
STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT -

National Swedish Road and Traffic Research Institute

 

TRAFIKOLYCKOR MED MOTORCYKLAR 1970

av

Staffan Widén

RAPPORT Nr 35

 

Stockholm 1973



STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT
National Swedish Road and Traffic Research Institute

 

TRAFIKOLYCKOR MED MOTORCYKLAR 1970

av

Staffan Widén

RAPPORT Nr 35

 

Stockholm 1973



4.4

4.5

4.6

4.7

Widén, S: Trafikolyckor med ...

'I N N E H Ä L L s F ö R T E C K N I N G

SAMMANFATTNING

SUMMARY

INLEDNING

SYFTE

OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

RESULTAT

Olyckornas fördelning efter typ av mc och bebyggelseslag

Olyckornas fördelning efter svårhetsgrad

Olyckornas fördelning efter tid

4.3.1 Månad

4.3.2 Veckodag

4.3.3 Tid på dygnet

Olyckornas fördelning efter yttre förhållanden

4.4.1 Ljusförhållanden

4.4.2 Väderlek

4.4.3 Väglag

Olyckornas fördelning efter mc-förarnas ålder

Olyckornas fördelning efter olyckstyp

4.6.1 Avsvängsolyckor

4.6.2 Omkörningsolyckor

4.6.3 Korsningsolyckor

Företrädesregler i korsningar

4.7.1 Olyckornas fördelning efter mc-förare reSp
övriga förare samt bebyggelseslag

4.7.2 Olyckornas fördelning efter mc-förare reSp

övriga förare samt ljusförhållanden

4.7.3 Olyckornas fördelning efter mc-förarnas ålder

Sid

vi

10

11

12

15

18

18

18

20

21



4.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

BILAGA

.4.12_.2

.4.123

Widén, S: Trafikolyckor med ...

Olyckornas fördelning efter
delaktiga trafikelement

Olyckornas fördelning efter

'utformning '

Olyckornas fördelning efter

Olyckornas fördelning efter

Olyckor vid vilka särskilda

andra i olyckorna

olycksplatsens

konfliktföljd

typ av skada hos mc-förarna

omständigheter'
bidragit till olycksuppkomsten

4.12.l

- ' av omständighet

Olyckornas fördelning efter typ

Olyckornas fördelning efter svårhetsgrad

Olyckornas fördelning efter olyckstyp

NÅGRA SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER PA RESULTATEN

MCMOLYCKORNAS UTVECKLING UNDER ÄREN 1967-71

JÄMFÖRELSE MELLAN VTI:s OCH

Olyckornas fördelning efter

Olyckornas fördelning efter

Olyckornas fördelning efter

Olyckornas fördelning efter

Övrigt

TSst UNDERsöKNINGAE

svårhetsgrad

olyckstyp

veckodag

tid på dygnet

Synpunkter rörande studier av motorcykeltrafikens

storlek och motorcyklars hastighet

Sid

22

23

24

25

*26

27

28.

29

_30

32

>33'

34

35

37

38

38



° Widén, S: Trafikolyckor med ... ' i.

SAMMANFATTNING

Under de senaste åren har motorcykelolyckorna ökat i antal trots

att antalet registrerade motorcyklar samtidigt har minskat. Övriga

fordonstyper uppvisar inte denna ogynnsamma olycksutveckling.

Det ansågs därför vara värdefullt med en närmare studie av mc_

olyckorna, Speciellt som någon mer detaljerad undersökning av sådana

olyckor ej tidigare gjorts i Sverige.Analysen avser olyckor under 1970

Totalt har 1080 mcaolyckor blivit föremål för bearbetning. Av dessa'

har 226 ansetts vara av sådan Speciell karaktär att de frånskiljts

materialet och bearbetats separat. Äterstoden, dvv s 854 olyckor,

ingår således i den egentliga analysen.

Olycksmaterialet har analyserats och strukturerats bl a med avseende

på tidpunkt, plats, rådande yttre förhållanden, delaktiga trafik-

element, olyckssituation och skadeföljd. Totalt har 37 variabler in-

gått i analysen, I nedanstående sammanställning återfinns de resultat

som bedömts vara mest betydelsefulla och intressanta.

Undersökningen har finansierats med medel från Transportforsknings-

delegationen.

Typ av mc

Tung mc var inblandade i nästan dubbelt så många olyckor som lätt mc

- 62,1 mot 36,6 Z. I dessa siffror ingår scootrar vilka svarade för

12,8 1 av olyckorna - hälften med tung och hälften med_lätt scooter.

Antalet tunga mc utgjorde 67% av totala antalet registrerade mc.

Bebyggelseslag

Den övervägande delen av olyckorna inträffade inom tätbebyggelse -

73,5 % - och således återstoden - 26,5 % - utom tätbebyggelse.

Svårhetsgrad

Hälften av alla olyckor resulterade i svår personskada (inklusive

dödlig utgång). Andelen dödsolyckor var högre för olyckor med tung
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mc än för de med lätt mc - 4,7 resp 1,9 %.

Tidpunkt

Mc-olyekorna är typiska "sommarolyckor". Under sommarhalvåret (april

- september) skedde nämligen 85,4 % av alla olyckor. Olyckornas för-

delning över veckodagar var tämligen jämn. Under vardagarna var

olyckorna vanligast mellan kl 16 och 20 medan den mest olycksdrabbade

perioden under veckoslutsdagarna var mellan kl 12 och 16.

Yttre förhållanden

 

Andelen mc-olyckor som inträffat under mörker var relativt liten -

26,8 Z. Den övervägande delen av olyckorna inträffade under goda

väderleksförhållanden och vid torrt väglag.

ÄldeE

 

Det är framförallt unga förare som var inblandade i olyckorna. Beträf-

fande lätt mc var tre förare av fyra 16 - 17 år och vad gäller tung

mc var varannan förare 18 - 20 år.

Olyckstyp

Inom tätbebyggelse dominerade olyckstyperna avsväng och korsning, som

tillsammans svarade för 63,8 och 65,3 % av olyckorna med tung reSp

lätt mc. Inom ej tätbebyggelse var singelolyckor den vanligaste olycka»

typen för olyckor med tung mc (36 %) medan för olyckor med lätt mc_

avsväng (22 Z) var vanligast.

Beträffande avsvängsolyckorna inom tätbebyggelse är det en speciell

trafiksituation som domineran nämligen den då mc:n kör rakt fram i

korsningen och det andra fordonet kommer från motsatt håll och svänger

till vänster framför mczn. Drygt 60X av olyckorna skedde på detta

sätt. Utom tätbebyggelse var samma situation också vanligast men den

procentuella andelen var klart lägre eller 36 %.
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Vid denna trafiksituation är det föraren av det andra fordonet som

skall lämna företräde åt mc-föraren.

I undersökningen ingick även studium av olika företrädesregler i sam-

band med korsningsolyckorna. Vid 72,8 Z av korsningSOlyckorna hade

mc-förarna företräde och de övriga förarna således bara 1 27,2 Z.

Stopplikt har ej förelegat för mc-förarna vid något tillfälle medan

övriga förare haft sådan plikt vid 26 olyckor (11,1 1).

Följaktligen har de övriga förarna i större utsträckning än mc-förar-

na brutit mot gällande trafikregler i korsningar.

Vid omkörningsolyckorna var det ungefär tre gånger så vanligt att mczn

körde om det andra fordonet som tvärtom.

