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Titel

Påkörning av belysningsstolpar och andra hårda föremål i vägmiljön

 
Referat

Mer än var fjärde bilist som omkommer i trafiken kör på ett hårt föremål vid sidan av vägen. Hälften av dessa

dödsolyckor inträffar vid påkörning av träd, omkring 50 dödsolyckor per år. Drygt 20 dödsolyckor per år i

samband med kollision med vägräcke, omkring 10 dödsolyckor i kollision med belysningsstolpe och 10 dödso-

lyckor vid annan typ av stolpe.

De högsta stolpolycksriskerna föreligger på det kommunala vägnätet. Hälften av de påkörda stolparna är

belysningsstolpar i vägmiljön och är oftast placerade inom ett par meter från vägkanten.

Avgörande för trafiksäkerhetsproblemet med belysningsstolpar är i princip inte hur långt från vägen de är

placerade utan mera hur stora de är. Avgörande är hur de har placerats på sidan eller mitt i vägen och om stolpen

är hård eller eftergivlig vid påkörning.

Den sämsta placeringen med hänsyn till trafiksäkerheten är belysningsstolpar placerade i ytterkurvor, vilket

medför såväl ökad risk för belysningsstolpolyckor som svårare skadeföljd. Belysningsstolpar placerade i inner-

kurvor är den säkraste placeringen av alla. Belysningsstolpar mitt i vägen i mittremsa eller på refuger i kors-

ningar har lägre risker än belysningsstolpar placerade på sidan av vägen.

Det finns också möjligheter att minska antalet belysningsstolpar i vägmiljön, utan att försämra belysningen,

genom att ersätta stolpar med linupphängd belysning i bebyggda områden och använda högmastbelysning i kors-

ningar och cirkulationsplatser.

Det är viktigt att påpeka att vägbelysningen räddar storleksordning 35-40 liv per år trots ovanstående olägen-

heter, som kan och bör minskas.
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Abstract (background, aims, methods, result)

More than every fourth driver killed in traffic collides with a fixed obstacle at the roadside. Halfthese fatalities
occur when hitting a tree, with about 50 fatal accidents annually or almost as many as the number of cyclists
killed during one year.

Annually, slightly more than 20 fatal accidents in collisions with guardrails; about 10 fatal accidents in
collisions with lamp posts and slightly more than 10 fatal accidents in collisions with other types of posts.

The highest risks of accidents with posts occur on the municipal road network. This is natural since most
posts are concentrated to this road network.

Half the number of hit posts in the road environment are lamp posts and they are often placed within a
couple of metres from the roadside.

Concerning the traffic safety problem of lamp posts, the distance from the road is not decisive but rather
the size of the posts. Their position at the side or in the middle ofthe road is decisive and it is important whether
the post is rigid or deformable when hit.

The worst position regarding traffic safety is that of lamp posts placed on the outside of curves, which
results both in increased risks of collisions and more severe injury consequences. Lamp posts placed on the
inside of curves are in the safest position of all. Lamp posts in the middle of the road in the central reserve or
on traffic islands at junctions have lower personal injury accident risks than lamp posts placed on the roadside.

The result of the study generally shows that lamp posts must not be placed on the outside of curves.
Furthermore, rigid steel posts should gradually be exchanged for deformable and energy absorbing posts, which
should be used when installing new road lighting.

There are also possibilities of reducing the number of lamp posts in the road environment without any
impairment of lighting, by replacing posts by high lattice towers at junctions and roundabouts or by using wire-
suspended lighting in the street environment.

It is important to point out that road lighting saves about 35-40 lives annually despite the above-mentioned
inconveniences, which can and should be reduced.
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Förord

Under arbetsnamnet "Stolpar och andra hårda föremål i vägmiljön" har projektet bedrivits under 1996 av VTT på

uppdrag av Svenska Kommunförbundet. Projektet har genomförts under ledning av en styrgrupp bestående av Bengt

Andersson, Vägverket, Ulf Björnstig, Norrlands Universitetssjukhus, Erland Hemstadius, Stockholms stad, Ingemar

Herzman, C4 Energi AB i Kristianstad, Håkan Johansson, Kommunförbundet samt Sten-Åke Larsson, Göteborgs

stad.

Trafikolycksdelen har utförts av Göran Nilsson ochArne Land. Alexander Obrenovic har inventerat stolpbeståndet

i kommuner och Jan Wenäll står för de kapitel som behandlar konstruktioner av belysningsstolpar och krocktester

m.m.

Linköping i mars 1997
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Påkörning av belysningsstolpar och andra hårda föremål i vägmiljön

av Göran Nilsson och Jan Wenäll

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Påkörning av hårdaföremål i vägmiljön

Omkring 12 000 av totalt 43 000 polisrapporterade tra-

fikolyckor (exkl. viltolyckor) klassas årligen som singel-

olyckor och i stort sett i alla olyckorna har fordonet

kommit utanför körbanan. Även andra olyckstyper le-

der ibland till att olycksfordon kommer ut i vägens sid-

område efter en kollision eller motsvarande.

Utformningen av vägens sidområde och de olika

hårda föremål som kan finnas där bestämmer i hög grad

olyckans konsekvenser och därmed även polisens rap-

portering. De svåraste olyckorna inträffar när stora nivå-

skillnader förekommer i sidoområdet utan vägräcke och/

eller när fordonet träffar ett hårt föremål. Vägräcke in-

kluderas som hårt föremål vid sidan av vägen.

Drygt 9 000 sådana hårda föremål registreras i

olycksstatistiken som påkörda årligen. Härvid domine-

rar stolpar, vägmärken samt vägräcken, som tillsam-

mans utgör 5 000 av de 9 000 redovisade hårda före-

målen

Mer än var fjärde bilist som omkommer i trafiken kör

på ett fast föremål vid sidan av vägen. Hälften av dessa

dödsfall inträffar vid påkörning av träd, omkring 50

dödade per år eller i stort sett lika många som antalet

dödade cyklister under ett år.

Drygt 20 bilister per år omkommer i samband med

kollision med vägräcke, omkring 10 dödsfall i kollision

med belysningsstolpe och drygt 10 dödsfall vid annan

typ av stolpe. Totalt dödades 199 motorfordonstra-

fikanter 1994 och 170 motorfordonstrafikanter 1995 i

singelolyckor, de flesta i personbil.

Att de hårda föremålen anges i statistiken är genom-

gående baserat på en uppfattning från polisen att

olyckans konsekvenser förvärrats av det hårda föremå-

let.

Den största risken att skadas eller dödas, av de un-

dersökta hårda föremålen, gäller påkörning av träd eller

vägtrumma. Vägräcken och stolpar har lägre och unge-

fär samma risker vid påkörning.

När det gäller påkörda stolpar rapporter polisen årli-

gen omkring 2 000 olyckor. Flertalet av dessa är singel-

olyckor varav drygt 1 000 inträffar där hastighetsgrän-

sen är 50 km/h, och i huvudsak på det kommunala väg-

nätet. Närmare 500 inträffar på 70-vägar och drygt 300

på 90- eller 110-vägar.

De högsta stolpolycksriskerna föreligger på det kom-

munala vägnätet. Detta är naturligt eftersom flertalet
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stolpar är koncentrerade till detta vägnät. 8-9 av 10

belysningsstolpar finns på det kommunala vägnätet. Ju

högre hastighetsgräns desto allvarligare olyckor vid på-

körning av stolpar.

Bortsett från räcken och belysningsstolpar gäller

generellt att hårda föremål bör avlägsnas från vägen ome-

delbara närhet och om detta inte är möjligt förses med

skydd som mildrar konsekvenserna vid en påkörning.

Belysningsstolpar

Hälften av de påkörda stolparna i vägmiljön är belysnings-

stolpar och de är oftast placerade inom ett par meter från

vägkanten.

Avgörande för trafiksäkerhetsproblemet med belys-

ningsstolpar är i princip inte hur långt från vägen de är

placerade utan mera hur stora de är. Avgörande är hur

de har placerats på sidan eller mitt i vägen och om stol-

pen är hård eller eftergivlig vid påkörning.

Den sämsta placeringen med hänsyn till trafiksä-

kerheten är belysningsstolpar placerade i ytterkurvor,

vilket medför såväl ökad risk för belysningsstolpolyckor

som svårare skadeföljd. Belysningsstolpar placerade i

innerkurvor är den säkraste placeringen av alla. Belys-

ningsstolpar mitt i vägen i mittremsa eller på refuger i

korsningar har lägre personskadeolycksrisker än belys-

ningsstolpar placerade på sidan av vägen.

Risken för avkörningsolyckor är generellt störst under

lågtrafikperioder och vid dåligt väglag. Detta gäller också

för belysningsstolpkollisionerna. Av de undersökta belys-

ningsstolparna år flertalet av rörstålstyp. Trästolpar och

eftergivliga stolpar finns också representerade.

Undersökningens resultat visar generellt att belys-

ningsstolpar inte bör finnas i ytterkurvor. Dessutom bör

fasta rörstålstolpar successivt ersättas med eftergivliga

och uppfångande stolpar, vilka bör användas vid ny-

installeringar av vägbelysning.

I tabell a redovisas olyckskostnaden per en miljon pas-

sager av en belysningsstolpe i olika miljöer, vilken är

densamma som vid passage av en miljon stolpar av ett

fordon.

Vid samma antal passerande fordon är olycks-kost-

naden lägst vid sidoplacering av belysningsstolpe i in-

nerkurva samt i korsningar. Olyckskostnaden är också

relativt låg i 50- och 70-miljöer då belysningsstolpen står

i mittremsa. De högsta olyckskostnaderna gäller i hög-

hastighetsmiljöer och framför allt när belysningsstolpen



Tabell a Skattad olycksvärdering, kronor per belysningsstolpe, vid en miljon passager vid olika stolpplacering.

 
H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

 
Mitt Sida Sida Sida Mitten Sida

50 101 193 76 254 135 103

70 202 384 132 505 235 179

90 541 1028 215 1352 384 292
 

Observera att tabellen avser olycksvärdering per

belysningsstolpe. När det gäller belysning i mitten be-

hövs bara 1 (en) belysningsstolpe jämfört med dubbel-

sidig belysning som innebär en stolpe på vardera sidan

av vägen.

En miljon fordonspassager per år innebär en års-

medeldygnstrafik av 2 740 fordon per dygn på ett väg-

avsnitt. Belysningsstolpolyckskostnaden per år och mil-

jon passager per stolpe kan således skattas genom att

relatera den aktuella årsmedeldygnstrafiken till 2 740 och

multiplicera med värdet i tabellen.

olyckskostnader per år till följd av att belysningen mins-

kar antalet trafikolyckor vid mörker med omkring 30 %

eller närmare 2 000 kronor i "olycksbesparing" per

belysningsstolpe och år. Belysningsstolpolyckorna kostar

drygt 600 kronor per belysningsstolpe och år i genom-

snitt och kostnaden för belysningen ungefär 450 kro-

nor per år. En eftergivlig belysningsstolpe kostar om-

kring 6 000-7 000 kronor eller 4 000 kronor mer än en

traditionell rörstålstolpe.

I tabell c anges ett gränsvärde för årsmedeldygns-

trafiken när stolpolyckskostnaden är 600 kronor per

 

 

Tabell b Relativ olyckskostnadför belysningsstolpar jämfört medplacering i innerkurva och 50 km/h.

H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

Mitt Sida Sida Sida Mitten Sida

50 1,34 2,55 1,00 3,35 1,79 1,36

70 2,67 5,07 1,74 6,67 3,11 2,36

90 71,15 13,58 2,84 17,87 5,07 3,85
 

belysningsstolpe och år. Om årsmedeldygnstrafiken är

större än det redovisade värdet bör belysningsstolpar av

rörstålstyp flyttas (gäller i första hand stolpar i ytter-

kurva) eller ersättas med eftergivliga belysningsstolpar.

I tabell b redovisas den relativa olyckskostnaden för

belysningsstolpar jämfört med belysningsstolpe place-

rad i 50-miljö och i innerkurva.

Vägbelysningens positiva effekt, med den gjorda

olycksvärderingen, är mellan 2,5 och 3 miljarder lägre

 

 

Tabell c Gränsvärden för årsmedeldygnstrafiken när "belysningsstolpåtgärd" bör vidtas.

H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

Mitt Sida Sida Sida Refug i mitten Sida

50 16000 f/d 8500 f/d 22000 f/d 6500 f/d 12000 f/d 16000 f/d

70 8000 f/d 4250 f/d 12500 f/d 3250 f/d 7000 f/d 9000 f/d

90 3000 f/d 1600 f/d 7500 f/d 1200 f/d 4250 f/d 5500 f/d
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Collisions with lamp posts and other hard obstacles in the road environment

by Göran Nilsson and Jan Wenäll

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

SE-581 95 LINKÖPING

Summary

Collisions with hard obstacles in the road environment

About 12,000 ofa total of43,000 road accidents reported

by the police (excluding wildlife accidents) are annually

classified as single accidents and in almost all accidents

the vehicle has left the roadway. Sometimes, other types

of accidents also result in the vehicle entering the lateral

reserve of the road after a collision or the equivalent.

The design ofthe lateral reserve and its various hard

obstacles is decisive for the consequences of the

accident and consequently also the reports by the police.

The most severe accidents occur when there are large

differences in level in lateral reserves without guardrails

and/or when the vehicle hits a hard obstacle. Guardrails

are regarded as hard obstacles on the roadside.

Collisions with slightly more than 9000 such hard

obstacles are annually registered in the accident statis-

tics. Posts, road signs and guardrails made up 5000 of

the 9000 reported hard obstacles.

More than every fourth driver killed in traffic collides

with a fixed obstacle at the roadside. Halfthese fatalities

occur when hitting a tree, with about 50 persons killed

annually or almost as many as the number of cyclists

killed during one year.

