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1 BAKGRUND OCH SYFTE

I de trafikpolitiska målen pekas de oskyddade trafikanterna ut

som en särskilt skyddsvärd grupp - "risken att dödas eller ska-

das i trafiken ska minska i högre grad för de oskyddade trafi-

kanterna än för de skyddade".

För att kunna öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna är

det därför en angelägen uppgift att öka kunskapen om deras si-

tuation i trafiken.

Detta projekt skall ses som en inledande del i ett långsiktigt

projekt vars syfte är att ge en samlad kunskap om de oskyddade

trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation och därmed

ge ett bra planerings- och projekteringsunderlag för de oskyd-

dade trafikanterna.

Detta inledande projekts syfte är att göra en övergripande

problemanalys av området oskyddade trafikanters trafik- och tra-

fiksäkerhetssituation, göra en beskrivning av den forskning som

pågår och av kunskapssituationen samt föreslå delprojekt inom

området oskyddade trafikanter som är angelägna att genomföra

dels omgående, dels på sikt.
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2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV GC-TRAFIKANTERNAS TRAFIK-

OCH TRAFIKSÃKERHETSSITUATION

År 1990 dödades 134 gående och 68

Detta svarar mot 26 % av det totala antalet trafikdödade detta

år. Antalet skadade gående och cyklister var enligt den offi-

ciella statistiken 1858 resepektive 2896 år 1990. Detta är lika

med 20 % av det totala antalet skadade enligt den officiella

statistiken.

cyklister i trafikolyckor.

  

Tabell 1 Dödade och skadade personer i polisrapporterade väg-
trafikolyckor år 1990, fördelade på trafikantgrupp
(SCB).

dödade svårt lindrigt totalt
skadade skadade

gående 134 647 1077 1858
cyklist 68 772 2056 2896
mopedist 22 299 584 905
motorcyklist 46 357 660 1063
bilförare 342 2149 8239 10730
bilpassag. 154 1239 4256 5649
andra 6 38 124 168
totalt 772 5501 16996 23269

      

Som framgår av figur 1 har under 1970- och 1980-ta1et antalet

dödade

antalet lindrigt skadade cyklister.

1980-ta1et.

Även antalet dödade gående har minskat.

under 1970-talet. Antalet svårt skadade gående har också minskat

förhållit sig relativtmedan antalet lindrigt

cyklister minskat trendmässigt.

skadade gående

konstant under 70- och 80-talen.
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Figur 1 Ärligt antal dödade i vägtrafikolyckor enligt den
officiella statistiken. Uppdelning på vissa trafi-
kantkategorier (SCB).
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Årligt antal svårt skadade i vägtrafikolyckor enligt
den officiella statistiken. Uppdelning på vissa tra-
fikantkategorier (SCB).
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antal lindrigt skadade per år
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Figur 3 Årligt antal lindrigt skadade i vägtrafikolyckor
enligt den officiella statistiken. Uppdelning på
vissa trafikantkategorier (SCB).

I vilka miljöer inträffar olyckorna med GC-trafikanter? I föl-

jande tabell görs en miljöindelning med avseende på väg/gatutyp

och hastighetsgräns. I miljötyp "Gata 50"

skadefallen med GC-trafikanter.av

också nästan hälften av dödsfallen med gående och cirka 1/3 av

dödsfallen med cyklister.

I denna miljötyp

inträffar nästan 2/3

   

 

Tabell 2 Skadade och dödade gående och cyklister enligt den
officiella statistiken fördelat i procent
väg-/gatutyp vid olika hastighetsgränser (SCB,
1986-1988 års olycksdata).

väg-/gatutyp dödade: skadade (inkl dödade) :
gående cyklister gående cyklister

Annan allmän väg
50 hm/h 11,2 % 14,4 % 9,7 % 8,5 %
70 " 14,3 % 15,3 % 7,3 % 6,3 %
90 " 15,9 % 27,2 % 3,9 % 4,2 %

Gata
30 0,2 % 0,0 % 1,1 % 1,1 %
50 45,6 % 31,6 % 66,5 % 64,4 %
70 1,9 % 4,3 % 1,5 % 1,6 %

Övrigt 10,9 % 7,2 % 10,0 % 13,9 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %
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Uppskattningsvis 4/5 av de polisrapporterade olyckorna med cyk-

lister och gående inträffar i korsningar och således 1/5 på

sträcka.

Nedanstående tabell visar att skaderisken vid passage i korsning

i tätort är 5-6 gånger större för gående och cyklister i jäm-

förelse med biltrafikanter. Ju mindre tätort desto högre är

också skaderisken. Tabell 3 och också tabell 4, som visar flöde

och trafiksammansättning i tätorter av olika storlekar, är

sammanställningar av resultat från VTIs praktiska undersökningar

av GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation i ett

15-tal tätorter.

Tabell 3 Skaderisk i korsning (antal skadade inklusive dödade
per miljon korsningspassager). Resultat från VTIs
tätortsundersökningar.

 

  

Pb- Hbl Cyklist Gående
trafik. mopedist

Centrala de- 0,05 0,90 0,33 0,34

lar i mindre

tätort

Tätortskärna 0,04 1,30 0,27 0,19

i mellanstor

tätort

Tätortskärna i 0,04 0,78 0,20 0,15
större tätort
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Tabell 4 Trafikflöde per timme dagtid i korsning i olika tät-

 

 

  

     

  

 

   

   

 

 

  

 

ortsmiljöer. Resultat från VTIs tätortsundersök-
ningar.

Centrala delar i mindre tätort:

pb lb buss .mc/ cykel gående
moped

genomfartsled 572 34 8 18 117 74
% 69.4 4.2 1.0 2.2 14.2 9.0

övrig del av
centrum 209 4 5 8 78 64
% 56.9 1.0 1.3 2.2 21.3 17.3

Tätortskärna i mellanstor tätort:

pb lb buss :mc/ cykel gående
moped

kringled,
genomfartsled 874 37 15 12 120 82
% 76.6 3.3 1.3 1.0 10.6 7.2

övrig del av
tätortskärnan 430 7 9 12 138 281
% 49.1 0.8 1.1 1.4 15.7 31.9

Tätortskärna i större tätort:

pb lb buss mo/ cykel gående
moped

kringled 1453 71 28 18 186 117
% 77.6 3.8 1.5 0.9 9.9 6.3

inom t-kärnan 351 13 27 8 298 336
% 34.0 1.2 2.6 0.8 28.8 32.5
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Dagsljus - mörker:

50 % av dödsolyckorna med gående inträffar under mörkerför-

hållande. 15 % av dödsolyckorna med cyklister inträffar under

 

mörkerförhållande.

andel dödade i dagsljus och mörker
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Figur 4 Andel av dödsfallen med gående och cyklister som in-

träffat under mörker respektive dagsljus. Indelning
på "miljötyp" (SCB, olycksdata åren 1986-1988).
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Figur 5 Andel av skadefallen med gående och cyklister som

inträffat under mörker respektive dagsljus. Indelning

på "miljötyp" (SCB, olycksdata åren 1986-1988).
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Kommentar kring statistikkällor:

De olyckor som polisen rapporterar kan i stort sägas begränsas

till olyckor med bilar inblandade. Då det gäller olyckor mellan

GC-trafikanter eller singelolyckor med GC-trafikanter är mörker-

talet betydande. Detta framgår av följande tabell. Man kan också

konstatera då det gäller kollisionsolyckor mellan bil och GC-

trafikant att polisen "rapporterar" ungefär tvåolyckor av tre.

Detta under förutsättning att personskadan varit av den omfatt-

ningen att den skadade måst uppsöka akutsjukvården eller motsva-

rande.

