:an som utförs på 110-väg har ökat från

ca 45 % till ca 60 % under 1980-talet dvs med ca 1/3.

Tabell 11. Skattning av E4zans trafikarbete (miljoner axel-

parkm) åren 1978, 1981, 1984 och 1987 fördelat på
hastighetsgräns (statsvägdelen).

 

1978 1981 1984 1987
% % % %

110 km/h 2304 50,8 2007 46,6 2373 51,2 2976 56,6

90 km/h 1796 39,6 1893 43,9 1914 41,2 1874 35,6

 

70 km/h 354 7,8 340 7,9 314 6,8 363 6,9

50 km/h 82 1,8 69 1,6 38 0,8 45 0,9

Totalt 4536 100 4309 100 4639 100 5258 100

Den ökade vägbredden, förändring i hastighetsgräns samt förändring i

vägtyp mot motorväg och motortrafikled har ökat hastighetsnivån på

E4. detta illustreras av den undre kurvan i figur 8. Förändringen

i den genomsnittliga hastighetsnivån är där endast ett resultat av

förändring i vägtyp, vägbredd, hastighetsgräns och trafikarbete.

Den genomsnittliga hastigheten per vägtyp, vägbredd och hastighets-

gräns har antagits vara oförändrad under perioden och samma som

1978.

Den övre kurvan i figuren illustrerar den faktiska hastighets-

utvecklingen på E4. Resultatet är här baserat på de mätningar som

VTI utfört under den studerade tidsperioden. Dessa mätningar har

företagits i olika vågmiljöer och är således inte begränsade till

E4. Resultatet torde likväl ge en god beskrivnign av den trend-

mässiga faktiska hastighetsutvecklingen på E4.
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Den faktiska genomsnittliga hastigheten har uppskattningsvis ökat

totalt med 5 km/h under perioden 1978-1988, vilket innebär en årlig

hastighetsökning med 0,5 km/h.

Som framgår av figuren har Ökningen av hastigheten till stor del

inträffat efter 1981.

Den Ökning av den genomsnittliga hastigheten som kan tillskrivas

förändring i vägtyp, vägbredd och trafikarbete utgör 2,5 km/h totalt

för perioden 1978-1987 eller 0,25 km/h per år. Andra faktorer har

åstadkommit resterande ökning, totalt också ca 2,5

km/h för hela perioden eller 0,25 km/h per år.

VERKL. HASTÖKN. SAMT HASTÖKN PGA FÖRÃNDR. I VÄG-
TYP, VÄGBREDD, HASTlGI-ETSGRÃNS OCH TRAFIKARBETE

KM/H

104 -

103-

102-

101-   
  

100 -

faktisk hast.

99-

98 - 'mllJObaroende' hast.  

97
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Figur 8 Hastighetsutveckling på E4 (medelhastighet km/h).
Faktisk utveckling baserad på hastighetsmätningar.
Beräknad utveckling baserad på enbart förändring i
vägtyp, vägbredd, hastighetsgräns och trafikarbete.
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Tabellerna 12 och 13 visar den procentuella förändringen i olycks-

risken under perioden 1978-1987 per vägtyp och olyckstyp. Dels görs

en jämförelse mellan risknivåerna vid periodens början och slut,

dels görs en jämförelse mellan risknivån vid periodens slut och den

nivå som förelåg i början av 1980-talet, då trafikarbetet, hastig-

hetsnivån och även olyckstalet på E4 var som lägst.

Tabell 12 indikerar:

- Minskninga av risken för dödlig eller svår skada

- Viss ökning av risken för lindrig skada, gäller i första hand de

senare åren.

- Ökad total olycksrisk på motorväg och smalare väg (här bredd

<11,2 m) samt minskad olycksrisk på bred "vanlig väg" (här

bredd >11,3 m). På motorväg har risken ökat under periodens

senare del.

- Minskad risk för olycka med dödlig eller svår skada på samtliga

vägtyper med undantag för vägar <11,2 m.