Annually, slightly more than 20 drivers are killed in

collisions with guardrails; about 10 fatalities in collisions

with lamp posts and slightly more than 10 fatalities in

collisions with other types of posts. In 1994, a total of

199 motor vehicle road users were killed and in 1995,

170 were killed in single accidents, most ofthem in cars.

The fact that the hard obstacles are mentioned in the

statistics is generally based on the opinion of the police

that the consequences of the accident have been

aggravated by the hard obstacle.

The greatest risk ofbeing injured or killed by the hard

obstacles studied occurs when hitting a tree or a culvert.

Guardrails and posts create lower risks when hit.

Concerning collisions with posts, the police report

about 2000 accidents annually. Most ofthese are single

accidents and slightly more than 1000 occur at a speed

limit of 50 km/h and mainly on the municipal road

network. Almost 500 occur on roads with a speed limit

of 70 km/h and slightly more than 300 on roads with

posted speed limits of 90 or 110 km/h.

The highest risks of accidents with posts occur on

the municipal road network. This is natural since most

posts are concentrated to this road network. Eight to

VT MEDDELANDE 825

nine out of ten lamp posts are found on the municipal

road network. The higher the speed limit, the more

serious the accident when hitting a post.

Apart from guardrails and lamp posts, generally, hard

obstacles are being removed from the vicinity ofthe road

and if this is not possible they are provided with

protective safety devices reducing the consequences of

a collision.

Lamp posts

Halfthe number ofhit posts in the road environment are

lamp posts and they are often placed within a couple of

metres from the roadside.

Concerning the traffic safety problem of lamp posts,

the distance from the road is not decisive but rather the

size ofthe posts. Their position at the side or in the middle

of the road is decisive and it is important whether the

post is rigid or deformable when hit.

The worst position regarding traffic safety is that of

lamp posts placed on the outside of curves, which

results both in increased risks of collisions and more

severe injury consequences. Lamp posts placed on the

inside of curves are in the safest position of all. Lamp

posts in the middle of the road in the central reserve or

on traffic islands at junctions have lower personal injury

accident risks than lamp posts placed on the roadside.

Generally, the risk of runoff accidents is greatest in

low-traffic periods and in poor road conditions. This is

also the case in collisions with lamp posts. Most of the

studied lamp posts are so-called rigid steel posts.

Wooden posts and deformable posts are also

represented.

The result of the study generally shows that lamp

posts must not be placed on the outside of curves.

Furthermore, rigid steel posts should gradually be

exchanged for deformable and energy absorbing posts,

which should be used when installing new road lighting.

The table a gives the accident cost per million passa-

ges of a lamp post in various environments, which is

the same as the passage of one million lamp posts by

one vehicle.

With the same number of passing vehicles, the

accident cost is lowest at a lateral position of the lamp

post on the inside of curves and at junctions. The

accident cost is also comparatively low in environments

with speed limits of 50 and 70 km/h when the lamp post



 

 

Table a Estimated accident valuation, SEKper lamp post, at one million passages and various positions of the

post.

Speed Tangent Tangent Inside Outside Junction Junction

limit section section curve curve

Middel Side Side Side Middle Side

50 101 193 76 135 103

70 202 384 132 235 179

90 541 1028 215 384 292
 

is positioned on the central island. The highest accident

costs concern high speed environments and above all

when the lamp post is on the outside of a curve.

It should be noted that the table refers to accident

valuation per lamp post. Concerning lighting in the cen-

tral reserve, only one lamp post is required compared with

double lighting, i.e. one post on each side of the road.

One million vehicle passages annually means an

average annual daily traffic (ADT) of 2,740 vehicles per

day on a section of road. The cost of collisions with lamp

posts per year and million passages per post can thus be

estimated by relating the ADT in question to 2,740 and

multiplying by the value in the table.

and year. Lamp post accidents cost slightly more than

SEK 600 per lamp post and year on average and the

cost of lighting is about SEK 450 annually. The cost

of a deformable lamp post is about SEK 6000-7000

or SEK 4000 more than a traditional rigid steel post.

In the table c, a limit value forADT is given when

the cost of collisions with lamp posts is SEK 600 per

lamp post and year. If the ADT exceeds the reported

value, lamp posts of the rigid steel type should be

moved (above all posts in outside curves) or

exchanged for deformable lamp posts.

 

 

Table b Relative accident cost oflamp posts compared with position on the inside of curves and at 50 km/h.

Speed Tangent Tangent Inside Outside Junction Junction

limit section section curve curve

Middle Side Side Side Middle Side

50 1,34 2,55 1,00 3,35 1,79 1,36

70 2,67 5,07 1,74 6,67 3,11 2,36

90 7,15 13,58 2,84 17,87 5,07 3,85
 

The table b shows the relative accident costs of lamp

posts compared with lamp posts placed in an environment

with a speed limit of 50 km/h and on the inside of a

curve.According to the accident valuation, the positive

effect of road lighting is between SEK 2.5 and 3 billion

in lower accident costs per year since lighting reduces

the number of traffic accidents in darkness by about 30%

or almost SEK 2000 in "accident savings" per lamp post

There are also possibilities of reducing the number

of lamp posts in the road environment without any

impairment of lighting, by replacing posts by high

lattice towers at junctions and roundabouts or by using

wire-suspended lighting in the street environment.

It is important to point out that road lighting saves

about 35-40 lives annually despite the above mentio-

ned inconveniences, which can and should be reduced.

 

 

Table c Limit valuesfor ADTwhen "lamp post measures ' should be taken.

Speed Tangent Tangent Inside Outside Junction Junction

limit section section curve curve

Middle Side Side Side Middle Side

50 16000 f/d 8500 f/d 22000 f/d 6500 f/d 12000 f/d 16000 f/d

70 8000 f/d 4250 f/d 12500 f/d 3250 f/d 7000 f/d 9000 f/d

90 3000 f/d 1600 f/d 7500 f/d 1200 f/d 4250 f/d 5500 f/d
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1 Bakgrund och syfte

Under 1995 uppmärksammades påkörning av hårda

belysningsstolpar i pressen i anslutning till några svåra

trafikolyckor. Bakgrunden var att det numera finns belys-

ningsstolpar på marknaden som är eftergivliga, varvid

en påkörning kan förväntas bli mindre allvarlig för bilis-

terna. VTT fick i uppdrag av Kommunförbundet att när-

mare undersöka trafiksäkerhetsproblemet med

belysningsstolpar, men också hur andra vanliga hårda

föremål i vägmiljön påverkar trafiksäkerheten, eftersom

avkörningsolyckor eller andra olyckor där ett fordon

hamnar utanför vägmiljön är mycket vanliga.

En god förutsättning för projektet var att Vägverket

sedan 1994 registrerar alla polisrapporterade trafiko-

lyckor. I de fall olycksuppkomsten eller olyckans allvar-

lighet påverkats av föremål vid sidan av vägen anges

detta föremål av polisen och dokumenteras i vägverkets

olycksstatistik i olika grupper av föremål.

VTI har också tillgång till ett fotografiskt material av

i landet slumpmässigt valda tätortsytor genom vilket det

varit möjligt att inventera förekomsten av olika typer av

stolpar i vägmiljön.

Dessutom sker vid VTI en kontinuerlig uppföljning

och krockprovverksamhet med olika typer av stolpar och

energiupptagande åtgärder för att skydda bilisterna vid

eventuella påkörningar

Belysning av vägmiljö sker traditionellt genom att

belysningsstolpar placeras i rad(er) utefter vägen. Van-

ligast är gatu- eller vägbelysning i tättbebyggda områ-

den eller på högtrafikerade trafikleder eller vägar. Stolpa-

rna är vanligen av rörståltyp, dvs hårda och inte efter-

givliga. Dessutom finns i tätorterna trafiksignalstolpar,

vägmärkesstolpar och andra typer av stolpar.

På det kommunala vägnätet uppskattas antalet

belysningsstolpar till närmare en miljon. Det finns om-

kring 40 000 trafiksignalstolpar samt omkring 650 000

vägmärkesstolpar. Antalet belysningsstolpar på det stat-

liga vägnätet är 105 000, vilket innebär att det finns

omkring en miljon vägbelysningsstolpar i Sverige.

Tidigare fanns riktlinjer som från belysningstekniska

skäl förordade belysningsstolparnas placering i ytter-

kurvor, vilket av trafiksäkerhetsskäl var mindre lyckat

eftersom avkörningar är vanligare i ytterkurvor än i inner-

kurvor. Idag tas viss hänsyn till detta men äldre belys-

ning finns i högre grad i ytterkurvor än i innerkurvor till

följd av detta.
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Bland de hårda föremål i vägmiljön, som dokumen-

terats i samband med trafikolyckor, har andra typer av

stolpar, vägmärkestolpar, vägräcken, staket och träd

undersökts. När det gäller dödsolyckor även vägtrum-

mor.

Belysning(sstolpar) och vägräcken intar en särställ-

ning när det gäller påkörda hårda föremål. I båda fallen

finns de av trafiksäkerhetsskäl. Utan dessa åtgärder

skulle trafiksäkerheten vara betydligt sämre men samti-

digt kan skyddseffekten vid påkörning ökas. Belysning-

ens trafiksäkerhetseffekt är att mörkerolyckorna mins-

kar med omkring 30 % och ett räcke vid en brant och

hög dikesslänt halverar i stort sett olyckans skadeföljd

jämfört med en eventuell avkörning. En positiv trafik-

säkerhetseffekt har även trafiksignalstolpar och väg-

märkesstolpar eller motsvarande. Andra hårda föremål i

vägmiljön är i hög grad är ett trafiksäkerhetsproblem för

bilisterna. Detta gäller träd, stenblock, bergsskärningar,

vägtrummor m.m. nära vägen.

Syftet med projektet är att uppmärksamma kommu-

ner och vägverket på riskerna att placera eller ha hårda

föremål i vägmiljön och att visa på lösningar för att

minska olycks- och skaderiskerna.

I ett första steg kartlägges problemets omfattning:

- Hur många olyckor och personskador relaterat till

kollision med stolpar eller andra hårda föremål

sker?

- På vilka typer av gator och platser är riskerna

störst?

* -Hur är skillnaderna mellan belysningsstolpar, skylt-

stolpar och andra hårda föremål i vägmiljön?

För att besvara belysningsstolpproblemet har en in-

ventering av olycksplatser gjorts av kommunala repre-

sentanter för ett urval av belysningsstolpolyckor under

1994 och 1995 samt en total olycksanalys av vägverkets

olycksregister 1994-1995.

Resultatet av projektet skall leda till förslag på åtgär-

der för att minska trafikolycks- och trafikskaderiskerna.

* Hur skall nödvändiga hårda föremål placeras i

vägmiljön?

* Hur skall bilisterna skyddas från att kollidera med

stolpar och hårda föremål?

* Vad finns för olika stolpkonstruktioner?

* Vilka andra åtgärder är tänkbara?
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2 Vägverkets olycksstatistik för kommunala och statliga

vägar

Sedan 1994 sker genom Vägverkets regioner en kod-

ning av alla polisrapporterade trafikolyckor för ett na-

tionellt olycksregister. Av tabell 1 framgår omfattningen

av detta register 1994 och 1995

Drygt 400 personer dödas årligen utanför tätort

medan motsvarande i tätort är färre än 200. När det gäller

personskadeolyckor är de fler på det kommunala väg-

nätet, även om skillnaden är liten, medan viltolyckor i

första hand förekommer på det statliga vägnätet. Ob-

servera att viltolyckor med personskada finns i olyckor

med personskada i tabellen.

Viltolyckor utan personskada förekommer i hög grad

i statistiken eftersom rapporteringen av dessa är betingad

av viltvårdskäl och betydligt högre än för "vanliga" tra-

fikolyckor utan personskada.

Bakom dessa siffror finns ett betydande bortfall av

olyckor som polisen inte känner till eller rapporterar. Som

regel brukar anges att polisen rapporterar ungefär hälf-

ten av alla inträffade personskadeolyckor och omkring

var tionde olycka utan personskada. Generellt minskar

rapporteringen ju mindre allvarlig olyckan är. Dödso-

lyckor och svåra personskadeolyckor rapporteras av

polisen i mycket hög grad.

 

 

 

Tabell 1 Polisrapporterade trafikolyckor med och utan personskada 1994 och 1995 samt på det kommunala och

statliga vägnätet 1995. Källa: Vägverket.

1994 1995 Kommunala vägar Statliga vägar 1995

1995

Olycka med personskada 16 417 16 268 8 338 7 930

(inkl. dödsolyckor)

Olycka utan personskada 28 705 26 846 15 759 11 087

Viltolycka utan per- 32 685 35766 3 456 32 312

sonskada

Summa 77 807 78 874 27 545 51 329
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3 Påkörda hårda föremål i Vägverkets olycksstatistik

I Vägverkets olycksstatistik registreras antalet trafik-

element (fordon) som kört på hårda och fasta föremål

och föremålets art. Ett och samma fordon kan ha kollide-

rat med flera av de angivna föremålen i en olycka.

skadeföljden. Om vi inkluderar kanstensproblemet är

risken att kollidera med ett fast föremål i samband med

olyckan 3 gånger större på det kommunala vägnätetjäm-

fört med det statliga vägnätet. Det kommunala vägnätet

 

 

 

Tabell 2 Antalfordon som kört på hårtföremål. Polisrapporterade trafikolyckor 1994 och 1995.