:yp av skada

Inom tätbebyggelse var benskada den mest frekventa skadetypen med en

procentuell andel på drygt 40 Z. Utom tätbebyggelse var huvudskada

vanligast (35 1).

Vid olyckorna har sammanlagt 23 mc-förare avlidit. För 10 av dessa

saknas uppgift om skadetyp. Av resterande 13 förare avled 8 av huvud-

skador, 2 av huvudskador och bålskador, 2 av bålskador och 1'av hjärt-

fel.

Olyckor av speciell karaktär

 

Sammanlagt var det 226 olyckor som var av sådan speciell karaktär att

de bearbetades separat. Drygt 30 % av dessa var sådana vid vilka nå-

gon av de inblandade förarna saknat körkort. Bland olyckorna med

lätt mc hade många förare - knappt 30 % - brutit mot bestämmelsen om

passagerare. Alkoholpåverkan hos mc-förarna hade också en relativt

hög andel, Speciellt vad gäller förare av tung mc för vilka den procen-

tuella andelen var drygt 25 Z.

Nu nämnda olyckor hade högre svårhetsgrad och en annorlunda olycks-

'typsfördelning än övriga mc-olyckor - speciellt var andelen singel-

olyckor mycket hög.
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Synpunkter på olycksanalysen

 

Andelen singelolyckor var tre gånger så hög för olyckorna med tung mc

som för olyckorna med lätt mc. Detta tyder på att det är svårare att

bemästra en tung mc än en lätt mc vilket aktualiserar frågan om bättre

utbildning och skärpta körkortskrav för förare av tungmc.

En stor del av olyckorna inträffade i korsningar. I konfliktsituationer

mellan mcmförare och annan förare verkar det som om det är den andre

föraren som har svårare att tillämpa företrädesregler. Detta förhållande

var inte lika markant i mörkertrafik vilket tyder på att man här har att

göra med observansproblem. I mörkertrafik då motorcyklarna har tänd föra

donsbelysning upptäcks de lättare än i dagsljus. En ökning av andelen mc

med tänd fordonsbelysning även i dagsljus skulle därför måhända minska

frekvensen mc-olyckor.

Uppgifter om huruvida förarna använde hjälm'eller inte saknades i stor

utsträckning" Det finns emellertid tillräckligt med uppgifter för att

kunna motivera mer ingående undersökningar rörande användningsfrekvensen

och effektiviteten av hjälmar - bl a avled fem mceförare på grund av hun

vudskada trots att de vid olyckstillfället bar hjälm.

Det kanske främsta värdet med olycksanalysen ligger i dess utnyttjande

som underlag för olika informations- och upplysningsaktiviteter. Man får

reda på när, var och hur olika slags olyckor går till Och därmed vilka

situationer som är farligast, dvs de situationer om vilka information

behövs. Vidare får man reda på vilka trafikantgrupper denna information

speciellt bör riktas till.

Jämförelse med Trafiksäkerhetsverkets undersökning

 

Samtidigt med väg- och trafikinstitutets (VTI) undersökning och med ut-

nyttjande av delvis samma basmaterial har statens trafiksäkerhetsverk

(TSV) utfört en liknande undersökning som VTI. Då VTlis undersökning är

mer omfattande, bl a har polisens förundersökningsprotokoll utnyttjats,

och därmed kan ge mer information beslöts att den också skulle fullföljas

Genom att jämföra resultaten från de båda undersökningarna har man sedan

kunnat studera värdet av det extra arbete som insamling och bearbetning

av nämnda protokoll medför.
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En grundläggande skillnad mellan undersökningarna är att man i VTI-

undersökningen, med hjälp av förundersökningaprotokollen, har kunnat

sortera bort olyckor av speciell karaktär och bearbetat dessa separat.

Det är här fråga om, exempelvis, olyckor vid vilka någon inblandad tra«

fikant varit alkoholpåverkad eller i vilka defekter hos något inblandat

fordon ansetts medverka till olycksuppkomsten.

Vid genomgång av förundersökningaprotokollen fann man att många olyckor,

som i olycksblanketterna hade klassats som lindriga, enligt gällande

definition borde ha klassats som svåra. VTImmaterialet har därför betyd-

ligt fler svåra olyckor än TSVnmaterialet. Totalt var det 136 olyckor

som klassades om från lindrig till svår personskada.

:'
00För övrigt görs jämförelser mellan de båda materialen med avseende.pv

H.ett urval av några variabler. De skillnader som existerar_hänger til

stor del samman med hur-de olyckor som frånskilts VTIumaterialet skiljer

H
oSig från övriga olyckor i materialet. Exempelvis så ingick de olyckor

ranskilts en mycket stor del singelolyckor vilket medför att ande-9

.
m

0

s

len singelolyckor i TSV-materialet är högre än i VTlumaterialet.

Det bör även påpekas att genom att utnyttja förundersökningaprotokollen

har det varit möjligt att få tag i uppgifter som TSV ej har kunnat er"

hålla från sitt material; Härmed avses uppgifter om företrädesregler i

korsningar, typ av personskada samt de Speciella omständigheter som

rått vid vissa olyckor.

För en allsidig kartläggning av motorcykelolyckorna skulle det vara

önskvärt att komplettera olycksundersökningen med uppgifter om motor-

cykeltrafikens storlek och motorcyklars hastighet. I bilagan diskuteras

olika möjligheter att erhålla sådana uppgifter.
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SUMMARY

During the last years the number of accidents with motorcycles has

increased despite the fact that the number of registered motorcycles

has decreased. This is not true for other types of vehicles.

It was therefor considered to be of value to carry out an investigation

of motorcycle accidents especially as no such investigation had

previously been made in Sweden. The analysis comprises accidents which

occurred during 1970.

Altogether 1080 accidents were included in the study. Some of these -

226 or 20,9 Z - were considered to be of such Special character that

'they were analySed separately. Thus 854 accidents remained for the

actual analysis.

The accident data was analysed in respect to among other things time,

*place, exterior conditions, road users involved, aCeident situation and

type of injury. In all 37 variables were included in the analysis. In

the following there is an account of the most important and the most

interesting results.

The investigation was sponsored by the Transport Research Delegation.

Type of motorcycle

 

Heavy motorcycles were involved in almost twice as many accidents as

light motorcycles - 62,1 % as compared to 36,6 %. Included in these

figures are scooters which were responsible for 12,8 1 of all accidents

u half of these were heavy scooters and the other half light scooters.

The number of heavy motoreyeles constituted 67 % of all registered motorn

cycles. This percentage is somewhat higher than the corresponding per-

centage for accidents.

Type of area

 

The majority of the accidents occurred in builtuup areas (73,5 %) and

thus the remaining number (26,5 K) in nonmbuiltmup areas.
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Severity of accidents

 

About 50 Z of all accidents resulted in severe personal injury

(including fatal injuries). The percentage of fatal accidents was

higher for accidents with heavy motorcycles than for those with light

' motorcycles - 4,7 and 1,9 % respectively.

Time of year andday

Accidents involving motorcycles are typical "summer accidents" -

85,4 Z of all accidents took place during the summer halfwyear

(April - September).

The distribdtion of accidents by day of the week was fairly even.

During the weekdays (Monday - Friday) the fourwhour period between

4 p.m.and 8 pemçhad the most accidents while during Saturdays and

Sundays most accidents occurred between noon and 4 p.m.

Exterior conditions

The percentage of accidents which occurred at night was quite small

or 26,8 %.

The greater part of the accidents took place during favourable weather

conditions and on dry roads.

