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Titel:

Gående och cyklister - exponering och skaderisker i olika trafikmiljöer för olika åldersgrupper

 
Referat

Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket. Den baseras på exponeringsdata från TSU92-,

som är en enkätbaserad trafiksäkerhetsundersökning, som Vägverket givit VTT i uppdrag att genomföra.

TSU92- har pågått kontinuerligt sedan 1992 med dagliga utskick till landets befolkning. Undersökningen

skall ses som en del i den kontinuerliga utvärdering och uppföljning som sker av resultat baserat på

TSU92-. Enkäten modifieras regelbundet för att kunna svara upp mot nya och förändrade frågeställ-

ningar. Huvudinriktningen, fokuseringen på de oskyddade trafikanterna, kvarstår dock.

Syftet med denna undersökning har varit att beskriva exponerings- och skaderisksituationen för olika

åldersgrupper gående och cyklister i olika trafikmiljöer. Därvid framkom bland annat att de gående och

cyklisternas risk att skadas svårt inklusive dödas var runt 30 % lägre i signalreglerad passage än i ej

signalreglerad och att risken var betydligt lägre vid passage på sträcka än i korsning.

Äldre gående och cyklister (65-84 år) hade jämfört med övriga åldersgrupper en betydligt högre risk

att dödas eller skadas svårt i trafiken. Detta gällde framförallt i tätort där två tredjedelar av de gående

som dödades var i åldern 65 år eller äldre. Särskilt problematisk var situationen för äldre vid passage

över väg/gata. Äldre gående och cyklisters risk att skadas svårt eller dödas vid passage över gata i tätort

var storleksordningen 30 gånger högre jämfört med den åldersgrupp som klarade sig bäst, gruppen 15-44

år. Generellt gällde att äldre företog färre passager över väg/gata än vad övriga åldersgrupper gjorde.

Man avstod förmodligen från "onödiga" passager eller kan man säga planerade bättre sina passager.

Äldre gående valde oftare än övriga grupper att passera gatan i korsning beroende förmodligen på att

övergångsställena som regel var placerade där. Äldre cyklade oftare än övriga åldersgrupper i blandtrafik

dvs. kom i mindre utsträckning i åtnjutande av cykelbana än övriga grupper. Detsamma gällde planskilda

passager liksom signalreglerade.

 

 

ISSN: Språk: Antal sidor:

0347-6049 Svenska 47 + Bil.    



 

 

 

  

  

 

Publisher: Publication:

VTI meddelande 886

Published: Project code:

Swedish National Road and 2000 30171

ÅTransport Research Institute

SE-581 95 Linköping Sweden Project:

Different age groups of pedestrians and

cyclists in different traffic environments -

exposure and risks

Author: Sponsor:

Hans Thulin and Henrik Kronberg Swedish National Road Administration

Title:

Pedestrians and cyclists - exposure and injury risks in different traffic environments for different age

groups

 
Abstract

This investigation has been financed by the Swedish Road Administration. It is based on exposure data

from TSU92- which is a questionnaire based traffic safety survey performed by VTI by commission of

the Swedish National Road Administration. TSU92- has been in progress continuously since 1992, with

questionnaires sent out daily to the country's population. The investigation is to be seen as part of the

continuous evaluation and monitoring of the results based on TSU92-. The questionnaire is regularly

modified so as to keep abreast of new and changed issues. However, the main thrust of the survey, the

focus on vulnerable road users, remains.

The aim of this investigation has been to describe the exposure and injury risk situation of different

age groups of pedestrians and cyclists in different traffic environments. One of the findings has been that

the risk run by pedestrians and cyclists of being seriously injured or killed was about 30% lower at signal

controlled crossings than at non-signal controlled ones, and that the risk was considerably lower on

straight sections than at junctions.

Compared with other age groups, elderly (65-84) pedestrians and cyclists had a much greater risk of

being killed or seriously injured in traffic. This applied primarily in urban areas where two thirds of

pedestrians who had been killed were 65 or older. The situation for the elderly was especially

problematic when crossing a road or street. The risk that elderly pedestrians and cyclists will be seriously

injured or killed when crossing a street in an urban area was 30 times as high as that for the age group

that was at least risk, the 15-44 age group. Generally speaking, the elderly crossed roads/streets less

often than the other age groups. "Unnecessary" crossings were presumably not made at all, or it may be

said that crossings were better planned. Elderly pedestrians crossed the street at junctions more often

than other groups, presumably because pedestrian crossings were generally sited at these points. The

elderly cycled more often than other age groups in mixed traffic, i.e. they used cycle tracks to a lesser

extent than the other groups. The same applied to grade separated and signal controlled junctions.
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Förord

Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket. Den ingår som en del i den

kontinuerliga utvärdering som sker av resultat från den riksomfattande enkätbase-

rade trafiksäkerhetsundersökningen TSU92-, som också bekostas av Vägverket.

Vägverkets kontaktman har varit Jan Ifver, tillika verkets kontaktman för TSU92-.

Hans Thulin har varit projektledare, författat rapporten och har tillsammans med

Henrik Kronberg, som dessutom tagit fram data baserat på TSU92-, analyserat

materialet. Arne Land har tagit fram information om olyckor från Vägverkets

informationssystem för trafiksäkerhet. Peter Wretling har varit lektör vid ett

granskningsseminarium på VTT. Siv-Britt Franke har svarat för utskrift och layout

av meddelandet.

Linköping i mars 2000

Hans Thulin Henrik Kronberg
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Gående och cyklister -- exponering och skaderisker i olika trafikmiljöer för

olika åldersgrupper

av Hans Thulin och Henrik Kronberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTD

581 95 Linköping

Sammanfattning

Äldre gående och cyklister högriskgrupp i tätort

Äldre gående och cyklister (åldersgruppen 65-84 år) löper ungefär 30 gånger

högre risk att dödas eller skadas svårt vid passage över gata med biltrafik i

tätort jämfört gruppen 15-44 år (den grupp som hade lägst risk). De äldre

drabbas också betydligt allvarligare än övriga åldersgrupper i de kollisions-

olyckor med bilar som sker i tätort.

Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket. Syftet har varit att

beskriva exponerings- och skaderisksituationen för olika åldersgrupper gående

och cyklister i olika trafikmiljöer baserat på resultat från trafiksäkerhetsunder-

sökningen TSU92-.

TSU92- genomförs via dagliga utskick till personer som är mantalsskrivna i

landet och är yngre än 85 år. Den har pågått kontinuerligt sedan 1992 och bekos-

tas av Vägverket. TSU92- är särskilt orienterad mot de gående och cyklisterna

(gc-trafikanterna) och deras exponering i trafiken. Bland annat ställs i enkäten

frågor om den trafikmiljö ge vistas i - hur mycket av cyklandet som

sker på cykelbana, på landsväg, i gatan, hur många gånger man som gående eller

cyklist passerar över väg/gata med biltrafik, hur många passager som skett plan-

skilt eller på signalreglerad plats etc. TSU92- har använts för att belysa olika

frågeställningar. Den modifieras med jämna mellanrum för att kunna svara upp

mot aktuella och förändrade frågeställningar. Referenslistan visar olika undersök-

ningar där information från TSU92- haft en central roll.

Undersökningen har koncentrerats till hur ofta olika åldersgrupper passerar

väg/gata i olika trafikmiljöer och vilka riskförhållanden som då gäller. Bakgrun-

den är att huvudparten av de allvarliga skador som åsamkas gående och cyklister i

trafiken sker vid passage över väg/gata.

Undersökningen baseras på tre års material från TSU92- och fem års skadedata

från VITS (Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet).

Två tredjedelar av de gående som dödas i tätort är i åldern 65 år eller äldre.

Denna grupp har 20 gånger högre risk att dödas i tätortsmiljö jämfört med exem-

pelvis åldersgrupperna 15-24 år och 25-44 år de två grupper som har lägst risk.

Riskskillnaderna mellan åldersgrupperna var betydligt mindre utanför tätort.

En tredjedel av gåendepassagerna över väg/gata med biltrafik skedde på

sträcka och övriga i korsning. Äldre valde oftare att passera i korsning och i

mindre utsträckning på sträcka än vad övriga åldersgrupper gjorde. Ett skäl till

detta var förmodligen att man föredrog att passera på övergångsställe, vilka ju

oftast är placerade i anslutning till korsning. Äldre gående passerade mindre ofta

över väg/gata med biltrafik än vad övriga åldersgrupper gjorde. Det gällde även då

passagen var planskild eller signalreglerad.
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Ungdomsgruppen 15-24 år var den av åldersgrupperna som oftast cyklade på

cykelbana, separerat från biltrafiken. Gruppen 65 år och äldre var den av ålders-

grupperna som oftast cyklade i blandtrafik - i väg-/gatuutrymmet. Det vill säga

äldre var i mindre utsträckning än övriga åldersgrupper separerade från biltrafiken

via cykelbana då de cyklade. Totalt skedde mer än hälften av allt cyklande på

cykelbana.

Äldre cyklister (65-84 år) hade liksom äldre gående storleksordningen 20

gånger högre risk att dödas i tätort jämfört de åldersgrupper som hade lägst risk-

nivå. Samtidigt kan det konstateras att äldre cyklisters risk att komma till skada

eller något grovt deras risk att råka ut för olycka var ungefär i nivå med övriga

åldersgruppers.

För äldre cyklister gällde som för äldre gående att antalet passager över väg

eller gata med biltrafik var färre (per sträckenhet) jämfört med övriga ålders-

grupper. Det gällde också planskilda passager och passager i signalreglerad plats.

Till detta kan läggas att andelen cykelpassager som skedde planskilt var mindre

jämfört med förhållandet för övriga åldersgrupper.

För gående och cyklister gällde att risken att dödas vid passage över väg/gata

med biltrafik var ungefär dubbelt så hög utanför tätort som i tätort. Risken för

olycka med mindre allvarlig skadekonsekvens än dödlig var dock betydligt högre

i tätort. Signalreglering tycktes minska risknivån. Resultatet pekar på att risknivån

oberoende av skadans allvarlighetsgrad var lägre på passageplatser där signal-

reglering fanns. Effekten var större utanför tätort än i tätort. I tätort visade resul-

tatet att risknivån var upp till en femtedel lägre i plats med signalreglering.

Utanför tätort visade resultatet att minskningen kunde vara upp mot två tredje-

delar.

Totalt gällde att det var ungefär 30 gånger högre risk för äldre gående och cyk-

lister (åldersgruppen 65-84 år) att dödas eller skadas svårt vid passage över gata

med biltrafik i tätort jämfört gruppen 15-44 år (den grupp som hade lägst risk).

Risken var betydligt högre vid passage i korsning än på sträcka för gruppen äldre.

Man kan också konstatera att den totala risken att komma till skada för äldre

gående och cyklister dvs. något grovt olycksrisken var i nivå med vad som gällde

för övriga åldersgrupper, vilket innebär att de äldre drabbades betydligt

allvarligare än övriga åldersgrupper i de kollisionsolyckor med bilar som skedde i

tätort.
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Pedestrians and cyclists - exposure and injury risks in different traffic

environments for different age groups

by Hans Thulin and Henrik Kronberg

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTD

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

Elderly pedestrians and cyclists are a high risk

group in urban areas

The risk that elderly (65-84) pedestrians and cyclists will be killed or

seriously injured when crossing a street carrying vehicular traffic in an

urban area is about 30 times as high as that run by the 15-44 age group (the

group that had the least risk). The elderly are also injured considerably more

seriously than other age groups in the collision accidents with vehicles that

occur in urban areas.

This survey has been financed by the Swedish Road Administration. The aim has

been to describe the exposure and injury risk situation for different age groups of

pedestrians and cyclists in different traffic environments, on the basis of the

results of the traffic safety survey TSU 92-.

TSU92- is sent out daily to persons less than 85 years of age who are are

census registered in Sweden. It has been run continuously since 1992 and is

financed by the Swedish Road Administration. TSU92- particularly focuses on

pedestrians and cyclists and their exposure in traffic. Questions are asked about

the traffic environment in which pedestrians and cyclists travel - how much they

cycle on cycle tracks, rural roads, streets, how many times as a pedestrian or

cyclist they cross a road/street carrying vehicular traffic, and how many of these

road crossings are made at a grade separated or signal controlled crossing, etc.