Krockföremål Kommunala Statliga vägar Totalt

vägar

1994 1995 1994 1995 1994 1995

Bergvägg 45 48 149 113 194 161

Viadukt 50 49 25 40 75 89

Hus 277 271 46 50 323 321

Järnvägsbom 86 54 69 93 155 147

Staket 573 563 292 259 865 822

Sten 93 74 117 99 210 173

Stolpe 1490 1387 752 760 2242 2147

Träd 424 353 477 481 901 834

Vägmärke 989 960 550 622 1539 1582

Vägräcke 345 374 799 982 1144 1356

Vägtrumma 6 3 55 39 61 42

Barriärelement 14 55 24 99 38 154

Brunn 15 12 29 34 BA 46

Viltstängsel 2 1 187 203 189 204

Övrigt 696 745 348 346 1044 1091

Summa 5105 4949 3919 4220 9024 9169

Påkörd kantsten 1153 1158 323 334 1476 1492
 

Tabell 2 speglar tämligen väl de olika föremål som

träffas vid avkörningar och att bilden är tämligen oför-

ändrad mellan de båda åren. Observera att vägmärkes-

stolpar utgörs av gruppen vägmärken. Ökningen i anta-

let påkörda räcken, även barriärelement, på det statliga

vägnätet från 1994 till 1995 kan förmodligen förklaras

av de investeringar som gjorts avseende mitträcken på

motorväg under 1995. Barriärelement har fått ökad an-

vändning såväl permanent som vid vägarbeten.

Som framgår är stolpe, vägmärke och övriga före-

mål vanligast på kommunala vägar. Stolpar och väg-

räcken är vanligast på statliga vägar. Med utgångspunkt

från att ungefär en tredjedel av biltrafiken uträttas på de

kommunala vägnätet är det närmare 2,5 gånger så van-

ligt på det kommunala vägnätet att olycksfordonet i sam-

band med olyckan träffar ett fast föremål angivet av

polisen och kodat i vägverkets olycksstatistik.

Ett mycket vanligt angivet krockobjekt är påkörd

kantsten, trottoarkant eller annan kantsten. Kantstenen

bidrar ibland till olycksuppkomsten men inte direkt till
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är ungefär 39 000 km långt medan det statliga vägnätet

är ungefär 98 000 km.

Stolpens funktion, om det är en belysningsstolpe el-

ler annan stolpe, framgår först från polisrapporten. På

det kommunala vägnätet är det i huvudsak belys-

ningsstolpar, trafiksignalstolpar och portalstolpar i kors-

ningar. Vanliga vägmärkesstolpar anges som vägmärken.

På landsbygden utgörs stolparna i hög grad av trästol-

par för el-/telefonledningar. Träd är ett vanligt krock-

objekt.

Bland "Övrigt" som fasta föremål på kommunala

vägar är t.ex. elskåp eller liknande, brevlådestolpar, par-

keringsmätare, reklampelare m.m. Ovanstående infor-

mation har tidigare, före 1994, endast varit tillgänglig för

det statliga vägnätet för att belysa olyckornas svårighets-

grad vid påkörning av olika hårda föremål.

I en undersökning av det statliga vägnätet 1978-1982

avseende påkörning av olika hårda föremål har

olyckskostnadsindex beräknats för de olika föremålen i

förhållande till vägräcken (index=100).
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Olyckskostnadsindex för olika krockobjekt och hastighetsgräns

1978-1982 på det statliga vägnätet - index för vägräcke = 100
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Figur 1 Olyckskostnadsindex för olika krockobjekt efter hastighetsgräns på det statliga vägnätet 1978-1982.

De högsta olyckskostnaderna, de allvarligaste olyck- Olyckskostnaden för lykt(belysnings)-/elstolpe är i

orna, gäller olyckor där fordonet träffat träd, vägtrum- stort sett densamma som för vägräcken vid påkörning

mor eller sten/stenstolpar/bergsskärning/bropelare vid (Kostnader för avkörningsolyckor vid olika sidout-form-

avkörning samt vid hög hastighetsgräns. ning, VTT Rapport 345, 1989).
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4 Dödade av vissa hårda föremål 1994-1995

I den svenska debatten 1995 gjordes ingen skillnad I tabell 4 har antalet registrerade hårda föremål per

mellan belysningsstolpar och andra typer av stolpar. Det dödsolycka beräknats för träd, vägtrumma, vägräcke,

kan därför vara av intresse att närmare studera de van- stolpe samt vägmärke på det kommunala och statliga

ligaste hårda föremålen som förekommit vid dödsolyckor vägnätet.

i trafiken under 1994 och 1995. Som framgår av tabellen är kollisioner med träd och

Tabell 3 Antal dödsolyckor mot vissa hårda föremål 1994-1995 på kommunala och statliga vägar.

 

 

 

Påkört hårt föremål Kommunala vägar Statliga vägar Summa Dödade per år

Träd 22 78 100 50

Vägräcke 7 37 44 22

Stolpe (ej belysnings- 5 18 23 11,5

stolpe)

Belysningsstolpe 10 9 19 9,5

Vägmärke 6 6 12 6

Vägtrumma - 6 6 3

Totalt 57 165 222 111

Utifrån tabell 3 ovan framgår att träd som krockobjekt vägtrumma ofta mycket allvarliga olyckor, framför allt

är vanligast vid dödsolyckor. 1994 dödades totalt 408 på statliga vägar. Det lägre antalet registrerade påkörda

bilister och 1995 dödades 394 bilister i Sverige. Detta hårda föremål per dödsolycka på det statliga vägnätet

 

 

innebar att minst var fjärde bilist dödades i samband med förklaras till stor del av högre hastighet.

påkörning av ovanstående föremål varvid föremålet i Situationen är i stort sett densamma även interna-

hälften av dödsolyckorna är ett träd. tionellt t.ex. i Finland och England.

Tabell 4 Antalet registrerade påkörningar av vissa hårdaföremål per dödsolycka.

Påkört hårt föremål Kommunala vägar Statliga vägar

Träd 35 12

Vägtrumma - 13

Vägräcke 102 48

Stolpe 206 54

Vägmärke 325 195
 

Vägtrumma
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4.1 Finland

I var fjärde dödskrock har skadorna orsakats av träd,

stolpar eller andra fasta föremål utefter vägarna.

Trafikhaverikommisionen har undersökt 1 458 döds-

olyckor med motorfordonstrafikanter 1991-1995. 1995

var ovanstående andel 30 % vilket indikerar att det är

ett ökande problem. I 100 fall var föremålet ett träd, i

74 fall en stolpe, 59 med vägbank/trumma och 41 dödso-

lyckor med bropelare/räcke.

I en undersökning av 1991-1994 års dödsolyckor var

392 singelolyckor där fordonet träffat fast föremål. I 101

dödsolyckor var det ett markföremål, 85 ett träd, 65 var

stolpar samt 33 dödsolyckor med vägbank eller väg-

trumma i korsning.

I drygt hälften av fallen var avståndet mellan väg-

kant och objekt mindre än 3 meter och i 75 % av fallen

mindre än 5 meter. (Single vehicle fatal accidents due

to running offthe road in Finland 1991-1995, Pasi Haut-

ala, VALT, Finland).

4.2 England

Intressant är att förekomsten av belysningsstolpar i

dödsolyckor har minskat drastiskt under senare år i

England.

England är känt för sitt vägrevisionssystem, som

bland annat just innehåller åtgärder mot stolpproblemet.

Trädproblemet tycks emellertid fortfarande vara lika

stort idag som i början av 80-talet, vilket framgår av ta-

bell 5. Förutom minskningen i antalet dödade gäller föl-

jande för skadade i belysnings-stolpolyckor.

Sannolikheten att dödas respektive skadas svårt om

man skadas i en belysningsstolpolycka har således mins-

kat med omkring 30 % sedan början av 80-talet i Eng-

land, vilket är av samma storleksordning som minsk-

ningen av sannolikhetenrisken att skadas i en stolpolycka

(tabell 6). Uppgifterna har erhållits från Department of

Transport, Peter Wilding.

Tabell 5 Antal dödade vid påkörd belysningsstolpe, tele/elstolpe samt träd i England.

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde 1995

Belysningsstolpe 98

Tele/elstolpe 38

Träd 243

Tabell 6 Förändring i antal dödade vid påkörda belysningsstolpar i England.

1981-1985 1990 1995

Dödade 223 161 98

Svårt skadade 1838 1193 827

Lindrigt skadade 3609 3499 2661

Totalt skadade 5670 4853 3586

Andel dödade 3,9% 3,3% 2,7%

Andel svårt skadade 32% 25% 23%
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4.3 Sammanfattning av påkörda hårda föremål
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Figur 2 Antal registrerade påkörda hårda föremål per år på det kommunala respektive statliga vägnätet 1994-

1995 i Vägverkets olycksregister som omfattar alla polisrapporterade trafikolyckor.

I figur 2 åskådliggörs förekomsten av olika hårda fö-

remål per år i polisrapporterade trafikolyckor (se även

tabell 2) på det kommunala respektive det statliga väg-

nätet 1994 och 1995. Kantsten redovisas inte i figuren.

Av antalet dödade (se tabell 3) framgår att träd, väg-

räcken och stolpar dominerar bland dödsfallen när det

gäller påkörda hårda föremål. Påkörning av vägmärken

förekommer ofta men resulterar relativt sällan i dödsfall

medan påkörda vägtrummor är få men med hög sanno-

likhet för dödsfall. Kantsten som krockobjekt (se tabell

2) är mer en orsak till uppkomsten av olyckor än till själva
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olyckans svårighetsgrad.

Särskilt bör trädfrågan uppmärksammas. Träd be-

traktas naturligt som mycket positiva i miljön av flera

skäl. I flera avseenden även i själva vägmiljön och inne-

bär där en viss hastighetsminskning och även vissa vi-

suella fördelar. Trots dessa positiva effekter är

påkörningar av träd ett betydande trafiksäkerhets-

problem. En av åtta dödade bilister dödas vid kollision

med ett träd, vilket innebär 50 dödade bilister per år och

nästan lika många som totala antalet dödade cyklister per

år.

Träd i trafikmiljön utgör en trafiksäkerhetsrisk.
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5 Undersökta vissa hårda föremål

De hårda föremål som närmare belysts i projektet grun-

dat på 1994 och 1995 års olycksstatistik är stolpe, väg-

märke, staket, vägräcke, träd samt kantsten.

I figur 3 redovisas förekomsten i polisrapporterade tra-

fikolyckor för de två åren fördelade efter hastighetsgräns

och fördelat på personskadeolyckor och egendoms-

skadeolyckor.
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mer till polisens kännedom) ändå vara stort. Detta gäl-

ler framför allt vid kollision med träd vid högre hastig-

hetsgränser än 50 km/h.

På motsvarande sätt är när att andelen personskade-

olyckor är låg, rapporteringen högre än normalt. Gäller

t.ex. för vägmärken och staket i 50-miljöer.
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Stolpar i 50-miljöer är det vanligaste krockobjektet

tillsammans med vägmärken.

I figur 4 redovisas skadeföljden enligt andelen döds-

eller svår personskadeolycka av totala antalet person-

skadeolyckor respektive andelen personskadeolyckor av

totala antalet olyckor. I de fall andelen personskade-
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Figur 4

Andelen döds- och svåra personskadeolyckor av

totala antalet personskadeolyckor beror mindre av

rapporteringens omfattning. Generellt ökar detta med

ökad hastighetsgräns och är mycket högt för träd som

krockobjekt. Observera att 90- och 110-miljöerna ba-

seras på små olyckstal (se figur 3).
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Andelen döds- eller svår personskadeolycka per personskadeolycka respektive andelen personskade-

olyckor av samtliga olyckor efter hastighetsgräns och vägmärke, staket, vägräcke stolpe samt träd.
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I många fall, särskilt i 50-miljöer, förekommer först

en påkörd kantsten, vilket redovisas nedan för åren

1994-1995.

701

67

61

542

51

tsten och

tsten och staket

tsten och

tsten och

tsten och träd

Av ovanstående framgår att påkörd kantsten ofta fö-

regår en kollision med ovanstående objekt och då fram-

för allt med en stolpe eller ett vägmärke. Frågan är i vil-

ken utsträckning kantstenen indirekt är orsaken till

olyckan?

Detsamma gäller olyckor där både vägmärke(stolpe)

och stolpe påkörts, 656 olyckor. Kombinationerna är flera

men det är ett betydande problem att härleda detta i

olycksregistret och det är för närvarande inte möjligt att

definiera olyckor utifrån mer än ett krockobjekt.

Totalt finns de hårda föremålen kodade för de två

åren enligt följande och som framgår nedan är singel-

olyckor den dominerande olyckstypen.

 

var 29:de meter utefter de undersökta gatorna, vägmär-

ken var 59:de meter, en signalanläggning eller portal var

tredje kilometer utefter gatorna. I figuren nedan redo-

visa en av inventeringarna från Karlskrona.

En avkörning i inne i en tätort innebär således att

sannolikheten att en stolpe eller ett vägmärke träffas är

mycket stor.

Om det totala kommunala gatu- och vägnätet betrak-

tas, 39 000 kilometer, kan antalet stolpar skattas. Här

har hänsyn tagits till att det kommunala vägnätet även

innehåller miljöer utanför tätort.

Kommunerna har närmare 2 miljoner stolpar inklu-

sive vägmärken

varav närmare 1 miljon belysningsstolpar

40 000 signalstolpar

10 000 portalstolpar

samt 650 000 vägmärken (stolpar).

Kommunala vägnätet är 39 000 km vilket innebär 25

belysningsstolpar per kilometer eller i genomsnitt 40 m

mellan belysningsstolparna samt 17 vägmärkesstolpar

per kilometer eller i genomsnitt 60 m mellan vägmärkena.

 

 

 

 

 

    

Vägräcke 2339 olyckor varav 1700 är singelolyckor

Vägmärke 2949 olyckor varav 2425 är singelolyckor

Stolpe 4386 olyckor varav 3629 är singelolyckor

Träd 1650 olyckor varav 1340 är singelolyckor

Staket 1631 olyckor varav 1294 är singelolyckor    

5.1 Förekomst av stolpar i tätortsmiljöer

I projektet har också utifrån ett basurval av tätortsytor

i Sverige förekomsten av belysningsstolpar, signalstol-

par, portalstolpar samt vägmärken inventerats. De olika

tätortsytorna (90 stycken i 15 tätorter) omfattar en

gatulängd av 94 kilometer. Totalt fanns här

3252 belysningsstolpar, 326 signalstolpar, 52 portal-

stolpar samt 1601 vägmärken.