Tabell 5 Antal skadade GC-trafikanter per polisrapporterad
skadad (egentligen av polisen registrerad skadad i
polisrapporterad olycka), (1)

 

  

cykel gående

kollision med bil 1,6 1,4

kollision med oskyd- 4,0 4,0
dad trafikant

singel 24,3 *

totalt 6,5 1,5

  

 

 

 

* Definieras inte som trafikolycka.

Singelolycka med gående definieras inte som trafikolycka. Dessa

olyckor, som är en stor grupp, inträffar dock i trafikmiljö och

orsakas oftast av halka. Uppskattningsvis skadas 20000-25000 gå-

ende årligen i singelolyckor.
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Om man använder tabellens s k uppskrivningsfaktorer erhålls föl-

jande antal årligen skadade Gc-trafikanter.

Tabell 6 Antal cyklister och gående, som årligen skadas i

trafiken. Skattning baserat på sjukvårdsregistrering.

 

 

 

cykel gående

kollision med bil 3000 3000

kollision med oskyd- 3000 4000
dad trafikant

singel 14000 23000

totalt 20000 30000

  

 

 

 

Mer än hälften av de gående som skadats i trafikmiljön har er-

hållit skadan i halkolycka, vilket skett på trottoar vid passage

över gata/väg etc. 10-15 % av de skadade cyklisterna har skadats

pga singelolycka.
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3 VAD HAR FORSKNINGEN ÅGNATS ÅT, VILKEN KUNSKAP HAR DEN

GIVI'I'?

Den forskning som gäller GC-trafikanternas trafik- och trafik-

säkerhetssituation utförs här i landet av i huvudsak högskolorna

och universiteten, främst Lunds tekniska högskola, samt av väg-

och trafikinstitutet. Dessutom gör några av de större kommunerna

utredningar.

Följande visar vad forskningen inom landet ägnats åt under den

senare delen av 1980-talet och framåt då det gäller GC-trafikan-

ternas trafik- och trafiksäkerhetssituation med inriktning på

trafikmiljön.

3.1 Strukturering av GC-trafikanternas trafikmiljö

Utgångspunkt för denna strukturering är GC-nätet. Indelning görs

på korsning och sträcka. Nyckelbegrepp anges som anknyter till

trafikmiljön och förhållanden i denna. Dessa nyckelbegrepp är

gängse använda, hämtade från ARGUS, TRÅD, VVs effektkatalog etc.

De bör ge en god täckning av de faktorer som är av intresse då

det gäller GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssitua-

tion.

För korsning gäller följande nyckelbegrepp:

typ av korsning

mellan GC-vägar

treväg, fyrväg etc

planskild

cirkulationsplats

GC-nätet i anslutning till korsningen

väg/gata

trottoar

cykelfält

GC-bana

VTI NOTAT T 126



11

GC-överfarten

markering

placering

utformning/sträckning

refug

korsningens storlek/ exponeringsarea

korsningsyta (korsningsvinkel, korsningsradie)

gatu/vägbredd

antal körfält

körfält för höger- respektive vänstersväng

reglering

signal

stopp/väjning

körriktning för motorfordon och cykel

enkelriktad, dubbelriktad GC-bana

enkelriktad väg/gata

förbjuden högersväng/vänstersväng

annat

hastighetsreglerande och hastighetsdämpande åtgärder

hastighetsgräns

fysiska åtgärder

gupp, avsmalning, sidoförskjutning, upphöjd korsning etc

siktförhållande

belysning

sikthinder

För sträcka gäller följande nyckelbegrepp:

separeringsform

gata/väg

gångbana

cykelfält

GC-bana/-väg
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gatu-/vägbredd

antal körfält

hastighetsgräns

fysiska hastighetsdämpande åtgärder

gupp, sidoförskjutning, avsmalning

Övriga förhållande

parkering

busshållplats

mitträcke

belysning

Till dessa nyckelbegrepp kan ytterligare begrepp ngas som.mer

gäller totalaGC-nätet eller området (men som naturligtvis också

kan vara av specifikt intresse i korsning eller på sträcka):

gatutyp

områdestyp

trafikflöde

trafiksammansättning

drift/underhåll

3.2 Redovisning av forskning inam landet

Redovisningen gör inte anspråk på att vara uttömmande. Den har

som mål att ge en god bild av vad man ägnat forskningen åt under

den andra halvan av 1980-talet och framåt.

Vissa resultat redovisas liksom använda mått och något om.metod

och materialets omfattning.
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För att få ett mer komplett grepp om den kunskap forskningen bi-

dragit med bör man även ta del av exempelvis Vägverkets Effekt-

katalog och Trafiksäkerhetsrådets trafiksäkerhetsprogram.

Redovisningen av utförd forskning följer i stort den indelning

som gjordes i föregående avsnitt av nyckelbegreppen.

3.2.1 Korsning

Typ av korsning:

VTI fann i en uppföljande undersökning av korsningar som åt-

gärdats att olycksrisken för gående minskade med storleksord-

ningen 15 % och att olycksrisken för cyklister minskade med

storleksordningen 30 % då 4-vâgskorsning ändrades till 3-vågs-

korsning (2). Bilflödet minskade med 15%. Olycksrisken skattades

i detta fall med det indirekta riskmåttet "separeringsgraden".

Underlaget utgjordes av sju korsningar.

En jämförelse av olycksutfallet i korsningstyperna A (korsning

utan trafikö), B (korsning:med trafikö i en eller flera gatu-

mynningar) och C (korsning' med.vânstersvångskörfâlt i primär-

gata) visade ingen skillnad under konstanta betingelser (3).

Materialet var dock litet och resultatet därför osäkert.

En annan studie av Brüde, Larsson (3) indikerade att GC-trafi-

kanternas olycksrisk var dubbelt så hög i cirkulationsplats jäm-

fört med i andra korsningstyper. Samtidigt observerades dock

lindrigare skadeföljd i cirkulationsplats. Skattningen av

olycksrisken gjordes via regressionsmodell. Även här var mate-

rialet, det underliggande materialet, litet och resultatet där-

för mer lämpligt att ta som utgångspunkt för vidare forskning.
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Effekt av minicirkulationsplats har studerats av LTH (4). Fyr-

vägskorsning, huvudled med väjningsplikt, ändrades till cirku-

lationsplats, körfältsbredden minskades i tillfarterna, enkel-

riktade cykelbanor anlades. Antalet olyckor mellan bilar och

GC-trafikanter, skattat utifrån antal konflikter, minskade med

80 %. Medelhastigheten i närheten av cirkulationsplatsen

minskade med storleksordningen 20-25 %.

GC-nâtet i anslutning till korsningen:

Linderholm (5) konstaterar att olycksrisken för cyklister är

tämligen lika för de principiellt tre olika sätt att ansluta

cykelbana i signalreglerad korsning som studerades.

De tre olika utformnings- eller anslutningsalternativen var:

1. "cykelbanor som var genomgående", dvs dragna ändra fram till

korsningen så att cyklisterna endast kom i kontakt med

svängande bilister under samma grönperiod,

2. "cykelbanor som ansluter till biltrafiken strax före kors-

ningen",

3. "ingen cykelbana, cyklisterna är hänvisade till samma köryta

som Övriga fordon".

En viktig orsak för risknivån är det beteende de olika anslut-

ningsalternativen ger upphov till. Andelen rödcyklande är olika

för olika alternativ och likaså sättet att företa vänstersväng.

Båda dessa beteenden eller manövrer är starkt riskkänsliga och

måste vägas in då man väljer anslutningsalternativ.

De i denna undersökning framtagna resultaten skiljer sig icke

oväsentligt från tidigare resultat (6), som visade betydligt

större riskdifferenser mellan olika anslutningsalternativ. Att

via cykelfält leda ut cykeltrafiken i gatan framstod enligt

tidigare resultat som det riskmässigt mest fördelaktiga sättet.
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Denna skillnad i risk beror förmodligen på ett annorlunda skatt-

ningsförfarande. Det indirekta riskmått man använt sig av i båda

fallen baseras på konflikter. Kopplingen mellan konflikter och

polisrapporterade personskadeolyckor modifierades. Det innebär

således andra uppräkningstal mellan antal konflikter och antal

olyckor.