- Ökad risk för olycka med lindrig skada på motorväg,

motortrafikled samt på "vanlig väg" <11,2 m.
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Tabell 12. Procentuell förändring av olycksrisken på E4
(statsvägdelen) under perioden 1978-1987. Jämförelse

mellan nivåerna vid periodens början och slut (1987/
1978) samt mellan nivåerna vid 1980-talets början och
periodens slut (1987/1982). Uppdelning på vägtyp och
vägbreddskategori.

Olycka med Olycka med Totalt
svår eller lindrig skada
dödlig skada

1987/78 1987/82 1987/78 1987/82 1987/78 1987/82

MV - 13 % - 6 % + 6 % + 25 % - l % + 15 %
ML - 17 % - 20 % + 4 % + 19 % v 4 % + 1 %

Vanlig väg - 25 % - 20 % + 3 % + 5 % - 9 % - 5 %
2 12,8 m

11,3-12,7 m - 54 % - 36 % - 22 % + 2 % - 34 % - 12 %

3 11,2 m + 13 % + 4 % + 20 % + 18 % + 17 % + 13 %

Totalt - 21 % - 16 % + 1 % + 12 % - 8 % + 1 %

Tabell 13 indikerar:

Markant ökad risk för

gäller både risken för olycka med dödlig eller svårskada, samt för

omkörningsolycka med personskada. Detta

olycka med lindrig skada.

Ökad risk för upphinnandeolycka med personskada.

Minskad risk för mötesolycka med personskada. Detta gäller både

risken för olycka med lindrig skada. Resultatet indikerar också

minskad risk för cykel-, fotgängarolycka samt viltolycka.

Risken för singelolycka och avsväng-/korsandekursolycka kan sägas

vara oförändrad. Dock finns indikation på minskning av risken för

skada samt ökning av risken förolycka med dödlig eller svår

olycka med lindrig skada.
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Procentuell förändring i olycksrisker på E4
(statsvägdelen) under perioden 1978-1987. Jämförelse
mellan nivåerna vid periodens början och slut (87/78)
samt mellan nivåerna vid 1980-talets början och
periodens slut (87/82). Uppdelning på olyckstyp.

Tabell 13.

Olycka med svår Olycka med lindrig Totalt
eller dödlig skada skada

87/78 87/82 87/78 87/82 87/78 87/82

S - 12 % - 8 % - 4 % + 8 % - 7 % + 2 %

0 + 44 % + 60 % + 72 % + 92 % + 62 % + 80 %

M - 51 % - 44 % - 16 % - 11 % - 39 % - 33 %

A/K - 23 % - 20 % - 11 % + 2 % - 16 % - 6 %

U - - - - + 26 % + 39 %

C/F - - - - - 44 % - 41 %

Vi - - - - - 23 - 30 %

Va - - - - + 31 + 33 %

Tot. - 21 % - 16 % + 1 % + 12 % - 8 + 1 %

Kommentar vägtyp-risk:

Motorväg:

Här har risken för omkörningsolycka med dödlig eller annan skada

ökat kraftigt, med 60-70 %.

och variaolycka har ökat - också ca 70 %. Risken

storleksordningen Även risken för

upphinnandeolycka

för singelolycka med lindrig personskada har ökat något medan den

minskat något då det gäller singelolycka med dödlig eller svår

skada.

Motortrafikled:

Materialet är här litet, dock tycks risken för singelolycka, som är

den mest förekommande olyckstypen på ML, inte ändrats dvs den

kraftiga ökning av trafikarbetet på ML som ägt rum under den stu-
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derade lO-årsperioden har resulterat i en motsvarande procentuell

ökning av singelolyckorna.

Vanlig väg bredare ån 11,2 m:

Resultatet pekar här på en minskning av risken för i första hand

mötesolycka, specielltolyckor med lindrig personskada. Resultatet

pekar också på minskad risk för singelolyckor, viltolyckor och

olyckor med oskyddade trafikanter. Riskökning kan däremot sägas ha

inträffat då det gäller omkörningsolyckor, speciellt olyckor med

lindrig personskada, samt i någon mån då det gäller avsväng- och

korsandekursolyckor, också här gäller denna riskökning olyckor med

lindrig personskada.