Det är således 18 meter i genomsnitt mellan denna

typ av hårda föremål i tätorter. Belysningsstolpar finns

MEDDELANDE 825

Det är således knappast oväntat att 1400 stolpar (varav

60-70 % är belysningsstolpar) respektive närmare 1 000

vägmärken har påkörts varje år på det kommunala väg-

nätet (se figur 2).

Uppgifter från det statliga vägnätet visar att här finns

omkring 105 000 belysningsstolpar, vilket innebär att

omkring 4 000 km av det statliga vägnätet är försett med

vägbelysning. Totalt sett är således antalet

belysningsstolpar omkring 1 miljon i Sverige i

vägmiljö.
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Gatulängd (m); 1680 Stolpar - antal:
© Belysning 50
+ Reglering 28
D Signal 47
- Port &.

Totalt 129

Ort: Karlskrona
Område: 6, Köpcentrum,
bussterminal och jvs
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5.2 Trafikolyckor med stolpar

I tabell 7 redovisas antalet stolpolyckor 1994-1995

efter olyckans svårighetsgrad och gällande hastighets-

gräns.

Tabell 7 Antalet stolpolyckor 1994-1995 efter olyckans svårighetsgrad och hastighetsgräns.

 

Hastighetsgräns

30

Dödsolycka -

Svår personskadeolycka 2

Lindrig personskadeolycka

Egendomsskada 28

Q
n

50

14

90

389

1919

70

11

82

246

612

90

15

54

138

254

110

1

6

21

36
 

Summa polisrapporterade 36 2412 951 461 64
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Tabell 8 Antal stolpolyckor efter svårighetsgrad, väghållare samtför kommunala vägar efter bebyggelse

1994-1995.

Statliga Kommunala Kommunala

vägar vägar vägar

Ej tättbebyggt Tättbebyggt Totalt

Dödsolyckor 28 2 12 42

Svåra personskadeolyckor 133 21 83 237

Lindriga personskadeolyckor 376 55 387 818

Egendomsskadeolyckor 983 268 1758 3009

Summa polisrapporterade 1520 246 2240 4106 

I tabell 8 har olyckorna fördelats på det statliga väg-

nätet samt det kommunala vägnätet avseende ej tättbe-

byggt område och tättbebyggt område.

Som framgått tidigare är det belysningsstolpar i un-

gefär hälften av fallen. De kan också konstateras att bland

dödsolyckorna finns ett 10-tal som föregåtts av natur-

ligt dödsfall eller akut sjukdom. I de resterande 32 fal-

len är det "normala" singelolyckor, dvs. fordonen har

oförändrad fart och har okontrollerat lämnat vägbanan

och på sin väg träffat en stolpe. I några fall är det oklart

om en stolpe blivit påkörd.

Typ av stolpe i dödsolyckorna 1994 och 1995 framgår

nedan efter inventeringen:

 

Belysningsstolpe 22

Elstolpe 5

Telestolpe 2

Trafiksignal 1

Trafikdelare 1

Gatunamnsstolpe 1

Stängselstolpe 2

Vägskylt 1

Reflexstolpar 2

Grindstolpe 1

Ej definierad stolpe 4

Summa 42

En genomgång av vilka olika typer av stolpar som

förekommer som krockobjekt har också gjorts för

de båda åren inom vägverkets Region Sydöst (E-,

F-, G-, K- och L-län) för ett urval av olyckor i form

av de polisrapporter som låg till grund för invente-

ringen av belysningsstolpar.

Typ av påkörd stolpe i VSÖ 1994-1995:

 

Belysningsstolpe 55

Ljusmast 2

Stolpe 7

Elstolpe 13

Telestolpe 12

Trästolpe 2

Trafiksignalstolpe 15

Vägportalstolpe 2

Summa olyckor 108
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5.3 Olycksrisker att kollidera med stolpar

Genom att fördela det totala trafikarbetet på det kom-

munala respektive statliga vägnätet kan risker skattas för

de två vägnäten avseende dödsolyckor, svåra person-

skadeolyckor, lindriga personskadeolyckor samt egen-

domsskadeolyckor. Detta redovisas i figur 5 för olycks-

typen singelolyckor.

Härvid framgår att dödsolycksrisken är i stort den-

samma totalt sett på det kommunala och det statliga

vägnätet Detsamma gäller även generellt för dödsolyckor

i trafiken. I övrigt ökar riskerna på det kommunala väg-

nätet jämfört med det statliga vägnätet och totalt sett

rapporteras tre gånger så många singelolyckor med

kollision med stolpe på det kommunala vägnätet.

Med utgångspunkt från det sista påståendet kan vi

emellertid vända på resonemanget och konstatera att

olyckorna på det kommunala vägnätet medför i genom-

snitt lindrigare konsekvenser.

I förhållande till trafiken är polisrapporterade dödso-

lyckor vid singelolyckor lika vanliga på det kommunala

vägnätet som på det statliga vägnätet. Men sannolikheten

att träffa en stolpe vid avkörningen är betydligt större

på det kommunala vägnätet samtidigt som hastigheterna

där är lägre.

I figur 6 redovisas motsvarande för singelolyckor

men uppdelat efter hastighetsgränser och kommunala

respektive statliga vägar.

Än en gång framstår dödsrisken som i stort sett den-

samma medan risken avtar med högre hastighetsgräns

medan olyckskonsekvenserna ökar (allt större andel är

personskadeolyckor av de rapporterade olyckorna)

Framför allt är det emellertid kommunala vägar med

70 km/h som uppvisar de högsta riskerna för svåra el-

ler lindriga personskador. Riskerna är där mer än dub-

belt så höga som på kommunala vägar eller statliga vä-

gar med 50 km/h. Kommunala vägar med 70 km/h som

ofta består av större trafikleder har i allmänhet väg-

belysning medan statliga äldre 70-vägar ofta har el- el-

ler telestolpar utefter vägen.
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Figur 5

Figur 6

24
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0.035 0 Statliga vägar

0,03 summa

0,025
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0,015
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0,005

 

Dödsolycka Svår olycka Lindrig olycka Egendomskada Summa

Antalet singelolyckor efter svårighetsgrad med kollision med stolpe per miljon fordonskilometer på det

kommunala respektive statliga vägnätet 1994-1995.

0,09

0,08
D Dödsolycka

0,07 ? M Svår olycka

0,06 0 Lindrig olycka

8

os $ 8Summa

0,04

0,03

0,02

0,01

 
Kommunala Kommunala KommunalaKommunala Statliga Statliga Statliga Statliga
vägar 30 vägar 50 vägar 70 vägar 90 vägar 50 vägar 70 vägar 90 vägar 110

Antal singelolyckor med kollision med stolpe per miljon fordonskilometer efter väghållare och hastig-

hetsgräns 1994-1995.
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6 Belysningsstolpar

6.1 Kommunernas inventering av påkörda

belysningsstolpar

Belysningsstolpar var den huvudsakliga bakgrunden till

projektet. Från Vägverkets olycksregister kan endast

stolpolyckor erhållas. Genom att från ett urval av stolp-

olyckor från 1994 och 1995, alla dödsolyckor och svåra

personskadeolyckor samt slumpmässigt varannan lind-

rig personskadad samt var tionde egendomsskada, samla

in den ursprungliga polisrapporten har belysningsstolp-

olyckorna sorterats ut av VTT och platsen för belysnings-

stolpolyckorna har inventerats av representanter från

kommunernas gatukontor eller motsvarande. De upp-

gifter som samlats in från kommunerna framgår av in-

venteringsunderlaget i bilaga 2.

167 kommuner blev tillfrågade och totala antalet

belysningsstolpolyckor i urvalet var 589. Före somma-

ren 1996 fick kommunerna ett inventeringsunderlag där

de utifrån de aktuella polisrapporterna skulle ange bl.a.

typ av stolpe och stolpens placering i förhållande till

vägbanan. "Fullständig" information har erhållits från 420

olyckor med belysningsstolpar. Genom det slumpmäs-

siga förfarande kan de anses representera drygt 1600

belysningsstolpolyckor under 1994 och 1995.

6.2 Beskrivning av det inventerade olycksma-

terialet

I tabell 9 redovisas det inventerade antalet olyckor och

i tabell 10 det uppräknade antalet fördelat efter den väg-

miljö där belysningsstolpen är placerad, raksträcka, in-

nerkurva, ytterkurva eller i korsning.

Olyckorna i tabell 10 representerar alla belysnings-

stolpolyckor i Sverige under 1994 och 1995. Som tidi-

gare nämnts bygger uppräkningen på att varannan belys-

ningsstolpolycka med lindrig personskada och var tionde

egendomsskada vid påkörning av belysningsstolpe in-

venterats. Urvalet har skett rent slumpmässigt utifrån alla

stolpolyckor 1994 och 1995. Alla dödsolyckor och svåra

--personskadeolyckor har inventerats.

Även om dödstalen är små är sannolikheten att en

personskadeolycka resulterar i en dödsolycka närmare

30 % högre när belysningsstolpen står i en ytterkurva

jämfört med på en raksträcka och 30 % lägre i kors-

ningar än på raksträcka, enligt tabellen ovan. Sannolik-

heten att en personskadeolycka resulterar i en dödso-

lycka om stolpen står i en innerkurva är ännu lägre ef-

tersom ingen dödsolycka inträffade med belysningsstolpe

i innerkurva 1994 och 1995.

Sannolikheten att personskadeolyckan blir svår är i

stort sett densamma oavsett om stolpen är placerad på

raksträcka eller ytterkurva och 30 % högre jämfört med

innerkurva eller korsning.

Sannolikheten att olyckan skall bli en person-skade-

olycka är i stort sett densamma på raksträcka, inner-

kurva eller ytterkurva men betydligt lägre i korsningar.

Det är viktigt att notera att belysningsstolpar inte är

de enda stolparna utefter vägar och gator. Med utgångs-

punkt från tabell 7 som behandlar alla stolpolyckor kan

andelen av dessa som är belysningsstolpar skattas med

hjälp av tabell 10.

I figur 7 redovisas andelen stolpolyckor som är be-

lysningsstolpolyckor efter hastighetsgräns och olyckans

svårighetsgrad. I 50-miljöer är andelen dödsolyckor mot

belysningsstolpar hög. I 70-miljöer är andelen tämligen

konstant, knappt hälften av de påkörda stolparna är

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Antal inventerade olyckor.

Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Totalt

Dödsolyckor 11 - 8 3 22

Svåra personskadeolyckor 52 9 28 13 102

Lindriga personskade- 76 20 45 34 175

olyckor

Olyckor utan personskada 34 8 27 52 121

Summa 173 37 108 102 420

Tabell 10 Det antal olyckor som olycksmaterialet representerar.

Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Totalt

Dödsolyckor 11 - 8 3 22

Svåra personskadeolyckor 52 9 28 13 102

Lindriga personskade- 152 40 90 68 350

olyckor

Olyckor utan personskada 340 80 270 520 1210

Summa 555 129 396 604 1684
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 Lindrig

skadeolycka person- skadeolycka.

skadeolycka

Figur 7 Andelen av stolpolyckorna som är belysningsstolpolyckor efter olyckornas svårighetsgrad och hastighets-

gräns.

belysningsstolpar oavsett olyckornas svårighetsgrad. I Som framgår av figur 8 har en påkörning av en ef-

90-miljöerna ökar andelen svårare olyckor, vilket inne- tergivlig stolpe en lägre sannolikhet att olyckan resulte-

bär att belysningsstolpar ger högre skadeföljd än övriga rar i en personskadeolycka.

typer av stolpar på dessa vägar.

6.2.1 Belysningsstolpkonstruktioner

   

Bes

Det dominerande antalet stolpar i olycksmaterialet är icke % 07

eftergivliga rörstålstolpar. Trästolpar är inte ovanliga och % 92

ett begränsat antal är eftergivliga och uppfångade. Efter- B 0,5

givliga stolpar som inte är uppfångande är mycket få. SC 0

Olyckor efter stolpkonstruktion framgår av tabell 11 S 03

utifrån olycksmaterialet å '

Trästolpar tycks oftare resultera i personskador än Å 0.2
rörstålstolpar. När det gäller eftergivliga stolpar är g 11
olyckstalen för små för en analys av effekten på 8 9 g
skadeföljden med hänsyn till olika trafikmiljöer. De efter- Eftergivlig Ej

stolpe eftergivlig
givliga stolparna har emellertid i flertalet fall varit place- (70+90)
rade i 70- och 90-miljöer. I figur 8 redovisas andelen
personskadeolyckor efter eftergivlig stolpe och icke ef- Andelen personskadeolyckor vid påkör-
tergivlig stolpe i 70- och 90- miljöer. ning av eftergivlig respektive icke eftergiv-

lig belysningsstolpe (rörstålstolpe) i mil-
jöer med 70 eller 90 km/h.

ku ga S e Se

Tabell 11 Olyckor efter stolpkonstruktion.

 

 

 

Trästolpe Rörstålstolpe Eftergivlig stolpe

Dödsolyckor 1 18 2
Svåra personskadeolyckor 14 84 5
Lindriga personskadeolyckor 15 148 9
Olyckor utan personskada 7 111 6
Summa 36 362 22
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6.2.2 Avstånd från körbanekant och vägkant stolpen är placerad från körbanekanten. Som framgår

Flertalet belysningsstolpar är placerade nära vägkanten. av figur 11 ökar andelen personskadeolyckor med stolpens

Ibland finns dock en vägren eller motsvarande mellan storlek samtidigt som stolpar nära körbanekanten har

körbanekant och vägkant. I figur 9 redovisas avståndet. hög andel personskador. Detsamma gäller större stol-

För 50-miljöer har svårighetsgraden hos belysnings- par på relativt långt avstånd från körbanekant. Antalet

stolpolyckorna analyserats med avseende på avståndet. påkörda stolpar långt från körbanekant är som fram-

från körbanekant och samtidigt stolpstorlek (stolphöjd) går av figuren ovan sällsynta i 50-miljöer.

eftersom stolphöjden genomgående är högre ju längre

Figur 9

Figur 10

Figur 11
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0,5 =©1,0 =©1,5 =©2,0 =©2,5 =3,0 =©3,5 =©4,0 =©45 =5,0 >5,0

Fördelning av avståndet till körbanekant efter hastighetsgräns i det inventerade olycksmaterialet.