Detta visar något av den vansklighet som.mer eller mindre alltid

föreligger då man söker substituera ett direkt mått med ett in-

direkt dito.

Cykelbanans anslutning i ej signalreglerad korsning och resul-

terande olycksrisk har studerats av Ek (7). Fyra olika utform-

ningar eller anslutningar studerades:

"cyklister på körbanan",

"cykelbana med upp till 1 meters sidoremsa",

"cykelbana med sidoremsa ca 3 m

»
:
b

L
A
L
)
I
\
)
I
-
-
-
|

cykelbana med sidoremsa över 6 m".

Någon entydig bild framträder inte. Ett visst mönster kan dock

skönjas. Typ 3 och i viss mån också typ 1 tycks ha lägre risktal

:n de två övriga."

Skattningen av olycksrisken baserades på det indirekta måttet

kritiska situationer".

I en undersökning omfattande 277 korsningar, såväl signalregle-

rade sam ej signalreglerade, undersökte Brude, Larsson (3) an-

talet cykelolyckors beroende av andelen cyklister som cyklade i

körbanan (ej på cykelbana) vid passage genom korsning.
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Antalet olyckor predikterades med en modell som baserades på

totalt antal inkommande bilar och totalt antal passerande cyk-

lister (via körbana plus via cykelbana). Man fann god överens-

stämmelse mellan faktiskt antal olyckor och predikterat antal

olyckor för olika "andelar cyklister i körbanan" (bl a ingick

"O % cyklister i körbanan" och "100 % cyklister i körbanan" i de

studerade andelarna).

Resultatet ger sålunda stöd för att det inte föreligger större

riskskillnad mellan alternativet att passera korsningen via kör-

banan och alternativet att passera via cykelbana. Detta resultat

erhölls för både signalreglerad korsning och ej signalregelrad

korsning. I samma undersökning tycker man sig dock finna stöd

för en något lägre olycksrisk för cyklister som passerar kors-

ningen via cykelbana med överfart placerad 2-5 meter från pa-

rallell gatukant.

I den uppföljande undersökning VTI gjorde av åtgärder i kors-

ningar studerades bla effekten av dubbelriktad GC-bana (2). Det

indirekta olycksriskmått "separeringsgraden" angav totalt sett

ingen förändring av olycksrisken. Dessa korsningar var belägna i

centrala delar i tätort och var ej signalreglerade. Den skattade

olycksrisken gällde enbart olycka mellan cykel och bil.

En undersökning i Malmö (8) gav som resultat ett ökat antal

cykelolyckor och ökad olycksrisk efter det att dubbelriktad

cykelbana anlagts. Ökning gällde i första hand antal olyckor

mellan cyklister och bilar och antal olyckor mellan cyklister.

Riskökning erhölls i korsning, framförallt i signalreglerad

korsning.

Diagonalöverfart i signalreglerad korsning studerades av

Linderholm (5). Studier genomfördes i en korsning och visade på

liten olycksrisk (baserad på konflikter) då signalen var i bruk.
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Blâmålad cykelöverfarts effekt på olycksrisken har studerats av

gatukontoret i Malmö. Ingen effekt kunde spåras (baserat på po-

lisrapporterade olyckor). Studier av olycksrisken via konflikter

visade viss riskminskning (5).

Beträffande övergångsställets placering i korsning kan följande

sägas.

Undersökningsresultat antyder att övergångsställets avstånd från

parallell körbanekant (förlängningslinjen) har betydelse för

olycksrisken.

Linderholm (9) fann i en undersökning att Olycksrisken (baserad

på observerade konflikter) var dubbelt så stor på övergångsstäl-

le placerat mer än sex meter från korsningen jämfört med på

övergångsställe placerat närmare korsningen. Korsningarna var

signalreglerade. Även på övergångsställe i ej signalreglerad

korsning har liknande resultat erhållits (10). Brude, Larsson

fann också i en undersökning av gåendeolyckor att Olycksrisken

på övergångsställe ökade med övergångsställets avstånd från

korsningen (3). Resultatet gällde i detta fall primärgata, dvs

den gata där trafiken hade företräde i korsningen.

Ett intressant resultat i detta sammanhang utgör det resultat

som framkom i Ekmans undersökning av trafiksäkerhetseffekten av

markerat övergångsställe (11). Enligt resultatet är skaderisken

för fotgängaren nästan dubbelt så hög på markerat övergångsstäl-

le jämfört med på ej markerat då passagen sker vid korsning. Som

underlag för Olycksrisken har polisrapporterade personskadeo-

lyckor och antal korsande gående använts.

Tillfartens bredd och olycksrisk har studerats i olika undersök-

ningar. Linderholm.studerade cyklisters olycksrisk i en-, två-

och trefältiga tillfarter i signalreglerade korsningar (bland-

trafik). Resultatet antyder minskad olycksrisk med ökat antal

körfält (5). Olycksrisken skattades utifrån antal konflikter. I

de tillfarter som studerades förekom inte högersvängande motor-

fordonstrafik.
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Brüde, Larsson fann också i en olycksstudie (3) en tendens till

ökat antal gående- och cykelolyckor på längre övergångsställen

och längre cykelöverfarter. Motsvarande resultat finns också

dokumenterade från de praktiska undersökningar Thulin et al

gjort av korsningar i olika kommuner, exempelvis (12). Längre

övergångsställen och cykelöverfarter ger regelmässigt GC-tra-

fikanterna lägre separeringsgrad (högre olycksrisk).

Resultat från en annan undersökning från LTH (10), som gäller

fotgängarpassager i korsning antyder högre olycksrisk vid pas-

sage över "smal" tillfart jämfört med "bred" tillfart då bil-

flödet är litet, men det motsatta förhållandet då bilflödet är

stort. Olycksrisken skattas dels via konflikter dels via

olyckor.

Linderholm fann i en undersökning (9) att antalet körfält ökade

olycksrisken för gröngående i signalreglerad korsning. Resul-

tatet antydde att detta särskilt gällde i frånfarten.

Enligt de resultat Leden fann i sin undersökning av cyklande

barns säkerhet påverkade inte antalet körfält kollisionsrisken

vare sig vid cykling i körbana eller på cykelöverfart (13). I

samma undersökning undersöktes också inverkan av korsningskur-

vans radie. Resultatet gav inte något underlag för samband mel-

lan kollisionsrisk och korsningskurvans radie. Olycksrisken el-

ler kollisionsrisken baserades på olyckor.

Refug:

Resultat antyder att refug minskar olycksrisken i korsning som

ej är signalreglerad men påverkar den inte i korsning som är

signalreglerad (9,10).
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Signalreglering:

Enligt Effektkatalogen "kan signalreglering av korsning med GCM-

överfart minska antalet fotgängarolyckor med 50 till 80 % och

antalet cykelolyckor med 50 %. Undersökningar visar att gående-

olyckorna kan reduceras med 30-35 % då friliggande GCM-överfart

signalregleras."

Linderholm (6) studerade effekten av signalreglering på cyklis-

ternas säkerhet. Konflikter räknades före och efter signalregle-

ring i två korsningar. Olycksfrekvensen skattades utifrån anta-

let konflikter. Olycksfrekvensen var 54 respektive 64 % lägre

efter signalregleringens införande. Detta trots att antalet cyke

lister Ökade kraftigt. Resultatet pekar således på att olycks-

risken minskat ännu mer.

VTI fann vid före- eftermätning av korsning som signalreglerats

att kollisionsrisken mellan Gc-trafikant och bil minskade med

75 % (2). Risken skattades utifrån den erhållna separeringsgra-

den. Tre korsningar studerades. Den goda effekten beror till

stor del på dels lite svängande trafik, dels på att GC-banor an-

lades med egen signalfas.