TSU92- has been used to elucidate different issues. It is modified at regular

intervals so as to keep abreast of up-to-date and changed issues. The list of

references contains a number of investigations for which the infrmation from

TSU92- had a central role.

The investigation has concentrated on how often different age groups cross the

road/street in different traffic environments and on the risks associated with this.

The background to this is that most of the serious injuries sustained by pedestrians

and cyclists in traffic occur when they cross a road/street.

The investigation is based on three years! material from TSU92- and on five

years' injury data from VITS (Swedish Road Administration Information System

for Traffic Safety).

Two thirds of the pedestrians killed in urban areas are 65 or older. The risk run

by this group of being killed in an urban environment is 20 times as high as that

run by the 15-24 and 25-44 age groups which are exposed to least risk. The

differences in risk between the age groups were considerably lower outside urban

areas.

One third of pedestrians crossed a road/street carrying vehicular traffic on a

straight section, and the others at a junction. The elderly crossed more often at a

VT MEDDELANDE 886 11



junction and to a lesser extent on straight sections than the other age groups. One

presumable reason for this was that they preferred to cross at a pedestrian crossing

which is most often sited near a junction. Elderly pedestrians crossed a road/street

carrying vehicular traffic less often than the other age groups. This also applied

when the crossing was grade separated or signal controlled.

The 15-24 age group was the one which most often cycled on a cycle track,

separated from vehicular traffic. The group of 65 and older people was the one

that most often cycled in mixed traffic - in the road/street space. That is to say,

the elderly, when cycling, were separated from vehicular traffic via a cycle track

to a lesser extent than other age groups. Overall, more than half of all cycle traffic

took place on cycle tracks.

Elderly (65-84) cyclists, in the same way as elderly pedestrians, ran twenty

times as high a risk of being killed in an urban area than the age groups which had

the lowest risk level. It was at the same time evident that the risk run by elderly

cyclists of being injured, or, in rather broad terms, their risk of being involved in

an accident, was at about the same level as that of the other age groups.

Elderly cyclists and also elderly pedestrians crossed a road or street carrying

vehicular traffic less often (per unit of distance) than the other age groups. This

also applied to grade separated and signal controlled crossings. It may also be

added that a lower proportion of the elderly cycled across the road through a grade

separated crossing than the other age groups.

For both pedestrians and cyclists, the risk of being killed when crossing a

road/street carrying vehicular traffic was about twice as high outside than inside

urban areas. The risk of an accident with a less severe than fatal injury outcome

was however considerably higher in urban areas. Signal control appeared to

reduce the risk level. The results suggest that the risk level, regardless of the

severity of the injury, was lower at signal controlled crossings. This effect was

greater outside than inside urban areas. The results showed that in urban areas the

risk level may be up to a fifth lower at a crossing with signal control. The results

showed that outside urban areas the reduction may be up to two thirds.

Overall, the risk of elderly pedestrians and cyclists (65-84 age group) being

killed or seriously injured when crossing a street carrying vehicular traffic in an

urban area was about 30 times as high as that of the 15-44 age group (the group

with the least risk). For elderly people the risk was higher when crossing the street

at a junction than outside the junction. The result also shows that the overall risk

of elderly pedestrians and cyclist being injured (roughly the accident risk) was at

the same level as for the other age groups, which implies that the elderly sustain

considerably more serious injuries than other age groups in the collision accidents

with vehicles that occur in urban areas.

12 VTl MEDDELANDE 886



1 Bakgrund och metod

I april 1992 startade den enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökningen TSU92-.

Den började som en traditionell resvaneundersökning. Den initierades och finan-

sierades av dåvarande Trafiksäkerhetsverket. Verket var i sin funktion som trafik-

säkerhetsansvarig i behov av exponeringsinformation för analys-, tillstånds- och

förändringsbeskrivningar relaterat till de mål som gällde för trafiksäkerheten.

Numera finansieras TSU92- av Vägverket.

TSU92- har alltid haft en prioriterad orientering mot de oskyddade trafikan-

terna - främst de gående och cyklisterna, ge-trafikanterna. Informationen om

deras förekomst och förehavanden i trafiken har alltid varit mager och betydligt

mer begränsad än vad fallet är då det gäller de skyddade trafikanterna - bilisterna.

Detta kan förefalla märkligt eftersom de oskyddade trafikanterna är en högrisk-

grupp i trafiken och prioriterad i målsammanhang.

Man kan konstatera att TSU92- bidragit med en mängd ny information, i sitt

slag unik, om gc-trafikanternas exponering. Informationen har använts i olika

sammanhang, vilket resulterat i olika forsknings- och utredningsrapporter.

En idé med TSU92- är att den skall vara flexibel. Enkäten revideras eller modi-

fieras med jämna mellanrum för att kunna svara upp mot aktuella och förändrade

frågeställningar. Förändring av enkäten sker vart tredje år. Den första vidtogs

1995. Enkäten anpassades då till frågeställningar knutna till trafiksäkerhets-

reformerna En del typiska resvanefrågor togs bort. Denna förändring var möjlig

att göra eftersom den s.k. RiksRVU:n startade vid denna tidpunkt och de frågor,

som ströks från TSU92- fanns medtagna i denna. I den förändrade enkäten lades

frågor till om användning av hjälm, cykelbelysning, reflexutrustning, bilbälte,

krockkudde. Utöver detta kompletterades enkäten med frågor som gällde den

miljö som de oskyddade trafikanterna vistades i. Det gällde hur mycket av expo-

neringen som skedde i tätort och utanför tätort och hur mycket av exponeringen

som skedde på cykel- och gångbanor och på landsväg/gata. Det gällde också hur

många gånger man som cyklist eller fotgängare passerade över väg/gata med bil-

trafik och hur många av dessa passager som skedde planskilt eller på plats med

signalreglering. Resultat av dessa frågor om ge miljö utgör under-

laget för föreliggande rapport. Den andra förändringen av enkäten gjordes 1998.

Ytterligare frågor om ge-trafikanternas miljö medtogs då. Det gällde passage på

övergångsställe och på cykelöverfart. Det gällde passage genom cirkulationsplats

och det gällde exponering i 30-miljö. Utöver detta kompletterades enkäten med

frågor om transportsäkring och om användning och tillgång till mobiltelefon

under bilresa.

Den nyttjade tekniken att inhämta information via postal enkät har visat sig

fungera väl. Något färre än hälften svarar. I detta sammanhang med en del kom-

plicerade frågor får svarsfrekvensen dock betraktas som tillfredsställande. Bort-

fallsanalyser har gjorts och visat att information som gått förlorad på grund av

bortfallet inte i någon avgörande bemärkelse skiljer sig från den information som

de som svarar ger. Den negativa effekten ligger mer på det administrativa planet

att man tvingas skicka ut enkät till så många personer för att få reliabel informa-

tion. Man måste samtidigt konstatera att den valda metodiken med den informa-

tion man får tillgång till framstår som mycket ekonomiskt alternativ.

När TSU92- startade sändes enkäter ut till 25 slumpvis valda personer per dag.

Populationen utgjordes och utgörs fortfarande av personer under 85 år som är

mantalsskrivna i Sverige. Urvalet har successivt ökat i storlek. Det finns ett starkt

VT MEDDELANDE 886 13



intresse att utöka urvalet till en nivå som gör det möjligt och meningsfullt att

redovisa resultat på regionnivå dvs. för Vägverkets regioner. Det är då frågan om

att redovisa tillstånd och förändringar på årsbasis. Av det skälet utökades under

1998 och 1999 urvalet till 70 personer per dag.

Föreliggande undersökning har bekostats av Vägverket.

14 VT MEDDELANDE 886



2 Syfte

Syftet med denna undersökning är att belysa olika åldersgruppers exponering i

olika trafikmiljöer som gående och cyklist och hur samtidigt risksituationen för-

håller sig för de olika åldersgrupperna. Äldres situation är därvid av särkskilt

intresse. I övrigt kan tilläggas att undersökningen och möjligheten att beskriva

exponerings- och risksituationen är begränsad till den information som kunnat

inhämtas från TSU92- då det gäller exponeringen och från Vägverkets informa-

tionssystem för trafiksäkerhet (VITS) då det gäller skadade och dödade.

VT MEDDELANDE 886 15



3 Resultat

Enkätundersökningen (TSU92-) var upplagd så att exponeringen kunde redovisas

förutom på område med tät respektive ej tät bebyggelse också på olika undergrup-

peringar av trafikmiljöer - se bilaga 1.

För gående sker redovisning på följande sex undergrupperingar av trafikmiljöer:

Landsväg,

Landsväg och gångbana utanför tätort,

Landsväg och förflyttning i tätort,

Gångbana utanför tätort,

Gångbana utanför tätort och förflyttning i tätort,

Tätort.

"Landsväg och gångbana utanför tätort" innebär att förflyttningen (gåenderesan)

skett på både landsväg och på gångbana utanför tätort medan "Landsväg" innebär

att hela förflyttningen skett enbart på landsväg.

För cyklister sker redovisning på följande tio undergrupperingar av trafikmiljöer:

Landsväg,

Landsväg och cykelbana utanför tätort,

Landsväg och gata i tätort,

Landsväg och cykelbana i tätort,

Cykelbana utanför tätort,

Cykelbana utanför tätort och gata i tätort,

Cykelbana utanför tätort och cykelbana i tätort,

Gata,

Gata och cykelbana i tätort,

Cykelbana i tätort.

För gående är det också möjligt att samtidigt ta hänsyn till om passagen över

väg/gata med biltrafik skett:

e i korsning eller på sträcka,

e om signalreglering förekommit eller om passagen skett planskilt via ge-tunnel

eller -bro.

Samma indelning kan göras för cyklister dock utan möjligheten att se om passa-

gen skett på sträcka eller i korsning.

Tabell 1 visar antal gående och antal cyklister per åldersgrupp som ingår i

exponeringsmaterialet. Exponeringsmaterialet baseras på 6 328 gående och 2 178

cyklister

Tabell 1 Antal gående och cyklister som ingick i exponeringsmaterialetfrån

på TSU92- omfattande tiden april 1995 t.o.m. mars 1998.

 

 

 

Gående Cyklister

1-6 år 533 149

7-14 år 725 379

15-24 år 995 395

25-44 år 1 753 572

45-64 år 1615 531

65-4 år 707 152

Totalt 6 328 2 178 
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3.1 Exponering (personkilometer) och risk i tätort och

utanför tätort

3.1.1 Gående

Cirka 70 % av de gåendes exponering i trafiken skedde i tätort. Äldre (65-84 år)

var de bland åldersgrupperna som hade minst andel exponering i tätort, ungdoms-

gruppen mest - se figur 1.

      

  
   

 
 

                  

90% - i n n n I
18% (| | 05000 18% 1 |5%%, 0 SS 1 (%s |

80% - -i] [Re] [20080 | i 100 47% 0
SSS i l 21% - 23% . i

f sta Fr m Landsväg
o a D Gångb. utanför tätort

60% - 0 Tätort

50% -

40% - o e

65% o30% - 63%

20% -

10% -

0% -
1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år 1-84 år

Figur 1 Gåendes exponering (gåendekilometer) fördelat i procent på mil-
jötyp. Indelning på åldersgrupp. Källa TSU92-. Data från perioden april 1995
t.o.m. mars 1998.

e Omkring hälften av alla gående som dödas i trafiken var 65 år eller äldre, se
tabell 2. I tätort var denna andel två tredjedelar, se figur 2.

e Vidare gällde att en tredjedel av de gående som skadades svårt (inklusive
dödades) i tätort var i åldern 65 år eller äldre, se figur 2.

 

 

 

Tabell 2 Summa antal dödade och skadade gående i polisrapporterade
vägtrafikolyckor åren 1996 t.o.m. 1998. Källa: VITS.