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4 i

0,3

0,2

0,1od

=0,5 m >1,0 m 1,5 m =©2,0m ©2,5 m ©3,0 m ©3,5 m ©4,0 m ©4,5 m =©5,0m >5,0 m

Avstånd från vägkant

 

Fördelning av avståndet till vägkant efter hastighetsgräns i det inventerade olycksmaterialet.

 

1-2m 2-3m >3m

Skattad andel personskadeolyckor efter belysningsstolparnas avståndfrån körbanekant och stolpstorlek

i 50-miljöer i det inventerade olycksmaterialet.
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6.2.3 Föremål mellan körbanekant och belysningstolpe

 

 

Inventeringen har omfattat hårdaföremål eller motsvarande mellan körbanekant och belysningsstolpe.

Inget föremål Kantsten Buske Räcke Staket Dike Summa

232 158 4 - 9 3 14 420

I 158 av de inventerade 420 olyckornafanns en kantsten mellan körbanan och stolpen.

 

6.2.4 Belysningsstolpplacering

 

 

Visst intresse har självaplaceringen av belysningen. Dubbelsidigplacering innebär generellt dubbelt så

många stolpar som enkelsidig placering eller placering mitt i vägen.

Dubbelsidig Enkelsidig I mitten Övrigt Summa

36 263 54 45 420

Somframgår ärförekomsten av dubbelsidig belysning och belysning i mitten relativt vanligt. Merparten

i övrigt är belysningsstolpar på refuger mitt i vägen.

 

  

6.2.5 Månad, väglag och tidpunkt på dygnet

Det inventerade olycksmaterialet har fördelats på må-

nad och klockslag efter väglag på olycksplatsen, vilket

framgår av tabell 12.

Som framgår är vått väglag eller is/snö-väglag över-

representerade i belysnings-stolpolyckor. Intressant är

också den höga andelen (eller antalet) under kvällen (kl.

18.00-23.59) och under morgontimmarna (kl. 00.00-

 

 

 

 

 

 

05.59).

Tabell 12 Antal inventerade belysningsstolpolyckor efter väglag, månad och klockslag.

Månad Jan-Mars April-Juni Juli-Sept Okt-Dec Summa

Väglag:

Torrt 22 60 69 28 179

Vått 29 16 21 34 100

Is/Snö 68 5 0 50 123

Okänt 5 4 5 4 18

Totalt 124 85 95 116 420

Klockslag 0-5 6-11 12-17 18-23 Summa

Väglag:

Torrt 28 32 71 48 179

Vått 23 26 28 23 100

Is/Snö 21 30 37 35 123

Okänt 5 4 3 6 18

Totalt 17 92 139 112 420
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6.2.6 Olyckstyp

Singelolyckor är som tidigare nämnts den vanligaste

olyckstypen vid påkörning av belysningsstolpar.

Singelolycka Kollisionsolycka Övrigt

338 608

Drygt 80 % av de inventerade olyckorna är singel-

olyckor.

6.2.7 Dödade och skadade

De 420 inventerade olyckorna med belysningsstolpar re-

presenterar 576 personer som dödats eller skadats vid

påkörning av belysningsstolpe 1994 och 1995. Obser-

vera att antalet lindrigt skadade räknats utifrån det in-

venterade materialet.

 

 

 

Förare Passagerare Övriga Totalt

Dödade 17 5 1 23
Svårt skadade 90 23 4 117
Lindrigt skadade 298 118 20 436

Summa 405 146 25 576

I genomsnitt skadades 0,36 personer per polis-

rapporterad belysningsstolpolycka.

Tabell 13

Hastighetsgräns 30/50 km/h

6.2.8 Vägmiljö, hastighetsgräns och olyckornas

svårighetsgrad

I följande tre tabeller redovisas det skattade antalet

olyckor fördelat efter hastighetsgräns och linjeföring för

åren 1994 och 1995.

70 % av belysningsstolpolyckorna inträffar i 50-mil-

jöer och oftast i korsningsmiljö. Observera att ingen

dödsolycka inträffat mot belysningsstolpe i innerkurva

i vare sig 50, 70-, eller 90-miljö 1994 och 1995. Alla utom

2 dödsolyckor (i korsningsmiljö), totalt 22 dödsolyckor,

har inträffat på raksträcka eller i ytterkurva.

Av figur 12 framgår att olyckornas svårighetsgrad,

andelen svåra personskadeolyckor av samtliga person-

skadeolyckor samt andelen personskadeolyckor av alla

olyckor, ökar med hastighetsgräns.

Skattat antal belysningsstolpolyckor efter trafikmiljö och hastighetsgräns 1994 och 1995.

 

 

 

Olyckstyp Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Totalt

Dödsolycka 5 0 3 2 10

Svår personskadeolycka 14 2 12 9 37

Lindrig personskadeolycka 64 14 52 52 182

Egendomsskadeolycka. 260 60 170 340 830

Totalt 343 76 237 403 1059

Hastighetsgräns 70 km/h
 

 

 

Olyckstyp Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Totalt

Dödsolycka 3 0 2 0 5

Svår personskadeolycka 19 5 13 4 41

Lindrig personskadeolycka 60 14 36 8 118

Egendomsskadeolycka. 80 20 50 80 230

Totalt 162 39 101 92 394

Hastighetsgräns 90/110 km/h
 

 

 

Olyckstyp Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Totalt

Dödsolycka 4 0 3 0 7

Svår personskadeolycka 12 2 4 0 18

Lindrig personskadeolycka 18 10 2 A 34

Egendomsskadeolycka. 20 0 0 30 50

Totalt 54 12 9 34 109
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Raksträcka Ytterkurva Raksträcka Ytterkurva

Andel svåra Andel svåra Andel Andel

personskadeolyckor

Figur 12 Svårighetsgrad, andel svåra personskadeolyckor av antalet personskadeolyckor respektive andelen

peronskadeolyckor av alla olyckor på raksträcka respektive i ytterkurva efter hastighetsgräns.
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7 Olyckskvot för belysningsstolpar

Totala trafikarbetet i Sverige är 70 miljarder fordons-

kilometer per år och antalet belysningsstolpar år omkring

1 miljon på ett vägnät som är 140 000 km långt.

Belysningsstolparna är dock koncentrerade till det kom-

munala vägnätet. Närmare 9 av 10 belysningsstolpar

finns på det kommunala vägnätet som är 39 000 km

långt.

Årligen inträffar omkring 850 polisrapporterade

belysningsstolpolyckor. Det genomsnittliga antalet

fordonspassager per år på ett genomsnittligt vägavsnitt

är således 70 000 000 000/140 000 = 500 000 fordons-

passager. (500 000/365=1 370 fordon per dygn).

Antalet fordon som passerar belysningsstolpar är så-

ledes i genomsnitt 1 000 000*500 000=500 000 000 000

fordon. Detta innebär 1,7 belysningsstolpolycka per mil-

jard fordonspassager eller att en belysningsstolpe blir

påkörd i genomsnitt en gång på 1 200 år.

Nu finns belysningsstolpar endast på en del av väg-

och gatunätet. Om vi antar 35 meter mellan stolparna

blir totala väglängden närmare 30 000 km och huvud-

sakligen eller omkring tätorter (det kommunala vägnä-

tet är 39 000 km). På det kommunala vägnätet finns två

olika kriterier för vägbelysning, dels belysning av mil-

jöer med hänsyn till boende/ besökare och trafiken dels

enbart för trafiken. Det förra dominerar på det kommu-

nala vägnätet medan det senare oftast är fallet på det

statliga vägnätet.

7.1 Metod för skattning av olyckskvoter från det

inventerade olycksmaterialet

För de inventerade olyckorna har årsmedeldygnstrafiken

förbi stolpen erhållits från trafikräknedata där dessa fun-

nits tillgängliga. Härigenom har det varit möjligt att be-

räkna antalet fordon som passerade de påkörda belys-

ningsstolparna under 1994 och 1995. Vi önskar emel-

lertid att skatta olyckskvoten för samtliga belysnings-

stolpar med hänsyn till miljö och stolpens placering,

varvid olyckskvoten är:

Antal belysningsstolpolyckor

Belysnings- 1994-1995
stolpolyckskvot = 

Miljon fordon som passerat

belysningsstolpar 1994-1995

Eftersom de inventerade olyckorna är ett urval där

samtliga dödsolyckor och svåra olyckor, hälften av de
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lindriga personskadeolyckorna samt var tionde egen-

domsskadeolycka 1994-1995 har de inventerade olyck-

orna när de fördelats på olika miljöer räknats upp. Anta-

let lindriga personskadeolyckor har fördubblats och

antalet egendomsskadeolyckor har tiofaldigas. Antag att

detta värde är Y.

Detsamma har gjorts för de belysnings-stolpolyckor

som har uppgift om antalet passerande fordon uppräk-

nat så att antalet fordon som passerat belysningsstolpar

där olyckan resulterat i en lindrig personskada har för-

dubblats och om olyckan resulterat i en egendoms-

skadeolycka har trafikvärdet tiofaldigas. Antag att detta

olycksvärde är X och summan av trafikvärdena är

(MPF)..

I ett sista steg har antalet belysningsstolpar i den ak-

tuella miljön skattas. Härvid har antagits att antalet

belysningsstolpolyckor inte beror av själva stolpen utan

av vägmiljön. Däremot bestämmer vägmiljön olyckornas

konsekvenser. Varje påkörd stolpe har ansetts represen-

tera 667 stolpar (1 av 667 belysningsstolpar påkörs un-

der två år). Olyckskvoten, antal olyckor per miljon pas-

serande fordon för en viss miljö blir då

Belysningsstolp-
(Y/X) *X

olyckskvot för viss miljö = 

(Y/X)*667 * (MPF),.

I täljaren återfinns nu det skattade antalet belysnings-

stolpolyckor för en given miljö 1994-1995, Y, och i

nämnaren miljoner fordon som passerat belysnings-

stolpar i den aktuella trafikmiljön 1994-1995. Som fram-

går kan olyckskvoten för en viss miljö förenklas och blir

då

Belysningsstolp- x

olyckskvot för viss miljö = 

667*(MPF),

Uppräkningsfaktorn, 667, baseras på att totala anta-

let påkörda belysningsstolpar under 1994-1995 är om-

kring 1 500 av totalt omkring 1 000 000, dvs. 1(en) av

667 belysningsstolpar.
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7.2 Olyckskvot vid passage av belysningsstolpe

i olika miljöer

Figur 13

det inventerade materialet.

I den gjorda inventeringen av belysningsstolpolyckor

1994-1995 har där det varit möjligt uppgift om antalet

passerande fordon inhämtats. I princip innebär detta att

enbart större gator eller vägar har dessa uppgifter.

Totala olycksrisken för att köra på en belysnings-

stolpe per passage är i stort sett densamma i 50-, 70-

respektive 90- miljöer. Däremot ökar risken att olyckan

resulterar i en dödsolycka eller svår personskada efter

hastighetsgräns medan det motsatta gäller för egendoms-

skadeolyckor- sannolikheten att inte någon skadas är

lägst på 90-vägar (figur 13).

Figur 14 har justerats med avseende på totala antalet

belysningsstolpolyckor och förekomsten av belysnings-

stolpar. En viss underskattning finns eftersom de inven-

terade belysningsstolparna sannolikt har större antal

passerande fordon än den genomsnittliga belysningsstol-

pen. Detta gäller särskilt i 50-miljöer. Det genomsnitt-
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Antal belysningsstolpolyckor per miljon passerande fordon i 50-, 70, respektive 90-miljöer 1994-1995 i

liga flödet i belysta 50-miljöer är i genomsnitt betydligt

lägre. Samtidigt är skattningen av antalet belysningsstol-

par i de olika miljöerna mycket osäker. Sannolikheten för

en dödsolycka eller svår personskadeolycka ökar mar-

kant med hastighetsgräns.

Vid t.ex. 5 000 fordon per dygn är det årliga antalet

fordonspassager 1 825 000 fordon per år, vilket inne-

bär att en belysningsstolpe kan förväntas bli påkörd en

gång på 274 år eller av 274 belysningsstolpar blir en

påkörd per år. Skadeföljden beror som framgår av figu-

ren av hastighetsgränsen (hastigheten hos de passerande

fordonen).

Det inventerade olycksmaterialet har belysnings-

stolparna fördelats efter raksträcka, innerkurva, ytter-

kurva och korsning. I figur 15 redovisas olycksrisken

för påkörning med hänsyn till belysningsstolpars place-

ring i med hänsyn till vägmiljön.

 

Egendomskadeolycka Summa olyckor

Antalet belysningsstolpolyckor per belysningsstolpe per miljon fordonspassager.
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Innerkurva

 

Ytterkurva Korsning

Antal belysningsstolpolyckor per belysningsstolpe per miljon passerande fordon efter stolpens placering

avseende raksträcka, innerkurva, ytterkurva respektive korsning.

Olyckskvoten och personskadeolyckskvoten är dub-

belt så hög för stolpar placerade i ytterkurvajämfört med

raksträcka och innerkurva. Korsningar har nästan lika

hög olyckskvot men låg personskadeolyckskvot. Enkelt

uttryckt gäller att en stolpe i en ytterkurva är lika "far-

lig" som två stolpar i en innerkurva.

