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AVKÖRNINGSOLYCKOR OCH VÄGENS SIDOUTRYMME.

Etapp 2. Olycksrisk samt samband mellan skadeföljd och
utformning av vägens sidoutrymme

av Roland Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att finna

ändamålsenliga åtgärder beträffande vägen, trafiken

(d v 3 trafikregleringarna) och vägens sidoutrymme för

att minska antalet avkörningsolyckor och även mildra

de skador, som dessa olyckor förorsakar. Olika slag

av åtgärder kan övervägas för att åstadkomma detta.

Antalet avkörningsolyckor kan minskas t ex genom för-

bättrad tvärsektion och linjeföring, lägre hastighets-

gräns och genom att införa fast vägbelysning. De ska-

dor som kan uppstå till följd av dessa olyckor kan

mildras genom lämplig utformning av vägens sidoutrymme

med avseende på bredd, förekomst av fasta krockobjekt,

jämnhet och lutning t ex genom behandling av de fasta

krockobjekten för att ge dem en mjuk ytstruktur, upp-

sättande av vägräcken samt påbud om hastighetsbegräns-

ning etc.
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AVKÖRNINGSOLYCKOR OCH VÄGENS SIDOUTRYMME.

Etapp 2. Olycksrisk samt samband mellan skadeföljd och
utformning av vägens sidoutrymme

av Roland Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

The primary object, of this project, is to find appro-

priate measures relating to the road, the traffic (e.g.

traffic regulations) and the side clearance of the road,

in order to reduce the number of run-off-road accidents

and also to lessen the injury caused by these accidents.

Different types of measures may be considered in order

to achieve this. The number of run-off-road accidents

can be reduced by e.g. improved road across section,

alignment, lower speed limit or by the introduction of

stationary road lighting. The consequential injury due

to these accidents can be lessened by suitable design

of the road side section with regard to width, presence

of solid objects, evenness, gradient, treatment of so-

lid objects so as to give them a soft surface texture,

erection of road barriers, imposition of a lower speed

limit etc.
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AVKÖRNINGSOLYCKOR OCH VÄGENS SIDOUTRYMME

Etapp 2. Olycksrisk samt samband mellan skadeföljd och
utformning av vägens sidoutrymme

av Roland Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomför en un-

dersökning om avkörningsolyckor, d V 5 olyckor i vilka

fordon med eller utan konflikt med annat trafikelement

kör av vägen. Undersökningen har finansierats med me-

del, som ställs till förfogande via Transportforsknings-

delegationen. Förslag att utföra projektet har fram-

förts av Nordiska Vägtekniska Förbundet, vars utskott

21 har fungerat som referensgrupp. Projektet genomförs

i tre etapper (se figur 51), varav den första, en litte-

ratur- och pilotstudie (l, 2) givit kunskap för plane-

ring och genomförande av föreliggande etapp 2.
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Figur 81. Projektets indelning i etapper.
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skadeföljden vid olika typer av krockobjekt

att kollisioner med krockobjekt såsom träd,

, stenar och bergskärningar avsevärt ökar

följden vid avkörningsolyckor. Andelen svårt

h dödade fordonsförare vid kollision med des-

krockobjekt är ca 30 %, medan motsvarande

kollisioner med övriga typer av krockobjekt
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OLYCKSKVOT (ANTAL AVKÖRNINGSOLYCKOR PER MILJON AXELPARKILOMETER)

3 l

Figur 52.
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KURVRADlE (m)

Samband mellan vägens kurvradie och olycks-
kvoten för avkörningsolyckor vid olika has-
tighetsgränser på det i pilotstudien (2)
studerade vägnätet.

OLYCKSKVOT(ANTAL AVKÖRNINGSOLYCKOR PER MILJON AXELPARKlLOMETER)

0,50 --

0,25 "

Figur S3.
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STIGNING ( %o)

Samband mellan vägens stigning och olycks-
kvoten för avkörningsolyckor på det i pilot-
studien (2) studerade Vägnätet.
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AVKÖRNINGSOLYCKOR OCH VÄGENS SIDOUTRYMME.

Etapp 2. Olycksrisk samt samband mellan skadeföljd och
utformning av vägens sidoutrymme

av Roland Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

SUMMARY

With funds supplied by the Transport Research Delega-

tion, the National Road and Traffic Research Institute

carries out an investigation into run-off-road acci-

dents, i.e. accidents in which vehicles, with or with-

out conflicts with other traffic elements, drive off

the road. The project was initiated at the pr0posal

of Committee 21 of the Nordic Association of Road

Engineers which has acted as a reference group after

commencement of the investigation. The project is

carried out in three successive stages (see figure Sl),

the first of which, a survey of literature combined

with a pilot study (l, 2) has provided the knowledge

on which to base the planning of the present stage 2.
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off-road accidents, depend on the design of the
road side section.
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Figure 81. The various stages of the project.
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The aim of the project is to find suitable measures

with regard to roads, traffic (e.g. traffic control)

and side sections which will serve to reduce the num-

ber of ran-off-road accidents and to alleviate the con-

sequences of their occurrence.

Ran-off-road accidents constitute some two-fifths of'

the road accidents reported to the police and account

for about one-third of fatal accidents and one-half of

accidents with personal injuries outside densely built-

up areas. Since ran-off-road accidents thus account

for a considerable proportion of the total cost of

road accidents to society, it is of the utmost impor-

tance for methods to be devised of limiting their num-

ber and their harmful consequences.

The first stage showed how the risk of ran-off-road

accidents depends on the alignment, speed limits,

width of the road and on the road and light conditions

at the time of the accident. Stage two has therefore

been mainly concentrated on studying the effect of

different factors in the side space of the road upon

the damage and injuries resulting from ran-off-road

accidents. Two different approaches have been adopted

in this connection. Firstly, using experience derived

from stage one, a new field study has been made of 829

ran-off-road accidents which occured in C, D and E

Counties between 1971 and 1974. This material pro-

vides the basis of an analysis of the relationship

between different geometrical magnitudes in the side

section of the road and the damage and injuries resul-

ting from ran-off-road accidents. Secondly relations

between type of collision object and drivers'injuries

have been studied with reference to accidents where

vehicles have left the road without first colliding

with other traffic elements. The material for this

part of the study is taken from the road accident data
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register of the National Road Administration and refers

to accidents occurring on the national road network

between 1972 and l974 - a total of 21 821.