Ålders- Dödade Svårt skadade inkl. Totalt antal skadade
grupp dödade inkl. dödade

0 år 0 0 % 1 0 % 3 0 %

1-6 år 13 4 % 150 6 % 440 6 %
7-14 år 25 7 % 324 13 % 1 043 14 %

15-24 år 26 7 % 323 13 % 1 235 17 %

25-44 år 47 13 % 425 18 % 1 552 21 %

45-64 år 68 18 % 408 17 % 1 259 17 %

65-84 år 151 41 % 659 27 % 1 508 21 %

85- år 37 10 % 117 5 % 225 3 %

OK 1 0 % 18 1 % 81 1 %

Totalt 368 100 % 2 425 100 % 7 346 100 %          
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De höga andelarna äldre bland dödade och svårt skadade gående kan jämföras

med deras andel av gåendes exponering. Gruppen äldres (65-84 år) andel av

gåendet i tätort var lika med 11 % och deras andel av gåendes exponering utanför

tätort något större, 15 %, se figurerna 2 och 3. Däremot är gruppens andel av

antalet dödade och skadade gående mindre utanför tätort än i tätort. Det innebär

en mindre riskdifferens relativt övriga åldersgrupper utanför tätort än vad fallet är

i tätort.

100% - - - -

80% + -

© 65- år
© 45-64 år
25-44 år

015-24 år

__ 07-14 år

60% + -

40% + -

20% +- - - -

21%
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13%
 

13%

 
7%

 

 

14%
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047 år

         0%

 Svårt skadade (inkl. totalt
dödade)

Gåendekilometer

Figur 2 Antal gåendekilometer och antal skadade och dödade gående i tät-

ort fördelat i procent på åldersgrupp. Exponeringsdata från TSU92- och skade-

datafrån VTDS.
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Figur 3
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Gåendekilometer Dödade Svårt skadade (inkl. Totalt

Antal gåendekilometer och antal skadade och dödade gående utan-

för tätort fördelat i procent på åldersgrupp. Exponeringsdata från TSU92- och

skadedatafrån VITS.
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e Äldre gående (65-84 år) hade mer än 20 gånger högre risk att dödas som fot-

gängare i tätortsmiljö jämfört med de grupper som hade lägst risk, åldersgrup-

perna 15-24 år och 25-44 år. Risken för svår skada (inklusive dödlig) var med

samma jämförelsegrupper fem gånger högre i tätort för gruppen äldre - se

figur 4.

e Barn hade också en förhöjd risk att dödas eller skadas svårt i tätort jämfört

med andra åldersgrupper.

e Risken att dödas eller skadas svårt utanför tätort var tämligen lika för de olika

åldersgrupperna. Då det gällde risken att dödas var den ungefär samma eller

t.o.m. kanske något högre i tätort än utanför tätort för gruppen äldre (65-84 år)

medan den för övriga grupper var lägre i tätort (möjligen med undantag för

den allra yngsta gruppen barn).

e För alla åldersgrupper gående gällde att risken att skadas svårt var högre i tät-

ort än utanför tätort.

0,7 - Dödade eller svårt skadade
per miljon gåendekilometer

Risk att skadas svårt (inkl. dödas)

 

 
 

         

 

       

0,6 -

0,5 - Tätort Ej tätort

Risk att dödas

J

03 - TOTALT:

s- ., Risk att skadas
svårt inkl. dödas

0274 -[ [__ __ i tätort

01 7 _ - - -- - utanför tätort

Risk att dödas
-7 f sae - : utanför tätort

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år

Figur 4 Gåendes risk att dödas (antal dödade gående per miljon gående-

kilometer). Gåendes risk att skadas svårt inklusive dödas (antal svårt skadade

inklusive dödade per miljon gåendekilometer). Indelning på bebyggelseslag och

åldersgrupp. Exponeringsdatafrån TSU92-, skadedatafrån VITS.

3.1.2 Cyklister

* Ungdomsgruppen 15-24 år var den av åldersgrupperna som företog störst del

av sitt cyklande på cykelbana, 57 % - se figur 5.

e Äldregruppen (65-84 år) är den av åldersgrupperna som nyttjade cykelbana

minst, 49 % av gruppens cyklande skedde på cykelbana. Därtill företog, jäm-

fört med andra åldersgrupper, gruppen äldre en stor del av sitt cyklande utan-

för tätort och därtill på landsväg. Liknande förhållande gällde för gruppen 7-

14 år.
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e Totalt, för alla åldersgrupper, gällde att 53 % av cyklandet skedde på cykel-

bana i eller utanför tätort och att omkring tre fjärdedelar av cyklandet skedde i

tätort.
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     11%
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10% -

     0% .

1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år 1-84 år

Figur 5 Cyklisters exponering (cykelkilometer) fördelat i procent på miljö-

typ. Indelningpå åldersgrupp. Källa

e Liksom för de gående gällde att cirka hälften av de cyklister som dödades i

trafiken var i åldern 65 år eller äldre, se tabell 3. Denna andel gällde något

grovt både i och utanför tätort, se figurerna 6 och 7.

Tabell 3 Summa antal dödade och skadade cyklister i polisrapporterade

vägtrafikolyckor åren 1996 t.o.m. 1998. Källa: VITDS.

 

 

 

     

Älders- Dödade Svårt skadade inkl. Totalt antal skadade

grupp dödade inkl. dödade

0 år 0 0 % 0 0 % 2 0 %

1-6 år 3 1 % 25 1 % 148 1 %

7-14 år 16 6 % 438 13 % 1 980 13 %

15-24 år 18 7 % 613 18 % 3 389 22 %

25-44 år 31 12 % 926 27 % 4 672 31 %

45-64 år 61 24 % 823 24 % 3 210 21 %

65-84 år 105 41 % 546 16 % 1 620 11 %

85- år 21 8 % 50 1 % 119 1 %

OK 0 0 % 19 1 % 132 1 %

Totalt 255 100 % 3 440 100 % 15 272 100 %   
 

De höga andelarna äldre bland dödade och svårt skadade cyklister kan jämföras

med äldres andel av exponeringen med cykel. Gruppen äldres (65-84 år) andel av

cyklandet var mindre än 10 % i tätort och något mer än 10 % utanför tätort dvs.

betydligt mindre än gruppens andel av det totala antalet dödade eller svårt skadade

cyklister - se figurerna 6 och 7. Ser man till andelen skadade dvs. lägger till även
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lindrigt skadade kan man dock konstatera att denna var av samma storleksordning

som andelen av exponeringen. Det innebär således att skaderisken eller något

grovt olycksrisken för äldre cyklister var av samma storleksordning som för andra

åldersgrupper.
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dödade)

1 %0
Totalt

Antal cykelkilometer och antal skadade och dödade cyklister i tät-

ort fördelat i procent på åldersgrupp. Exponeringsdata från TSU92- och skade-

datafrån VTTS.
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Totalt

 

Antal cykelkilometer och antal skadade och dödade cyklister utan-

för tätort fördelat i procent på åldersgrupp. Exponeringsdata från TSU92- och

skadedatafrån VITS.

En jämförelse med ungdomsgruppen 15-24 år, den åldersgruppen bland cyklister

som har minst risk att råka ut för dödlig eller svår personskada, visar att äldre-
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gruppen cyklister (65-84 år) har 20 gånger högre risk att dödas i trafiken i tätort -

se figur 8. Skillnaden är mindre utanför tätort där ju de högre motorfordons-

hastigheterna medför en generellt sett allvarligare skadekonsekvens. Man kan

också konstatera att risken för svår inklusive dödlig skada är två till tre gånger

högre för äldre cyklister (65-84 år) jämfört med cyklister i ungdomsgruppen (15-

24 år) samt att risken att komma till skada (oberoende av allvarlighetsgrad) är av

samma storleksordning för de två grupperna.

e Äldre cyklister (65-84 år) hade 20 gånger högre risk att dödas i tätortsmiljö

jämfört med ungdomsgruppen 15-24 år, den åldersgrupp bland cyklisterna

som hade minst risk att råka ut för dödlig eller svår personskada - se figur 8.

Risken för svår skada (inklusive dödlig) var med samma jämförelsegrupp två

till tre gånger högre i och utanför tätort för gruppen äldre.

e Risken att dödas var ungefär lika stor i och utanför tätort för gruppen äldre

(65-84 år) medan den för övriga åldersgrupper var betydligt lägre i tätort än

utanför tätort.

e För alla åldersgrupper cyklister gällde att risken att skadas svårt var högre i

tätort än utanför tätort.
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Figur 8 Cyklisters risk att dödas (antal dödade gående per miljon cykel-

kilometer). Cyklisters risk att skadas svårt inklusive dödas (antal svårt skadade

inklusive dödade per miljon cykelkilometer). Indelning på bebyggelseslag och

åldersgrupp. Exponeringsdatafrån TSU92-, skadedatafrån VITS.

3.2 Gång-/cykelpassager över väg/gata med biltrafik

3.2.1 Gående

Tabell 4 visar fördelningen av antalet gåendekilometer i de olika förekommande

trafikmiljöerna, se inledningen till avsnitt 3. Exempelvis svarade gåenderesor eller

gåendeförflyttningar som enbart skett i landsvägsmiljö för 8 % av äldregruppens

(65-84 år) totala antal gåendekilometer.
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Tabell 4 Gåenderesor i olika trafikmiljöer. Fördelning i procent av gående-

resornas persontransportarbete (gåendekilometer).

 

 

 

Ålder Landsväg Landsväg Landsväg Gångbana Gångbana Tätort Summa

och gång- och tätort utanför utanför

bana utan- tätort tätort och

för tätort tätort

1-6 år 4 0 6 9 12 68 100 %

7-14 år 9 5 7 6 12 60 100 %

15-24 år 4 3 10 4 18 61 100 %

25-44 år 7 2 9 6 15 61 100 %

45-64 år 9 6 6 9 15 55 100 %

65-84 år 8 7 7 10 17 52 100 %

1-84 år 7 4 8 7 15 59 100 %        

I genomsnitt skedde 3-3,5 passager över väg/gata med biltrafik per gående-

kilometer - se figur 9. Antalet passager per kilometer var tre till fyra gånger så

stort i tätort som utanför.

e En tredjedel av gåendepassagerna skedde på sträcka. En knapp femtedel av

passagerna skedde på plats med signalreglering. Några procent av passagerna

skedde planskilt.

Passager per kilometer
o

3 Planskilt

0 Sträcka med

Figur 9

 

signal

© Sträcka utan
signal

0 Korsning med
signal

Korsning utan
signal

0 Övrigt

  
Landsväg Landsväg och Landsväg och Gångbana Gångbana Tätort Totalt

gångbana tätort utanför tätort utanför tätort
utanför tätort och tätort

Antal gåendepassager över väg/gata i korsning och på sträcka i

olika miljöer. Indelning m.h.t. om signalförekom eller om passagen skedde plan-

skilt. Källa: TSU92-.
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Äldre gående (65-84 år) företog färre passager över väg/gata med biltrafik sett

per kilometer än övriga åldersgrupper. För övriga grupper var antalet passager

per kilometer tämligen lika.

Äldre använde procentuellt sett planskilda ge-passager lika ofta som andra

åldersgrupper. Detta gällde också signalreglerade passager. Äldre valde oftare

än andra åldersgrupper att passera vägen eller gatan i korsning.
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Passager per kilometer
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Figur 10 Antal gåendepassager över väg/gata med biltrafik i korsning och

på sträcka. Indelning m.h.t. om signal förekommit eller ej samt om passagen

skedde planskilt. Indelningpå åldersgrupp. Källa: T.SU92-.

3.2.2 Cyklister

Tabell 5 visar fördelningen av antalet cykelkilometer i de olika förekommande

trafikmiljöerna. Exempelvis svarar cykelresor som enbart skett i landsvägsmiljö

för 11 % av äldregruppens (65-84 år) totala antal cykelkilometer.

 

 

Tabell 5 Cykelresor i olika trafikmiljöer. Fördelning i procent av cykel-

resornas persontransportarbete (cykelkilometer). Källa: TSU92-.