Age of motorcyclists

 

To a large degree the drivers involved in the accidents were very

young. As regards light motorcycles three drivers of four were 16 -

17 years old and regarding heavy motorcycles every other driver was

between 18 and 20 years old.

Type of accident

In built-up areas two types of accidents dominated, namely turn-off_

and intersection accidents. Together these two types accounted for

63,8 and 65,3 Z of the accidents involving heavy and light motorcycles

respectively. In nonmbuiltuup areas the most common accident type
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with heavy motorcycles was singleuvehicle accidents (36 Z) and for

accidents with light motorcycles it was turn-off accidents (22 Z).

Concerning turnuoff accidents in builtwup areas there is one Special

traffic situation which dominates and that is when the motorcycle

goes straight ahead at an intersection and the other involved vehicle

comes from the opposite direction and turns to the left in front of

the motorcycle. More than 60 % of the accidents happened in this way.

Outside built*up areas this situation was also the most_comm0n one

but the corresponding percentage was much lower or 36 Z. In this

traffic situation it is the duty of the driver of the other vehicle

to give way to the motorcyclist as the latter is coming from the right.

The investigation also included studies of different priority rules

in connection with intersection accidents. In 72,8 % of these

accidents the driver of the other vehicle should have given way to

the motorcyclist and in the remaining 27,2 % the motorcyclist should

have done so. In no case did the motorcyclist have to yield to a stop

sign whereas the other driver should have done so in 26 accidents

(11,1 i).

The drivers of the other vehicles had thus broken existing traffic

rules at these intersections much more often than the motorcyclists.

In the overtaking accidents the motorcyclist overtook the other

vehicle in every three out of four accidents.

Type of injury

In builtnup areas leg injury was the most frequent type of injury

with a percentage of little more than 40 %. Outside builtuup areas

head injuries were the most common (35 1);

Altogether 23 motorcyclists were fatally injured in.the accidents.

For 10 of these no information could be obtained regarding which

injuries they had sustained. Of the remaining 13 motorcyclists, 8

died of head injuries, 2 of head injuries and body injuries, 2 of

body injuries and 1 of heart failure.
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Accidents of a Special character

In all 226 accidents were considered to be of such a special character

that they were analysed separately. A little more than 30 % of these

were accidents in which one of the involved drivers did not have a

drivers licence,Among the accidents with light motorcycles many of the

drivers - about 30 % - had broken the regulations about carrying_

passengers. A fairly large number of the motorcyclists were guilty of

drunken driving. This was eSpecially true for drivers of heavy motor-

cycles for whom the percentage was somewhat above 25 %.

These accidents were usually more severe than other motorcycle

accidents. The distribution of accidents by type was also different.

In particular the number of single-vehicle accidents was very high.

Special views on the accident analysis

 

The'percentage of singlewvehicle accidents was three times as high

for accidents with heavy motorcycles as for accidents with light motor*

cycles. This indicates that it is more difficult to drive a heavy

motorcycle than a light motorcycle which raises the question of better

driver training and more severe driving tests for drivers of heavy

motorcycles. _ , »

A large part of the accidents occurred at intersections. In conflict

situations between the motorcyclists and other drivers it seems that it

is the other drivers who show the least respect for priority rules.

This, however, was not so pronounced for accidents at night which would

indicate that this is partly an observation problem. In night traffic

when the motorcycles have their lights on they are easier to detect than

in daytime. It is therefore probable that if motorcycles had their

lights on in daytime this would reduce this kind of accident.

Information regarding whether or not the motorcyclists had used helmets

was not available for a large part of the accidents. There is sufficient

information, however, to justify more penetrating studies of the use and

efficiency of helmets. It was found, for an example, that five motor-

cyclists were fatally wounded of head injuries deepite the fact that

they were wearing helmets at the time of the accident.
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.Perhaps the main value of the accident analysis lies in its use as a

basis for different information and propaganda activities. The

analysis shows when, where and how different kinds of accidents occur

and thereby which traffic situations are the most dangerous, i.e.

the situations about which information is needed. Furthermore, the

analysis also shows to which groups of road users this information

sapecially should be directed.

 

Comparisons with the study by TSV (National Road Safety Board)

At the same time as VTI (National Road and Traffic Research Institute)

and by using the same basic material TSV has carried.out a study

similiar to the one by VTI; As the study by VTI is more extensive -

among other things the complete accident reports compiled by the police

were used - and thereby can supply more information than the study by

TSV it was decided that the VTI-study also should be completed. By

comparing the results from the two studies it was then possible to

estimate the value of the extra work which the collection and analysis

of the above mentioned reports leads to.

A basic difference between the two studies is that in the VTI-study"

it was possible to sort out accidents of a special character and

analyse these separately. Included among these accidents are, for

example, accidents in which one of the road-users involved was

intoxicated or in which technical deficiencies in one of the involved

vehicles was considered to have contributed to the accident.

When studying the police accident reports it was found that many

accidents which had been claesified as slight should according to

existing definitions instead have been classified as severe. The

VTI-study therefore contains many more severe accidents than the

TSV study. Altogether the Classification of 136 accidents

was changed (from slight to severe injury accidents).

Comparisons are made between the two studies in respect to a sample

of variables. The differences which have been found are mainly a result

of how the accidents which were sorted out differ from the other

accidents in the study. For instance, many of the accidents which
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were sorted out are singleuvehicle accidents which results in a higher

percentage of such accidents in the TSV-study than in the VTsttudy.

It should also be noted that by using the complete police accident

reports it was possible to obtain information which TSV could not obtain

in their study. This includes information about priority rules at

interseCtions, type of injury and Special circumstances which have

prevailed in some accidents.

In order to give a more complete picture of motorcycle accidents it

would be desirable to have access to information about the traffic

Volume and travelling Speeds of motorcycles. In the appendix different

possibilities as to how such information should be obtained are

discussed.
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.INLEDNING

Under 1960-talet fram_till och med år 1967 minskade antalet väg-I

trafikolyckor med motorcykel stadigt varje år. Detta kunde bl a

förklaras med att antalet inregistrerade motorcyklar samtidigt

sjönk kraftigt. Från och med år 1968 har emellertid antalet motor-

cykelolyckor ökat (se kapitel 6) trots en fortsatt minskning av

antalet inregistrerade motorcyklar. Den relativa frekvensen av dessa

olyckor har m a 0 också ökat) För andra kategorier av olyckor u

sådana med personbil, lastbil eller buss - har motsvarande frekvens

sjunkit eller legat på samma nivå under hela den nämnda tidsperioden.

' Med tanke på olycksutvecklingen samt att dessa olyckor ofta leder till

svår personskada bedömdes det vara värdefullt med en närmare studie

av olyckor med motorcykel, Speciellt som någon mer detaljerad under-

sökning av sådana olyckor ej tidigare gjorts i Sverige.

Det har vidare diskuterats olika åtgärder, som syftar till att ned-

bringa antalet motorcykelolyckor. Som exempel kan nämnas införande

.av Speciella hastighetsbegränsningar för motorcyklar. Även denna

aspekt utgör ett motiv för undersökningen.

SYFTE . 4 , 4

Den av väg- och trafikinstitutet (VTI) utförda undersökningen syftar

i första hand till att skapa underlag för olika olyckspreventiva åt-

gärder samt att påvisa eventuella behov och inriktning av fortsatt

forskning rörande denna Speciella fordonskategori.