Vanlig väg smalare än 11,2 m:

Ingen riskminskning för någon olyckstyp kan här konstateras.

Resultatet pekar på ökad risk för i första hand omkörningsolycka och

i andra hand avsväng- eller korsandekursolycka. En viss riskökning

kan också sägas ha inträffat då det gäller singel, mötes- och

viltolyckor.

Sammanfattande resultat och kommentarer då det gäller olyckstyp och

risk:

Singelolycka:

Viss minskning av risken att skadas svårt eller dödas - gäller

motorväg och väg bredare än 11 meter (inklusive motortrafikled).

Viss ökning av motsvarande risk på väg smalare än 11 meter.

Oförändrad eller någon ökning av risken för singelolycka med lindrig

skada.
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Omkörningsolycka:

Risken för omkörningsolycka med personskada har ökat på samtliga

vägtyper (även med hänsyn till vägbredd) och med procentuellt samma

storleksordning. Riskökningen gäller såväl olycka med lindrig skada

som olycka med dödlig eller svår skada.

Mötesolycka:

Riskminskning erhölls här på 11 och l3-metersväg. Riskökning erhölls

på väg med bredd understigande 11 meter.

Avsväng - korsandekursolycka:

Risken för personskadeolycka har ökat på vägtypen vanlig väg" på

såväl smal som bred väg.

Upphinnandeolycka:

Den ökade olycksrisken kan hänföras till vägtyperna motorväg,

motortrafikled (och fyrfältsväg) - de vägtyper där trafikflödet ökat

kraftigast.

Cykel- fotgängarolycka:

Riskminskning erhölls på 11 och lB-metersväg (bredd överstigande

11,2 m). Oförändrad risksituation erhölls på väg understigande 11,2

meter.

Viltolycka:

Riskminskning erhölls på 11 och lB-metersväg (bredd överstigande

11,2 m) - oförändrad eller något ökad risk på smalare väg. Liten

risk för viltolycka med personskada förelåg på motorväg och motor-

trafikled.
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Variaolycka:

Den totala Ökade risken för variaolycka på E4 förklaras i huvudsak

av den riskökning som ägt rum på motorväg.

I en inte obetydlig utsträckning torde risksituationen på E4

påverkats gynnsamt av den förändring som skett i vägtyp och

också i vägbredd. Den minskade risken för mötesoycka, avsväng-

korsandekursolycka och GC-olycka är till stor del en effekt av

denna förändring, som i praktiken ofta innebär att E4zans sträckning

ändras från genomfart i tätort till förbifart. Det bör också påpekas

att de riskförändringar som erhållits på E4 i vissa fall är för

"gynnsamma". Det gäller cykel-fotgängarolyckor där den trafikökning

som ligger till grund för exponeringen till stor del skett i miljöer

som är fria från GC-trafikanter. Av motsvarande skäl kan man säga

att riskminskningen då det gäller mötesolyckor, avsväng- korsande-

kursolyckor och måhända även viltolyckor är något för gynnsam.

4.3 Trafiksäkerhetsutvecklingen relaterad till trafik-

 

säkerhetsfaktorer.

 

Den trafiksäkerhetsutveckling som skett är effekt av förutom fak-

torer som diskuterats här - trafikutveckling, vägtyp, vägbredd,

hastighetsförändring - även effekt av andra faktorer rörande fordon,

trafikant och miljö.

Under 70-talet vidtogs ett antal "tunga" allomfattande trafiksä-

kerhetsåtgärder. Bland dessa kan bilbälteslagen och varselljus-

lagen nämnas. En mereffekt av dessa lagar erhölls också på tra-

fiksäkerhetssituationen i början av 80-talet. Under 80-talet har

inga motsvarande "tunga" trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid-

tagits. Den minskning i olycks-, skade- och risktal som erhölls

i början av 80-talet är rimlig att till stor del se som en effekt

av 70-talets "tunga" trafiksäkerhetsåtgärder i kombination med

förhållanden som minskad trafik och dämpad hastighetsutveckling.
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4.3.1 Effekt_ay åtgärder_ogh_framtida utyegkling

Vägåtgärder:

Som resultatet visar föreligger betydande skillnader i olycksrisk

och skaderisk mellan olika vägtyper och vägbreddsklasser.