Lands- Lands- Gata Lands- Lands- Cykel- Gata Cykel- Cykel- Cykel- Totalt

väg väg och väg och väg och bana och bana bana i bana i

gata cykel- cykel- utanför cykel- utanför och tätort

bana bana i tätort bana i tätort utanför

utanför tätort |och gata! tätort tätort

tätort

1-6 år Å 0 16 5 3 1 39 6 3 23 100 %

7-14 år 15 5 10 4. 4 3 34 7 2 17 100 %

15-24 år 3 6 6 3 7 3 45 3 10 15 100 %

25-44 år 9 7 6 3 4 3 51 2 3 13 100 %

45-64 år 8 5 8 Å 7 4 42 4 6 12 100 %

65-84 år 11 6 11 9 3 3 34 3 9 12 100 %

1-84 år 8 6 8 Ä 5 3 43 4 6 14 100 %              

* 1 genomsnitt var antalet passager som cyklist över väg/gata med biltrafik 1-

1,5 per kilometer - se figur 11. Antalet passager var fem gånger större per

kilometer i gatumiljö jämfört med i landsvägsmiljö.

e Tre fjärdelar av passagerna skedde på plats utan planskildhet eller signal-

reglering. Drygt 5 % av passagerna skedde planskilt I miljöer där man huvud-

sakligen cyklade på cykelbana var andelen planskilda passager nästan15 %.
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3.0 Passager per kilometer
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och utanför och gata och utanför i och

cykelbana tätort cykelbana tätortoch utanför

utanför i tätort gata tätort

tätort

Figur 11 Antal cykelpassager över väg/gata med biltrafik i olika miljöer ut-

tryckt i passager/km. Fördelning av passagerna i procent på typ av passage (sig-

nal, planskild och övrigt). Källa: T.SU92-.

e Liksom äldre gående företog äldre cyklister (65-84 år) färre passager över

väg/gata med biltrafik sett per kilometer än övriga åldersgrupper, se figur 12.

För övriga grupper var antalet passager per kilometer tämligen lika om man

undantar "övre medelåldersgruppen" 45-64 år som också företog något färre

passager.

e Äldre cyklister använde procentuellt sett mindre ofta planskildhet än cyklister

i andra åldersgrupper.

e Åldersgrupperna 15-24 år och 25-44 år var de av de olika åldersgrupperna

cyklister som procentuellt sett oftast passerade väg/gata via planskildhet eller

signalreglering.
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Figur 12 Antal cykelpassager per kilometer över väg/gata med biltrafik. In-

delning på åldersgrupp. Fördelning av passagerna i procent på typ av passage

(signal, planskild och övrigt). Källa: TSU92-.

3.3 Risker vid passage över väg/gata med biltrafik

3.3.1 Antal och andel ge-trafikanter som skadats på bl.a. väg/gata

Av tabell 6 framgår att nästan 90 % av de svåra skadefallen och dödsfallen med

gc-trafikant har inträffat på väg och gata - i blandtrafikmiljö. Drygt fyra femte-

delar av de svåra (inklusive dödliga) skadefallen har inträffat i tätort. Tre femte-

delar av dödsfallen har inträffat i tätort.
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Tabell 6 Skadade och dödade gående och cyklister åren 1994 t.o.m.1998.

Indelning på platstyp/trafikmiljö. I kategorin "Plan/torg" ingår även kategorin

"vägslut/-början ". I kategorin "Totalt" ingår också kategorin "uppgift saknas ".

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Källa: VTDS.

Dödade Gående Cyklister Totalt

Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej Totalt

tätort

GCM-väg 7 1 8 14 0 14 21 1 22

Plan/torg 15 2 17 4 0 4 19 2 21

Väg/gata 208 133 343 142 94 237 350 227 580

Totalt 230 136 368 160 94 255 390 230 623

Svårt skadade Gående Cyklister Totalt

inkl. dödade Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej Totalt

tätort

GCM-väg 93 7 102 297 21 318 390 28 420

Plan/torg 164 20 188 82 8 94 246 28 282

Väg/gata 1 687 433 [2134 2 507 501 3 028 4 194 934 5 162

Totalt 1 945 460 2 425 2 886 530 3 440 4 831 990 5 865

Tot. ant. skadade Gående Cyklister Totalt

inkl. dödade Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej Totalt

tätort

GCM-väg 368 24 400 1488 94 1608 1 856 118 2 008

Plan/torg 610 70 703 415 24 454 1 025 94 1 157

Väg/gata 5 399 769 6240 11731 1 307 13210 17130 2076 19450

Totalt 6 380 863 7 346 13 634 1 425 15272 20014 2288 22 618          

3.3.2 Skaderisk och exponering vid passage i olika väg- och gatu-

miljöer

e Merparten av dödsfallen och de svåra skadefallen som drabbar de gående och

cyklisterna i blandtrafik skedde i korsning - se tabell 7. I tätort var denna

andel drygt 60 %, utanför tätort 40 %.

e Av de dödsfall med gående som skedde i korsning i tätort inträffade 54 % på

övergångsställe.

e Av de dödsfall med gående som skedde vid passage över gata inträffade 27 %

på övergångsställe.

e Av de dödsfall med cyklister som skedde vid passage genom korsning i tätort

inträffade 31 % på cykelöverfart.

e 75 % av dödsfallen med cyklister som skedde vid passage över gatan på

sträcka inträffade på cykelöverfart.
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Tabell 7 Antal gående och cyklister som åren 1994 t.o.m. 1998 skadats "i

blandtrafik" (på väg/gata). Indelningpå platstyp/trafikmiljö. I kategorin "Totalt"

ingår också kategorin "uppgift saknas ". Källa: VITS.

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           

Dödade Gående Cyklister Totalt

Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt

Korsning 117 49 167 95 41 137 212 90 304

övergångsställe/ 63 0 63 29 3 34 92 3 97

cykelöverfart

Passage på sträcka 55 30 85 8 1 9 63 31 94

övergångsställe/ 15 0 15 6 1 7 21 1 22
cykelöverfart

Sträcka övrigt 36 54 91 39 52 91 75 106 182

Totalt 208 133 343 142 94 237 350 227 580

Svårt skadade Gående Cyklister Totalt

inkl. dödade Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt

Korsning 920 129 1055 1750 213 1970! 2670 342 3 025

övergångsställe/ 5306 9 515 581 29 610 1087 38 1125
cykelöverfart

Passage på sträcka 426 106 533 91 7 99 517 113 632

övergångsställe/ 125 9 134 74 3 79 199 14 213

cykelöverfart

Sträcka övrigt 341 198 5 46 666 281 959! 1007 479 1505

Totalt 1 687 433 2134/ 2 507 501 3028 4194 934 5 162

Tot. ant. skadade Gående Cyklister Totalt

inkl. dödade Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt Tätort Ej tätort Totalt

Korsning 2 869 2121 3 111| 8 241 542! 8 867 11 110 754 11 978

övergångsställe/ 1 3536 23 1 5359| 2761 90 2851| 4297 113! 4 410

cykelöverfart

Passage på sträcka 1242 174 1 423 340 24 365 1582 198 1788

övergångsställe/ 393 13 406 301 13 316 694 28 722
cykelöverfart

Sträcka övrigt 1 288 383! 1706/ 3145 740 3972! 4 433 1123 5678

Totalt 5 399 769 6240 11 726 1306 13 204 17 125 2 075 19 444

3.3.2.1 Gående

För gående finns exponeringsinformation som visar hur många passager som skett

på sträcka och i korsning. Detta gör det möjligt att studera risknivån i dessa två

typer av platser. Det har dock inte varit möjligt att komma åt de gåendes expone-

ring på övergångsställe och på "icke övergångsställe", vilket omöjliggjort beräk-

ning av dessa risker.

I figur 13 visas risken för gående att dödas alternativt skadas svårt i tätort och

utanför tätort vid passage över gata/väg med biltrafik. Indelning har gjorts på

följande typer av passageplatser:

e planskild,

28

signalreglerad på sträcka,

signalreglerad i korsning,

övrig på sträcka,

övrig i korsning

VTl MEDDELANDE 886

 

 



Bredden på staplarna visar exponeringens omfattning, här antalet passager, i

respektive passageplats. Höjden visar risken att skadas svårt (inklusive dödas)

eller enbart risken att dödas. Stapelytorna svarar mot antalet svårt skadade (inklu-

sive dödade) eller antalet dödade.

Figur 13 och tabell 8 visar följande resultat för gående:

e Risknivån var lägre vid passage på sträcka jämfört med i korsning. Det gällde

både signalreglerad och ej signalreglerad passage. Det gällde både risken att

dödas och risken att skadas svårt.

e Risknivån var lägre i signalreglerad passageplats än i ej signalreglerad (ej

planskild) passageplats. Skillnaden var störst då det gällde dödliga skador.

Enligt resultatet var dödsrisken upp till 50 % lägre i signalreglerad passage-

plats jämfört med passageplats i plan som ej var signalreglerad.

e Skillnaden i risk mellan signalreglerad och ej signalreglerad passageplats var

större utanför tätort än i tätort. Utanför tätort var enligt resultatet risknivån

upp till 70 % lägre i signalreglerad plats. Skillnaden var tämligen oberoende

av skadans allvarlighetsgrad och oberoende av om den signalreglerade pas-

sageplatsen låg på sträcka eller i korsning. I tätort var risken för dödlig skada

upp till 40 % lägre i signalreglerad plats jämfört med i ej signalreglerad.

Skillnaden var större på sträcka än i korsning. På sträcka var riskskillnaden

tämligen oberoende av skadans allvarlighetsgrad. I korsning var riskskill-

naden mindre vid lägre allvarlighetsgrad och knappast någon då man betrak-

tade den totala risken att komma till skada.
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1 1 | d är Lå

per miljon gåendepassager Risk att dödas utanför tätort
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Figur 13 Gåendes risk att dödas eller skadas svårt vid passage över

väg/gata. Indelning med hänsyn till miljö (tätort/ej tätort) och om passagen skett

på sträcka eller i korsning, via tunnel eller bro eller om signalregleringförekom-

mit. Bredden på staplarna är relaterad till mängden passager. Exponeringsdata

från TSU92- och skadedatafrån VITS.
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Tabell 8 Procent skillnad i riskför gående att passera över väg/gata i sig-

nalregleradplatsjämfört med i plats utan signalreglering. Värdena utan parentes

baseras på beräkningar där kategorin "uppgift saknas" antagits innehålla enbart

platser utan signalreglering. Värdena inom parentes baseras på beräkningar där

kategorin "uppgift saknas" exkluderats.

 

 

 

 

Risk att skadas eller dödas på signalreglerad ge-passage jämfört med

på ej signalreglerad gc-passage. Skillnad i %.

Att dödas Att skadas svårt Att skadas (inkl.

(inkl. dödas) dödas)

Tätort sträcka -52 % (-35 %) -66 % (-51 %) -70 % (-54 %)

" korsning -38 % (-17 %) -14 % (+16 %) -1 % (+39 %)

totalt -A2 % (-22 %) -30 % (-4 %) -22 % (+14 %)

Ej tätort sträcka - - -86 % (-76 %) -88 % (-78 %)

"" korsning -65 % (-49 %) -68 % (-54 %) -64 % (-47 %)

" totalt -72 % (-54 %) -73 % (-57 %) -71 % (-54 %)

Totalt sträcka -67 % (-49 %) -68 % (-53 %) -70 % (-53 %)

"" korsning -48 % (-29 %) -21 % (+8 %) -5 % (+35 %)

"" totalt -54 % (-33 %) -35 % (-9 %) -24 % (+13 %)         

Åldersgrupper gående:

Figurerna 14-16 visar antal gående som dödats eller skadats svårt på "väg/gata"

(se tabellerna 6 och 7) fördelat i procent på åldersgrupp. Figur 14 visar skade-

fördelning på åldersgrupp då olyckan skett vid passage på sträcka, passage i kors-

ning och vid förflyttning längs gatan/vägen. Figur 15 visar denna fördelning då

olyckan skett på respektive signalreglerad och ej signalreglerad passageplats.

Figur 16 visar fördelningen på åldersgrupp då olyckan skett på respektive över-

gångsställe och ej övergångsställe.

Tabell 9 visar genomsnittlig ålder på fotgängare som dödats eller skadats vid

passage över väg/gata med eller utan övergångsställe.

Figur 17 visar risken att dödas eller skadas svårt vid passage över väg/gata med

biltrafik för de olika åldersgrupperna gående. Figur 18 visar denna risksituation

för åldersgruppen yngre än 65 år och åldersgruppen 65 år och äldre. Det har här

inte varit möjligt att särskilja åldersgrupperna under 65 år.

* Gruppen äldre (65+) svarade för nästan två tredjedelar av de dödsfall bland

gående som skedde vid passage över väg/gata i korsning. Andelen var ytter-

ligare något högre i signalreglerad passageplats - se figurerna 14 och 15.