Inventeringen har också redovisat om den påkörda

stolpen varit placerad i mittremsa, på refug eller vid si-

dan av vägen. I figur 16 redovisas olycksrisker för de

tre olika placeringarna. I viss utsträckning är belysning

i mittremsan ett alternativ till dubbelsidig belysning på

breda vägar med mittremsa och innebär en halvering av

antalet stolpar.

De skattade totala olycksriskerna är högst när stol-

pen placeras på refug mitt i vägen (kan också vara på

refug mitt i vägen på anslutande väg) och lägst när stol-

pen står i mittremsa. Personskadeolyckskvoten är högst

för stolpar placerade vid sidan av vägen och i stort dub-

belt så hög som för stolpar placerade i mittremsa eller

refug.

 

  

    

 

 

 

  

 

Figur 16
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Antal belysningsstolpolyckor per belysningsstolpe per miljon passerande fordon efter stolpens placering

i mittremsa, på refug eller vid sidan av vägen.
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8 Krocktester av belysningsstolpar och räcken samt

krockegenskaper

 

Olika krockprov med vägräcken.
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8.1 Krocktestad, vad betyder det?

Det är viktigt att förstå att krockprovet just bara är ett

krockprov, ett test av trafiksäkerhetsfunktionen, inte en

kvalitetsgranskning av hela produkten. Det är nödvändigt

att känna till produktens säkerhetsstandard, men i en

inköpssituation kan det finnas andra aspekter som också

skall uppfyllas.

En annan vanlig föreställning är att det utifrån

godkännandeprovning, enligt en standard, är möjligt att

rangordna produkterna. En standard definierar ett typ-

prov som samtliga produkter skall utsättas för, men med

bara ett prov får man resultat som bara visar resultatet

godkänd/icke godkänd.

Standarder utarbetas av internationella krockexperter.

De nivåer som valts är tänkta att täcka in det stora fler-

talet av de vanligaste trafikolyckorna, men inte alla ty-

per. Därför skall man kunna lita på att en provad, och

godkänd, produkt också har en god funktion. Men det

finns alltid udda olyckor, som går utöver den väg-

standard som valts.

 

Räcket är en speciell företeelse i vägmiljön av den

anledningen att räcket sätts upp för att det skall bli

påkört istället för att något annat i vägmiljön påkörs. Dels

tar räcket hand om, och skyddar, de åkande i bilen, men

lika viktigt är förmågan att hindra fordonet att köra in i

miljöer med t.ex. oskyddade trafikanter. Räcket som

krockobjekt får ersätta det "farligare" krockobjekt som

finns bakom räcket. Vanliga exempel i landsvägsmiljö är

diken, berg, träd, vattendrag mm. I tätort kan det istäl-

let vara skyddsvärda objekt som lekplatser, skolgårdar,

gågator, viktiga tekniska installationer som elcentraler,

televäxlar mm.

Samtidigt som räcket i sig innebär en fara så är det

också en tillgång. I stadsmiljö kan det vara ett bra sätt
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för väghållaren att något styra händelseförloppet om

olyckan skulle vara framme. Ett räcke kan t.ex. erbjuda

en lösning om man inte vill ta ned stora träd längs en

gata.

8.1.1 Olika metoder för krocktester

Flera olika normer och rekommendationer angående hur

ett krocktest skall utföras har utarbetats. Ett väl utarbe-

tat förslag till krocksäkerhetsstandard finns beskrivet i

det nya europeiska dokumentet CEN/TC 226/WG 10/N

5 Rev.10. Detta förslag till CEN-standard behandlar

krocksäkerhet generellt, för olika typer av vägmiljöobjekt,

inte bara stolpar. Dock kan man konstatera att standard-

förslaget i huvudsak är tänkt att appliceras på smala

objekt, typ stödanordningar, stolpar, skyltar etc. I fort-

sättningen benämns denna metod endast som CEN-prov-

ning. Tidigare, innan denna metod fanns dokumenterad,

användes inom Sverige motsvarande amerikanska nor-

mer för krockprovning, kallade NCHRPR 230 respek-

tive dess moderniserade variant NCHRPR 350.

Sidokollision är kanske den

mest vanliga typen av s.k. udda

olycka. Bilens veka sida gör att

även krockprovade stolpar of-

tast kommer till korta.

Sverige har haft del i utarbetande av ovanstående

standarder. Detta innebär att Sverige bidragit med och

erhållit erfarenheter vid praktisk provning. I stort sett

kan man anse att stolpar, provade enligt de amerikanska

normerna, uppfyller de säkerhetskrav som ställs i före-

slagen CEN-standard. Formellt skall dock förnyade tes-

ter göras.

Stolpar som provats med tillfredställande resultat

finns bl.a. upptagna i bilaga 1 samt i den sammanställ-

ning som återfinnes i Vägverkets skrift VU94 (Väg-

utformning 94) och påföljande löpande uppdaterande

supplement. Information om provresultat är självfallet

färskvara och förändras kontinuerligt varefter nya tes-

ter utförs.

35



8.2 Belysningsstolpar

 

Ofta är tanken på krocksäkerhet förknippad med

belysningsstolpar. Det finns dock många andra typer av

krockobjekt i vägmiljön som utgör likvärdig, eller t.o.m.

större, fara vid påkörning.

Ändå kan man säga att det är befogat att utgåfrån

krocksäkerhet och åtgärderför att skapa enförlåtande

trafikmiljö genom att behandla belysningsstolpen. Or-

saken till detta är att belysningsstolpen är ett vanligt objekt

i vägmiljön. Ur teknisk och krocksäkerhetsmässig syn-

vinkel finns det andra orsaker till att det kan vara bra att

börja med belysningsstolpen. Den utgör ett relativt av-

gränsat och likvärdig teknisk produktområde och stor

möda ägnats åt att göra belysningsstolpar mindre far-

liga att köra på.

8.3 Vägräcken

En vanlig konstruktionsdetalj för en förlåtande trafikmiljö

är vägräcket. Det är relativt ovanligt i ren gatumiljö eller
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Kollisionsprov med skyltstolpe,

100 km/h.

bostadsområden, men mycket vanligt förekommande på

genomfartsleder och huvudgator samt vid broar.

För vägräcken finns idag väl utarbetade tankegångar

om funktionssätt och även provmetoder beskrivna i en

preliminär europeisk CEN-standard kallad prEN 1317-

1 och 1317-2. Vägverket tillämpar den vid all upphand-

ling av vägräcken. Det har också medfört att de flesta

vanliga räckestyper idag är krockprovade. Resultaten av

dessa provningar redovisas i Vägverkets VU94 och där-

efter följande uppdaterade supplement.

Ett svagt utvecklat område är dock fortfarande

räckets start och slut, på fackspråk terminalen. Det finns

en avsikt att bygga ut standarden med minst en del, kallad

prEN 1317-3, avseende s.k. crash cushions, dvs

energiabsorbenter att placera ut vid fasta hinder, samt

en del, kallad prEN 1317-4, avseende räckesändar och

övergångar mellan räckestyper.

Godkännandeprov av vägräcken enligt stan-

darden prEN 1317, klass N2, test TB32, 110

km/h, 209 vinkel. Bilen väger 1500 kg vid test-

tillfället.
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Räcken skall självklart vara som effektivast där en avåkning kan förväntas. Här, på nyöppnade E4 förbi Norrköping

har man dessvärre anlagt en vändplats för vägarbetsfordon precis i kurva. Det hade varit bättre att lägga denna plats

på en raksträcka, eller ännu hellre låtafordonen vända över den bro som finns precis på platsen.
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9 Olika typer av belysningsstolpar

Det finns fre olika principiella funktionssätt hos

belysningsstolpar.

Den första typen är den konventionella rörstålstol-

pen, vilken ur trafiksäkerhetssynvinkel kan anses som

en föråldrad konstruktion utan egentliga dokumenterade

positiva krockegenskaper. Nästan alla belysningsstolpar

på äldre vägar är av denna typ.

9.1 Eftergivlig, uppfångande stolpe

Med eftergivlig, uppfångande stolpe menas stolpar som

böjer sig framför bilen. Stolproten sitter kvar vid fun-

damentet. Stolpens tvärsnitt formförändras vid påkörn-

ingen och stolpen deformeras in under bilen. Stolpen

hjälper till att minska farten på, eller ofta t.o.m. att,

stoppa bilen.

ss
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formförändras tvärsnittet, stolpen mister sin styvhet och

deformeras.

Fackverksstolpen fungerar på i princip samma sätt,

genom att de lodräta strävorna hålls på ett visst avstånd

behåller stolpen sin styvhet, men vid en påkörning form-

förändras tvärsnittet och stolpen deformeras.

Hängkabel/Iuftledning kan tyvärr avsevärt försämra

egenskaperna hos en i övrigt god uppfångande stolpe.

Kabeln låser toppen av stolpen som därvid får ett annat

rörelsemönster. Likaså ökar risken på skador på omgi-

vande stolpar om hängkabel används.

Ett vanligt sätt att störa utprovade krockegenskaper

hos såväl stolpar som vägräcken är att kombinera dessa

på ett oförnuftigt sätt. Det är viktigt att både räckets

utböjning samt stolpens arbetssätt beaktats. Räcket har

   
Förklaring avfunktion hos uppfångande produkter. IHustration ur VU94

Stolpen brukar under själv kollisionsförloppet defor-

meras på ett sådant sätt att den ligger an mot bilens front

och tak. I högre påkörningshastigheter räcker energin

till för att deformera stolpen helt in under bilens front så

att stolpen slutligen lägger sig rakt fram i bilens

påkörningsriktning. Vid lägre påkörningsfarter kan stol-

pen befinna sig kvar på bilen eller lägga sig i någon an-

nan riktning när bilen stannar. (Ibland benämns de efter-

givliga, uppfångande stolparna också energiabsorberande

stolpar.)

De två vanligaste principiella konstruktionssätten för

en eftergivlig, uppfångande stolpe är ett tunnväggigt rör

eller en fackverkskonstruktion. Tvärsnittet på det tunn-

väggiga röret ger stolpen en styvhet. Vid påkörning

en arbetsbredd som skall hållas fri. Stolpen fungerar inte

alls som en eftergivlig stolpe när den under kollision låses

fast inne i räckeskonstruktionen.

Vidare försämras uppfångande stolpars funktion

avsevärt om de dessutom förses med andra större väg-

skyltar. Det finns stor risk att bilen fastnar i stolpen un-

der själva deformationsfasen.

För alla typer av uppfångande stolpar är monteringen

väsentlig, särskilt avseende höjd på fundamentet.

Det är viktigt att förstå att inte alla fackverks-

konstruktioner är uppfångande. Särskilt högmaster och

portalben brukar inte kunna anses eftergivliga och upp-

fångande.
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Fackverksstolpe, deformeradfackverksstolpe samt ogynnsam kombination mellan räcke och fackverk (i detta fall vis-

serligen en stabil högmast, som ändå inte är deformerbar överhuvudtaget.)

9.2 Eftergivlig, icke uppfångande stolpe

Med eftergivlig, icke uppfångande stolpe menas stol-

par som på något kontrollerat sätt lossnar från marken/

fundamentet framför bilen. Stolproten sitter kvar i fun-

damentet medan själva stolpen kastas upp och passerar

över bilen.

som påkörningen medför. Stolptypen är mycket vanlig

utomlands när "krockvänlighet" eftersträvas. Det finns

även system där befintliga rörstålstolpar skall kunna

byggas om så att de får avskjuvbara egenskaper. Dock

finns inga kommersiellt tillgängliga system utprovade

ännu. Den eftergivliga/avskjuvbara stolpen benämns i

 

sm es

   
Sg '

   
Förklaring avfunktion hos icke uppfångande produkter. IHustration ur VU94

Bilen kan "oskadd" passera under stolpen vid rela-

tivt hög påkörningshastighet. Vid lägre farter faller stol-

pen på bilens tak, men detta brukar normalt ej vålla risk

för de åkande i bilen. Stolpens bas kastas normalt fram-

för bilen på ett sådant sätt att stolptoppen brukar landa

ungefär där fundamentet befinner sig. Stolpen brukar

också vanligtvis falla i bilens hjulspår, dvs bakåt. Risker

finns för efterkommande fordon, men stolparna tende-

rar att falla utanför körbanan då stolpen monterats vid

vägsidan. För stolpe i vägmitt kan andra fordon träffas

av en fallande stolpe. Den icke uppfångande stolpen

minskar inte nämnvärt farten hos den påkörande bilen.

Det vanligaste principiella konstruktionssättet för en

eftergivlig, icke uppfångande stolpe är någon form av

bultförband eller flänsförband med skruvar som på ett

kontrollerat sätt går av eller lossnar vid den skruvkraft
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dagligt tal oftast slipbase, efter sin engelska benämning

För alla typer av icke uppfångande stolpar är monter-

ingen väsentlig, både avseende höjd på fundament men

också att rätt bultar används och att tillverkarens anvis-

ningar följs, t.ex. vad gäller åtdragningsmoment på bultar.

För större skyltstolpar finns färdigprovade stolptyper

som kan förses med slip-base. Dessa stolpar återfinns

bl.a. upptagna i bilaga 1 samt i den sammanställning som

återfinnes i Vägverkets skrift VU94 (Vägutformning 94)

och påföljande löpande uppdaterande supplement.

Skyltstolpens konstruktion och användningssätt, med

en stor skylt högt uppe på stolpen, gör det sannolikt

mycket svårt att få andra konstruktionssätt än avskjut-

bara stolpar godkända. Det är inte möjligt att deformera

skyltpaketet in under bilen.
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Ur strikt trafiksäkerhetssynpunkt och med tanke på

kollisionssäkerhet utgör en hård stolpe alltid ett trafik-

säkerhetsproblem. Man kan till nöds hålla med om att

det finns några ursäktliga bruk av hårda stolpar. Ett så-

dant kan vara när t.ex. kraftledningar för spårvagn skall

hållas uppe. Självklart skall placeringen vara mycket väl

motiverad samt om möjligt anpassas till trafiksituationen.