Genom att trafiksäkerhetsverket (TSV) genomfört en liknande studie men

på basis av delvis annat material, har undersökningen även inriktats

mot en jämförelse mellan resultaten från de två undersökningarna.

Undersökningen syftar även till att studera möjligheterna att inför«

skaffa information om motorcyklarnas trafikarbete och hastigheter.
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OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

För att uppnå nämnda syfte måste man kartlägga hur olyckorna uppkommer,

dvs studera i vilka situationer och under vilka omständigheter de in-

träffar.

Samtidigt med denna undersökning har Trafiksäkerhetsverket utfört en

undersökning av liknande slag omfattande delvis samma basmaterial. Då'

emellertid vissa olikheter förelåg emellan undersökningarna beslöts att

VTIwundersökningen ändå skulle fullgöras. Bl a är denna mer omfattande

än TVS-undersökningen och därmed kan den ge information utöver vad TSV»

underSökningen har kunnat göra. Vidare är det av intresse att göra jäm-

förelser mellan de båda olika bearbetningssätt undersökningarna utförts

på.

Vid båda undersökningarna har man utgått ifrån de blanketter rörande

trafikolyckor polisen insänder till Statistiska Centralbyrån. Från

blanketterna kan vissa grunddata beträffande olyckorna erhållas_och det

är dessa data som TSV bearbetat och redovisat..För att få en mer ingå-

ende och detaljerad'bild av olyckorna har man i VTIaundersökningen gått

ett steg längre och införskaffat förundersökningsProtokollen, dvs de

handlingar polisen upprättar i samband med utredning av trafikolyckor.

Genom att jämföra resultaten från de båda undersökningarna kan man sedan

studera betydelsen och värdet av det extraarbete som insamling och bearw

betning av nämnda protokoll medför.

Som olyckSpopulation valdes de vägtrafikolyckor med motorcykel som in"

träffat under 1970. Antalet nu nämnda olyckor är enligt Statistiska

centralbyråns officiella olycksstatistik 1092, vilket ansågs vara till*

fyllest för en relativt detaljerad kartläggning, Valet av 1970 som ung

dersökningsår betingades av att detta var det senaste år, för vilket

ovan nämnda undersökningsmaterial förelåg i full utsträckning.

I undersökningen ingår sammanlagt 1080 olyckor vilket är något mindre än

tidigare nämnda antal motorcykelolyckor för 1970. Skillnaden beror på

definitionsmässiga olikheter samt att framtagandet av blanketter skedde

manuellt vilket aedförde ett mindre bortfall. Vid bearuetningen av

olycksmaterialet studerades speciellt följande variabelgrupper; tidpunkt

och plats för olyckan, rådande yttre förhållanden, delaktiga trafikelem

ment, olyckssituation och skadeföljd.
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RESU LTAT

Av de 1080 olyckor som bearbetats har 226 (20,9 %) ansetts vara

av sådan speciell karaktär att de'frånskilts materialet och bearbe-

tats separat. Till denna kategori hör olyckor i vilka någon trafikant

haft nedsatt kapacitet - t ex varit alkoholpåverkad - eller i vilka

defekter hos något fordon ansetts medverka till olycksuppkomsten.

Vid olyckskartläggningar av föreliggande typ brukar vidare olyckor

i vilka det aktuella trafikelementet endast passivt har medverkat.

i olyckan » d vls det har ej deltagit i den primära konfliktsitua-

tionen - bearbetas separat. Då det emellertid endast ingår tre

sådana olyckor i materialet har dessa ej rönt någon Speciell behand-

ling.

Olyckornas fördelning efter typ av_mc och bebyggelseslagl

 

Tabell 1'

 

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor

med personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter

bebyggelseslag och typ av mc.

 

 

 

 

 

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse _Totalt

Typ av mc Antal % Antal 1 Antal 1

Lätt mc 196, 31,2 63 27,9 g 259 30,3

Tung mc 336 53,6 139 61,5 475- 55,6

Lätt Scooter 44 7,0 10 4,4 54 6,3

Tung scooter 46 7,3 9' 4,0 55 6,5

Övriga 6 0,9 5 2,2 11 1,3

Summa lätt mc 240 38,2 73 32,3 313 36,6

Summa tung mc 382 60,9 148 65,5 530 62,1

Totalt 628 100,0 226 100,0 854 100,0

 

   

 

 

  
Anm, Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)
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Av tabellen framgår att de flesta mcwolyckor inträffat inom tötbehyggelm

se » 628 eller 73,5 %. Såväl inom som utom tätbegyggelse har olyckor med

tung mc varit vanligast. Inom ej tätbebyggelse har sådana mc varit del-

aktiga i dubbelt så många olyckor som lätt mc - 65,5 mot 32,3 Z. Olyckor

med Seooter svarade för 12,8 Z av olyckorna w hälften med tung och half»

ten med lätt scooter. Andelen tung mc utgör 67 1 av totala antalet mc,

dvs en andel som är ungefär lika stor som tunga mczs olycksandel.

     

 

  

4,2 Olyckornas fördelning efter svårhetsgrad

Tabell_â

°Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med per-

* sonskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter bebyggelseu

slag, svårhetsgrad samt tung resp lätt mc.

i. , ' ". 5 l- åä 7 Olyckor med å Olyckor med å Olyckor med g ,
å dödlig utgångå svår pers.sk å lindrig pers.sk _ Totalt
l (Od) á (03 å ;
å ä ä 5 l * 1lBebyggelseslag Antal 1%_ Antal f % 3 Antal : Z §.Antal : % .

lTätbebyggelse § § å ä å ,

iTung m6' §6 17 4,5_ '169 3 44,2 i 196 -2 51.3 E 382 1 100,0, , s 1 l i 5grått mc , g 3 , 1,3 104 ; 43,3 § 133 ; 55,4 § 240 100,0

åTotalt ' 20 i 3,2 273 % 43,9 ? 329 ? 52,9 g 622 100,0
l l . ' ä 1 I
5 i 1 , 'i l ?
§Ej tätbebyggelse f - l ' ' å § § H

i ä r 5 å ä L
åTung mc i 8 E 5,4 74 3 50,0 66 44,6 g 148 - 100,0

lLätt mc % å , 46 I 63,0 . 24 32:9 E 73 ' 10050
i i l l % § '
åTotalt i 11 3 5,0 . 120 54,3 g 90 40,7 i 221 100,0
g ; l i 1 7 E1 1 s s
åHela riket § i i l ,
i 5 l , å ?
grung ms 1 25 1 4,7 243 45,9 262 = 49,4 ; 530 1 100,0

;Lätt mc V 3 6 i 1,9 150 47,9 157 50,2 E 313 f 100,0.i

§161a1t ? 31 § 3,7 393 46,6 419 5 49,7 i 843 i 100,0

Anm Olyckor av Speciell karaktär ingår ej (se kap 4,12)

om ' rmzår av tabellen var som väntat andelen svåra ol ckor (od + os)S fra ,

högre inom ej tätbebyggelse än inom tätbebyggelse - något under 50 /
U

0

inom tätbebyggelse och knappt 60 % inom ej tätbehyggelse. Hastigheterna

är normalt högre utanför tötbebyggelse varför denna skillnad är ganska

naturlig.
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Andelen dödsolyckor var högre för olyckor med tung mc än för de med

lätt mc.u 4,7 mot 1,9 %.