The risk of ran-off-road accidents is greatly dependent

on the alignment, width and speed limit of the road

according to the same pattern as applies to the entire

accident population (3). During the present stage of

the study, regressional relationships have beenadjus-

ted to the pilot study material so as to arrive at a

better description of the relationships. Figure 82

shows that the accident rate in the pilot study mate-

rial rises steeply with radii of curvature less than

600 metres on road with a 90 km per hour speed limit.

Even with a 400 metres radius of curvature, the accident

rate is about three times greater than for a straight

section. With a speed limit of 70 km per hour the

accident rate does not rise until the radius of curva-

ture comes below 400 metres, while on roads with a

50 km per hour speed limit the accident rate did not

rise at all on bends with a small radius of curvature.

The field study material also showed that the risk of

ran-off-road accidents rises in linear proportion to

the gradient of the road; see figure 53. This increase,

however, is less than on sharp bends. The risk of a

vehicle leaving the road, moreover, is far greater on

narrow roads than on wide ones.

The geometrical design of the side space, which was

carefully surveyed during the field study, forms the

basis of studies concerning the relations between

different geometrical magnitudes in the side space

(see figure S4) and the damage and injuries resulting

from ran-off-road accidents. With injuries in this rem

port means driver injuries - partly because the avail-

able statistics, with exeption for drivers, as a rule

only record persons injuried in the accident, * partly
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too get comparability between separate accidents in the

statistical analysis. The results show that slope

length and slope gradient have a very important in-

fluence on the severity of ran-off-road accidents.

Figure 85 shows the relations between slope length and

drivers'injuries at various slope gradients in the

field study material. The bottom angle of the ditch

played a very small part in determining the consequen-

ces (drivers'injuries) of the ran-off-road accidents in

the material analysed. This is because vehicles usual-

ly leave the road at a slight angle, with the result

that they drive alongthe ditch instead of colliding

with the lepe of it or with the soil cutting.

Analysis of the damage and injuries caused by collision

objects of different kinds has shown that collisions

with such objects as trees, culverts, stonesand rock

cuttings greatly increase the driver injuries resul-

ting from ran-off-road accidents. The proportion of

drivers who are seriously or fatally injured colliding

with objects of these kinds is about 30 per cent, while

the corresponding proportion in collisions with objects

of other kinds is about 10 per cent.
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ACCIDENT RATE (NO. RAN- OFF-ROAD ACCIDENTS PER MILLION AXLE PAIR KM)

  

4

3 ' 90 km/h

2 -

70km/h

1

SOkm/h \

 

 

500 1000
RADIUS OF CURVATURE (m)

Figure 82. Relations between radius of curvature of

road and the ran-off-road accident rate at
different speed limits.
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Figure 53. Relations between road gradient and ran-
off-road accident rate.
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Figure S4. Definition of embankment height, bottom

 

angle of ditch and height of soil cutting.
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Figure 85. Relations between slope length and drivers'
injuries at different slope gradients.
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BAKGRUND

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomför en un-

dersökning om avkörningsolyckor, d V 5 olyckor i vilka

fordon med eller utan konflikt med annat trafikelement

kör av vägen. Undersökningen har finansierats med me-

del, som ställs till förfogande via Transportforsknings-

delegationen. Förslag att utföra projektet har fram-

förts av Nordiska Vägtekniska Förbundet, vars utskott

21 har fungerat som referensgrupp. Projektet genomförs

i tre etapper (se figur 81), varav den första, en litte-

ratur- och pilotstudie (l, 2) givit kunskap för plane-

ring och genomförande av föreliggande etapp 2.

Avkörningsolyckor skiljer sig från andra olyckstyper i

det att skadeföljden till stor del beror av sidoutrym-

mets utformning. De utgör ca 2/5 av de polisrapporte-

rade trafikolyckorna och svarar för ca 1/3 av döds- och

1/2 av personskadeolyckorna utanför tätbebyggt område.

Då avkörningsolyckorna således svarar för en betydande

andel av samhällets totala trafikolycksfallskostnader

är det av största vikt att finna metoder för begräns-

ning av dessa olyckors antal och skadeföljd.

 

Ekonomisk värdering av olika
olycksreducerande och skadelind-

Utredning av:
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Analys och systematisering av olika tänkbara åtgärder

  

 

 

Figur 1. Projektets indelning i etapper.
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MÅLSÄTTNING

Projektets huvudmålsättning är att finna lämpliga åt-

gärder med avseende på vägen, trafiken och sidoutrym-

met, dels för att reducera antalet avkörningsolyckor

och dels för att mildra dessa olyckors skadeföljd.

l. Antalet avkörningsolyckor kan nedbringas genom

exempelvis bättre tvärsektion, linjeföring, optisk

ledning, ökad friktion, lägre hastighetsgränser

eller genom att ordna stationär vägbelysning.

2. Skadeföljden vid avkörningsolyckor kan mildras

genom lämplig utformning av vägens sidoutrymme

med avseende på geometri, jämnhet, förekomst av

fasta föremål, vägräcken m m.

Projektet genomföres i tre etapper (se figur 1), varav

de två första avser att samla in ett beräkningsunderlag

för en åtgärdsinriktad sambandsanalys i etapp 3. Re-

sultaten i den första etappen visade bl a, att risken

för avkörningsolyckor i olika väg- och trafikmiljöer

beror av vägens linjeföring, hastighetsgräns, bredd

samt väglag och ljusförhållanden vid olyckstillfället.

Variationen i risk mellan olika väg- och trafikmiljöer

följer i stort sett samma mönster, som råder i hela

olyckspopulationen (3). Etapp 2 har därför avgränsats

till att studera, hur olika faktorer i vägens sidout-

rymme påverkar skadeföljden vid avkörningsolyckor.
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MATERIAL OCH METODER

Datakällor

 

Med erfarenheter från pilotstudien har en ny fältstu-

die genomförts. Denna omfattar 829 avkörningsolyckor

som inträffat i C-, D- och E-län 1971-74, på europa-

vägarna 3 och 4, riksvägarna 32, 35, 36, 50, 51, 55,

57, 58,

223, 290 och 292.

fattande inmätning av sidoutrymmet utförts.