* Gruppen äldre (65+) svarade för fyra femtedelar av de dödsfall bland gående

som skedde på övergångsställe - se figur 16. Resultatet gäller både vid pas-

sage på sträcka och vid passage i korsning. Man kan samtidigt konstatera att

det var en sällsynthet att yngre personer förolyckades på övergångsställe.
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* TI kategorin ingår även övriga dödade eller svårt skadade på sträcka. Källa: VITS.

Figur 14 Gående som dödats eller skadats svårt vid passage över eller vid

gång längs väg/gata med biltrafik. Fördelning i procent på åldersgrupp. Indel-

ningpå sträcka/korsning.
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Figur 15 Gående som dödats eller skadats svårt vid passage över väg/gata

med biltrafik. Fördelning i procentpå åldersgrupp. Indelningpå sträcka/korsning

och m.h.t. förekomst av signalreglering. Källa: VITS.
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Figur 16 Gående som dödats eller skadats svårt vid passage över väg/gata

med biltrafik. Fördelning i procentpå åldersgrupp. Indelningpå sträcka/korsning

och m.h.t. om övergångsställeförekommit. Källa: VITS.

* Genomsnittsåldern för de fotgängare som dödades på övergångsställe var

drygt 72 år, avsevärt högre jämfört med vad som gällde på passageplats utan

övergångsställe - se tabell 9. Högre ålder på övergångsställe gällde också

inom gruppen äldre - se tabell 10. Den generellt högre åldern oberoende av

skadans allvarlighetsgrad är rimligen ett resultat av att äldre oftare än yngre

väljer att passera gatan via övergångsställe.

Tabell 9 Genomsnittlig ålder på fotgängare som dödats eller skadats vid

passage över väg/gata på övergångsställe och på plats utan övergångsställe.

Källa: VITS.

 

 

 

 

    

Dödade Svårt skadade Skadade inkl.

inkl. dödade dödade

Sträcka

Utan övergångsställe 578 34.8 30,7

Med övergångsställe 69,8 47,6 42,8

Korsning

Utan övergångsställe 598 44,9 399

Med övergångsställe 73,0 56,1 47,4

Totalt

Utan övergångsställe 58.1 40,4 962

Med övergångsställe 72,4 54,6 46,6
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Tabell 10 Genomsnittlig ålder påfotgängare i åldersklassen 65 år och äldre,

som dödats eller skadats vid passage över väg/gata på övergångsställe och på

plats utan övergångsställe. Källa: VITS.

 

 

 

 

   

Dödade Svårt skadade Skadade inkl.

inkl. dödade dödade

Sträcka

Utan övergångsställe 78,1 77,8 716,7

Med övergångsställe 79,8 79,0 78,7

Korsning

Utan övergångsställe 77,8 76,8 7164

Med övergångsställe 78,6 77,6 77,0

Totalt

Utan övergångsställe 138 189 783

Med övergångsställe 78,8 77,8 77,3
   

e Figur 17 visar att barngruppen © 15 år och äldregruppen 65 år och mer hade

högre risk än övriga åldersgrupper att råka ut för allvarlig skada vid passage

över väg/gata med biltrafik. Detta förhållande var särskilt markant i tätort.

e De äldre gåendes (65-84 år) risk att dödas vid passage över gata var 35 gånger

högre jämfört med gruppen 25-44 år, den åldersgruppen fotgängare som

klarade sig bäst i tätortstrafiken.

e Resultatet visar också att äldres risk att dödas vid passage över väg/gata var

ungefär lika hög i tätortsmiljö som i miljö utanför tätort. För övriga grupper

var risken att dödas betydligt lägre eller reducerad i tätortsmiljö.

0.16 -; Dödade eller svårt skadade

 

 
   

 

 
 

 
 

  
                   

per miljon gåendepassager

Risk att skadas svårt (inkl. dödas)

0.14 - lf.

012 _ Tätort ä EJ tätort

01 - Risk att dödas

0.08 -

0.06 -

0.04 - -r u _____________________________________________ oo --L-- Mv. Tot

0.02 41/ | :l

- - 1 tm --Mv. Tot.

1-6 år 7-14 år 15-24 år - 25-44 år ) 45-64 år 65-84 år

Figur 17 Gåendes risk att dödas eller skadas svårt vid passage över

väg/gata med motorfordonstrafik. Antal dödade eller svårt skadade gående per

miljon gåendepassager. Bredden på staplarna är relaterad till mängden passager.

Datafrån TSU92- och VITS.
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e Av figur 18 framgår att risken att skadas svårt inklusive dödas vid passage

över väg/gata var lika stor på sträcka och i korsning för gruppen yngre än 65

år då passagen inte var signalreglerad. För gruppen äldre gällde högre risknivå

i korsning jämfört med på sträcka. Den totalt sett högre risknivån i korsning

jämfört med på sträcka som redovisades i figur 13 och som gällde ej

signalreglerad passage kan således tillskrivas gruppen äldre.

e Både gruppen äldre gående (65-84 år) och den yngre gruppen (465 år) hade

lägre risk att dödas eller skadas svårt i signalreglerad passageplats jämfört

med i ej signalreglerad. Den relativa skillnaden var ungefär densamma för de

två grupperna.

9,3 - Svårt skadade eller dödade
' per miljon gåendepassager  

Risk att skadas svårt inkl. dödas

i, Risk att dödas

  
 
 

0,25 - © 65 år >= 65 år

0,2 -

0,15 -

0,1 -

0,05 -

   

 

               
Sträcka i tätort, Sträcka Sträcka, Korsning i tätort, Korsning Korsning,

ej signal utanför signal ej signal utanför signal

tätort, tätort,

ej signal ej signal

Figur 18 Riskförfotgängare i åldrarna under 65 år och för gruppen 65-84

år att skadas svårt eller dödas vidpassage över väg/gata med biltrafik. Indelning

på miljö och typ av passageplats. Staplarnas bredd är relaterad till antal

passager. Exponeringsdatafrån TSU92-. Skadedatafrån VITS:

3.3.2.2 Cyklister

För cyklister har det inte som för gående varit möjligt att särskilja passager på

sträcka och passager i korsning. Det har heller inte varit möjligt att komma åt

cyklisternas exponering på cykelöverfart och på "icke cykelöverfart".

I figur 19 visas risken för cyklister att dödas alternativt skadas svårt i tätort och

utanför tätort vid passage över gata/väg med biltrafik. Indelning har gjorts på

följande typer av passageplatser:

e planskild,

e signalreglerad,

e övrig.

Bredden på staplarna visar exponeringens omfattning, här antalet passager, i

respektive passageplats. Höjden visar risken att skadas svårt (inklusive dödas)
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eller enbart risken att dödas. Stapelytorna svarar mot antalet svårt skadade (inklu-

sive dödade) eller antalet dödade.

Figur 19 och tabell 11 visar följande resultat för cyklister:

Risknivån var, i likhet med vad som erhölls för gående, lägre i signalreglerad

passageplats än i ej signalreglerad (ej planskild) passageplats. Enligt resultatet

var skillnaden i risk upp till 25-30 % och tämligen oberoende av skadans all-

 

varlighetsgrad.

Skillnaden i risk mellan signalreglerad och ej signalreglerad passageplats var

större utanför tätort än i tätort. Utanför tätort var enligt resultatet risknivån

upp till 70 % lägre i signalreglerad plats dvs. samma resultat som erhölls för

gående. I tätort var skillnaden i risk mer marginell och då det gällde risken för

dödlig skada kanske t.o.m. större i signalreglerad passageplats än i ej signal-

reglerad.
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Figur 19 Cyklisters risk att dödas eller skadas svårt vid passage över

väg/gata. Indelning med hänsyn till miljö (tätort/ej tätort) och om passagen skett

via tunnel eller bro eller om signalregleringförekommit. Bredden på staplarna är

relaterad till mängden passager. Exponeringsdata från TSU92- och skadedata

från VITS.
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Tabell 11 Procent skillnad i riskför cyklister att passera över väg/gata i sig-

nalregleradplatsjämfört med i plats utan signalreglering. Värdena utan parentes

baseras på beräkningar där kategorin "uppgift saknas" antagits innehålla enbart

platser utan signalreglering. Värdena inom parentes baseras på beräkningar där

kategorin "uppgift saknas " exkluderats.

 

 

 

 

Risk att skadas eller dödas på signalreglerad cykelpassage jämfört med

på ej signalreglerad. Skillnad i %

Att dödas Att skadas svårt Att skadas

(inkl. dödas) (inkl. dödas)

Tätort -8 % (+23 %) -23 % (+1 %) -23 % (+4 %)

Ej tätort -66 % (-54 %) -58 % (-42 %) -64 % (-47 %)

Totalt -29 % (-3 %) -26 % (+0 %) -23 % (+5 %)
      

* Gruppen äldre (65+) svarade för fyra femtedelar av de dödsfall bland gående

som skedde på övergångsställe - se figur 16. Resultatet gäller både vid pas-

sage på sträcka och vid passage i korsning. Man kan samtidigt konstatera att

det var en sällsynthet att yngre personer förolyckades på övergångsställe.

Åldersgrupper cyklister:

Figurerna 20 och 21 visar antal cyklister som dödats eller skadats svårt på "väg/

gata" (se tabellerna 6 och 7) fördelat i procent på åldersgrupp. Figur 20 visar

skadefördelningen på åldersgrupp då olyckan inträffat i respektive signalreglerad

och ej signalreglerad passageplats. Figur 21 visar skadefördelningen då olyckan

skett på respektive cykelöverfart och ej cykelöverfart.

Tabell 12 visar genomsnittlig ålder på cyklister, som dödats eller skadats vid

passage över väg/gata med eller utan cykelöverfart

Figur 22 visar risken att dödas eller skadas svårt vid passage över väg/gata med

biltrafik för de olika åldersgrupperna cyklister. Figur 23 visar denna risksituation

för åldersgruppen yngre än 65 år och åldersgruppen 65 år och äldre. Det har här

inte varit möjligt att särskilja åldersgrupperna under 65 år.

* Gruppen äldre (65+) svarade för omkring hälften av dödsfallen bland cyklister

vid passage över väg/gata. Andelen var något mindre i signalreglerad passage

och något högre i ej signalreglerad - se figur 20. Man kan samtidigt konstatera

att gruppen 15-24 år utgjorde en stor andel av de cyklister som dödades eller

skadades svårt i signalreglerad passage.

e Man kan också konstatera att det var lika stora andelar äldre cyklister som

dödades vid passage på cykelöverfart som på passageplats utan cykelöverfart.

Det fanns således inte motsvarande "ansamling" på cykelöverfart som gällde

för gående på övergångsställe. Av tabell 12 framgår att den genomsnittliga

åldern på de cyklister som dödats eller skadats var oberoende av om olyckan

skett på cykelöverfart eller ej.
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Figur 20 Antal cyklister som skadats eller dödats vidpassage över väg/gata.

Fördelning i procent på åldersgrupp. Indelning på signalreglerad respektive ej

signalregleradpassage och på skadegrad. Källa: VITS.
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med biltrafik. Fördelning i procentpå åldersgrupp. Indelning m.h.t. förekomst av

cykelöverfart och m.h.t. skadegrad. Källa: VITS.
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Tabell 12 Genomsnittlig ålderför cyklister som dödats eller skadats vid pas-

sage över väg/gata på plats utan cykelöverfart och på plats med cykelöverfart.

 

 

 

Källa: VTTS.

Dödade Svårt skadade Skadade

inkl. dödade inkl. dödade

Alla åldrar

utan cykelöverfart 587 394 352

med cykelöverfart 57,7 39,6 36,2

65 år och äldre

utan cykelöverfart 77,6 791 73.0

med cykelöverfart 77,8 74,5 74,5
     

38

Figur 17 visar att barngruppen © 15 år och äldregruppen 65 år och mer hade

högre risk än övriga åldersgrupper att råka ut för allvarlig skada vid passage

över väg/gata med biltrafik. Detta förhållande var särskilt markant i tätort.

De äldre gåendes (65-84 år) risk att dödas vid passage över gata var 35 gånger

högre jämfört med gruppen 25-44 år, den åldersgruppen fotgängare som

klarade sig bäst i tätortstrafiken.