Signalfaser:

Leden fann i sin undersökning av cyklande barns trafiksäkerhet

att kollisionsrisken var hög om korsningen var reglerad med

blandfas (13). Han fann i samma undersökning också att kolli-

sionsrisken för cykelöverfarter med särskild fas var låg.

Förgrönt för GC-trafikanter har studerats bla av LTH. Även i de

videostudier som.VTI gjort åt kommuner har effekten av förgrönt

studerats.

I tidigare studie har också allgåfas undersökts (14). Resulatet

pekade på en minskning av antalet konflikter mellan bil och

gående med storleksordningen 50 %. Samtidigt ökade de gåendes

väntetider med minst samma procenttal.
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Stopp/väjning:

Effekt av stopplikt på GC-trafikanternas säkerhet har studerats

av VTI i en uppföljning av åtgärdade korsningar (2). I en kors-

ning infördes stopplikt. Den skattade riskminskningen i denna

korsning var 50 % för cyklister och ingen riskreduktion för

gående. Olycksrisken skattades med det indirekta riskmåttet "se-

pareringsgraden".

Effekt av fyrvågsstopp har studerats av bl a Hydén (15).

Konflikter studerades. Dessa minskade drastiskt mellan bilar.

Viss minskning erhölls av konflikterna mellan bilar och GC-tra-

fikanter. Materialet var dock litet.

Tillbakadragen stopplinje för motorfordon studerades av Linder-

holm (5) i signalreglerad korsning. Två varianter av tillbaka-

dragen stopplinje studerades. Olycksrisken minskade med en tred-

jedel, gällde vid vänstersväng men också vid tillfarten före

korsningen. Olycksrisken skattades utifrån konflikter. Undersök-

ningen baserades på observationer i sex tillfarter i fyra kors-

ningar.

Brüde, Larsson fann att antalet olyckor med gående och cyklister

i korsning var 1,5-2 gånger större på primärgatan jämfört med på

sekundärgatan (under jämförbara betingelser) (3).

Enkelriktning m m:

I den undersökning som VTI gjorde av åtgärdade korsningar stude-

rades bl a effekten av enkelriktning (2). Enkelriktning hade

vidtagits i en tillfart i en korsning. Den utifrån separerings-

graden skattade Olycksrisken minskade med 40-50 % för GC-trafi-

kanterna. Förbjuden högersvång, som hade införts i en korsning

minskade Olycksrisken med ungefär samma procent medan den för

gående inte ändrades alls.
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Hastighetsreglering, hastighetsdâmpande åtgärder:

Studier av GC-trafikanter som skadats i kollisionsolyckor med

bilar visar bl a hur starkt skadekonsekvensen är kopplad till

motorfordonens hastigheter. Modeller visar med god träffsäkerhet

att antalet polisrapporterade personskadeolyckor per trafikar-

bete förändras med kvadraten på den relativa hastighetsföränd-

ringen (16). Motsvarande relation då det gäller dödsolyckor är

fjärde potensen av hastighetsförändringen. Något grovt kan man

säga att sänks bilarnas hastighet med 10 % kan man förvänta 20 %

minskning av antalet polisrapporterade personskadeolyckor.

Modellen är inte explicit testad på GC-trafikanter, men rimligen

borde man erhålla god effekt även då.

Gupp är den bland de fysiska hastighetsdåmpande åtgärderna som

ger den största reduceringen av hastigheten. Rätt utplacerade

och utförda gupp ger en hastighetsreduktion till ca 20 km/h på

själva guppet och kan ge en medelhastighet mellan 20-25 bm/h

mellan guppen och en 85-percentil under 30 km/h (17).

Försök har gjorts med system av hastighetsdämpande åtgärder om-

rådesvis bl a av Hydén (18). Gupp, sidoförskjutning, avsmalning,

upphöjd korsning och övergångsställe. Hastigheterna sänktes

generellt i området, även på sträckor utan åtgärder. Förändring

i antalet GC-olyckor har inte kunnat undersökas eftersom antalet

varit för litet. Det totala antalet olyckor (egendomsskade-

olyckor och personskadeolyckor) minskade emellertid med mer än

50 %. Man kan också konstatera att genomfartstrafiken inte på-

verkades nämnvärt.
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Siktförhållande:

Enligt en undersökning av Leden (13) är Olycksrisken för cyklis-

ter ganska oberoende av sikten i korsningen då cyklisten färdas

i gatan. Färdas han däremot på cykelöverfart med sikt understi-

gande fem.meter innebär detta en Ökad risk. Starkt ökad kolli-

sionsrisk föreligger enligt samma undersökning vid brant lut-

ning. Olycksrisken baseras här på olyckor. Undersökningen är be-

gränsad till barn.

Övrigt:

I många av de undersökningar som refererats ovan har andra mått

relaterade till säkerhet eller framkomlighet studerats. Det gäl-

ler begreppet samspel som indirekt ligger bakom de två måtten

konflikter och separeringsgrad (alt oseparerade trafikanter) men

som också använts som mått på annat sätt. Det gäller:

- rödgående, rödcyklande och rödkörande. Ansatser till för-
klarande modeller finns också (19),

- väntetider och passagetider,

GC-trafikanters vägval,

- bilisters och GC-trafikanters stoppbeteende

3.2.2 Sträcka

Separeringsfonn:

Leden fann i sin undersökning av cyklande barns kollisionsrisk

att denna var betydligt lägre på cykelbanor och cykelvägar än på

gatusträckor med enbart körbana (13).
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Ljungberg fann vid beräkningatt risken för cyklister att råka

ut för personskada är lika stor på cykelvägar och cykelbanor som

i blandtrafik (20). Risken baseras på olyckor registrerade inom

sjukvården (akutmott). Liknande reslutat omfattande kollisions-

olyckor med GC-trafikanter framkom i de praktiska undersökningar

VTI utfört av GC-trafikanternas trafiksäkerhet (4).

Inom det s k KAN-projektet insamlade VTI på uppdrag av Vägverket

data från ett 30-tal kommuner om olyckor på sträcka plus trafik-

mängder och vissa uppgifter om trafikmiljön (22). I materialet

ingick också GC-olyckor. Antalet var dock ganska litet. Uppgif-

ter om GC-trafikanternas exponering fanns inte i tillräcklig

utsträckning, vilket medförde att risker inte kunde beräknas

baserat på GC-trafikanternas förekomst. GC-olycksbiten behand-

lades som ett tillskott till bilarnas olycksrisk, vilken ju kun-

de beräknas eftersom deras exponering var känd.

I "KAN-materialet" fanns möjlighet att ta hänsyn till följande

miljövariabler: hastighetsgräns, antal körfält, separeringsfonm,

mittremsa, förekomst av parkering, gatutyp samt typ av område

plus naturligtvis biltrafikens storlek.

Generellt gällde att antalet GC-olyckor per sträcklängd:

- ökade frånöppet gaturum till trångt gaturum,

- var mindre på 70-sträcka jämfört med 50-sträcka (skadeföljden
var dock allvarligare på 70-sträcka),

- var relativt oberoende av gatutyp (detta gällde C-olyckorna,
G-olyckorna var störst på genomfartsgata och minst på uppsam-
lingsgata),

- var större på 2-fältig gata jämfört med 4-fältig,

- var större på gata med parkering än på gata med ej parkering.

Leden fann i sin undersökning av cyklande barn (13) tendens till

högre kollisionsrisk på gator som var huvudled och antydan till

högre kollisionsrisk på gator där parkering förekom.
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3.2.3 GC-nätet, områdesavgränsning

 

VTI har i olika undersökningar analyserat och kartlagt GC-trafi-

kanternas trafiksäkerhet, och också trafiksituationen, områdes-

vis. För detta har en särskild metodik utvecklats, som gör det

lätt (resurseffektivt) att kartlägga GC-trafiken och övrig tra-

fik områdesvis och att kartlägga och analysera trafiksäkerheten

(23).