9.3 Träd

Den vanligaste typen av "hård stolpe" är trädet. Även

om trädet är ett väldigt farligt krockobjekt, så väger trä-

dets estetiska värde liksom miljöaspekten sannolikt tungt.

Likaså kan man inte "konstruera om" trädet så att det

blir mindre krocktfarligt. Självfallet skall vid nyplanering

av vägmiljö lämplig placeringar av träden väljas ur

krocksäkerhetsaspekt. I stort sett så långt från körbanan

som möjligt. Små träd växer och blir med tiden stora

träd, d.v.s. potentiella trafiksäkerhetsrisker.

   

  

  

 

  

  

Men för befintlig vägmiljö, där ofta träden hunnit

uppnå avsevärda dimensioner, finns det egentligen bara

ett par fungerande sätt att åtgärda trafikmiljön. Den bästa,

men ibland orealistiska, metoden vore givetvis att ta ned

trädet. Den enklaste åtgärden är annars att sätta upp

(godkända) räcken. Om det finns farliga enstaka punk-

ter i trafikmiljön kan man istället laborera med att sätta

upp s.k. energiabsorbenter, eller "crash-cushions" pro-

vade enligt vedertagen standard. Någon gång kan man

överväga att sänka hastighetsgränsen eller leda trafiken

på ett sådant sätt att trädens risker minimeras.

9.4 Stolpval

Bäst dagsaktuella ledning vid valet av stolpe får man

genom att studera de listor som återges i Vägverkets

VU94 samt tillhörande uppdaterade supplement, eller i

förekommande fall nyare versioner av detta dokument.

Där förtecknas stolpar som provats, t.ex. på VTT eller

Nyplantering av allé i ytterkurva

som redan har (olämpligt placer-

ade) belysningsstolpar. Träden

har placerats för nära vägbanan.

Ett i övrigt bra sidoområde vid

avkörning blir om några år ett

farligt dito.

Träden växer och har nått den storlek då de är hårda. Till sist blir träden så stora att de också blir ett siktproblem.
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andra motsvarande provningsinstitutioner och befunnits

klara de gränser som gäller. Den tidigare refererade fö-

reslagna CEN-standarden kommer att bredda utbudet av

krockprovade stolpar på den svenska marknaden, var-

för en uppräkning i detta dokument snabbt skulle bli

inaktuell. Dock återfinnes några stolptyper i bilaga 1 till

detta dokument.

I Sverige har länge eftergivliga, uppfångande stolpar

varit i stort sett den enda stolptyp som använts när goda

krockegenskaper eftersträvats. Stolptypen är sannolikt

att föredra i komplicerade trafikmiljöer, dvs. oftast i tät-

ort, där det är viktigt att nedbringa påkörande bilars fart.

I USA har avskjuvbara stolpar länge varit vanliga.

Men de amerikanska typerna är ofta väldigt tunga, var-

för de ändå orsakar en hel del fordonsskador. I Sverige

har stolptypen fram till idag inte varit särskilt vanlig, men

på senare tid har lättare konstruktioner vunnit mark i

Sverige.

En skyltstolpe är inte lika lätt att konstruera därför

att det skall sitta en stor och tung skylt i dess topp. San-

nolikt är det därvid betydligt lättare att konstruera en god

skylthållare med avskjuvbara stolpar än med upp-

fångande stolpar. På den svenska marknaden finns idag

krockprovade system för större skyltar. Funktionssättet

är avskjuvbara stolpar.

9.5 Stolpars placering

Ingen stolpe är helt ofarlig. Även en klen stolpe kan ut-

göra en risk för vissa trafikanter. Därför skall man alltid

börja med att utvärdera om stolpen verkligen behövs men

också var den lämpligastplaceras. Tidigare uppmanade

t.ex. REBEL till placering i ytterkant av kurva utifrån

belysningstekniska skäl. Dessbättre har trafiksäkerheten

på senare tid uppvärderats och idag rekommenderas

stolpplacering i innerkurva.

Likaså bör man, efter en påkörning, alltid fundera

över om man utifrån olyckan kan dra sådana slutsatser

som gör att man överväger andra tekniska lösningar,

annan stolptyp eller möjligen annan placering.

Den initiala deformationen av stolpen beror till stor

del på kontaktytans storlek mellan bil och stolpe. Det

innebär generellt att stolpens funktion normalt försäm-

ras vid en sladd med efterföljande sidokollision mot stol-

pen jämfört med en normal frontalkollision. Den stora

kontaktytan förmår inte sätta igång deformationen på

stolpen innan relativt stor deformation erhållits i fordo-

net. Sidokollision mot smala objekt är ett stort och svår-

löstproblem.

 

Eftergivlig stolpe som harfungerat väl. Dock har, på denna plats, minst två stolpar påkörts på kort tid. Kanske

är placeringen olämplig?
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Lämpligare skyltstolpsutformning med tanke på funktion vid påkörning.
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Olämplig stolpplacering i T-korsning. Besparingsiver? Olämpligt nedtagen belysningsstolpe på

genomfartsled. Den (självklart krockfarliga) stolp-roten har oförståndigt lämnats kvar. Det delade

Jfotgängarräcket utgör också en påtaglig riskför en påkörande trafikant. Röret som ligger ver-

tikalt på toppen av räcket kan lätt tränga in genom vindrutan på en bil. Den oskyddade rör-

änden utgör i sig en påtaglig risk.

 

Ytterligare ett farligtfotgängarräcke med olämplig sträva på toppen.
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Olämplig "stolpe ' i rondell. Estetik i all ära, men en dylik konstruktion, fullständigt omotiverad i vägmiljön, utgör

blott och enbart en alldeles för stor och omotiverad olycksrisk.
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10 Kostnader för belysningsstolpar och trafik-

olycksvärdering

Prisbilden när det gäller belysningsstolpar varierar

mycket. När det gäller belysningsstolpar som är 10 m

eller högre med belysningsarm varierar kostnaden mel-

lan fast rörstålstolpe och eftergivlig stolpe obetydligt och

är mellan 4 000 och 6 000 kronor. För belysningsstol-

par som är 8 m eller lägre är kostnaden för en rörstål-

stolpe ungefär 1 500 kronor medan en eftergivlig ej

uppfångande stolpe kostar omkring 2 500 kronor. Skall

den dessutom vara uppfångande kostar den omkring

2 000 kronor ytterligare.

Till detta kommer monteringen som kostar ungefär

3 000 kronor per stolpe.

Kostnadför belysningsstolpar exkl. moms kronor 1997.
 

Höjd Rörstålstolpe Eftergivlig och ej Eftergivlig och

 
uppfångande uppfångande

6-8m 2000-3000 3000-6000

10-12m 4000-6000 4000-6000 4000-7000

Drift- och underhållskostnaden är enligt Kommun-

förbudet i genomsnitt 442 kronor per år (1995) för en

ljuspunkt.

Värderingen av kostnaderna för belysningsstolp-

olyckor är 650 miljoner kronor per år eller 778 000 kro-

nor per polisrapporterad belysningsstolpolycka. I tabell

redovisas kostnaden i olika miljöer. En dödad har vär-

Tabell 15

deringen 14,2 miljoner kronor, en svårt skadad 6 130 000

kronor, en lindrigt skadad 360 000 kronor och en egen-

domsskada 90 000 kronor. Detta gäller polisrapporterade

trafikolyckor.

 

 

Tabell 14 Skattad olycksvärdering i olika miljöer i

' kronor. Polisrapporterade trafikolyckor.

H-gräns Raksträcka Innekurva

eller ytterkurva eller korsning

50 675 000 360 000

70 1 346 000 627 000

90 3 606 000 1 023 000
 

I tabell 15 redovisas olyckskostnaden per en miljon

passager av en belysningsstolpe i olika miljöer, vilken är

densamma som vid passage av en miljon stolpar av ett

fordon.

Observera att tabell 15 avser olycksvärdering per

belysningsstolpe per miljon passager.

Skattad olycksvärdering, kronor per belysningsstolpe, vid en miljon passager vid olika stolpplacering.

 
H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

 
Mitt Sida Sida Sida Mitten Sida

50 101 193 76 254 135 103

70 202 384 132 505 235 179

90 541 1352 384 2921028 215
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Genom att sätta belysningsstolpe i innerkurva och 50

km/h till index 1,0 kan relativa kostnadsjämförelser gö-

ras för andra stolpplaceringar.

Tabell 16

Tabellen ger underlag för en långsiktig inriktning för

väghållaren när det gäller att reducera olycksproblemet

avseende påkörning av belysningsstolpar. Av tabellen

Relativ olyckskostnadför belysningsstolpar jämfört medplacering i innerkurva och 50 km/h.

 
H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

 
Mitt Sida Sida Sida Mitten Sida

50 1,34 2,55 1,00 3,35 1,79 1,36

70 2,67 5,07 1,74 6,67 3,11 2,36

90 1,15 13,58 2,84 17,87 5,07 3,85
 

Vägbelysningens positiva effekt, med ovanstående

olycksvärdering, är mellan 2,5 och 3 miljarder lägre

olyckskostnader per år eller närmare 2000 kr i "olycks-

besparing" per belysningsstolpe och år. Belysningsstolp-

olyckorna kostar omkring 600 kronor per belysnings-

stolpe och år i genomsnitt.

I tabell 17 har gränsvärdet för årsmedeldygnstrafiken

angivits då belysningsstolpolyckskostnaden överstiger

600 kronor per belysningsstolpe och år vid högre trafik-

flöden. 600 kronor är också ett realistiskt genomsnitt-

ligt avskrivningsvärde per år för kostnaden av uppsätt-

ning av en belysningsstolpe. Vid utbyte och/eller ompla-

cering av stolpe påverkas givetvis avskrivningskostnaden

av hur länge den gamla belysningsstolpen funnits.

Tabell 17

nedan framgår hastighetsproblemet som det stora pro-

blemet. Ju högre hastigheter desto allvarligare olyckor.

Om detta accepteras, oavsett stolpplacering eller typ av

stolpe, bör åtminstone de gränsvärden som gäller för 50-

miljöer användas generellt men höghastighetsmiljöer bör

prioriteras som ett första steg. Det skulle t.ex. innebära

att om det blir aktuellt att flytta belysningsstolpar från

ytterkurva till innerkurva där årsmedeldygnstrafiken är

större än 6 500 fordon/dygn och det finns ett 50-avsnitt

och ett 70-avsnitt med i stort samma trafik och typ av

kurva bör 70-avsnittet åtgärdas först.

Gränsvärden för årsmedeldygnstrafiken när "belysningsstolp-åtgärd" bör vidtas.

 

 

H-gräns Raksträcka Raksträcka Innerkurva Ytterkurva Korsning Korsning

Mitt Sida Sida Sida Refug i Sida

mitten

50 16000 f/d 8500 f/d 22000 f/d 6500 f/d 12000 f/d 16000 f/d

70 8000 f/d 4250 f/d 12500 f/d 3250 f/d 7000 f/d 9000 f/d

90 3000 f/d 1600 f/d 7500 f/d 1200 f/d 4250 f/d 5500 f/d
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11 Åtgärder för att minska belysningsstolpsproblemet

De åtgärder som kan vidtas för att minska belysnings-
stolppåkörningar och olyckskonsekvenser, men med bi-
behållande av belysning, kan sammanfattas enligt föl-
jande, dock med förbehållet att även årsmedeldygns-
trafiken också måste beaktas.

Alla nybyggda miljöer med belysning bör förses
med eftergivliga stolpar och vid kurva alltid placera
belysningsstolparna i innerkurvan.

I tätort är vanligen den eftergivliga uppfångande stol-
penatt föredra. Eftergivliga icke uppfångande stolpar kan
användas där goda avkörningsområden i övrigt finns,
t.ex. på genomfartsleder där det är långt till hus eller
oskyddade trafikanter. Den kostnad som därvid tillkom-
mer är i stort sett 4 000 kronor per stolpe.

Byta ut rörstålstolpar mot eftergivliga stolpar
Varje gång en rörstålstolpe byts ut av påtvingad an-
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ledning bör den ersättas med en lämplig eftergivlig stolpe.
Tilläggskostnaden som ovan.

Flytta rörstålstolpar från ytterkurva till inner-
kurva.

Att flytta rader av rörstålstolpar från ytterkurvan till
innerkurvan utan att byta stolpar bör endast göras i un-
dantagsfall och då på lågtrafikerade vägar. Kräver givetvis
oftast att elförsörjningen måste ändras. I övrigt 3 000
kronor per belysningsstolpe. Detta bör givetvis gälla på
vägavsnitt där kurvradien är liten (= 1 000m) och/eller
kurvan är lång och har hög trafik och hastighetsgrän-
sen är hög.

Ersätta flera stolpar, med färre men större (hö-
gre) med flera ljuspunkter.

Detta gäller i korsningar, men framför allt större
cirkulationsplatser eller motsvarande. Vid nybyggnad

På denna nyanlagda genomfart i tät-
ort har föredömligt uppfångande be-
lysningsstolpar satts upp i innerkantpå
kurvan.
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ungefär samma kostnad. Man bör generellt se upp med

stolpplaceringar i korsningar och särskilt tänka på fria

avkörningsytor i de riktningar som kan förväntas bero-

ende på trafikmiljön. Avfarter där någon form av hård

trafikdelare används bör förses med någon form av

godkänd energiabsorberande anordning. Särskilt gäller

det för 70- och 90-miljöer i mera komplicerade trafik-

platser med stora trafikflöden och där trafiksituationen

kräver snabba körfältsbyten, dvs. typisk storstadsmiljö.

Ersätta stolpar med linupphängd belysning när

lämplig bebyggelse finns.