Resultatet visar också att äldres risk att dödas vid passage över väg/gata var

ungefär lika hög i tätortsmiljö som i miljö utanför tätort. För övriga grupper

var risken att dödas betydligt lägre eller reducerad i tätortsmiljö.

Gruppen äldre (65+) hade även som cyklist en avsevärt högre risk att för-

olyckas vid passage över väg/gata än andra åldersgrupper - se figur 22. Döds-

risken var som för fotgängare storleksordningen 30 gånger högre jämfört med

åldersgrupperna 15-24 år och 25-44 år, de två bland åldersgrupperna som

hade den lägsta dödrisken i trafiken som cyklist.

Även barngruppen 7-14 år och gruppen 45-64 år hade något förhöjd risk att

förolyckas som cyklist.

Man kan också konstatera att risken för svår eller lindrigare personskada var

ungefär av samma storleksordning för samtliga åldersgrupper exklusive grup-

pen äldre, för vilken risken var ett par gånger högre. Det innebär något grovt

att olycksrisken var relativt lika för samtliga åldersgrupper exklusive gruppen

äldre som förmodligen hade en något högre olycksrisk.
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Figur 22 Cyklisters risk att dödas eller skadas svårt vid passage över

väg/gata med motorfordonstrafik. Antal dödade eller svårt skadade cyklister per

miljon cykelpassager. Bredden på staplarna är relaterad till mängden passager.

Datafrån TSU92- och VTTS.

e Både gruppen äldre (65-84 år) cyklister och den yngre gruppen (465 år) hade

likhet med vad som gällde för gående lägre risk att dödas eller skadas svårt i

signalreglerad passageplats jämfört med i ej signalreglerad passageplats (i

plan). Den relativa skillnaden var ungefär densamma för de två grupperna.

Skillnaden mellan gruppernas absoluta risknivåerna var betydande oberoende

av om signalreglering förelåg eller inte, se figur 23.
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Figur 23 Riskför Cyklister i åldrarna under 65 år ochför gruppen 65-84 år

att skadas svårt eller dödas vidpassage över väg/gata med biltrafik. Indelning på

miljö och typ av passageplats. Staplarnas bredd är relaterad till antal passager.

Exponeringsdatafrån TSU92-. Skadedatafrån VITS.
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3.5 Skadefördelning - kommentarer

I följande avsnitt redovisas antal skadade och dödade fördelat i procent på miljö-

kategori för de olika åldersgrupperna gående och cyklister. Resultaten visas i figu-

rerna 24 och 25 då det gäller skadade och i bilaga 1 då det gäller svårt skadade

och dödade. Kommentarer till skadefördelningen görs för respektive åldersgrupp

med koppling till exponeringssituationen (se figurerna 1, 5, 10, 12). Det blir på

det sättet en form av validering av exponeringsresultaten. Eftersom ju expone-

ringens omfattning är den huvudsakliga faktorn bakom olycks- eller skadeutfallet.

Direkta riskberäkningar har inte kunnat göras för de enskilda åldersgrupperna

enligt de olika miljöalternativen. Materialet har i detta avseende varit alltför

begränsat.

Då det gäller skadade och dödade gående har indelning gjorts, m.h.t. i vilken

trafikmiljö olyckan inträffat, i följande tolv miljökategorier:

e Utanför tätort, passage i korsning utan signal och utan övergångsställe (G1)

e Utanför tätort, passage på sträcka utan signal och utan övergångsställe (G2)

* Utanför tätort, förflyttning längs vägen (G3)

e I och utanför tätort, passage i korsning med signal och med övergångsställe

(G4)

e I och utanför tätort, passage på sträcka med signal och med övergångsställe

(G5)

e T och utanför tätort, passage i korsning utan signal men med övergångsställe

(G6)

e TI och utanför tätort, passage på sträcka utan signal men med övergångsställe

(G7)

Tätort, passage i korsning utan signal och utan övergångsställe (G8)

Tätort, passage på sträcka utan signal och utan övergångsställe (G9)

Tätort, övriga olyckor på sträcka (G10)

Plan/torg etc. (G11)

Gång-/cykelväg (G12).

Då det gäller skadade och dödade cyklister har indelning gjorts, m.h.t. i vilken

trafikmiljö olyckan inträffat, i följande åtta miljökategorier:

* Utanför tätort, passage i korsning eller på sträcka utan signal och utan cykel-

överfart (C 1)

Utanför tätort, förflyttning längs vägen (C2)

e _] och utanför tätort, passage i korsning eller på sträcka med signal och med

cykelöverfart (C3)

e I och utanför tätort, passage i korsning eller på sträcka utan signal men med

cykelöverfart (C4)

e Tätort, passage i korsning eller på sträcka utan signal och utan cykelöverfart

(CS)

e Tätort, förflyttning längs gatan (C6)

Plan/torg etc. (C7)

Gång-/cykelväg (C8).

De miljökategorier som gäller "i och utanför tätort" (G4-G7 och C3, C4) kan

närmast betraktas som tätortskategorier eftersom endast ett mindre antal av olyck-

orna inträffar utanför tätort.
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Åldersgruppen yngre än 7 år:

Skadorna som oskyddad trafikant inträffade för denna åldersgrupp i tätort, fram-

förallt på sträcka i samband med passage eller annan omständighet. Stor andel av

skadorna inträffade vid passage i korsning. Därutöver inträffade de på gång- och

cykelbana och på annan allmän plats (miljökategori "plan/torg etc."). En liten

andel av skadorna inträffade på gång-/cykelöverfart och på signalreglerad plats.

Samma mönster gällde för svårare skador.

För åldersgruppen gällde att en stor del av exponeringen som gående eller

cyklist skedde i tätort och då det gällde cykel en relativt stor andel i gatumiljö.

Man kan också konstatera att få passager över väg/gata skedde i signalreglerad

passageplats. Det förelåg god överensstämmelse mellan exponeringsfördelning

och skadefördelning sett över miljökategori.

Åldersgruppen 7-14 år:

Gående i denna åldersgrupp skadades oftare jämfört med äldre åldersgrupper vid

passage över gata då övergångsställe inte nyttjats. Dessutom skadades gående i

denna åldersgrupp relativt sett oftare vid passage över väg utanför tätort. Resul-

tatet antyder också fler skadade vid passage i signalreglerad övergång på sträcka.

Samma skademönster gällde för svårare skador.

Cyklister i åldersgruppen skadade sig ofta vid passage över väg/gata på sträcka

eller korsning på platser där cykelöverfart eller signalreglering inte fanns.

Av tidigare resultat har framgått att gruppen företog en stor del av gåendet och

cyklandet utanför tätort. Man företog också en stor del av gående- och cykel-

passagerna i miljöer utan signalreglering och förmodligen också i miljöer utan

cykelöverfart och övergångsställe. Därtill skedde många passager planskilt.

Skadeutfallet svarar således väl emot exponeringsförhållandet.

Åldersgruppen 15-24 år:

Stor andel av de gående i denna åldersgrupp skadade sig vid passage över

väg/gata utan nyttjande av övergångsställe. Stor andel skadade sig vid förflyttning

längs väg/gata eller på grund av de av något annat skäl uppehöll sig vid

vägen/gatan. Stor andel skadade sig också vid passage i korsning utan signal och

utan att nyttja övergångsställe. Liten andel skadade gående återfanns på det sepa-

rerade gång/cykel-nätet och på annan allmän plats (miljökategori "plan/torg etc.").

Samma skademönster gäller för svåra och dödliga skador.

Större andel gåendepassager skedde på sträcka jämfört med andra ålders-

grupper. I första hand gällde denna "överrepresentering" av passager ej signal-

reglerad plats förmodligen också plats utan övergångsställe. Man kan också kon-

statera att gruppen mer än andra grupper utnyttjade väg/gatuutrymmet. Dessa för-

flyttningar skedde förmodligen som regel i miljöer som ligger i "gränslandet"

mellan tätort och ej tätort dvs. oftare i mer trafikerade miljöer.

Fler skadade cyklister återfanns i signalreglerade passageplatser och i viss mån

på ej signalreglerade cykelöverfarter. Färre skadade cyklister återfinns utanför

tätort.

Om man ser till exponeringen visar resultatet att gruppen företog andelsmässigt

fler passager i signalreglerade platser än andra grupper. Samma förhållande gällde

också passager i planskild plats. Gruppen cyklade mer än andra grupper på cykel-

bana, vilket rimligen innebar att man oftare nyttjade cykelöverfarter. Gruppen
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cyklade också mer än andra grupper i tätortsmiljö. Även här svarar skadeutfallet

väl mot exponeringsförhållandet.

Åldersgruppen 25-44 år:

Andelsmässigt fler gående skadades vid förflyttning längs väg/gata i eller utanför

tätort. I likhet med gruppen 15-24 år företog denna grupp större andel av gåendet

i väg-/gatuutrymmet dvs. i sannolikt mer trafikerade miljöer. Lägre antal skadade

återfanns på det separerade gc-nätet samt då det gällde passage över väg-/gatu-

nätet med undantag av signalreglerade platser. Signalreglerade passageplatser

användes också i något större utsträckning av denna grupp. I huvudsak gällde

samma skademönster för svåra och dödliga skador.

Andelsmässigt fler cyklister skadades vid färd längs gatan. Gruppen färdades

också i större utsträckning än övriga åldersgrupper i gatuutrymmet. En något

större andel passager i signalreglerad plats medförde en något större andel

skadade cyklister i denna typ av passageplats.

Åldersgruppen 45-64 år:

För denna åldersgrupp gående gällde att andelsmässigt färre skadades vid passage

på sträcka jämfört med övriga åldersgrupper. Det gällde i första hand ej signal-

reglerad plats. Jämfört med övriga åldersgrupper skedde också färre passager på

sträcka. Uppdelning av materialet ger vid handen att en stor andel av skadefallen

skett på övergångsställe. Det finns skäl att tro att gruppen också använder över-

gångsställe i stor utsträckning. Samma förhållande gäller i korsning där också en

stor andel av skadefallen skedde på övergångsställe. Även här finns skäl att tro att

övergångsställe användes i stor utsträckning. Andelen skadefall i korsning svarar

väl mot andel exponering i korsning.

Andelsmässigt fler gående inom gruppen skadades utanför tätort vid passage

över vägen eller då de gått längs denna. Resultatet visar också att gruppen företog

en större andel av gåendet utanför tätort jämfört med andra åldersgrupper.

Större andel skadade cyklister jämfört med övriga åldersgrupper återfanns på

det separerade gång/cykel-nätet och på landsväg och gata. Andelen svarar väl mot

den större exponering som gruppen hade i dessa miljöer - fler resor och mer

exponering i miljöer som omfattade både tätort och ej tätort, vilket medförde cyk-

ling på både cykelbana, landsväg och gata.

Åldersgruppen 65 - år:

Resultatet visar, i likhet med som erhölls för gruppen 45-64 år, andelsmässigt

färre skadade vid passage över gata på sträcka jämfört med andra åldersgrupper.

Skadeandelen svarar väl mot andel passager över gata. Uppdelning av materialet

visar också en förskjutning av skadefallen till övergångsställe, vilket också san-

nolikt beror på att gruppen i stor utsträckning nyttjade övergångsställe vid pas-

sage.

Fler skadefall jämfört med övriga åldersgrupper skedde i korsning. Det gällde i

första hand korsning som inte är signalreglerad. Till stor del förklaras den större

andelen skadefall av ett större antal passager i korsning. Liksom på sträcka skedde

en stor andel av skadefallen på övergångsställe, vilket förmodligen också gällde

antalet passager.

Som cyklist inträffade andelsmässigt fler skadefall utanför tätort jämfört med

övriga åldersgrupper. En större andel av gruppens cyklande skedde också utanför

tätort. Resultatet visar därtill att en större del av skadefallen jämfört med övriga
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åldersgrupper skedde i korsning som inte var signalreglerad och en mindre andel

skadefall i korsning som var signalreglerad. Till huvudsaklig del förklaras detta av

exponeringsförhållandet.
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Figur 24 Antal skadade gående i olika åldersgrupper fördelat i procent på

miljökategori. Källa: VITS 1994-1998, bearbetade data.
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Figur 25 Antal skadade cyklister i olika åldersgrupperfördelat i procent på

miljökategori. Källa: VIDLS 1994-1998, bearbetade data.
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3.6 Sammanfattande resultat och kommentarer

Risknivån var lägre i signalreglerad passageplats än i ej signalreglerad. Risknivån

var lägre i signalreglerad passageplats på sträcka än i signalreglerad passageplats i

korsning. Risknivån var lägre i ej signalreglerad passage på stäcka än i ej signal-

reglerad passage i korsning. Resultaten gäller också de olika åldersgrupperna.