72 och 76 samt de genomgående länsvägarna 220,

För dessa olyckor har en mycket om-

Uppgifter

om skadeföljd, olycksförlopp, väder, sikt, väglag m m

är hämtade från polisens statistikuppgifter och för-

undersökningsprotokoll. Materialet från fältstudien

ligger till grund för en detaljerad analys av samban-

det mellan olika geometriska storheter i sidoutrymmet

och skadeföljden vid avkörningsolyckor.

Vidare har Vägverkets olycksdataregister använts för

att studera skadeföljden vid kollisioner med olika

objekt i vägens sidoutrymme. Materialet i denna del

av studien omfattar samtliga fordon i polisrapporte-

rade trafikolyckor på det statliga vägnätet under

perioden 1972-74 (totalt 21 985 fordon), som kört av

vägen utan att kollidera med något annat trafikelement.

Risken att råka ut för eller att skadas i en avkör-

ningsolycka varierar mellan olika väg-, trafik- och

sidoutrymmesmiljöer. Genom lämpliga grupperingar och

beskrivningar av olycksmaterialet framgår dessa skill-

nader. Materialet är därför vid sammanställningen

kodat med möjligheter till en mycket detaljerad sub-

gruppering. Kodningen av skadeföljd och vägens sido-

utrymme redovisas i de två följande avsnitten. För en

detaljerad beskrivning av övriga variabler hänvisas

till avsnittet material och metoder i tidigare utförd

pilotstudie (2).
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Skadeföljd

Skadeföljden vid trafikolyckor indelas 1 person- och

egendomsskador. Då uppgifter om egendomsskadornas om-

fattning är mycket ofullständiga i polisens utrednings-

handlingar, kommer denna rapport endast att behandla

personskador. Personskadeföljden indelas i dödligt,

svårt, lindrigt och ej skadad. Med dödligt skadad

menas att personen ifråga avlidit inom 30 dagar efter

det olyckan inträffar, medan en svårt skadad person

antingen har vårdats på sjukhus eller ådragit sig ska-

dor såsom frakturer eller svåra krosskador även om in-

tagning på sjukhus ej har skett.

Med personskador avses i det följande förarskador

0 dels därför att polisens statistikuppgifter, med

undantag av uppgifter om föraren, i regel endast

lämnar uppgifter om personer som skadats i samband

med olyckan,

0 dels för att åstadkomma jämförbarhet mellan enskil-

da olyckor i den statistiska analysen.

Endast en liten del av de inträffade trafikolyckorna

kommer till polisens kännedom. Olycksrapporteringen

är således behäftad med ett stort bortfall. Störst

är bortfallet vid egendomsskadeolyckor. Beträffande

avkörningsolyckor varierar rapporteringsgraden bl a

mellan olika typer av sidoutrymmen. Vidare förekommer

en omfattande felklassificering av skadeföljden vid

trafikolyckor (4,5). Detta leder till svårigheter

vid jämförelse av avkörningsolyckors skadeföljd i si-

doutrymmen med olika utformning eller vid kollisioner

med olika typer av krockobjekt.
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3.3 Vägens sidoutrymme

Zon1 Zon2
Vägen

 

xp1

Zon 3

 

\
\
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Figur 2.

Skadeföljden vid avkörningsolyckor

av olika egenskaper i sidoutrymmet

utformning (lutning på slänter och

heter och förekomst av olika typer

Sidoutrymmet har därför kodats med

variabler,

av olycksplatsen.

i tre på varandra följande zoner.

Zon 2

 

Exempel på tvärsnitt av vägens sidoutrymme.

beror till stor del

såsom geometrisk

skärningar), ojämn-

av krockobjekt.

en kombination av

som tillsammans skall ge en detaljerad bild

Vid kodningen indelas sidoutrymmet

Zonerna 1 och 2 be-

skriver strukturen av det vid vägbyggandet bearbetade
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området och zon 3 det ur vägbyggnadssynpunkt obearbe-

tade området. Figur 2 visar några exempel på hur

tvärsnitt av sidoutrymmet kan se ut. Zonernas geomet-

riska utformning är noggrant uppmätt och möjliggör

beräkning av andra mått exempelvis bankhöjd, dikens

bottenvinklar m m. Förutom bestämning av den geomet-

riska utformningen har samtliga påkörda objekt plats-

och typbestämts.
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AVKÖRNINGSOLYCKORNAS OMFATTNING OCH FÖRDELNING PÅ

OLYCKSTYP RESPEKTIVE SKADEFÖLJD

Avkörningsolyckor är en distinkt grupp av olyckor; där

skadeföljden orsakas av kollision eller vältning i vä-

gens sidoutrymme, där 65% av olyckor på sträckor är

singelolyckor, vars svårighetsgrad (mätt i antal ska-

dade och dödade förare per polisrapporterad olycka)

endast överträffas av cykel och fotgängareolyckor (se

tabellerna 1 och 2). Enligt en grov uppskattning från

statistiska centralbyråns statistik utgör avkörnings-

olyckorna ca 1/3 av dödsolyckorna och ca 1/2 av person-

skadeolyckorna på landsbygdsvägnätet (6).

Under perioden 1972-74 inträffade ca 48 000 polisrap-

porterade sträckolyckor på det statliga vägnätet (se

tabell 2). Av dessa utgjorde ca 25 000 eller 53% av-

körningsolyckor, d v 5 olyckor där ett eller flera for-

don kört av vägen (se tabell 1). De bestod till 65%

av singelolyckor, till 12% av djurolyckor, till 7,5%

av omkörningsolyckor samt till 5% av mötesolyckor.

Övriga olyckstyper svarade tillsammans för 10,5% av

avkörningsolyckorna.
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Tabell 1. Polisrapporterade avkörningsolyckor på

sträckor på det statliga vägnätet under pe-

rioden 1972-74, fördelade på olyckstyp och

skadeföljd.