På mmrådes- eller delområdesnivå används olyckor, skadade samt

olycksrisk och skaderisk som trafiksäkerhetsmått. På detaljnivå

(kan gälla exempelvis en enskild korsning eller del av korsning)

används de två indirekta måtten "antal oseparerade GC-trafikan-

ter" och "separeringsgraden" som trafiksäkerhetsmått.

Metoden har använts mestadels på uppdrag av kommuner. Undersök-

ningsområden har då varit centrala delar i små och medelstora

tätorter, tätortskärnor i större tätorter, bostadsområden, hu-

vudgator/genomfartsgator. Totalt har undersökningar genomförts i

13 olika kommuner.

Vägverket har också varit uppdragsgivare dels under utvecklings-

fasen dels för att bestämma förbifarts effekt på GC-trafikanter-

nas trafik- och trafiksäkerhetssituation och för att bestämma

motsvarande effekter av åtgärder på genomfart (signalreglering,

planskildhet, avstängda anslutningar) (24).

Undersökningen av förbifartens effekt visade att motorfordons-

trafiken minskade med 2/3 på den tidigare sträckningen och att

skaderisken minskade med 45 % för gående samt med 25 % för cyk-

listerna. Väntetiden för passage över den ursprungliga gatu-

sträckningen minskade från 8 till 3 sekunder för de gående. Det

innebar total minskning av väntetiden med 10 timmar per dag över

den sträckning (ca 1,5 km), som påverkades av förbifarten.

Undersökningen av vidtagna åtgärder på genomfart visade att man

kunde förvänta en ca 60 %-ig reduktion av GC-trafikanternas ska-

derisk. Gåendes väntetid för passage över genomfarten ökade från

7 till 15 sekunder.
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En uppföljande studie av "kommunundersökningarna" har gjorts i

syfte att se vilka åtgärder som vidtagits i trafikmiljön och i

vilken omfattning detta skett samt att utvärdera effekten på GC-

trafikanternas trafiksäkerhet av dessa åtgärder (2). Resultatet

visade att åtgärderna (förbifart, andra bilreducerande åtgärder,

planskildhet, signalreglering m.m) reducerade GC-trafikanternas

olycksrisk (risk för kollision med motorfordon) med 2 % per år.

Detta resultat kan något grovt sägas gälla tätort i allmänhet

och 1980-talets senare del. Olycksrisken har skattats utifrån

det indirekta trafiksäkerhetsmåttet separeringsgraden .

Beträffande effekt av förbifart genomför VTI på uppdrag av Väg-

verket en pilotstudie i vilken ingår 36 förbifarter (25). Syftet

är att utveckla ett tillvägagångssätt som gör det möjligt belysa

den totala effekten av förbifarter dvs effekten på trafiksäker-

hetssituationen, trafik- eller energisituationen och på miljö-

situationen.

Beträffande effekt av åtgärder på gatuavsnitt kan nämnas den

undersökning av fartdämpande åtgärder som gjordes av tre olika

genomfartsgator (26). Undersökningen genomfördes av LTH och VTI

tillsammans. Syftet var att få ett samlat grepp om totaleffek-

ten. Trafikmängder, hastigheter, bränsleförbrukning, buller,

konsekvenser för kollektivtrafiken samt konflikter studerades.

Förväntat antal olyckor mellan GC-trafikanter och bilar (baserat

på konflikter) minskade med minst 11 % till mest 70 % på de tre

avsnitten. VTI/LTH har på uppdrag av Vägverket studerat trafik-

säkerheten på genomfart i Åstorp, Järvsö och Bromölla.

Områdesvisa undersökningar har genomförts för att studera ef-

fekten av hastighetsreducerande åtgärder. LTH har gjort sådana

undersökningar i olika typer av bostadsområden, exempelvis (18,

27).
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Inom LTHs Växjöprojekt genomfördes en undersökning av små cir-

kulationsplatsers hastighetsreducerande effekt och trafik- och

trafiksäkerhetspåverkande effekt inom ett område. Resultat före-

ligger f n inte (se också "minicirkulationsplats" under punkten

"korsning").

Hastighetsmätningar utförs kontinuerligt av VTI i olika tätorts-

miljöer i syfte skatta nivåer och studera trender. Metoder har

också utvecklats och testats för hur att kartlägga restider inom

områden (28).

På uppdrag av TSV kartlägger VTI trafikmiljöer och studerar hur

dessa förändras, vilka åtgärder som vidtas. För detta ändamål

använder man det sk basurvalet, som består av ett antal rutor i

tätortsmiljö (96 stycken á 200 gånger 200 m) spridda över lan-

det. Rutorna täcker förekommande typer av tätortsmiljö och man

får i det här fallet kunskap om i vilken omfattning olika åtgär-

der vidtas och har vidtagits i olika typer av miljöer. Urvalet

är av den karaktären att man kan skriva upp resultaten till

riksnivå. Basurvalet kan användas till olika typer av observa-

tionsstudier: exponeringsstudier, beteendestudier, väglagsstu-

dier, miljöstudier etc (29).

GC-trafikens exponering amrådesvis har undersökts av LTH i

"Växjöprojektet" (30) och av VTI i de undersökningar institutet

gjort åt kommuner i syfte att kartlägga GC-trafikanternas tra-

fik- och trafiksâkerhetssituation (23). Den metodik som utveck-

lats är direkt användbar för exempelvis kommunerna. Modeller för

hur GC-trafik genereras har prövats av bl a av LTH (31), som

också undersökt hur olika trafikantgrupper värderar restiden

(32). Man fann att restiden med cykel värderades 3-5 gånger

högre än restiden med bil och buss.

LTH och VTI kommer på uppdrag av TFB att studera tidsvinsterl-

tidsförluster för i första hand GC-trafikanterna. Man kommer då

att studera vad som händer då man anlägger cirkulationsplats,

GC-bro/-tunnel, ändrar fyrvägskorsning till trevägs inför: fyr-

vägsväjning, stopplikt, signalreglering etc.
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VTI utvecklar f n, på uppdrag av TSV, modell och rutin för hur

att via enkätbaserad resvaneundersökning komma åt GC-trafikan-

ternas resvanor (plus information om även övriga trafikanters

resvanor). Den information som efterfrågas gäller färdmedel,

tidpunkt för resa, ärendetyp, reslängd och restid. Resultatet

ger underlag för tillstånds- och förändringsbeskrivningar för

hela eller delar av landet men kan också gälla på aggregerad

nivå för tex olika typer av områden.

drift/underhåll:

Av flera undersökningar bl a VTIs "östgötaundersökning" (33) har

det framgått att en stor andel av GC-olyckorna inträffar i sam-

band med halka. Detta gäller gäller främst gående. En stor andel

av GC-olyckorna inträffar som effekt av andra brister i under-

laget, nivåskillnader, håligheter, uppstickande plattor, "rull-

grus" etc. Olycksstudierna baseras på sjukvårdsregistrerade o-

lyckor.

På uppdrag av Vägverket har VTI studerat samband mellan typer av

vinterväghållningsåtgärder i tätort och effekt på trafiksäkerhet

och framkomlighet samt studerat hur väglaget på det separerade

GC-nätet, vintertid, påverkar cyklandets omfattning, utnyttjan-

det av detta nät och alternativt utnyttjande av bilnätet (34,

35).

I rapport (35) refereras en undersökning av olika strategier för

vinterväghållning i tätort. Försök utfördes i sex tätorter. Den

övervägande delen av åtgärderana riktades mot cyklister och

gående. Man tidigarelade snöröjning och halkbekämpning på bo-

stadsgator, gångbanor och GC-vägar. Man ersatte sand med kross-

grus som halkbekämpningsmaterial på gångbanor och GC-vägar och

salt med en blandning av sand och krossgrus på gator. Efterstu-

dien eller effektstudien pågick under tre vintrar, som dock
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samtliga visade sig vara extremt nederbördsfattiga, vilket med-

förde litet behov av halkbekämpning och också ett litet olycks-

utfall (polisrapporterade olyckor och sjukvårdregistrerade

olyckor).