Det finns därför anledning att förmoda att den förändring som skett

på E4 då det gäller vägtyp och vägbredd resulterat i en icke

obetydlig förbättring av trafiksäkerheten där.

Effekten av förändringen i vägtyp och vägbredd på E4 kan grovt

skattas på följande sätt:

Det antas att risknivån per vägtyp och breddklass är oförändrad

under den studerade 10 årsperioden dvs 1978 års nivå gäller för

hela perioden. 1978 års risknivå per vägtyp och vägbreddsklass

sammanvägd till en totalrisk med motsvarande trafikarbetsfördel-

ning för 1987 ger en indikation på effekten på risknivån av den

totala förändringen av vägtyp och vägbredd.

Resultatet pekar på att den vidtagna förändringen under perioden

1978-1987 av vägtyp och vägbredd minskat olycksrisken (och också

skaderisken) med 5%, risken för döds- eller svår olycka med 6,5%

och risken för olycka med lindrig personskada med 4,5%. Detta re-

sultat kan jämföras med resultatet i tabell 13. Den positiva ef-

fekten på risken av dessa vägåtgärder kan sägas vara på väg att ätas

upp om man ser till den faktiska förändringen av olycksrisken. Detta

beroende på ökningen i risken för olycka med lindring personskada.

Den minskning i risk för döds- eller svår olycka som kan tillskrivas

förändringen i vägtyp och vägbredd utgör ungefär en tredjedel av

denna kategori olyckors faktiska riskminskning.

Andra fysiska vägåtgärder bör också ha påverkat trafiksäkerhets-

utvecklingen på E4 positivt. I samband med ändring av vägtyp och

vägbredd har kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder vidtagits:

planskilda korsningar (inkl dito GC-överfarter), signalreglering

etc, som ytterligare borde ha reducerat olycks- och skaderisken.
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Effekten av dessa kompletterande åtgärder är svår att fastställa.

Rimligen borde effekten på risken vara mindre än den effekt på 5%

som erhölls av förändringen i vägtyp och vägbredd. Man kan också

förmoda att dessa kompletterande åtgärder haft störst trafiksä-

kerhetseffekt på bred vanlig väg. Ingen eller obetydlig effekt kan

förväntas på motorväg och motortrafikled, vilka är att betrakta som

"färdiga lösningar". På mindre bred vanlig väg har huvudåtgärden

varit att bredda vägen (i kombination med kompletterande åtgärder)

eller att ändra vägtyp.

I sådana fall då E4zans sträckning genom tätort ändrats till för-

bifart måste trafiksäkerhetsförändringen se i ett helhetsperspek-

tiv och inte begränsas till enbart E4zans sträckning. Om man exem-

pelvis säger att skaderisken på ett avsnitt av E4 är 0.40. Detta

avsnitt byggs om till förbifart. Skaderisken 0.20 erhålls på

såväl E4zans nya som gamla sträckning. 2/3 av biltrafiken använ-

derförbifarten. Allt annat oförändrat innebär detta en förväntad

reduktion av skadetalet med hälften totalt sett jämfört med 2/3

om situationen på den gamla sträckningen innan förändringen jäm-

förts med situationen på den nya sträckningen.

Effekt av hastighetsförändring:

Schablonmässigt kan man säga att en viss procentuell förändring

av medelhastigheten i intervallet i 20% resulterar i en dubbelt så

stor procentuell förändring i risken för personskadeolycka. Ökar

medelhastigheten med exempelvis 5% ökar under i övrigt konstanta

betingelser risken för personskadeolycka med 10%.