ANDEL FÖRARSKADOR

Ej Lindrigt Svårt Dödligt Antal Ande1(%)
OlYCkStYP skadad skadad skadad skadad olycko olyckor

2 . 3460 21.2 1980 12.1 344 2.1 16309 6

vsv 399 ._ 10 (2.4 6 . l . 292

U hinnande 523 . 23 (4.1 11 . 355

örni 2738 . 196 (6.5 83 . . 1900

te 2050 . 103 (4.7 32 . . 1238

)

)

)

)

orsande
kurser 199 . (4. . 126

el 291 . <7. ' . 212

otgängare 228 . (1. . 169

ur 2843 . . . . 3007

riga 1563 . . .. . 1459

umma 21359 . . . . 25067

 

Tabell 2. Polisrapporterade olyckor på sträckor på

det statliga vägnätet under perioden 1972-

74, fördelade på olyckstyp och skadeföljd.

ANTAL FÖRARSKADOR

Ej Lindrigt Svårt Dödligt Antal Ande1(%)
Olyckstyp skadad skadad skadad skadad olycko olyckor

Si el 10561 . 3471 21. . 348 . 16363 34.

Avsvän 5451 . 499 . . 33 . 2829 5.

U hinnande 5132 . 385 . . 22 . 2345 4.

Omkörnin 6434 . 540 . . 70 . 3072 6.

Möte 9884 . 1488 . . 278 . 6167

Korsande

kurser 2764 . 242 . . 11 . 1515

kel 2387 . 772 . . . 1936

Fot 1607 . 455 . . . 1286

D ur 9184 . 433 . .. . 9385

Övri a 4547 . 588 . . . 3135

Summa 58251 8873 48033
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OLYCKSRISK I OLIKA VÄG- OCH TRAFIKMILJÖER

I den första etappen i projektet avkörningsolyckor och

vägens sidoutrymme visades att olyckskvoten för avkör-

ningsolyckor (antal avkörningsolyckor/miljon axelparkm)

beror av vägens linjeföring,hastighetsgräns, bredd m m.

Det är emellertid svårt att beräkna den renodlade effek-

ten av olika väg- och trafikparametrar på olycksrisken

då starka korrelationer råder mellan dessa. Så exempel-

vis är vägar med dålig trafiksäkerhetsstandard ofta

både smala och kurviga vilket i sin tur medför en stor

andel sträckor med skymd sikt. Vad man således obser-

verar när man jämför olycksrisken mellan olika vägsys-

tem är den simultana effekten av skillnaden i olika

vägê och trafikparametrar.

I föreliggande etapp ges en redogörelse för samband

mellan olyckskvot och olika väg- och trafikparametrar.

Där så varit möjligt har regressionsmodeller avpassats

till fältstudiematerialet för att därigenom få en bät-

tre beskrivning av detta.

Horisontell linjeföring

 

Figur 3 redovisar sambanden mellan kurvradie och olycks-

kvoten för avkörningsolyckor (d v 5 antal avkörnings-

olyckor per miljon axelparkm) vid olika hastighetsgrän-

ser på det i pilotstudien (2) studerade vägnätet. Föl-

jande regressionsmodeller har anpassats till pilotstu-

diematerialet där y betecknar olyckskvoten för avkör-

ningsolyckor och X betecknar kurvradien:

0,30

y90 = O,l9l8 + 237,158 e _X (R2 = 0,98)

_X0,35 2
y70 = 0,3753 + 418,224 e (R - 0,98)

y50 = 0,2625
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De höga förklaringsvärdena (R2-värdena) vid hastighets-

gränserna 90 respektive 70 km/h visar att en mycket god

anpassning uppnåtts. Sambanden bygger på 381 respekti-

ve 54 olyckor. Olyckskvoten vid dessa båda hastighets-

gränser är signifikant beroende av kurvradiens längd

(p < 0,002). Vid hastighetsgränsen 50 km/h är olycks-

materialet mycket litet, endast 18 olyckor. Inget ty-

der emellertid på att olyckskvoten vid denna hastig-

hetsgräns skulle vara beroende av kurvradiens längd.

Sambanden (regressionslinjerna) vid hastighetsgränser-

na 70 och 90 km/h går assymtotiskt mot linjerna y90

0,l9l8 och y70 = 0,3753 när radien går mot oändlighe-

ten. Detta innebär att olyckskvoten på raksträcka

ligger högre på 70-vägar än på 90-vägar vilket bl a

förklaras av att 70-vägar ofta har sämre trafiksäker-

hetsstandard än 90-vägar. En uppdelning av olyckor på

vägar hastighetsbegränsade till 90 km/h visade att

olyckskvoten ökar när kurvradien minskar oavsett vägens

bredd (2).

OLYCKSKVOT (ANTAL AVKÖRNINGSOLYCKOR PER MILJON AXELPARKlLOMETER)

i

  

 

 

 

3 4

90km/

2

70km/h

1

50anh i-"__'_*--

500 1000

KURVRADIE (m)

(Figur 3. Samband mellan vägens kurvradie och olycks-

kvoten för avkörningsolyckor vid olika has-

tighetsgränser på det i pilotstudien (2)

studerade vägnätet.
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Olyckskvoten i pilotstudiematerialet beror både av

kurvradie och hastighetsgräns. På vägar med hastig-

hetsgränsen 90 km/h ökar olyckskvoten kraftigt när

kurvradien minskar under 600 m. Vid kurvradien 400 m

är den ca 3 gånger högre än på raksträcka. Motsvaran-

de ökning av olyckskvoten på vägar med hastighetsgrän-

sen 70 km/h äger rum först vid kurvradier mindre än

400 m.

Andelen olyckor i kurvor varierar betydligt mellan

olika utredningar, vilket till största delen torde be-

ro på skillnader i de jämförda vägnätens fördelning på

kurvradie, vägbredd och hastighetsgräns. I en utred-

ning genomförd av Baker (7), avseende olyckor på motor-

väg, inträffade 17% av olyckorna i kurva (se tabell 3).

Enligt Hvoslef (8), i en undersökning utförd på vägar

med betydligt sämre standard, inträffade inte mindre

än 61% av olyckorna i kurva. Motsvarande andel på det

svenska linjeföringsmätta huvudvägnätet är 34,2% på

vägar hastighetsbegränsade till 90 km/h (9).

Tabell 3. Andel avkörningar i kurva (%).