Man kunde inte spåra någon förändring i antal GC-olyckor på det

gatuavsnitt där salt ersattes med en blandning av sand och

krossgrus.

Man konstaterade ett ökat antal GC-olyckor på GC-nätet där sand

ersattes med krossgrus och där samtidigt mer intensifierad snör-

öjning genomfördes (plogning påbörjades vid mindre snödjup).

Ökningen av olycksantalet kunde helt hänföras till olyckstypen

"gående i singelolycka". Orsak till detta kan vara ökad expone-

ring.

På uppdrag av TFB har VTI och LTH tillsammans upprättat ett för-

slag till försöksplan som gäller undersökning av sambandet mel-

lan ytstandard och GC-trafikanternas risker för singelolyckor.

Projektet är tänkt att löpa över tre år. Tre orter ingår i un-

dersökningen. Skadeinformation erhålles via akutsjukvården, ex-

poneringen kartläggs, GC-nätet beskrivs under barmarksförhål-

lande och under snö-/halkförhållande.

3.3 Sammanfattning av forskningsresultat samt kommentarer

till forskning och kunskapslâge

åwfastsigqu forssninssreåultst;

- ändring av 4-vägskorsning till 3-vägskorsning, gav lägre
olycksrisk för cyklister, lägre än vad som kunde förväntas
med hänsyn till minskat bilflöde,

- ingen skillnad under jämförbara betingelser i olycksrisken för
GC-trafikanterna i korsningstyp A (korsning utan trafikö), B
(korsning med trafikö) respektive C (korsning med vänster-
svängskörfält i primärgatan),

- dubbelt så hög olycksrisk för GC-trafikanterna i cirkulations-
plats jämfört med andra korsningstyper, dock betydligt lindri-
gare skadeföljd i cirkulationsplats,
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betydande reduktion i antal olyckor mellan GC-trafikanter och
bilar vid ändring av fyrvägskorsning till minicirkulations-
plats (samtidigt vidtogs vissa kompletterande åtgärder),

ingen säkerställd skillad i olycksrisk mellan cyklister som
inkommer i korsning via gata, på cykelbana som mynnar i gatan
strax innan korsningen eller som färdas på genomgående cykel-
bana,

ingen förändring, alternativt någon ökning, av cyklisternas o-
lycksrisk vid ändring till dubbelriktad GC-bana,

ökning av de gåendes olycksrisk på övergångsställe med ökat
avstånd mellan övergångsställe och korsning,

högre olycksrisk på markerat övergångsställe än på ej markerat
övergångsställe i korsning,

som regel ökat antal GC-olyckor vid passage över bredare ga-
tor,

minskad olycksrisk av refug i ej signalreglerad korsning,

minst halvering av GC-trafikanternas olycksrisk då korsning
signalreleras (ofta ihop med kompletterande åtgärder),

hög olycksrisk för GC-trafikanterna i signalreglerad korsning
med blandfas, låg olycksrisk vid särskild fas, minskad olycks-
risk vid förgrönt för GC-trafikanterna och vid allgåfas,

betydande reducering av GC-trafikanternas olycksrisk i kors-
ning då stopplikt infördes, viss reducering av olycksrisken
vid införande av fyrvägsstopp, viss reducering av olycksrisken
som effekt av tillbakadragen stopplinje för motorfordon,

1,5-2 gånger högre olycksrisk för gående och cyklister vid
passage över primärgata jämfört med på sekundärgata under jäm-
förbara förhållanden,

minskning av olycksrisken vid införande av enkelriktnig samt
vid förbjuden högersväng,

förväntad stark reducering av antalet GC-olyckor som effekt av
hastighetsreducerande åtgärder,

starkt ökad olycksrisk på cykelöverfart vid dålig sikt och vid
brant lutning,

cyklisternas skaderisk lika stor på cykelbana/cykelväg som i
blandtrafik, kollisionsrisken dock lägre på cykelbana/cykel-

väg,

högre olycksrisk på gata med parkering än på jämförbar gata
utan parkering,
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- 50 % respektive 25 % reduktion av olycksrisken för cyklister
och gående som resultat av förbifart till tätortscentrum (bil-
trafiken minskade med två tredjedelar på den ursprungliga
sträckningen),

- dryg halvering av olycksrisken på genomfart då korsningar sig-
nalreglerades, motortrafik på sekundäranslutningar förbjöds,
GC-tunnel anlades,

- minskning av olycksrisken med mellan 11 % och 70 % på genom-
fartsgator då fysiska hastighetsreduderande åtgärder vidtogs,

- effekt av vidtagna åtgärder i tätortscentra visar minskning av
olycksrisken med 2 % per år (från mitten av 1980-talet och
framåt),

- ersättnig av salt med sand/krossgrus på gatavisade oförändrat
antal GC-olyckor,

- ersättning av sand med krossgrus på GC-banor och GC-vägar med-
förde ökat antal GC-olyckor, beroende på ökat antal gående i
singelolyckor.

Eogmsntarer till_feråkaieg_o§h_k2n§k§pålêqs=

Man kan då det gäller forskningen om GC-trafikanternas trafik-

och trafiksäkerhetssituation konstatera följande:

Undersökningarna är ofta baserade på litet underlag, vilket ger

osäkra resultat och de har mer formen av pilotstudier.

Liknande konstaterades av Gårder et al (36) i ett projekt som

genomfördes i syfte att söka sammanväga resultat från olika un-

dersökningar och dra nytta av detta i trafiksäkerhetsarbetet. I

detta fall gällde det cyklisternas trafiksäkerhet. Gårder kon-

staterade sålunda: "De studier som redovisas är genomgående så

små och ofullständiga, att säkra slutsatser om olika åtgärders

effekt på cyklisters säkerhet ej kan dras. Föreliggande projekts

kanske viktigaste slutsats blir därmed att konstatera att forsk-

nings-/utredningssituationen inom området är mycket bristfällig

och att nya krafttag måste till."

Undersökningarna riktas mot begränsade problem. Helhetsbilden

beaktas sällan.
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Detta gäller såväl tillståndsbeskrivningar som vid beskrivning

av effekter av åtgärd eller förändring. Den effekt man studerar

är nästan alltid en punkteffekt, begränsad till den plats där

åtgärden vidtagits. Sällan eller aldrig kommer man åt effekten i

systemet, i GC-nätet eller inom ett område. Man stannar ofta vid

att konstatera att en åtgärd minskade exempelvis olycksrisken

med en viss procent jämfört med en annan åtgärd eller med situa-

tionen innan.

Man bör eftersträva en så fullödig beskrivning av effekten eller

förändringen som möjligt. Det innebär att man skall kunna ange

effekt på såväl trafiksäkerheten som på trafiksituationen. Li-

kaså skall man kunna ange negativa och positiva effekter och

under vilka omständigheter man når dessa och hur stora dom då är

plus som sagts punkt- och systemeffekten.

Få undersökningar baseras på olycks- och skadedata.

Vad som generellt kan sägas om den forskning som utförts omGC-

trafikanternas säkerhet är att mycket få undersökningsresultat

baseras på olycks-, skadedata eller på sk direkta trafiksäker-

hetsmått. Detta är i och för sig ingen nyhet, men aktualiserar

ånyo behovet av fungerande olycksstatistik på "tätortssidan".