Olyckornas fördelning efter tid_1

Månad
___nu_

"sommar-olyckor .Som framgår av figur 1 så är mcmolyckorna typiska

Inom tätbebyggelse inträffade 84,2 Z under sommarhalvåret (april -

september). Motsvarande tal för ej tätbebyggelse var ännu större

'eller 88,5 1,

Tabell 3

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter veckodag,

bebyggelseslag och typ av mc.,

    

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Veckodag Antal Z Antal % Antaê % Antal %

Måndag 45 11,7 34 14,2 9 6,1 14 19,2

Tiadag 48 12,6 36 15,0 14 9,4 7 9,6

Onsdag 46 12,0 30 12,5 22 14,9 7 9,6

Torsdag 51 13,4 46 19,2 15 .10,1 10 13,7

Fredag 66 17,3 44 18,3 22 14,9 '10 13,7

Lördag 75 19,6 27 11,2 26 17,6 14 19,2
Söndag 51 13,4 23 9,6 40 27,0 11 15,0

"16:61: 382 100,0 240 100,0 148 100,0 73 100,0

 

  

  

 

     

man

Anm 'Olvckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

AV'tabellen framgår att olyckornas fördelning över veckans dagar var

tämligen jämn. För olyckorna med tung mc tycks emellertid en viss ann

hopning till veckoaluten föreligga. Speciellt gäller detta inom ej

tätbebygge se där 59,5 % av olyckorna inträffade under veckans tre

\ ' l 1' rv (iSista daga1.



Widén, s: Trafikolyckor med ... ' 6.

   

Tätbebyggelse
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* J 1: ri A D1 J' J- A 3 0 :q D Månad
Egggguig Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

persønakada i vilka motorcykal varit delaktig, procentuellt fördelat efter

månad för tätbcbywnelsa resp aj tätbebyggelse.m t:)

Anm Olvckor av snociell karaktär ingår ei (se kan 4.12)
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2.151_ .teamet

Av figur 2 framgår att under vardagarna var mc-olyckorna-vanligast

på eftermiddagen mellan kl 16 och 20 då närmare 40 Z av olyckorna

inträffade. Ingen annan 4-timmarsperiod kommer upp till 25 % -

närmast kommer perioderna 12 - 16 och 20 - 24. För veckoslutsdagarna

är situationen något annorlunda. Den mest olycksdrabbade perioden

var 12 - 16 med 30 - 35 1 av olyckorna och därnäst kommer perioden

16 - 20. Någon nämnvärd skillnad mellan tätbebyggelse och ej tätbe-

byggelse föreligger inte. 0

Olyckornas fördelning efter yttre förhållanden

 

Ljusförhållanden
__v_ _'_-.__

Tabell 4

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter ljus-

förhållanden och bebyggelseslag.

 

 

  

 

  

 

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Ljusförhållanden Antal Z , Antal Z

Dagsljus - 465 74,0 V "' 160 70,8

Mörker' 163 26,0 66 29,2

Totalt 628 100,0 226 100,0

 

 

 

' Anm Olyckor av Speciell karaktär ingår ej (se kap 4512)

Av tabellen framgår att andelen mcmolyckor som inträffat under mörker

var relativt liten - 26 % inom tätbebyggelse och 29,2 % inom ej tät-

bebyggelse. Motsvarande tal för personskadeolyckor i allmänhet var

31,4 reSp 32,6 Z. Det bör dock påpekas att mcetrafiken huvudsakligen

förekommer under sommarhalvåret, dvs då den ljusa delen av dygnet är

som störst.
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Figur 2. Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med person»

skada i Vilka motorcykel varit delaktig, procentuellt fördelat efter tid på dygnet

för tätbebyggelse resp ej tätbebyggelse samt för vardagar reSp veckoslutsdagar.

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)
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yagerlgk

Tabell 5

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter väderlek

och bebyggelseslag.

 

  

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Väderlek , . 1 Antal % , Antal Z

Uppehåll, klart 536 92,3 202 92,7

Uppehåll, dimma 5 0,8 ' 5 2,3

Regn 37 6,4_ 10 4,6
Snöfall 3 0,5 1 0,4

Totalt . 581 100,0 218 100,0

 

 

  

 

Anm* Olyckor av Speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

Uppgift saknades för 7,5 % av olyckorna inom tätbebyggelse och

3,5 Z av olyckorna inom ej tätbebyggelse.

Som framgår av tabellen har den övervägande majoriteten av mc-olyckor-

, nal; mellan 92 och 93 Z - inträffat under goda väderleksförhållanden

d v 8 uppehållsväder och klart. Detta sammanhänger naturligtvis med

att motorcykeln är ett fordon som man ogärna brukar under dåliga

väderleksförhållanden.

Xäalag

Fabell_á

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter väglag

och bebyggelseslag.

   

 

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Väglag Antal % O Antal %

Torr vägbana 505 81,2 191 84,9

Våt vägbana u IOÅ 16,7 27 12,0

13 eller snö 13 2,1 ' 7 3,1

Totalt 622 '100,0 225 100,0

  

 

  

 

Anm, Olyckor av apeeiell karaktär ingår ej ( se káp 4.12)

Uppgift saknades för 19 % av olyckorna
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Som framgått av tidigare tabeller har merparten av mc-olyckorna skett

på sommaren under goda väderleksforhållanden. Härav bör följa att an-

delen olyckor som inträffat på torr vägbana är stor vilket också ta»

bell 6 visar. Inom tätbebyggelse inträffade nämligen 81,2 1 och inom

ej tätbebyggelse 84,9 % av olyckorna vid sådant väglag.

Olyckornas fördelning efter mc-förarnas ålder

 

166611_7

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter förar-

ålder och typ av mc.

Hela riket

    

 

Tung mc Lätt mc

X 4 X

Ålder Antal % %/år Antal % %/år

16 6 1,1 1,1 140 44,8 44,8

17 11 2,1 2,1 107 34,2 34,2

18 . 110* 20,8 20,8 ' 26 8,3 8,3

19 88 16,6 16,6 7 2,2 2,2

20 63 11,9 11,9 4 1,3 1,3

21 _ 25 188 35,4 7,1 9 2,9 0,6

26 m 35 38. 7,2 0,7 6 1,9 0,2

36 -'59 17 3,2 0,1 7 2,2 0,1

60 4 9 1,7 _ 7 2,2 -

Totalt 530 100,0 - 313 100,0 4

 

 

   

 

  
Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

x : procenttalet dividerat med antalet år i resp åldersgrupp

Någon uppdelning på tätbebyggelse re8p ej tätbebyggelse redovisas

_ej för denna tabell enär förhållandena var tämligen likartade i

de båda bebyggelseslagen.
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Som framgår av tabellen är det framförallt unga mc-förare som var

inblandade i olyckorna. Vad gäller lätt mc var ungefär 3 förare av 4

16 - 17 år och för tung mc var varannan förare 18 - 20 år. Av åldersn

fördelning följer även att en stor del av de inblandade mcuförarna

endast haft körkort en kort tid ; åldersgränsen för lätt mc är 16 år

och för tung mc 18 år.

 

  

 

 

  

4.6 Olyckornas fördelning efter olyckstyp

16122116
_Antalet under år 1970 inträffade_polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter olycks-

typ, typ av mc och bebyggelseslag.