 

ANTAL DÄRAV I
KALLA OLYCKOR KURVA (%)

   

  

  

Baker (7) 729 17

Perchanok 196 41
(10)

Hvoslef 762 61

(8) 

Vidare framgår av tabell 4 att andelen avkörningar i

kurvors ytterkant är betydligt större än i kurvors

innerkant. Denna effekt är mera markant på vägar med
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låg standard. Då risken således är mycket stor för

avkörningsolyckor i tvära kurvors ytterkant är det

viktigt att vidta skadelindrande åtgärder i dessa si-

doutrymmen.

Andel avkörningar i kurvors ytterkant av

samtliga avkörningar i kurva (%).

 

 

  

u ANTAL I YTTER"

KALLA OLYCKOR KURVA (%)

Baker (7) 729 60

Perchanok 196 84

(10)

Hvoslef 762 79

(8) 

  

 

 

Vertikal linjeföring

 

Sambandet mellan vägens stigning och olyckskvoten vid

avkörningsolyckor redovisas i figur 4. Olyckskvoten

ökar linjärtmed stigningen (p < 0,03). Denna ökning

är emellertid obetydlig jämfört med den ökning som

uppnås genom minskad kurvradie (jfr figur 3).
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OLYCKSKVOT(ANTAL AVKÖRNINGSOLYCKOR PER MILJON AXELPARKILOMETER)

 

 

 

U
050 -

0,25 --

10 20 30 1.0 50

STIGNING ( %0)

Figur 4. Samband mellan Vägens stigning och olycks-

kvoten för avkörningsolyckor på det i pilot-

studien (2) studerade Vägnätet.

5.3 Vägens tvärsektion

 

I pilotstudien Visades att olyckskvoten för avkörnings-

olyckor ökade kraftigt med minskad Vägbredd. Då vägens

kurvighet och bredd ofta samvarierar är det lämpligt

att studera hur risken för avkörningsolyckor beror av

Vägens bredd inom olika kurvradieklasser.
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Tabell 5. Risken för avkörningsolycka på raksträcka

vid olika vägbredder.

  

  

VÄGBREDD âäçâåOR OLYCKSKVOT

4,0 - 6,5 m 64 0,423

7,0 - 9,5 m 110 0,258

10,0 - 13,0 m 64 0,193

 

 

   

I tabell 5 jämföres olyckskvoten för avkörningsolyckor

på raksträcka vid olika vägbredder. Storleken på

olyckskvoterna överensstämmer med de som redovisats av

Nilsson (11) i en undersökning utförd på tvåfältsvägar

i mellersta och södra Sverige (se tabell 6). Vidare vi-

sar Nilsson att det finns ett starkt samband mellan vä-

gens bredd och siktlängd mått som antalet minimisikt-

punkter/km.

Tabell 6. Olyckskvot för singelolyckor och medelantal

minimisiktpunkter < 300 m/km vid olika kör-

  

banebredder.

ANTAL OLYCKS- MINIMISIKT-
KORBANEBREDD OLYCKOR KVOT PUNKTER/KM

6'0 ' 6'5 m 609 0,35 2,23
utan vägren

 

 

 

7,0 m 449 0,24 1,83
utan vägren

7,0 m + smal väg- 240 0,20 1,59
ren (1,0 - 1,5 m)

7,0 m + bred väg- 418 0,15 0,99
ren (i 2,0 m)

 

    

 

Källa Nilsson (11).
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SKADEFÖLJD VID AVKÖRNINGSOLYCKOR

Skadeföljden vid avkörningsolyckor uppkommer dels ge-

nom kollisioner med olika objekt i sidoutrymmet exem-

pelvis träd, stolpar och skärningar, dels genom att

fordonet välter på grund av Sidoutrymmets utformning.

Ett perfekt sidoutrymme är således utformat så att av-

körning kan ske med minsta möjliga risk att fordonet

välter eller kolliderar med något objekt. Sådana si-

doutrymmen är emellertid mycket svåra och dyrbara att

åstadkomma speciellt då terrängen där vägarna går fram

ofta är starkt kupperad. I det befintliga vägnätet

får man i stället inrikta sig på att finna olika punkt-

åtgärder med stor olycks- och skadereducerande effekt.

Vid nyproduktion eller total ombyggnad av väg är det

däremot lättare att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå.

Förutom av olika faktorer i sidoutrymmet beror skade-

följden vid avkörningsolyckor av fordonets hastighet

och riktning vid avkörningstillfället.

Sidoutrymmets geometriska utformning

 

Sidoutrymmets geometriska utformning är noggrant upp-

mätt vid fältstudien och bildar ett bra underlag för
beräkning av olika faktorer som kan tänkas påverka ska-

deföljden vid avkörningsolyckor. Sådana faktorer är

dikets bottenvinkel, vägbankens och jordskärningens

höjd (se figur 5). Vid analys av samband mellan sido-

utrymmets geometriska utformning och skadeföljd medta-

ges endast de avkörningsolyckor där fordonet ej kolli-

derat med något krockobjekt, 560 olyckor. Jordskär-

ningar betraktas ej som krockobjekt i denna del av ana-

lysen eftersom dessa utgör en del av sidoutrymmesgeo-

metrin.
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VÄG

SLÄNTLUTN ING

4,7..
VÄGBANKENS 4,

HOJD (7..
»p
0
O DIKETS BOTTENVINKEL

JORDSKÄRNINGENS
HOJD

Figur 5. Definition av vägbankens höjd, dikets botten-

vinkel och jordskärningens höjd.

Yägäêaksaê_lê93§_99h_l222299

Vägbankens utformning, d V s lutning och släntlängd,

bestäms dels av höjdskillnader och tillgängligt ut-

rymme i terrängen, dels av kravet på tillräcklig drä-

nering och bärighet. Höga vägbankar har sedan länge

ansetts farliga i samband med avkörningsolyckor, spe-

ciellt vid branta släntlutningar. Figur 6 och tabell

7 redovisar sambandet mellan vägbankens längd och ska-

deföljden vid avkörningsolyckor för olika släntlut-

ningar. Regressionen på släntlängden av antal skadade

och dödade fordonsförare per olycka tyder, enligt ana-

lysen i tabell 8, inte på någon avvikelse från linea-

ritet inom de tre lutningsklasserna. Tabellen visar

att för lutningar brantare än 200 råder ett starkt

samband mellan släntlängd och skadeföljd vid avkör-

ningsolyckor.
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ANTAL SKADADE
FORARE/OLYCKA

-<% 5 i -0 " 31-40 (t1,6-14,2)

50

40 21-30°(1=2,6-1=1.7)

30 ,L 0-20° (1:00-1: 2,7)

20 4* ;t

10

0
*i

  

SLÄNTLÄNGD(m)

Figur 6. Samband mellan släntlängd och förarskador

vid olika släntlutningar.