Det behövs en satsning för att komma åt olycksdata och det be-

hövs också en satsning för att komma åt exponeringsdata och

också en satsning för att komma åt miljödata. Ett lovvärt sådant

försök gjordes av VTI på uppdrag av Vägverket då man lyckades

engagera ett 30-tal kommuner att miljöbeskriva, räkna trafikan-

ter och dokumentera olyckssituationen i totalt ca 750 kors-

ningar. Resultat av denna undersökning har använts i revide-

ringen av effektkatalogen och har också använts av VTI för att

sk ra olyckspredikterande modeller (se vidare nedan). Problemet

är dock att detta material även om det totalt sett är stort

snabbt blir litet då man gör korsvisa indelningar av det. Detta

är det dilemma man ställs inför då man gör satsningar för en-

staka undersökningar. Det blir ekonomiskt betungande och mate-

rialet därför litet.
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En satsning på ett olycksdatasystem där man regelbundet samlar

in information och som omfattar den totala trafikmiljön är så-

ledes en viktig bit i den framtida forskningen. Detta system bör

vara nätanknutet med miljöbeskrivning av nätet och med uppgifter

om trafikant- och trafikmängder.

Ett bättre olycksunderlag skulle medföra att olycksanalysen

skulle kunna drivas betydligt längre ned på detaljnivå och man

skulle då kunna använda direkta trafiksäkerhetsmått i stället

för indirekta som.man nu är hänvisad till att göra.

Detta är ingen nedgörande kritik mot de indirekta måtten. De

behövs som en förlängd armdär det inte är möjligt att använda

de direkta måtten. De indirekta måtten behövs på unik nivå (en-

skilda objekt etc) och också på och aggregerad detaljnivå samt

då det gäller att snabbt bedöma effekten av åtgärder (där det ju

tar år om man skall använda olyckor).

Få studier kring GC-trafikanternas exponering.

GC-trafikanternas exponering är också mycket angeläget att komma

åt. Behov borde finnas för Vägverket att nyttja exponeringsdata

på såväl nationell nivå, regional nivå som lokal nivå. Här

aktualiseras resvaneundersökningar.

Exponeringsinformation krävs också vid exempelvis riskbedömning

av objekt och system. eller miljöer- vid tillstånd, förändring

och vid prediktion. Exponeringsinformation krävs som input i

modeller.

Åtgärder för att förbättra informationen om GC-trafikanternas

exponering är förutom resvaneundersökningar direkta mätningar i

miljön. Fördelen med direkta obseravtioner i miljön är ju att

man erhåller en miljörelaterad exponering. Man bör sålunda satsa

på metodik och regler för hur man lämpligen mäter GC-trafikan-

ternas exponering och också motivera kommuner och Vägverket att

mäta.
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Det borde vara minst lika motiverat att mäta GC-trafiken i mil-

jön som det är att mäta biltrafiken. Sedan länge mäter Vägverket

biltrafiken på det allmänna vägnätet. Ett liknande mer tätorts-

orienterat mätsystem borde utvecklas för GC-trafiken.

I detta sammanhang kan framhållas det basurval som VTI tagit

fram på uppdrag av TSV och som man bör kunna utnyttja och arbeta

vidare med. Basurvalet består av ett antal rutor i tätortsmiljö,

slumpmässigt valda och fördelade över hela landet. En ruta är

cirka 200 m.gånger 200 m. Man kan säga att alla olika tätorts-

miljöer finns representerade i basurvalet. Tanken är att man här

skall kunna få ett samlat grepp om GC-trafikanternas trafik- och

trafiksäkerhetssituation i olika miljöer. Man kan få en beskriv-

ning av tillståndet. Framförallt kanske nyttan ligger i att kun-

na beskriva förändringen totalt och i olika tätortsmiljöer vad

gäller trafiksäkerhet och exponering. Studier av förändringen

möjliggörs genom att man kontinuerligt inventerar miljön och ge-

nomför observationsstudier.

Man kan också konstateraatt få studier ägnats GC-trafikanternas

framkomlighet och tidsförbrukning; Visserligen har passagetider

och väntetider mätts i olika undersökningar, men några mer om-

fattande studier har inte gjorts.

Få. modeller i förklarande, prediktivt eller prognosticerande

syfte.

Detta är naturligtvis i mycket orsakat av dålig tillgång på data

om olyckor/skadade och exponering.

Här kan nämnas de prediktionsmodeller för olyckor med fotgängare

och cyklister som Brüde, Larsson tagit fram baserat på underlag

från ca 750 korsningar (3, 33) och som i dagsläget är de mest

långtgående prediktionsmodellerna på "GC-olyckssidan".
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I modellerna ingår totalt antal inkommande bilar samt totalt

antal passerande fotgängare respektive cyklister som prediktorer

(x-variabler). Modellerna ger i allmänhet mycket god överens-

stämmelse mellan faktiskt olycksantal och predikterat olycks-

antal. Man har med modellerna predikterat antal GC-olyckor:

vid olika bil- och GC-flöden,

efter tillåten hastighet,

- i signalreglerad 3-vägs- och 4-vägskorsning,

- i ej signalreglerad 3-vägs och 4-vägskorsning,

i cirkulationsplats.

Vidare differentiering konstaterade man inte var möjlig att göra

på grund av att materialet blev alltför litet. En intressant och

naturlig fortsättning hade varit att göra en ytterligare diffe-

rentiering på korsningtyp (typ A, B C ...).

Man kan konstatera att det även är skralt med utvecklade model-

ler som har med indirekta trafiksäkerhetsindikatorer att göra.

Här borde finnas mycket att göra då det gäller att förklara och

förutsäga beteenden och resulterande trafikosäkerhet.

Det behövs således risk- och skademodeller för GC-trafikanter

och också beteendemodeller. Det behövs exponeringsmodeller, vil-

ket bla aktualiserades och accentuerades vid arbetet med KAN-

projektet. Slutligen behövs det modeller för att prediktera GC-

trafikanternas framkomlighet.

Ett i detta sammanhang intressant och angeläget område är att

utveckla den datorstödda hjälpen vid planeringoch förändring av

GC-trafikanternas trafikmiljö, icke minst på lokal nivå. Ett kan

man säga inledande sådant arbete har gjorts av VTI (3). Ett PC-

program (avsett för gatukontor och vägförvaltningar) har utveck-

lats med vilket man kan välja lämplig korsningtyp. Ett fåtal
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uppgifter matas in och man erhåller uppgifter om vilken olycks-

kostnad man kan förvänta för olika korsningstyper och vid olika

hastighetsgränser. Programmet används också för att avgöra om

olyckssituationen i korsningen är normal eller avvikande.

Det bör vara givande och också angläget att vidareutveckla da-

torn som hjälpinstrument i planeringsarbetet då det gäller GC-

trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation. Man bör

exempelvis kunna studera och bedöma trafiksäkerheten integrerat

med andra förhållanden (framkomlighet, flödesförhållanden, bul-

ler- och emissionsnivåer etc). Hela områden bör samtidigt kunna

studeras liksom effekterna av förändringar i detta. Idén är att

man nyttjar i datorprogramet de forskningsresultat man har tagit

fram.

I framtiden bör det också finnas möjlighet att använda kunskaps-

baserade datorsystem. eller expertsystem i planeringsarbetet,

vilket gör det möjligt att erhålla mer flexibla eller skräddar-

sydda lösningar. I det kunskapsbaserade systemet används förutom

rena forskningsresultat också annan kunskap i form av erfarenhe-

ter, tumregler, lathundar, regler, standards etc. VTI har på

uppdrag av TSV utfört inledande arbete då det gäller att skapa

kunskapsbaserat system i trafiksäkerhetsarbetet (38).
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4 SYNPUNKTER KRING FORTSATT FOU ou GC-TRAFIKANTERNAS

TRAFIK- OCH TRAFIKSÄKERHETSSITUATION

4.1 vad skall målet för forskningen vara?

Den övergripande utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet är de

mål som riksdagen fastlagt. I detta prioriteras trafiksäkerheten

för de oskyddade trafikanterna.