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Olyckstyp ' Antal? % Antal 2 Antal Z Antal Z

Gående 33 8,6 28 11,7 1 0,7 . 5 6,8

Singel 48 12,6 19 7,9 54 36,5 9 12,3

Omkörning 8- 2,1 4 ' 1,7, 11 7,4 11 .15,1

Filbyte 8 2,1 4 1,7 1 0,7 2 2,7

Upphinnande 9 2,4 6 2,5 11 7,4 5 6,8

Möte 11 2,9 5 2,1 10 6,8 8 11,0

Avsväng 117' 30,6 75 31,2 29 '19,6 16 422,0

Korsning 127 33,2 82 34,1 20 13,5 9 12,3

Övrig 21 5,5 17 7,1 11 7,4 8. 11,0

Totalt 382 100,0 240 100,0 148 100,0 4 73 100,0 M

       

   
Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

 

Inom tätbebvg else dominerade olyckat7 erna avsvänO och korsninO som- C) - O (7

tillsammans svarade för 63,8,och 65,3 Z'av olyckorna med tung rCSp

lätt mo. Olyckstypsfördelningen inom ej tätbeby,gelse var något annorm

tlunda. Avavingw och korsninesolvckorna var även har tömliren vanliga «
L., s.) . l-)

för lätt mc var avaväng t o m den mest frekventa olyckstypen med 22 K.
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Den vanligaste olyckstypen med tung mc var singelolyckor » 36 %. Mota

svarande procenttal för lätt mc var endast 12 Z; Sistnämnda siffror

tyder på att det är svårare att bemästra tung mc än lätt mc.

För avsvängs-, omkörningsa och korsningsolyckorna har en ytterligare

Uppdelning i olyckssituationer utförts, som redovisas i följande figuw

rer.

averanasalrcäoa

Som framgår av figur 3 A är det för avsvängsolyckorna inom tätbebyggelse

en speciell situation som klart dominerar, nämligen den då mc:n kör rakt

fram i korsningen och det andra trafikelementet kommer från motsatt håll

och svänger till vänsterf Drygt 60 Z av olyckorna tillhör denna grupp.

Därnäst i frekvens kommer den situation då mc:n kör rakt fram i kors*

ningen och det andra trafikelementet kommer från samma håll och skall

svänga till vänster. Mczn kan härvidlag antingen ligga under omkörning

eller ligga-bakom det andra'trafikelementet (20,8 resp 7,3 % av olyckornai

Vid samtliga dessa olyckor är det således mczn som kör rakt fram och

det andra trafikelementet som skall svänga.

Beträffande'den första situationen så är det den andra förarens Sleâibm

het att lämna företräde åt mcwföraren.
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Figur 3;§. Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade

avsvängsolyckor med personskada i vilka motorcykelvarit delaktig,

fördelat efter de två primärt inblandade fordonens avsedda kurser.

Tätbebyggelse

 

1)

 

 

 

  
   

116 olyckor

60,4 %

2)
40 olyckor

20,8 %

3)
14 olyckor

7,3 70

4) Uf;%§% i yylyy 8 olyckor
hw-nrr I -4,2 %

5) ' 14 Olycm(i ..
7,3 70

 

l

Anm Olyckor av Speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

motorcykel umuw4@

*övriga fordon. mmm-g»
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Figur 3 E. Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade

avsvängsolyckor med personskada i vilka motorcykel varit delaktig,

fördelat efter de två primärt inblandade fordonens avsedda kurser.

Ej tätbebyggelse

 

15 17 olyckor

36,2 70_

2) 14 olyckor

29,8 70

3) 3 olyckor

6,4 70

4) 3 olyckor

6,4 1

5) 10 olyckor

'21,2 %

 

êgg Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

motorcykel *ummwwø

övriga fordon-w-m-%%

Avsvängsolyckprna inom ej tätbebyggelse uppvisar en bild liknande

den inom tätbebyggelse. De två vanligaste olyckssituationerna är

nämligen desamma i båda fallen. Procenttalen skiljer sig emellertid

klart från varandra. Speciellt gäller detta för den mest frekventa

situationen för vilken den procentuella andelen är 36,2 Z utom tät*

bebyggelse och 60,4 % inom tätbebyggelse.
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Omkörningsolyckor

Förhållandena var tämligen likartade inom reSp utom tätbebyggelse

.varför ingen uppdelning i bebyggelseslag har gjorts.

Figur 4. Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade omkörnings-

olyckor med personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat

efter de två primärt inblandade fordonens avsedda kurser;

Hela riket

 

17)

  

 

   

g 20 olyckor

' ' '®' 61,6 70

2)

____®_ 6 olyckor

- 3: 18,7 %

3)

övriga 6 olyckor

18,7 Z

 

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

motorcykel --{y

övriga fordon -u-ew

Av figuren framgår att den klart vanligaste situationen är den då

motorcyklisten har kört om det andra i olyckan primärt inblandade for-

donet. Drygt 60 % av olyckorna tillgick på detta sätt: Bland olyckorna

i den övriga gruppen ingår tre olyckor i vilka mc:n endast passivt med-

verkade.
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Elgur_å;ê. Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade

korsningsolyckor med personskada i vilka motorcykel varit delaktig,

fördelat efter de två primärt inblandade fordonens avsedda kurser.

Tätbebyggelse

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Anm' Olyckor av Speciell

övriga

 

motorcykel

övriga fordon

Trafikolyckor med ...

 

 

62 olyckor-

29,2 %

58 olyckor

27,4 Z

53 olyckor

25,0 Z

12 olyckor

5,7 x

10 olyckor

4,7 %

17 olyckor

8,0 Z_

ingår ej (se kap 4.12)
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Figur 5.8. Antalet under år 1970 inträffade-polisrapporterade

  

korsningsolyckor med personskada i vilka motorcykel varit delaktig,

fördelat efter de två primärt inblandade fordonens avsedda kurser.

Ej tätbebyggelse

 

1)' 13 olyckor

43,3 *70

>2) 8 olyckor

26,:7 Z

3)' 4 olyckor

13,3 70

4) 5 olyckor

16,7 %

 

ägg_ Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4,12)

motorcykel .umwåw

övriga fordon -- -- -åä
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5055212820137skar

Bland korsningsolyckorna inom tätbebyggelse (jämför figur 5 A) är det

tre situationer som är vanligast - alla tre utgör vardera ungefär 25 %

av samtliga olyckor. Den mest frekventa - med 29,2 % - är då båda inblan-

dade trafikelement kör rakt fram i korsningen och trafikelement 2 kommer

från höger. Därnäst kommer samma situation med den skillnaden att det är

mc:n som kommer från höger (27,4 1). I den tredje situationen (25,0 Z)

kör mc:n rakt fram och trafikelement 2 kommer från höger och svänger till

vänster. Det bör poängteras att vid denna olycksindelning har ingen hän-

syn tagits till olika företrädesregler (stopplikt m m), vilket också

gäller för olyckorna inom ej tätbebyggelse, figur 5 B.

Korsningsolyckor inom ej tätbebyggelse är inte lika vanliga som inom

tätbebyggelse varför indelningen i olyckssituationer inom detta bebyg-

gelseslag inte är lika omfattande. De två mest frekventa situationerna

är de då mc:n kör rakt fram i korsningen och trafikelement 2 kommer från

'höger och antingen ämnar svänga vänster_(43,3 %) eller köra rakt fram

(26,7 %).

Företrädesregler i korsningar

Vid korsningsolyckor är det vidare av intresse att studera vem som har

brutit mot gällande trafikregler vid olyckstillfället. Då två fordon

kommer på olika vägar fram till en korsning har som bekant det ena for-

donet företräde framför det andra. Det sistnämnda fordonet kan i så fall.

antingen ha stopplikt - rött ljus i ljusreglerad korsning eller markerad

medelst Stoppskylt - eller väjningsplikt(företrädesskyldighet enl vägmärke

eller 37 §VVEK) eller slutligen högerplikt (38 § VTK) då inga trafikljus

'eller trafikSkyltar finns och det förstnämnda fordonet kommer från höger.