Skillnader i andel avkörningsolyckor som rapporteras

till polisen i sidoutrymmen med olika släntlutningar

medför att regressionslinjerna för skadeföljden på

släntlängden i figur 6 får felaktiga inbördes lägen.

Dessa skillnader i bortfallsandelen beror på svårig-

heten att få bort det avkörda fordonet från olycks-

platsen efter olyckan. I sidoutrymmen med liten slänt-

lutning är det ofta lätt att med egen maskin köra upp

fordonet på vägen innan olyckan kommer till polisens

kännedom medan fordon som kör av vägen i sidoutrymmen

med branta slänter ofta måste bogseras från platsen och

därigenom har större sannolikhet att bli polisrapporte-

rade. Regressionslinjerna i lutningsklasserna 0-200

och 21-300 ligger således högre än linjen för lutnings-

klassen 31-40O därför att bortfallet är större vid små

släntlutningar. För att uppnå en acceptabel jämförbar-

het av skadeföljden i olika sidoutrymmesmiljöer måste

man känna bortfallets storlek i respektive sidoutrym-

mesmiljö. Då denna information saknas har följande

approximativa metod tillgripits. Under antagandet att

området utanför slänterna i genomsnitt har samma skade-
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Tabell 7. Samband mellan släntlängd och skadeföljd

vid avkörningsolyckor.

 

   

 

     

 

 

 

 

 

   

 

   

   

Släntlutning i 200 (X2 = 0,32 p = 0,85)

FÖRARSKADOR.. .. . TOTALSLANTLANGD Om EJ SKADAD SKADAD

0,0 - 2,0 51 (71,8) 20 (28,2) 71 (100,0)

2,1 - 4,0 68 (73,1) 25 (26,9) 93 (100,0)

4,1 - 54 (69,2) 24 (30,8) 78 (100,0)

TOTAL 173 (71,5) 69 (28,5) 242 (100,0)

Släntlutning 21-30O (X2 = 6,46 p = 0,039)

H Mu FORARSKADOR TOTAL
SLANTLANGD EJ SKADAD SKADAD

0,0 - 2,0 68 (76,4) 21 (23,6) 89 (100,0)

2,1 - 4,0 72 (72,0) 28 (28,0) 100 (100,0)

4,1 - 44 (58,7) 31 (41,3) 75 (100,0)

TOTAL 184 80 264

Släntlutning 31-40O (x2 = 3,34 p = 0,188)

FÖRARSKADOR" " TOTAL
SLANTLANGD EJ SKADAD SKADAD

0,0 - 2,0 13 (81,3) 3 (18,7) 16 (100,0)

2,1 - 4,0 21 (67,7) 10 (32,2) 31 (100,0)

4,1 - 3 (42,9) 4 (57,1) 7 (100,0)

TOTAL 37 (68,5) 17 (31,5) 54 (100,0)
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Eabell_§, Analys av sambandet mellan släntlängd och

    

skadeföljd.

SLÄNT- TREND-j AVVIKELS'E FRÅN TOTAL

LUTNING KOMPONENT LINEAR TREND (2 FRIHETS-

(GRADER) . (1 FRIHETSGRAD). (l FRIHETSGRAD) GRADER)

O0 - 20 0,18 0,14 0,32

21 - 300 6,29 (p-< 0,02) 0,18 6,47 (p<:0,04)

31 - 40° 3,33 (p < 0,10 0,02 3,35 (p<:0,25)

 

    

 

framkallande effekt oberoende av släntlutning, skall

regressionslinjerna för olika släntlutningar skära

varandra om släntlängden är noll. Vidare förutsättes

att bortfallsandelen inom lutningsklasser är oberoende

av släntens längd. De resulterande regressionslinjer-

na är redovisade i figur 7.

ANDEL SKADADE
FORARE/OLYCKAW;

BFÅ§1A,-%12m) 60 ( s

50 L

40 1

21-30°(1=2,6-1=1,7)
30*

20 v

0-20°rnoo-m27)

 

10

 

0

0 1 7 3 1. 5 6 7

SLÄNTLÄNGDün)

Figur 7. Samband mellan släntlängd och förarskador

vid olika släntlutningar justerade för skill-

nader i bortfallets storlek.
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6 1-2 Qiå§§§_EQEE§EYl§Eêl

I tabell 9 redovisas samband mellan släntlängd och ska-

deföljd vid olika släntlutningar och bottenvinklar.

Tabellen visar att bottenvinkeln saknat betydelse för

skadeföljden i det analyserade materialet. Detta be-

ror förmodligen på att avkörninqsvinklarna i regel är

små så att fordonen kör längs diket i stället för att

kollidera med dikesslänt eller jordskärning (se av-

snitt om avkörningsvinklar).
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Tabell 9. Samband mellan släntlängd och skadeföljd

vid olika släntlutningar och bottenvinklar.