Vägverkets uppgift som väghållare är att skapa förutsättning för

en tillfredsställande, säker och miljövänlig transportförsörj-

ning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad (VV

1991:05).

I övergripande termer kan för GC-trafikanterna Vägverkets behov

av forskning och syfte med denna exemplifieras med följande:

- öka baskunskapen om GC-trafikanternas trafik- och trafiksäker-
hetssituation,

- tillståndsbeskriva trafik- och trafiksäkerhetssituationen,

- klarlägga samband, ange effekter av åtgärder,

- förutsäga utveckling eller tillstånd

- skapa regler för hur att förändra och utforma trafikmiljön och
förhållanden i denna.

Krav ställs därvid på god metodik, lämpliga modeller och inte

minst krav på reliabla och valida mått och data.
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4.2 Punkter för fortsatt forskning

FoU kring GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssituation

struktureras i följande punkter, A-C:

A). Beskrivning av tillstånd och utnyttjande av samband på

övergripande nivå.

Under denna punkt ingår en beskrivning av var olyckorna inträf-

far i miljön, hur stora olyckstalen och skadetalen är i olika

typer av miljöer. Indelning görs på område, gatutyp, hastighets-

gräns, korsning/sträcka etc. Motsvarande beskrivning görs av

risksituationen och av exponeringen. Trafikmiljön kartläggs.

Detta ger förutom en tillståndsbild av GC-trafikanternas trafik

och trafiksäkerhetssituation en uppfattning om de potentialer

som finns för olika åtgärder i miljön. Upprepade mätningar gör

det också möjligt att studera förändringar i olycks-, risk- och

exponeringssituationen samt också då det gäller förändringara i

miljön, vilka åtgärder som vidtagits och i vilken utsträckning.

Prognosmodeller och prediktionsmodeller kan skapas utifrån den

erhållna informationen.

Tillståndsbeskrivningen av olycks-/skadesituationen baseras på

polisrapporterade olyckor dvs i dagsläget VVs egen statistik och

SCBs. En heltäckande mer miljöanpassad statistik bör dock tas

fram på sikt. I tillståndsbeskrivningen måste också statistik om

sjukvårdsregistrerade skadade användas för att komma åt singel-

olyckor och olyckor mellan oskyddade trafikanter. Sådana data

finns i viss utsträckning och kommer att finnas alltmer framde-

les.

För att beskriva risksituationen krävs information om expone-

ringen.
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Beskrivningen av exponeringssituationen bör göras på motsvarande

sätt som olycks-/skadesituationen eftersom ett av syftena är att

sammankoppla dessa data. Tillgången på exponeringsdata är som

konstaterats tidigare mycket bristfällig då det gäller cyklister

och gående. Mätningar måste initieras. Det är viktigt att få

kommunerna att räkna GC-trafikanter och även Vägverket.

Här kan också det s k basurvalet användas. Detta har beskrivits

kort tidigare. Fördelen med att använda basurvalet är att man

kan generalisera resultaten eftersom urvalet är har dragits på

ett sådant sätt ur populationen "tätortsmiljöer". Det är således

möjligt att med hälp av basurvalet erhålla en god bild av expo-

neringen i olika miljöer (områdestyper, gatutyper, korsningtyper

etc).

Resvaneundersökning fyller här också en viktig funktion genom

att man får information om det total resandet på nationell,

regional och lokal nivå och också kan få det på typ av område.

Beskrivningen av trafikmiljön kan också göras med hjälp av bas-

urvalet. De i urvalet ingående miljöerna inventeras noggrant och

dokumenteras via foton. Regelbundna uppdateringar visar hur mil-

jön förändras.

Konkreta projekt i nuläget:

- Resvanundersökning (med huvudinriktning på GC-trafikanterna).

- Kartläggning av miljö och exponering via det s k "basurvalet",
utveckling av metodik och utvärdering.

- Miljöinriktad beskrivning av olyckor och skadade via statistik
från VV, kommuner, SCB och sjukvård.

B). Beskrivning och analys av tillstånd och samband på aggrege-
rad detaljnivå.

Från resultaten ovan framgick det att få undersökningar baserats

på olycksdata, att man ofta använt indirekta mått, att undersök-

ningarna ofta varit små, ofta av pilotkaraktär och att det varit

svårt att finna samstämmighet mellan resultat från olika under-
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sökningar. Man nödgas således sammanfattningsvis konstatera att

kunskapen som GC-trafikanternas trafik- och trafiksäkerhetssi-

tuation på denna nivå är mycket bristfällig och att mycket krävs

i fråga om undersökningar för att få tillfredsställande kunskap

om trafiksäkerhet och trafikförhållande (framkomligheten etc) i

de miljöer som beskrivits med nyckelord ovan.

Ökad satsning bör göras på olycksanalyser och olycksbaserade ef-

fektstudier och prediktionsmodeller, så långt ner i detaljnivå

som det är rimligt med hänsyn till datakvalité och datamängd.

Samtidigt bör olycksanalysen och den olycksbaserade effekteva-

lueringen kompletteras med analys baserad på indirekta mått, dvs

att man i samma analys kombinerar direkta och indirekta mått.

Direkta mått används så långt det är möjligt med hänsyn till den

olycks- och skadeinformation som finns. För att komma vidare i

detaljeringsgrad användes indirekta mått.

Från den population som undersökningen gäller bör man således

göra ett särskilt urval som.man specialgranskar genom observa-

tionsstudier exvis konflikter, separeringsgrad, oseparerade tra-

fikanter. Man kan studera andra beteenden liksom framkomligheten

vilken ju är av intresse ihop med trafiksäkerheten. Det är också

ett bra sätt att komma åt "skräddarsydd" exponering på. Till-

vägagångssättet gör att man i undersökningen har en direkt kopp-

ling mellan direkt och indirekt mått, vilket underlättar förstå-

elsen för hur denna koppling fungerar.

Konkreta projekt i nuläget:

- Fortsättning och utveckling av GC-delen inom KAN-projektet.
Projektet innebär analys av skadetal, skaderisk och skadeföljd
för GC-trafikanter på GC-nätet i olika områdestyper mht gatu-
tYP, separeringsform, hastighetsgräns etc. Krav ställs på
olycksdata, exponeringsdata och miljödata.

- Effekt av förbifart. Detta projekt knyter an till det allmänna
förbifartsprojekt VTI genomför på uppdrag av VV.

- Effekt av ändring från väjning till stopp (säkerhetsstudier
baserade på direkta och indirekta mått, exponeringsstudier in-
kluderande framkomlighetsstudier).

VTI NOTAT T 126



40

- Tillstånd i cirkulationsplats (säkerhetsstudier baserade på
direkta och indirekta mått, exponeringsstudier inkluderande
framkomlighetsstudier).

- Tillstånd i signalregelrad korsning (säkerhetsstudier baserade
på direkta och indirekta mått, exponeringsstudier inkluderande
framkomlighetsstudier).

- Modell för prediktion av skadade GC-trafikanter mht GC-flöde
och motorfordonstrafik.

C). Beskrivning av tillstånd och effekt på unik nivå.

Här gäller undersökning ett eller ett fåtal enskilda objekt. Det

kan gälla att studera effekten av en viss typ av åtgärd eller

att bestämma, analysera och orsaksbedömma ett tillstånd. I dessa

fall är man hänvisad till indirekta mått eftersom olyckstalet

eller skadetalet i regel är för litet. Här gäller projekten pi-

lotstudier att exempelvis undersöka effekten av åtgärder att

praktiskt trafiksäkerhetsbedömma miljöer som underlag för åtgär-

der. "Åstorpsprojektet" och Bromöllaprojektet är två exempel

på undersökningar enligt punkt C. Det är av vikt att sådana pro-

jekt fortsättningsvis kommer till stånd eftersom de ger värde-

fulla tillfällen att tillämpa och utveckla den praktiska under-

sökningsmetodiken.
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