I tabellerna 9 - 11 har korsningsolyckorna indelats efter nämnda före-

trädesregler och ytterligare några variabler.

Olyckornas fördelning efter mc-förare reSp övriga förare
__--uu-_u__-*-._a_-.-___-__a __-__u_____
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Tabell 9

Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade korsningsolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter företrädes-

regler, bebyggeISeslag samt på mc-förare resp förare av övriga i olyckor-

na primärt inblandade fordon.

  

 

 

   

 

   

 

1
Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse §

1

Mcuförare å'Övriga förare Mc-förare : Övriga förare g

1 2 i A _ :
Företrädesregler Antal % i Antal % 3 Antal Z ; Antal .1

Stopp11kt 0 0,0 14 ' 6,8 0' 0,0 ,12 . 41,4
. V i 1

Företrädesskyl- 3,9 91 444,1 1 3,4 9 31,0 g

dighet enl väg- , 5

märke eller 1

37 § VTK _f :

Företrädesskyl- i _52 25,2 41 20,0 3 10,4 4. 13,8'
dighet enl hö- å ! ' 2

gerregeln (38 § § § i
VTK) I .

Företräde á 146 2 70,9 60 29,1 25_ 86,2 4 13,8 1

Totalt i 206 3 100,0 206 100,0 29 100,0 _29 '100,0 på
, 1

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

% av olyckorna
6

Uppgift saknades för 2,9

I tabellen ingår som nämnts endast korsningsolyckor, dvs sådana olyckor

som inträffar i samband med att två fordon färdas på olika vägar mot en

korsning före olyckan. Vidare kan nämnas att de övriga fordonen till

85 % utgöres av personbilar.,

Inom tätbebyggelse har mc-förarna haft företräde i 71 % av olyckorna och

övriga förare således bara 29 %. Inom ej tätbebyggelse är skillnaden

ännu större - 86 mot 14 %.

Stopplikt har ej förelegat för mc-förarna vid något tillfälle medan de

övriga förarna haft sådan plikt vid 6,8 och 41,4 Z av olyckorna inom

tätbebyggelse resp ej tätbebyggelse. Ett liknande förhållande uppvisar

väjningsplikten som endast i ett fåtal fall förelegat för mc-förarna men

i betydligt högre grad för föraren av de övriga fordonen. Vad gä1ler

högerplikten däremot existerade ingen större skillnad mellan de båda

förarkategorierna.-
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Det är således uppenbart att de övriga förarna i större utsträckning än

mcuförarna felat vad beträffar iakttagande av gällande trafikregler i

korsningar. Vad detta beror på är emellertid inte så lätt att svara på.

Det kan vara uppmärksamhetsfaktorer som ligger bakom nämnda förhållande.

Antingen kan förarna ha missbedömt motorcykelns hastighet, t ex trott'

att det var en moped i stället för en mc, eller ej uppmärksammat den

överhudetaget. För att få en uppfattning om vilket som är mest troligt

har föregående tabell ändrats så att olyckorna även har fördelats på

-dagsljus - mörker. Det förefaller nämligen rimligt att anta att det är

lättare att uppmärksamma en mc under mörkerförhållanden, då fordonsbe-

lysningen skall vara tänd, än under dagsljus.

gwbüäj§$bäå§92W§§§ååäjygâEEE
samt ljUSförhållanden
_nu_ -m_ø._u___

Tabell lO

Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade korsningsolyckor med per-

sonskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter företrädesreg-

ler, ljusförhållanden samt på mc-förare resp förare av övriga i olyckorna

primärt inblandade ford0n.,

 

z
3
l ,

l
i1

   

 

 

   

Dagsljus Mörker g

Mc-förare ' 5 Övriga förare , Mc-förare Å Övriga förare g

åFöreträdesregler Antal å Z Antal % Antal å % 2 Antal å Z

iStopplikt ;' 0 i 0,0 i 17* 9,0 0 i 0,0 ; 9 19,6 g

åFöreträdesskyl- g ' 3,7 89 47,1 ,3 i 11 23,9 §
;dighet enl väg- 2 > ' ä *

?märke eller i I %

§37 § VTK å , _ V _ '

iFöreträdesskyl- 40_ 21,2 36 '19,0 i 15 32,6 _ 9 <19,6 ;
?dighet enl hö" - , I _ , 3

ågerregeln (38 § i
§VTK) ; i ,

;Företräde : 142 75,1 47 i 24,9 _ 29 63,1 17' 36,9 i

Totalt 189 100,0 189 § 100,0 , 46 100,0 .. 46 ?100,0 i
' i 1 - å i

 

     

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)



4.7.3

i _

Mc-förarnas ålder.

i 16 a 19 år 20 år eller äldre

" 1 T
_EFöreträdesregler Antal g Z Antal 2 Z

å . . Q s 1 - 5
§Stopp1ikt 0 0,0 0 g 0,0
g » 1
åFöreträdesskyl- 2 1,4 E 7,3 ,
fdighet enl väg- ' å
?märke eller i
§37 § VTK i ,

;Företrädesskyl- E 44 31,4 11 E 11,4
'idighet enl hö- å , å
gerregeln (38 g 2

VTK ^
Företräde i 94 2 67,2 78 2 81,3

'Totalt i 140 L 100,0 96 : 100,0
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AV tabellen framgår dels att andelen mörkertrafikolyckor endast är

19,6 %, dvs lägre än för mc-olyckor i allmänhet, dels att de övriga

förarna har brutit mot gällande trafikregler i större utsträckning un-

der dagsljus än under mörker - 75 mot 63 Z - vilket stöder tidigare

nämnda antagande om att det är lättare att upptäcka en mc under mörker

än under dagsljus.

För mcnförarna har även studerats om det föreligger någon skillnad mel-

lan olika åldersgrupper beträffande reSpekten för trafikregler i kors-

-ningar.

213509381ärselnina sfse: ec:färaraa§. ?E1282

Tabell 11'

Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade korsningsolyckor med

personskada i Vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter företrä-

desregler samt på mcuförarnas ålder.

        

  

-Anm Olyckor av Speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

Tabellen visar att den yngne åldersgruppen oftare än den äldre grup»

pen - 32,8 mot 18,7 Z - brutit mot gällande trafikregler i korsningar.
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4.8 Olyckornas fördelning efter andra i olyckorna delaktiga trafikelement

Tabell 12

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter andra i

olyckan delaktiga trafikelement och bebyggelseslag.

Tätbebyggelse *Ej tätbebyggelse Hela riket

Trafikelement Antal Antal 76 Antal (70

Inget 64 10,2 59 26,1 123 14,4

Personbil 418 66,6 ' 109 48,2 527 61,7

Lastbil 28 4,5 11 4,9 39 4,5

Buss 14 , 2,2 _ 2 1 0,9 16 1,9

Mc 6 0,9 9 4,0 15 1,8

Cykel, Moped 28 4,5 14 6,2 42 4,9

Gående 60 9,6 6 2,6 66 7,7

Djür 2 0,3 7 3,1 9 1,1

Övriga 8 1,2 . 9 4,0 17 2,0

Totalt 628 100,0 226 100,0 854 100,0

  

 

  

  
 

:Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.123'

Då det ej förelåg nämnvärda skillnader mellan tung och lätt mc redo-

visas dessa sammanslagna i tabellen. Det enda undantaget härifrån var

att tung mc var inblandad i betydligt fler singelolyckor och således

var ensamt trafikelement oftare än lätt mc.