SLÄNTLUTNINGEN : 20O

SLÄNTLÄNGD DIKETS BOTTEN- DIKETS BOTTEg-
(M) VINKEL > 144 VINKEL : 144

ANTAL ANDEL ANTAL ANDEL
OLYCKOR SKADADE OLYCKOR SKADADE

FÖRARE FÖRARE

0,0 - 2,0 48 22,9 23 39,1

2,1 - 4,0 43 37,2 50 18,0

4,1 - 54 27,8 24 37,5

TOTAL 145 29,0 97 27,8

SLÄNTLUTNINGEN > 200

SLÄNTLÄNGD DIKETS BOTTEN- DIKETS BOTTEN-
(M) VINKEL > 144 VINKEL : 144

ANTAL ANDEL ANTAL ANDEL
OLYCKOR SKADADE OLYCKOR SKADADE

FÖRARE FÖRARE

0,0 - 2,0 39 20,5 66 24,2

2,1 - 4,0 59 27,1 72 30,6

4,1 - 34 38,2 48 45,8

TOTAL 132 28,0 186 32,3
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Krockobjekt

 

I tabelllâ har fordon som kört av vägen, där det avkö-

rande fordonet ej kolliderat med något annat trafik-

element, fördelats på förarskadornas svårighetsgrad

och typ av påkört krockobjekt. Skadeföljden vid av-

körningsolyckor är resultatet av en eller flera skade-

framkallande händelser, exempelvis kollisioner med

stolpar, skärningar m m. Om flera olika krockobjekt

påkörts har det registrerats som ansetts givit den

vudsakliga skadeföljden. Indelningsgrunden krockobjekt

är, i grova drag, ordnad efter andel skadade och dödade

inom respektive krockobjektsklass. Tabellen bygger på

ett mycket omfattande olycksmaterial, samtliga polis-

rapporterade avkörningsolyckor i Sverige under perioden

1972-74, ca 22 000 avkörningsolyckor. I dessa olyckor

har ca 33% av de avkörande fordonen kolliderat med nå-

got i statistikuppgiften angivet krockobjekt. Då sta-

tistikuppgifterna ofta är knapphändigt ifyllda får man

förmoda att antal kollisioner med olika typer av krock-

objekt är underskattade. Eftersom det är känt att

bortfallet i polisrapporteringen av trafikolyckor i

Sverige är betydande och är större vid lindrig än vid

svår skadeföljd kan man inte förvänta sig att fördel-

ning av olyckor på olika typer av krockobjekt ger en

representativ bild av olika krockobjekts förekomst

längs våra vägar. Tabellen kan däremot användas till

att beskriva skadeföljden vid kollision med olika typer

av krockobjekt i sidoutrymmet. Vi är då intresserade

dels av antal, dels av andelen dödade och skadade per

olycka vid kollision med krockobjekt i bestämda krock-

objektsklasser. Även här skapar bortfallet svårigheter

vid analysen vilket kommer att behandlas utförligare

längre fram i rapporten.

Materialets storlek möjliggör emellertid relativt säkra

jämförelser mellan olika krockobjektsklasser. Man bör
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dock ha klart för sig att alla jämförelser sker under

antagandet att omständigheterna i övrigt är lika. I

det följande kommenteras tabelllilkortfattat. En ut-

förligare diskussion av vissa typer av krockobjekt

följer längre fram i rapporten.

Tabell 10.

 

Andel ej skadade,

1 1972-74 års polisrapporterade avkörnings-

skadade och dödade förare

olyckor vid kollision med olika typer av

krockobjekt i vägens sidoutrymme.

    

FÖRARSKADQR

TYP AV KROCK- v

OBJEKT _ EJ LINDRIGT SVÅRT DÖDLIGT ANTAL

SKADAD SKADAD SKADAD SKADAD

Vägmärkesstolpe 89.61 6.93 3.46 0.00 462

Kantsten, refug 86.93 8:21 4.19 0.67 597

Staket, inhägnad 82.97 10.07 6.23 0.73 546

Telestolpe :72.49 17.02 9.42 1.06 658

Lykt- och elstolpe 64.33 21.40 11.34 2.93 785

Vägräcke \63.44 22.96 11.48 2.11 993

Stenstolpe,stenmur 61.33 25.39 8.59 4.69 256

Sten '48.32 21.48 25.50 4.70 298

Bergskärning 37.50 36.11 22.78 3.61 360

Träd 35.44 29.37 28.57 6.62 1253

Vägtrumma 33.88 33.88 28.10 4.14 121

Jordskärning i33.57 36.43 26.43 3.57 140x

övriga ;67.05 16.69 . 12.66 3.60 695

Inget krockobjekt 71.24 18.80 8.83 1.12 14823

TOTAL ANDEL 68.19 19.40 10.67 1.74

ANTAL .14991 4266 2346 382 21985

 

 

     

 
x) På grund av ett mycket stort bortfall i rapporte-

ring av kollisioner med jordskärning är skadefölj-

den överskattad. Andelen skadade och dödade förare

vid kollision med jordskärning ligger enligt fält-

studien på ca 30%.
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Gruppen "ej angivet krockobjekt" innehåller sannolikt

en stor andel kollisioner med jordskärningar, diken

m m, vilket ej framgått ur polisens statistikuppgifter.

Denna grupp uppvisar därför högre skadeföljd än vad

rena ickekollisionsolyckor skulle ha haft.

Träd, vägtrummor, stenar och bergskärningar orsakar den

svåraste personskadeföljden. Andelen svårt skadade och

dödade fordonsförare vid dessa typer av krockobjekt är

hög (ca 30%), jämfört med motsvarande andel för ej an-

givet krockobjekt (ca 10%).

Vägräcken ligger i mitten av skadeföljdsskalan ochbor-

de således vara ett lämpligt skydd mot avkörning i

svårt skadeframkallande sidoutrymmen. Nackdel med

vägräcken är dels att ändpunkterna kan ge mycket svåra

skador, dels att de kan ändra riktningen på det avkö-

rande fordonet, så att en kollision med ett mötande

fordon kan uppkomma i stället.

Krockobjekt av typen vägmärken, staket runt fastigheter,

kantsten och refuger ger upphov till personskador i

mycket liten omfattning.

Telestolpar och lyktstolpar ger lindrigare skadeföljd

än man kan förvänta sig. Beträffande telestolpar av

trä har fältstudier visat, att dessa stolpar i allmän-

het körs av eller omkull, vilket skulle förklara den

lindriga skadeföljden.

Stenmur, stenstolpe har olyckligt slagits samman till

en grupp i Vägverkets trafikolycksregister. Det har

visat sig, att stenstolpar oftast körs av vid påkörning

och att de därför ger en relativt liten skadeföljd,

medan stenmurar är av stum karaktär och därför ger

svårare skador.
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9

mning vid fältstudien kolliderade sannolikt

.vkörande fordonen med jordskärning. Jord-

rekom vid ca 45% av de studerade olycksplat-

.elen skadade och dödade förare vid dessa

' var relativt låg (31,2%) jämfört med skade-

.kollisioner med andra typer av krockobjekt

10). Polisens statistikuppgifter, som lig-

und för Vägverkets trafikolycksregister,

an några uppgifter om kollisioner med jord-

Enligt trafikolycksregistret inträffade

isioner i mindre än 1% av 1972-74 års avkör-

wr på det statliga vägnätet, vilket således

t grov underskattning av den verkliga ande-

elllO). Dessa olyckor kan därför inte anses

entativa för olyckor där fordon kolliderar

.rning, vilket också framgår av den höga an-

.de och dödade förare per olycka.