Alltför ofta sätts belysningsstolpar upp i tätortsmiljöer

i samband med olika ingrepp i gatumiljön där möjlighe-

ten till linupphängd belysning finns men inte utnyttjas. I

befintliga högtrafikerade miljöer kan denna åtgärd ofta

vidtas. Kostnaden är ungefär 3000 kronor per

belysningspunkt.

Linupphängd gatubelysning.

Ersätt dubbelsidiga belysningsstolpar med

belysningsstolpar i mittremsan om sådan finns.

Dels minskar antalet stolpar till hälften dels reduce-

ras ytterkurveproblemet.

Däremot finns inget som talar för att räcken, enbart

uppsatta för att undvika påkörningar av belysnings-

stolpar, ger några trafiksäkerhetsvinster i låghastig-

hetsmiljöer, 50 och 70 km/h.

Problem är att belysningsstolparna i stort har samma

livslängd som vägen. I mycket gamla miljöer kommer

de att bytas ut i sinom tid, men i nyare miljöer kan be-

fintliga belysningsstolpar inte anses avskrivna ekono-

miskt sett.
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Givetvis kan belysningens existens inte ifrågasättas

ur säkerhets- och eller trygghetsynpunkt. Belysning kan

emellertid ordnas på andra sätt än genom användning av

(hårda) stolpar.

Man kan förutspå en ökad efterfrågan på krock-

testade stolpar i mera normala tätortsdimensioner, dvs.

ca 6 meter höga stolpar. Man kan, i samma anda, sanno-

likt också förutspå en ökad efterfrågan på krocktestade

trafiksignalstolpar samt i förlängningen även skyltstol-

par.

Övrigt

1. Träd bör ges samma prioritet som de hårda

belysningsstolparna, medan skyltar kan ges en nå-

got lägre prioritet. Beakta möjligheten att förse

trafiksignalstolpar och större skyltstolpar med s.k.

slip-base.

 

2. Inventera GC-miljö. En modern cyklist kan med lätt-

het nå 30-40 km/h. Det är klart motiverat att se över

stolpplacering längs cykelbanor, särskilt i nedförs-

backar som slutar med sväng. (För en cyklist kan

även en parkbänk, en soptunna, ett staket osv. vara

farligt. Se över cykelbanors anslutning/avslutning i

korsningsmiljöer.)
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Cykelbana med olämplig avslutning. Raktfram i cykelbanans förlängningfinns betong plint och lyktstolpar. Efter

en längre nedförsbacke skickas cyklisten snett ut i vägbanan, som ytterligare kompliceras för samtliga trafikanter

då det ocksåfinns en övergångsställe och en refug på platsen.

 

Olämplig utformning av cykelbanans sidoområde. Dessa granitpollare med kätting är självklartfarliga attfalla på

för en cyklist. Förekomsten av dem ökar också risken att man faller om man vinglar till på cykelbanan.
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... har ersatts av mjuka plastpollare som ger mindre skador vid en påkörning.

Nattetid är de dessutom upplysta m.h.a. en armatur som ligger nedfälld under ga-

t u n i v å.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Bilaga 1 (ur VU94)

16.3 Vägutrustning

Inom det Europeiska standardiseringsorganet Comité Européen de Normalisation (CEN) pågår för närvarande

harmoniseringar av standarder med EUs byggproduktdirektiv som utgångspunkt. Inom CEN/Technical Committee

(TC) 226-Road Equipment pågår harmoniseringar av standarder för vägutrustning. Dessa standarder för vägutrustningar

arbetar med funktionella krav som ställs upp ur trafiksäkerhetssynpunkt. Följande working groups (WG) finns inom

TC 226-Road Equipment:

   CEN/TC 226/WG 1-Road restraint systems

CEN/TC 226/WG 2-Horizontal signs Vägmarkeringar

CEN/TC 226/WG 3-Vertical signs Vägmärken

CEN/TC 226/WG 4-Traffic signals Trafiksignaler

CEN/TC 226/WG 5-Road lightning Vägbelysning

CEN/TC 226/WG 6-Noise protection Bullerskärmar

CEN/TC 226/WG 7-Other equipment Bländskydd, hjälptelefoner

CEN/TC 226/WG 8-Coordination... Koordination...

CEN/TC 226/WG 9-Clockwork parking meters Parkeringsmätare

CEN/TC 226/WG 10-Passive safety ..... Eftergivlighet hos vägutrustningar
 

Standarderna som arbetas fram kommer först att redovisas som förslag till Europa normer och remissbehandlas

i två omgångar, först en teknisk remissomgång och därefter en slutlig remissomgång. Tillverkarna kommer under de

närmaste åren att successivt testa sina olika vägutrustningsprodukter efter dessa nya normer. Därför finns det an-

ledning till att snabbt behöva uppdatera dels nya svenska sammanfattningar av Europa normer och dels förteckningar

över de företag som har testat sina produkter. Detta är anledningen till att VV har samlat detta i ett separat kapitel i

pärmen VU 94 Del 16 Ritningar.

16.3.4 Eftergivlighet hos vägutrustningar

Ska krav ställas på eftergivlighet hos olika typer av vägutrustningar och bärare av vägutrustningar rekommenderas

att följande krav följs.

Kommentar:
I begreppet "vägutrustning och bärare av vägutrustning" ingår bl.a. följande:
- Belysningsstolpar
- Stolpar till vägmärken
- Stolpar till vägvisningsstavlor
- Kantstolpar
- Alla olika typer av vägutrustning vid utmärkning av vägarbeten.

I VU 94 Del 5 Sektion moment 5.8.5.1 behandlas trafikfarliga föremål. I VU 94 Del 12 Vägmärken avsnitt 12.3.3

behandlas eftergivlighet hos stolpar för vägmärken och vägvisningstavlor. I VU 94 Del 14 Vägbelysning avsnitt 14.5.4

behandlas eftergivlighet hos belysningsstolpar. I VU 94 Del 15 Övrig vägutrustning moment 15.2.1.1 behandlas

eftergivlighet hos kantstolpar.

Det förslag som finns till "prEN XXXX Passive safety of support for road equipment" presenteras nedan. Enligt

arbetsgruppen som arbetar med detta förslag, CEN/TC 226/WG10, beräknas det skickas ut på den tekniska remis-

sen som förslag till kommande Europa norm.

16.3.4.1 Trafiksäkerhetskrav

Förslaget innebär att trafiksäkra (eftergivliga) produkter kan vara av tre typer:

* ofarliga produkter (unharmful devices)

* uppfångande produkter (energy absorption devices)

* icke uppfångande produkter (breakaway devices)
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16.3.4.2.3 Speciella krockkriterier

I de speciella krockkriterierna (particular requirements) adderas beroende på vilken produkt som krocktestas ett

antal krav.

Belysningsstolpar

Belysningsstolparna ska testas fullt utrustade med armatur. Belysningsstolpar ska testas med sina högsta höjd och

med sina längsta armar. En godkänd krocktest innebär att samma typ av belysningsstolpe fast med mindre arm och

mindre höjd också blir godkända. En godkänd krocktest innebär att samma typ av stolpe fast med mindre tvärsnitts-

dimensioner också blir godkända.

Stolpar för vägmärken och vägvisningstavlor

Stolpar för vägmärken och vägvisningstavlor ska testas fullt utrustade med den största skyltarea och vikt som stol-

pen/stolparna avser bära upp. En godkänd krocktest innebär att samma typ av stolpe fast med mindre skyltarea och

vikt också blir godkända. Bär flera stolpar upp skylten ska testbilen träffa sett ur trafiksäkerhet på mest olämpliga

ställe dvs så att den träffar mest antal stolpar med största dimension. En godkänd krocktest innebär att samma typ

av stolpe/stolpar fast med mindre tvärsnittsdimensioner också blir godkända.

Anordningar vid vägarbeten

De olika anordningar ska testas fullt utrustade med de största vikterna som anordningen avser att bära upp. En god-

känd krocktest innebär att samma typ av anordning men med mindre vikt också blir godkänd. Lösa delar av anord-

ningen får inte hamna så att de skymmer förarens sikt.

Övriga anordningar

Ska testas fullt utrustade.

16.3.4.3 Förteckning över eftergivliga vägutrustningar

Utförda tester och bedömningar av olika typer av vägutrustningar enligt ges:

* för uppfångande belysningsstolpar i moment 16.3.4.3.1

* för icke uppfångande belysningsstolpar i moment 16.3.4.3.2

* för uppfångande vägmärkes- och vägvisningsskyltar i moment 16.3.4.3.3

* för uppfångande vägmärkes- och vägvisningsskyltar i moment 16.3.4.3.4
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16.3.4.3.1 Uppfångande belysningsstolpar

TABELÅ 16.3.4.3.1-1 Uppfångande belysningsstolpar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

     

Varmförzinkning AB ESV 8 m- 0 m VTT-rekommendation
ESV 8 m- E 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 8 m - E 3,5 m VTT-rekommendation
ESV 8 m - D 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 8 m - D 3,5 m VTT-rekommendation
ESV 10 m - 0 m VTT-rekommendation
ESV 10 m - E 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 10 m - E 3,5 m VTT-rekommendation
ESV 10 m - D 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 10 m - D 3,5 m VTT-rekommendation
ESV 12 m - 0 m VTT-rekommendation
ESV 12 m - E 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 12 m - E 3,5 m VTTI-rekommendation
ESV 12 m - D 2,5 m VTT-rekommendation
ESV 12 m - D 3,5 m VTT-rekommendation

Moramast B 8 m - E 0 m VTT-rekommendation
B 8 m - E 1,5 m VTT-rekommendation
B 8 m - E 2,5 m VTT-rekommendation
B 10 m - E 0 m VTT-rekommendation
B 10 m - E 1,5 m VTT-rekommendation
B 10 m - E 2,5 m VTITI-rekommendation
B 12 m - E 0 m VTT-rekommendation
B 12 m - E 1,5 m VTT-rekommendation
B 12 m - E 2,5 m VTT-rekommendation
B 8 m - D 0 m VTT-rekommendation
B 8 m - D 1,5 m VTT-rekommendation
B 8 m - D 2,5 m VTT-rekommendation
B 10 m - D 0 m VTT-rekommendation
B 10 m - D 1,5 m VTT-rekommendation
B 10 m - D 2,5 m VTTI-rekommendation
B 12 m - D 0 m VTITI-rekommendation
B 12 m - D 1,5 m VTT-rekommendation
B 12 m - D 2,5 m VTT-rekommendation +

krocktest 100 km/h

Tehomat Oy Catching lightning pole 70 ASLI 0,6 Finska Vägverket-
with steel base-12 m OITV 6,2 m/s rekommendation

. Kapu - 12 m 100 ASI 0,6 Finska Vägverket-
Sötkö Jokinen Ov " OIV 5,7 m/s rekommengdation
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16.3.4.3.2 Icke uppfångande belysningsstolpar

TABELÅ 16.3.4.3.2-1 Icke uppfångade belysningsstolpar.

     Vattenfall- VTT-rekommendation  
 

 
 
   VTT-rekommendation

Krocktest 100 km/h
Dekont AB

    

     TL 190
TI 220

Sähkö Jokinen Oy
  

    
Finska Vägverket-
rekommendation
Krocktest 35 km/h

    
Tehomet Oy Slip-base - 12 m

   

 

   
   

    
  

   

 

    

  

Rörfundament
Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar
Rörfundament
Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar
Rörfundament
Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar
m Rörfundament
m Justerbar

Varmförzinkning AB
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16.3.4.3.3 Uppfångande vägmärkes- och vägvisningsstolpar

Tabell 16.3.4.3.3-1 ande kes- och v ltar.  

    

   

     

    

   

  

krocktest 40 km/h

krocktest 40 km/h
krocktest 40 km/h
krocktest 40 km/h
krocktest 40 km/h

  
  

  

  
  
  

C3320-1
C3325-1
C4420-1
C4425-1
C4435-1
C3320-2
C3325-2
C4420-2
C4425-2
C4435-2

Juralco

 

   

  
      

 

  

 

  

  
  

  

  

16.3.4.3.4 Icke uppfångande vägmärkes- och vägvisningsskyltar

TABELL 16.3.4.3.4-1 Icke uppfångande vägmärkes- och vägvisningsskyltar

FA Energi Idéer AB Swe-Nor Mast 1 krocktest 70 km/h
Swe-Nor Mast 2
Swe-Nor Mast 3

V ?

Vattenfall-Vägbelysning
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16.3.5 Adressregister

A

A-BetongAB

Box24

35103 VÄXJÖ

ATA Bygg- & MarkprodukterAB

Box 1031

17221 SUNDBYBERG

B

Blue Systems AB

Hälleflundregatan 16

121 58 VÄSTRA FRÖLUNDA

Bridon SvenskaAB

Box 2073

183 02 TÄBY

C

Convesta AB

Box 5

452 21 STRÖMSTAD

D

Dekont TeknikAB

Bladvägen 3

182 36 DANDERYD

E

E

FA Energi IdéerAB

Skomakarvägen 6 E

632 23 ESKILSTUNA

FMK TrafikprodukterAB

Box 2074

194 02 UPPLANDS VÄSBY

6

Gunnebo ProtectionAB

Florettgatan 29 B

252 66 HELSINGBORG

-
1=

-
m

Juralco AB

Radiovägen 27 D

13548 TYRESÖ

Bilaga 1
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792 23 MORA

[
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©
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Y
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Z

S

SweRock MarkbetongAB

Börjegatan 77

752 29 UPPSALA

Sähkö-Jokinen Oy

Piispantie 3-5

29600 Noormarkku

Finland

T

Tehomet Oy

Nikkarintie

51200 Kangasniemi

Finland

U

VarmförzinkningAB

Box 144

333 23 SMÅLANDS STENAR

Vattenfall VägbelysningAB

Box 527

162 15 VÄLLINGBY
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