Mellan åren 1981 och 1987, har medelhastigheten på E4 ökat med ca 5%

på avsnitt som är motorväg, ca 3% på avsnitt är som motortrafikled

eller vanlig väg bredare än 11 meter samt med ca 2% på väg smalare

än 11 meter.
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Detta innebär, om endast hastighetsförändringen påverkat olycks-

risken eller skaderisken, en ökning av risknivån med 10% på motorv-

äg, 6% på motortrafikled och bred vanlig väg och 4% på övrig väg.

Totalt ökar risken på hela E4 med 7%.

En faktisk ökning av risknivån av denna storleksordning (eller mer)

som kan förväntas utifrån hastighetsförändringen kan enbart

konstateras för vägtyperna motorväg och vanlig väg med bredd un-

derstigande 11 meter. Då det gäller resterande vägtyp erhölls

faktisk riskminskning. Denna minskning är dock avtagande och ca 10%

mindre än förväntat- en möjlig försämring pga ökad hastighet.

Framtida trafiksäkerhetsutveckling:

Här skissas på vad som kan förväntas i fråga om framtida antal

skadade och skaderisk. Detta görs utifrån förändring i trafikar-

bete (T), medelhastighet (H), vägtyp/vägbredd (V) samt övriga

åtgärder riktade mot fordon, trafikant eller miljö (Ö). Situationen

i mitten av 90-talet jämförs med situationen i nuläget (1988).

För trafikarbetet (T) anges två utvecklingar:

1. oförändrat.

2. 4% årlig ökning (totalt 31% till 1995).

För åtgärd "vägtyp/vägbredd" (V) anges två utvecklingar:

1. 0,5% riskminskning per år eller 3.5% riskminskning fram till

mitten av 1990-talet (samma minskningstakt som under 80-talet).

2. l % riskminskning per år eller 7 % fram till mitten av

90-talet

För medelhastigheten (H) anges tre utvecklingar:

l. oförändrat.

2. 0.5% ökning per år av hastigheten vilket är lika med 1% ök-

ning av skaderisken per år eller ca 7% ökning fram till mit-

ten av l990-talet.
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3. 0.5% minskning per år av hastigheten, vilket är lika med 7%

minskning av skaderisken fram till mitten av 1990-talet.

För "övrig åtgärd" (Ö) anges två utvecklingar:

1. oförändrat.

2. totalt 2% minskning av risken fram till mitten av 1990-talet.

Relativ skaderisk år 1995 jämfört med 1988 samt förväntat
antal skadade år 1995 på E4 givet alternativa framtida för-
ändringar i vägtyp, vägbredd (V), medelhastighet (H) och
insatser av Övriga trafiksäkerhetsåtgärder (Ö).

Tabell 14.

 

Relativt trafikarbete (T)

1995 jämfört med 1988
Relativa skaderisker

1995 jämfört med 1988

 

  
 

  

1,0 1,31

Förväntat antal skadade

V H Ö Tot. år 1995

0.965 1 1 0,965 1158 1517

0.965 1 0,98 0,946 1135 1487

0,965 0,93 1 0,897 1076 1410

0,965 0,93 0,98 0,880 1056 1383

0,965 1,07 1 1,032 1238 1622

0,965 1,07 0,98 1,012 1214 1591

0,93 1 1 0,93 1116 1462

0,93 1 0,98 0,91 1094 1433

0,93 0,93 1 0,86 1038 1360

0,93 0,93 0,98 0,85 1017 1332

0,93 1,07 1 1,00 1194 1564

0,93 1,07 0,98 0,98 1170 1533

 

Totalt (totala relativa skaderisken) = V - H - Ö
Förv. antal skadade = "
antal skadade år 1988 = 1 200.

.H.O. T
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Under V anges relativ skaderisk givet olika förändringar i
vägtyp och vägbredd

Under H anges relativ skaderisk givet olika förändringar i
fordonshastighet

Under Ö anges relativ skaderisk givet olika förändringar i
övriga trafiksäkerhetsåtgärder.
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