LGd tabelllO påpekades att vägräcken kan vara

't skydd mot avkörningar i svårt skadefram-

doutrymme. Ett vanligt argument mot väg-

.tt det finns en risk att fordonet studsar

.et och kolliderar med ett mötande fordon i

' att köra av vägen så att därigenom skadan

ännu svårare. Självfallet blir flera perso-

Lade vid en mötesolycka med kollision efter-

. fordon i en sådan olycka är minst två medan

'don vid en singelolycka är endast ett. I

.mföres skadeföljden mellan olyckor där for-

kolliderar med vägräcke och olyckor där for-

' kollision med vägräcke dessutom kolliderar

fordon.
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Avkörningsvinkeln har stor betydelse för skadeföljden

vid avkörningsolyckor. En liten avkörningsvinkel gör

kollisionen lindrigare med krockobjekt som löper pa-

rallellt med vägbanan, exempelvis jordskärningar och

vägräcken. Därigenom styrs det avkörande fordonet

längs med krockobjekten i stället för att kollidera

med dessa. Fordonets hastighet nedbringas därvid

successivt, så att personskadorna blir lindriga. Å

andra sidan sett är risken att kollidera med punktfor-

miga krockobjekt i vägens närhet större vid små avkör-

ningsvinklar än vid stora.

Avkörningsriktning

 

Vägverkets trafikolycksregister för perioden 1972-74

visar att 38,5% av de avkörande fordonen körde av vä-

gen åt vänster medan 61,5% körde av vägen åt höger (se

tabell 12) .

som redovisats i andra undersökningar (se tabell 13.

Dessa siffror överensstämmer väl med de

Tabell.12visar att skadeföljden vid avkörning till

mittremsan gav lindrigare skador än avkörning till

höger och vänster i sidoutrymmet (p < 0,001). Vidare

gav avkörning till vänster en något högre skadeföljd

än avkörning till höger (p < 0,001).
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Tabell 12. Skadeföljd vid olika avkörningsriktningar

i 1972-74 års polisrapporterade avkörnings-

olyckor.

FÖRARSKADOR TOTAL

äågåälääü'- EJ LIND- SVÅRT DÖDLIGT ANTAL 9
SKADAD RIGT SKADAD SKADAD °

_SKADAD

TILL VÄNSTER 64,4 21,7 11,8 2,1 7192 32,7

TILL MITT-
REMSAN 79,8 13,3 5,9 1,0 1263 5,7

TILL HÖGER 69,1 18,8 10,5 1,6 13530 61,5

 

   

  

   

Källa: Vägverkets trafikolycksregister 1972-74.

Tabell 13. Andel avkörningar till höger i färdrikt-

 

ningen (%).

   

 

u ANTAL TILL

KALLA OLYCKOR HÖGER (%

Baker (7) 729 58

Perchanok 196 67

(10)

Hvoslef 762 63

(8) 

   

 

Avvikelse från vägkanten

Ett flertal undersökningar har visat att fordon vid

avkörningsolyckor i regel stannar mycket nära vägbanan.

Fördelningen av avstånd från vägkanten beror till stor

del på utformning och förekomst av olika krockobjekt i

sidoutrymmet. I figur 9 jämföres de avståndsfördel-

ningar (maximal vinkelrät avvikelse från vägkanten)
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som uppmätts i pilotstudien (2), dels för fordon som

kolliderat men något objekt, dels för fordon som kört

av vägen utan att kollidera med något objekt med en

undersökning som utförts av General Motors (12). Den

senare utfördes med olyckor från en test-väg därsido-

utrymmet var utjämnat och fritt från krockobjekt. Fi-

_guren visar att fordonen i General Motors undersökning

avvek betydligt längre från vägkanten än fordonen i

pilotstudien. Detta skulle i praktiken innebära att

ju jämnare man gör ett sidoutrymme desto bredare måste

man göra det fritt från krockobjekt för att undvika

kollisioner.

98

 

m0

50

._.1 l l

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

MAXlMALT AVSTÃND FRÅN VÄGBANEKANT (m)

 

 

  

_ EJ KOLLlSION MED KROCKOBJEKT (391.)

-_- KOLLlSlON MED KROCKOBJEKT (256)

Figur 9.
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Hastighetsgräns

 

Det finns inget påtagligt samband mellan hastighets-

gräns och fordonens maximala avvikelse från vägkanten

vid avkörningsolyckor enligt en undersökning utförd av

General Motors (12). Detta beror sannolikt på att de

olycksdrabbade fordonen i regel har en mycket hög has-

tighet vid olyckstillfället oberoende av vilken hastig-

hetsbegränsning som råder. Enligt en undersökning ut-

förd av Baker (7) överskreds de lägre hastighetsgrän-

serna i betydligt större utsträckning än de högre (se

tabell 14).

körde 75% av de olycksdrabbade fordonen för fort medan

Vid hastighetsgränser lägre än 60 km/h

endast 12% av förarna överskred hastighetsgränsen 104

km/h.

   

 

 

   

 

Tabell 14. Uppskattad hastighet vid olyckstillfället.

HASTIG- ANTAL MEDELHASTIGHET ANDEL OLYCKS-

HETS-' OLYCKOR VID OLYCKS- DRABBADE FOR-

GRÃNS TILLFÄLLET DON (%) SOM

(KM/H) (KM/H) ÖVERSKRIDER

HASTIGHETSGRÄN-
SEN

48 4 74,1 75

56 6 70,7 75

64 6 72,0 50

72 13 73,9 38

80 35 78,9 31

88 82 89,9 30

96 131 87,5 19

104 127 91,7 12

112 417 97,8 9

120 1 72,0 0

TOTAL 822 91,7 16

Källa: Baker (7).
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