(Jämförelserna mellan sträcka och korsning gäller gående. För cyklisterna var

denna jämförelse inte möjligt att göra).

Drygt hälften av cyklandet skedde separerat från biltrafiken dvs. utan risk för

sammanstötning med den parallellt löpande motorfordonstrafiken eller åtminstone

en minimal sådan risk Några procent av gående- och cykelpassagerna företogs

planskilt dvs. utan risk för kollision med den svängande eller tvärsgående motor-

fordonstrafiken.

Resultatet visar att de trafiksäkerhetsproblem som gäller för gående och cyk-

lister till stor del kan hänföras till gruppen äldre. Lägst risknivå hade ungdoms-

gruppen. Barngruppen hade också relativt övriga åldersgrupper en tämligen låg

risknivå dock högre än vad som gällde för ungdomsgruppen.

Resultat från undersökningen sammanfattas då det gäller äldre (65+) i följande

punkter:

e De äldre svarar för mer än hälften av antalet dödsfall bland gående och cyk-

lister. I tätort var andelen ännu högre. Då det gällde äldre gående svarade

dessa för nästan två tredjedelar av dödsfallen med gående i tätort.

e Risken för äldre att dödas i tätort som gående eller cyklist var betydligt högre

än för andra åldersgrupper - exempelvis storleksordningen tjugo gånger högre

jämfört med ungdomsgruppen (15-24 år).

e Om man renodlar situationen till påkörningsolyckor vid passage över väg/gata

kan man konstatera att risken för dödlig skada var storleksordningen 30

gånger högre i tätort för äldre gående och cyklister jämfört med exempelvis

ungdomsgruppen

e Samtidigt kan det konstateras att risken för äldre att bli påkörd av motor-

fordon, att råka ut för olyckan, inte var särskilt mycket högre om ens någon

jämfört med andra åldersgrupper i jämförbara miljöer.

e Resultatet visar också att risken för dödlig skada var betydligt lägre eller redu-

cerad i tätortsmiljö jämfört med i miljö utanför tätort för alla åldersgrupperna

utom för gruppen äldre. För äldre var risken att dödas av samma storleks-

ordning i och utanför tätort. Det betyder dels att de fordonshastigheter som

förekommer i tätortsmiljö inte är tillräcklig låga för att reducera risken för

dödlig skada för äldre gående och cyklister i någon större utsträckning. Det

kan också betyda, vilket stöds av resultat från denna undersökning, att äldre

oftare än andra åldersgrupper vistas i miljöer med högre risk och att äldre i

mindre grad än andra åldersgrupper oskyddade trafikanter kommer i åt-

njutande av de åtgärder som vidtas för att förbättra trafik- och trafiksäkerhets-

situationen för de oskyddade trafikanterna. Exempelvis använde äldre i mindre

omfattning än andra åldersgrupper planskilda passager, vilket i sin tur kan

bero på att planskilda passager är mindre frekventa i miljöer där äldre gående

och cyklister vistas eller att äldre avstår från att använda planskildhet även då

de skulle kunna göra det. Äldre nyttjade också cykelbana i lägre utsträckning

än andra åldersgrupper. Äldre valde oftare än andra grupper att passera gatan i

korsning förmodligen av det skälet att man ville passera gatan på övergångs-
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ställe. Det innebar att man då också valde en plats med högre risk jämfört med

om man istället valt att passera på sträcka.

Äldre passerade mindre ofta än andra åldersgrupper över gata/väg med bil-

trafik. Trafiksäkerhetsmässigt är detta förhållande positivt eftersom antalet

risksituationer blir mindre. Skälet till det lägre antalet passager (per given

sträcka) kan vara en barriäreffekt, att äldre av exempelvis riskskäl avstår från

att ge sig ut i trafiken och försöker minimera antalet passager. Ett annat skäl

kan vara att äldre ofta bor eller vistas i miljöer där man inte behöver korsa

väg/gata med biltrafik så många gånger. Det kan självfallet också var ett

metodfel i undersökningen, exempelvis att äldre sämre än andra åldersgrupper

kommer ihåg antalet passager de gjort över väg/gata under mätdygnet. Resul-

tatet visar emellertid att det inte är generellt så att äldre angivit färre passager

än övriga åldersgrupper. I vissa miljöer överensstämmer antalet passager per

sträcka väl med vad övriga åldersgrupper angivit - se bilaga3. Det resultatet

talar emot en minneseffekt och mer för det förhållandet att äldre försöker

reducera antalet passager eller att miljön är sådan att antalet passager blir

färre.
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Bilaga 1

Sid. 1 (6)

Enkätformuläret

Resvanor i Sverige

 

Resorna eller förflyttningarna skall ha skett i "trafikmiljö" dvs. på väg- och gatunätet.

I detta ingår också vägar/banor för gående, cyklister och mopedister samt trottoarer, gågator

och torg och liknande allmänna platser.

Mätdygnet är dygnetföre den dag Dufick detta brev i Din hand. Det börjar klockan 06.00 på

morgonen och sträcker sig till klockan 06.00 morgonen därpå.

Fick Du detta brev i Din hand exempelvis en torsdag så är de 24 timmarna från onsdag morgon

kl. 06.00 till torsdag morgon kl. 06.00 mätdygn.

När Du besvaratfrågorna lägger Du svarsformuläret i det portofria svarskuvertet

och postar det.

 

  
Vilket datum var det då mätdygnet började?
 

Vilken veckodag var det då mätdygnet började? Ange med X.

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag :

Q Q Q Q Q - Q Q

Gjorde Du några resor eller förflyttningar under mätdygnet? (sätt kryss)

Q JA Q NEJ '

OMDUSVARADE NEJskall Du inte svara påflerfrågor. Sänd ändå tillbaka svarsformuläret
i det portofria svarskuvertet!

OMDUSVARADE JA anger Du med kryss i rutorna nedan hur Dufärdades. Fortsätt därefter
medfrågorna i den tabell som anges tillfärdsättet, exempelvis tabell B om Du cyklade.

 

 
 

 

 

 

Q Gick Besvara frågorna i tabell A

A Cyklade Besvara frågorna i tabell! B

QI Var personbilsförare Besvara frågorna i tabell C

Q Var lastbilsförare s. Besvara frågorna i tabell D

CI Var passagerare i personbil eller lastbil ...... Besvara frågorna i tabell E

Q Var busspassagerare Besvara frågorna i tabell F

Q Var passagerare i spårbundet fordon ........................... Besvara frågorna i tabell G
QI Åkte moped ... Besvara frågorna i tabell H
Q Åkte motorcykel Besvara frågorna i tabell I 

På baksidan till detta blad finns ett ifyllt exempel som visar en persons resor och förflyttningar
under ett mätdygn. OBS! glöm inte sträckor som Du gått, t.ex. till och från busshållplatsen,
den parkerade bilen till olika affärer etc.
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Bilaga 1

Sid. 2 (6)

Exempel som visar en persons resor och förflyttningar under mätdygnet.

B Ange antalet kilometer för

a

06 till 09 09 till 124 12 till 15
få

Hur långt cykdade Du? Q km km ker

 

  
 HUR LÅNG STRÅCKA DÅRAV CYKLADE DU PÅ:

i tätort?

utanför tätort?

 

 

i _ . - oermoe' 09 till ml 12 un 1:

(här ingår också passage genom gång-Icykettuqnel eller på bro! S
Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?

HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE Du:

 

 

 

 

 [ signaireglerad korsning eller på signalregierad cykelövertart 7?

 

    
 

 

 

  

 

 

 

Genom gång-/cykeltunnel! eller på gång-/cykelbro? I

er- Ange med JA eiler NEJ för

"_ka 7 © .Ö
=%ch

t __|mnuuun1

Använde Du cykelhjälm? ') a,

&
Var cykeln försedd med reflex både fram och bak? kJ &,

Var cykeln försedd med sidorsflex t ex på hjulen? ';) q
   
 SÄTTKAYSS i RUTAN OM DU CYKLADE I SKYMNING/GRYNING ELLEA MÖRKER

OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 Anga antalet kilometer för
skymning/gryning eller mi

U

06 till 09] 09 till 12 |12 till 1!

2 n km [........... kn

 

 
Hur lång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller mörkar?

 Hade Du då tänd cykelbetysning? Ange med JA eller NEJ 3 &,

 
   

Fanns tänd väg-/gatubetysning? Ange med JA aller NEJ NQ;
 
 

UNDER MÅTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU AKTE

[Typ av bil

  

   

 

Privat personbil

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

    

Tung lastbli med släp ken tra äm jon &

Ange med JA eller NEJ om "J
Du använde BILBÄLTE &.
Ange med FRAM eller BAK om
Nu satt i fram- eller baksäte Ffl dv

 

 

 

Anga antalet passager för

 

FYLLÅL I TABELL 8 OM DU CYKLADE UNDER MÄÅTDYGNET

Person A cyklade 8 kilometer
under tidsperioden 06 till 09,
Se tabell B bredvid!

Av dessa cyklade han

3 km på cykelbana/cykelväg i tätort,
3 km på cykelbana /cykelväg utanför tätort,
2 km av dessa cyklade han på landsväg.

Han uppskattar att han korsat gata eller väg
med biltrafik 5 gånger under sin färd.
En av passagerna skedde i signalreglerad
korsning och en i cykeltunnel.

Han bar cykelhjälm. Cykeln var försedd med
sidoreflexer men saknade reflex fram.

3 kilometer cyklade han i mörker eller gryning.
Han hade cykelbelysningen tänd.

Väg- och gatubelysning fanns under

huvuddelen av denna del av resan.

Han gick 400 meter

under tidsperioden 12 till 15.

Han gick på gångbana/trottoar .

Han korsade gata eller väg med biltrafik 4 gånge.

2 av passagerna skedde i signalreglerad korsning

(Tabell A för gående liknar mycket tabell B för

cyklister och åteges därför inte i detta exempel).

Under tidsperioden 18 till 21 åkteE FYLL ! TABELL E OM DU VAR RPASSAGERARE i PERSONBIL ELLER LASTBIL 0

G ) han 8 kilometer som bilpassagerare.

Se tabell E*bredvid!
t5

Han åkte i familjens privata personbil.

Han satt i framsätet och använde bilbälte.

Han gick också 100 meter till och från bilen.

Detta skedde under mörker.

Han gick på gångbana, korsade ingengata
med biltrafik. Han använde inte fotgängarteflex.

Gatubelysning fanns.
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Bilaga 1

Sid. 3 (6)

A FYLL I TABELL A OM DU GICK UNDER MÄÅTDYGNET

 

&

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick12
RQ»16 15 2 11

8 Pri 2&
06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 

Hur långt gick Du?
     

 

21 till 06 

  
HUR LÅNG STRÄCKA DÄRAV GICK DU PÅ:

trottoar, gångbana/gångväg i tätort?

utanför tätort?

Landsväg?

   

 

 

 

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du gick
12

is '.'..M

ts o nt

>

18&

06 till 09 09 till 12 12 till 15

18

15 till 18 18 till 21

 

21 till 06

 

Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?

(här ingår också passage genom gång-/cykeltunnel eller på bro!

        
 

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE:

 

I korsning?

 

varav i signalreglerad korsning?

 

På sträcka?

 

varav på signalreglerat övergångsställe?

 

 

Genom gångtunnel eller på gångbro?

       

 

SÄTT KRYSS i RUTAN OM DU GICK I SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER

OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

 

 

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick i

skymning/gryning eller mörker

v 8 % & © -

2106 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21

 

9

till 06

 

Hur lång sträcka gick Du i skymning/gryning eller mörker?

 

Använde Du då fotgängarreflex (reflexmärke eller fastsytt

reflekterande material) eller lampa? Ange med JA eller NEJ

 

 

 

Fanns tänd väg-/gatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid. 4 (6)

B
FYLL i TABELL B OM DU CYKLADE UNDER MÄTDYGNET

 

f

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du Cykl

©

06 till 09 09 till 12

a 12

12 till 15 15 tlil 18 18 till 21

ade

  

21 till 06 

Hur långt cyklade Du?
km km     be ver km f. ............km

 [ km
 
HUR LÅNG STRÄCKA DÄRAV CYKLADE DU PÅ:

i tätort?

i tätort?

utanför tätort?

Landsväg?

 

 

 

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du cyklade
12

x(45

& P 15 16 2 sl ""/"fi**a

3X

*
-

18 15

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21

 

21 till 05

 
Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?

 
(här ingår också passage genom gång-/cykeltunnel eller på bro)

      
 

HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE DU:

 

i signalreglerad korsning eller på signatlreglerad cykelöverfart?

 

Genom gång-/cykeltunnel eller på gång-/cykelbro?

      

 

 

 

Ange med JA eller NEJ för varje tidsperiod Du cyklade

' 2

&

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21

 

21 till 06

 

Använde Du cykelhjälm?

 

Var cykeln försedd med reflex både fram och bak?

 

Var cykeln försedd med sidoreflex t ex på hjulen?

       

 

SÄTT KRYSS i RUTAN OM DU CYKLADE | SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER

OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du cyklade i

skymning/gryning eller mörker

P 9 ©&

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18

 

Hur tång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller mörker?

km
 

Hade Du då tänd cykelbelysning? Ange med JA eller NEJ

............km [.............km

18 till 21

.............km [............km

8 $
SH 3

6
  

21 till 06 

.............kl"
jonna

 

 

[Fanns tändväg-/gatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid. 5 (6)

FYLL I TABELL C OM DU VAR PERSONBILSFÖRARE UNDER MÄTDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU KÖRDEC
 

 

 

  

  

  

  

  

   

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde personbil Fanns
Typ av personbil å KROCKKUDDE

o© o (515 G © "C B på förarplatsen?
% & 8 18 6 Ange nedan med

ade Sta se 06 till 09 D9 till 12 (2 till 15 15 till i8 (f8till21 21 till os JA, NEJ el. VET EJ

Privat personbil ion km km jer km km

Tjänstebil - privat lem km o lem o korn

Tjänstebil - i tjänsten em km km km on om

Hyrbil km km km km km km

Taxibil kn km km km km km
Polis, Ambulans, Tele
Post, Servicefordon, övrigt km km km km km km
Ange med JA eller NEJ om '
Du använde BILBALTE          

FYLÅLI TABELL D OM DU VAR FÖRARE AV LASTBIL/BUSS UNDER MÄTDYGNET
D
 

ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU KÖRDE

  

 

 

  

  

  

  

         

FYLL | TABELL E OM DU VAR PASSAGERARE I PERSONBIL ELLER LASTBIL
UNDER MÄTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÄKTE
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Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du åkte som passagerare
12

0 1 & 9 © +6 18 18 6
06 till 09 09 till i2 (2 tilli5 i5till 18 i8till21 till

Privat personbil K _|enKM fs...Ku Jess.Kil km f.............km

Tjänstebil - privat em n km em om sm

Tjänstebil - i tjänsten lem m sm kn km f......en

Hyrbil km km km km km km

Tesdbi! e t km km km km

Lätt lastbil km km km km km km

Tung lastbil utan släp vm km som km km kn

Tung lastbil med släp |_km km [...km [............km [...............km [............... km

Ange med JA eller NEJ om

Du använde BILBALTE

länge med FRAM eller BAK om

Du satt i fram- eller baksäte

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde lastbil/buss Fanns

Typ av lastbil å "ä s KROCKKUDDE

eller buss " ( 515 i (å %) 2107" på förarplatsen?

r 18 18 Ange nedan med

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Lätt lastbil m kn km km krm km

Tung lastbil utan släp km omm A kem km km

Tung lastbil med släp lem km em km km jan

Buss km km km km km km

Ange med JA eller NEJ om /

Du använde BILBALTE

 



Bilaga 1

Sid. 6 (6)

F FYLL I TABELL F om Du ÄAKTE som BUSSPASSAGERARE UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU AKTE
 

 

 

    

 
  

 

 

; Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte buss
v © P 9 ©

- o 10 2 21
11 $

06 till 09

|

09 till 12

]

12 till 15

|

15 till 18

|

18 till 21

|

21 tin 06

.............km f........... =....km [............km

Buss - landsbygdslinje inom länet km km m kn km ksorkar enn er Paa m

Långlinjebuss över länsgränsen/hyrd buss km km kr f km km
         

 

G FYLL | TABELL G OM DU ÅKTE SOM PASSAGERARE i SPÅRBUNDET FORDON
UNDER MÄTDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÄNGT DU ÄKTE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte
spårbundet fordon

© © P P ©

 

Typ av spårbundet fordon
  

   
 
 

  

  

 
 

 

  
      

06 till 09 |09 till 12 i12 till 15] 15 till 18 |18 till 21 ]21 till 06
e ekm kn km km |...km km
Tunnelbana km km km [.........km [...km [.............km
Länståg/pendeltåg km |.........km |.............km km km km
Fjärrtåg km km km kn kn Km   
 
H FYLL i TABELL H OM Du ÅKTE MOPED UNDER MÄTDYGNET

OCH ANGE HUR LÄNGT DU ÄKTE
 Ange antalet kilometer för varje

tidsperiod Du åkte moped

© © 8 e ©
06 till 09 09 till 121 12 till 15] 15 till 18] 18 till 21 21 tillOS

  

 

        Hur långt åkte Du moped? ke seKPT km km km km km

HUR LÅNG STRÄCKA DÄRAV AKTE DU PÅ: 0

i tätort?

  

 

i tätort?

utanför tätort?

 

I FYLL i TABELL I OM DU AKTE MOTORCYKEL UNDER MÅTDYGNET
OCH ANGE HUR LÄNGT DU ÅKTE

 Ange antalet kilometer för varje tidsperiodDu åkteme

v © P 9 © :$

06 till 09 09 till 12 12 till 15] 15 till 181 18 till 21 21 till 06   

 
Hur långt åkte Du motorcykel? km [............km [.............km [.............km |.............[.............Km

   

 Ange med F om Du var förare

och med P om Du var passagerare
Ange med T om me:n var tung (cylindervolym över 125 cc)

och med i. om me:n var lätt (cylindervolym 125 cc eller mindre)
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Bilaga 2

Sid. 1 (4)

Åldersgrupper gående och cyklister som dödats

eller skadats svårt i olika trafikmiljöer. Fördelning i

procent. Källa: VITS, data från åren 1994-1998.

l T T T T T T 

Utanför tätort, passage i

korsning, ej signal,

övergångsställe (G1)

 

Utanför tätort, passage 0

på sträcka, ej signal, ej

övergångsställe (G2)

  

    

 Utanför tätort,

förflyttning längs vägen

(G3)

 

 

Passage i korsning,

signal, övergångsställe

(G4)

 

 

Passage på sträcka,

signal, övergångsställe

(G5)

1 1

I I

I 1

I 1

I 1

I 1

I 1

 

 
Passage i korsning utan

signal men med

övergångsställe (G6)

 

Passage på sträcka utan

signal men med

övergångsställe (G7)
 

  
Passage i korsning, ej H

signal, ej

övergångsställe (G8)

 

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

©© 7/år

Tätort, passage på 07-14 år

sträcka, ej signal, ej M 15-24 år

övergångsställe (G9) 25-44 år

45-64 år (

M65 -- år
Tätort, övriga olyckor på

sträcka (G10)  

I I

I I

I I

1 I I

1 I

I I

I I

1

1 1

1 1

1 1
4-T "fr

  

Plan/torg etc. (G11)

 

Gång-/cykelväg (G12)

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

t i

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 I

T T

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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Bilaga 2

Sid. 2 (4)

 

Utanför tätort, passage i

korsning, ej signal,

övergångsställe (G1)

Utanför tätort, passage

på sträcka, ej signal, ej

övergångsställe (G2)

T T 1
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I I
1 I 1
1 I I
1 I I

I I
 

 

 

 

- é får -.-.
Utanför tätort, 07-14 år _ i

förflyttning längs vägen H 15-24 år i

(63) 25-44 år _ i

m 45-64 år

 

Passage i korsning,

signal, övergångsställe

(G4)
 

Passage på sträcka,

signal, övergångsställe

(G5)
 
 Passage i korsning utan

signal men med

övergångsställe (G6)
 

Passage på sträcka utan

signal men med

övergångsställe (G7)
 

Passage i korsning, ej

signal, ej
övergångsställe (G8)
 

Tätort, passage på

sträcka, ej signal, ej

övergångsställe (G9)

 

 

Tätort, övriga olyckor på

sträcka (G10)

Plan/torg etc. (G11)

 

Gång-/cykelväg (G12)

  

I I
I I
I I
I I
I I
t t
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
T T 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Bilaga 2

Sid. 3 (4)

Utanför tätort,

passageplats utan

signal och utan överfart |

(C1)

Utanför tätort,

förflyttning längs väg

(C2)

lama
+=G
ID
1v3

H 15-24 år
Passageplats med

signal och med överfart |-

(C3)

Passageplats utan

signal men med

 

överfart (C4)

Tätort, passageplats

utan signal och utan

överfart (C5)

Tätort, förflyttning

längs gata (C6)

Plan/torg etc. (C7)

Gång-/cykelväg (C8)

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0%
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Bilaga 2

Sid. 4 (4)

  
 
 

E
an

©m
£

5
8
2

2
u
3
0

4
©
5
2

fos
:5
P

O
&

2
©
-

n
g
a
e

8
3

5
2

S
%
2

g
0

Q
.

 
 

 

Utanför tätort,

förflyttning längs väg

(C2)

 
 

©
5

E
©
z

2
E
Q

d
u
.
-
C
d

e
o
.
m

g
m
e

9
S

2
9

.
P

:
O

G
"0
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Bilaga 3

Sid. 1 (2)

Jämförelse mellan cyklister i åldersgruppen 65-84

år och cyklister i åldersgruppen 65 år då det gäller

antalet passager över väg/gata med biltrafik

I figur 1 görs en jämförelse mellan åldersgruppen 65-84 år och samtliga ålders-

grupper då det gäller antal passager över väg/gata med biltrafik. Jämförelsen görs,

dels med hänsyn till typ av trafikmiljö där passagen företagits, dels med hänsyn

till typ av passageplats - i det här fallet planskild plats, signalreglerad plats eller

annan plats.

En orsak till det relativt sett låga antalet passager per sträcklängd för gruppen

65-84 år skulle kunna vara att gruppen underskattat det verkliga antalet beroende

exempelvis på glömska eller på en annorlunda bedömning.

Resultatet i figurerna visar att det inte är generellt så att antalet passager som

gruppen äldre gör är mindre än antalet passager som den andra, yngre ålders-

gruppen gör. I många av miljöerna råder god överensstämmelse.

Det förefaller också rimligt att tro att en eventuell underskattning enbart skulle

vara marginell om ens någon, då det gäller antalet planskilda eller signalreglerade

passager. Man kan emellertid konstatera att även antalet passager i signalreglerad

eller planskild plats var mindre för åldersgruppen 65-84 år än för den yngre

åldersgruppen.

Man kan vidare konstatera att det råder överensstämmelse mellan signal-

reglerad passage och planskild passage å ena sidan och övrig passage å andra

sidan då det gäller skillnaden mellan antalet passager för gruppen 65-84 år och

den yngre åldersgruppen. Denna överensstämmelse pekar på att det finns en fak-

tisk betingad skillnad och inte en i första hand metodbetingad skillnad i antal pas-

sager mellan de två åldersgrupperna.
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Bilaga 3

Sid. 2 (2)

Signalreglering

Passager per kilometer
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Figur 1 Antal cykelpassager per kilometer över väg/gata med biltrafik.

Jämförelse mellan åldersgruppen 65-84 år och samtliga åldersgrupper. Indelning

på typ av passageplats och på typ av trafikmiljö. Fördelning av cykeltrans-

portarbetet i procentpå miljöklass. Källa: TSU92-.
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