För övrigt var konstellationen mc - personbil den klart vanligaste

med en procentuell andel på över 60 1 vad gäller hela riket. Inom

tätbebyggelse var det även relativt många mc - gående olyckor -

ca 10 Z. I jämförelse med personbilar - gående är emellertid inte

.denna siffra så hög där motsvarande andel samma år var över 20 %.
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4.9 Olyckornas fördelning efter olycksplatsens11tformning

Tabell 13

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter olycks-

platsens utformning, bebyggelseslag samt tung resp lätt mc.

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

;, . Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc
OlyckSplatsens ,

utformning Antal Z Antal % Antal Z Antal %

Raksträcka 67 17,5 42 17,5 46 31,1 30 41,0

Høkurva 9 '2,4 4 1,7 14 9,4 2 2,7

V-kurva 14 I 3,7 5 2,1 30 20,3 10 13,7

Backkrön _1 \, 0,2 , 1 0,4 2 1,4 1 1,4

3mvägSk0rsning 103 27,0 55 22,9 30 20,3 14 19,2

4mvägskorsning 144 37,7. 99 41,2 10 6,7 7 9,6

Utfart 35 9,2 29 12,1 '15 '10,1 8 11,0

Rondell ' 7 1 1,8 5 2,1 0- 0,0 1 1,4

Öppen plats 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ng-korsning 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0

Totalt 382 100,0 240 , 100,0 .148 100,0 73 100,0

   

 

    

 

 

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

Av tabellen framgår att inom tätbebyggelse har de flesta olyckorna

skett i korsningar och majoriteten av dessa i 4-vägskorsningar. Totalt

inom tätbebyggelse har drygt tre olyckor av fyra inträffat i kors-

ningar.

Inom ej tätbebyggelse var olyckor i korsningar inte lika vanliga men

den procentuella andelen var dock nära 40 %. Resterande olyckor med

tung mc kan i stort sett fördelas lika mellan raksträcksolyckor och

kurvolyckor. Av resterande olyckor med lätt mc inträffade de flesta

på raksträcka - 41 K - och endast 16,4 % i kurva.
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,Beträffande kurvolyckorna har ungefär dubbelt så många inträffat i

vänsterkurva som i högerkurva.

 
 

  

 

  

4.10 Olyckornas fördelning efter konfliktföljd

Tabell 14

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter kon-

fliktföljd, bebyggelseslag samt tung resp lätt mc; '

Tätbebyggelse- 1 Ej tätbebyggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Konfliktföljd Antal % Antal Z Antal Z Antal Z

Mc och tr el 2 .
sammanstöter 314 82,4 215 _ 89,6 76 51,4 50 68,5

Mc sammanstöter

med annan - -

trafikant 4 1,0< 4 1,6 3 2,0 2 2,7

Mc kör av vägen 36 9,5 5 2,1 '49 '33,1 12' 16,5

Mc kanar på Vägen 25 6,6 16 6,7 18 12,2 6 8,2

Övrig 2 0,5 0_ 0,0 ' _ 2 1,3 3 4,1

Totalt 381 100,0 , 240 9 100,0 148 100,0 73 100,0

  

 

 

 

 

 

  

Anm Olyckor av speciell karaktär ingår ej (se kap 4.12)

Den mest frekventa konfliktföljden var den då mczn och det andra i

olyckan primärt deltagande trafikelementet sammanstötte. Detta var

mest markant inom tätbebyggelse där procenttalen översteg 80 % både

för tung och lätt mc. Inom ej tätbebyggelse var motsvarande procent- '

tal lägre och liksom inom tätbebyggelse lägst för tung mc - 51,4 mot

68,5 Z. '

Därnäst vanligast var att mczn kör av eller kanar på vägen. Inom ej

tätbebyggelse förekom dessa konfliktföljder klart oftare med tung mc

än med lätt mc vilket sammanhänger med att antalet singelolyckor med

tung mc var betydligt större än antalet sådana olyckor med lätt mc.  
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Olyckornas fördelning efter typ av skada hos mc-förarna

 

Tabell 15

25.

Antalet skador vid under år 1970 inträffade polisrapporterade trafik-

olyckor med personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat

efter typ av skada hos mc-förarna, bebyggelseslag samt tung resp

   

 

  

 

 

lätt mc.

. Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Typ av skada Antal % Antal ' % Antal % Antal %

Huvudskada 89 21,8 68 27,7 54 34,4 35 33,3

varav hjärnskakning (40) (9,8) (28) (11,4) (21) (13,4) (19) (18,1)

" ansiktsu el
ann huvudskada (49) (12,0) (40) (16,3) (33) (21,0) (16) (15,2)

Armskadal - 93 22,7 48 19,6 31 19,8 . 14 13,3

Bålskada 57 13,9 25 10,2 28 17,8 '20 19,1

Benskada 170 41,6 104 42,5 44 28,0 36 34,3

varav lårbensskada (22) (5,4) (9) (3,7) (5) (3,2) (5) (4,8)

" underbensskada (72) (17,6) (52) (21,2) (12) (7,6) (13) (12,4)

" fotskada (31) (7,6) (21) (8,6) (12) (7,6) (6) (5,7)

" OSpecifierad (45) (11,0) (22) (9,0) (15) (9,6) (12) (11,4)

Totalt 409 100,0 245, 100,0 157 100,0 105 100,0

    

 

 

   
Anm. Olyckor av Specie11 karaktär ingår ej (se kap 4.12)

I tabellen ingår enbart sådana skador som åsamkats mc-förarna. En och

samma förare kan vidare ha erhållit flera skador samtidigt och samtliga

är inkluderade i tabellen.

Bortfallet på grund av att det saknades uppgift om skadetypen uppgick

till 15 %.

av o1yckorna innebär detta att ca

olyckorna finns med 1

Då dessutom mcuförarna

ovanstående

förblev oskadda vid ungefär 10 %

75 % av de i undersökningen ingående

tabell.
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Av tabellen framgår att inom tätbebyggelse benskada var den mest

frekventa skadetypen - drygt-40 Z _ och bland dessa dominerade under-

bensskada. Därnäst kom huvudskada och armskada.

Inom ej tätbebyggelse var huvudskada vanligast - knappt 35 % - och

därefter, med nästan lika stor andel, kom benskada.

Några större skillnader mellan tung och lätt mc förekom ej.

Vid olyckorna har sammanlagt 23 mcuförare dödats. För 10 av dessa

saknas uppgift om skadetyp. Av resterande 13 förare avled 8 av huvud"

'skador, 2 av huvudskador och bålskador, 2 av bålskador och 1 av hjärt-

fel.

Olyckor vid vilka särskilda omständigheter bidragit

 

till olycksuppkomsten

 

Som tidigare nämnts var 226 olyckor av sådan speciell karaktär att de

skulle bearbetas separat. Det är här fråga om olyckor i vilka någon

trafikant saknat körkort, begått något trafikbrott vid olyckstillfället

»eller haft nedsatt kapacitet exempelvis på grund av alkoholpåverkan,

eller också olyckor i vilka defekter hos de inblandade fordonen ansetts

ha medverkat till olycksuppkomsten.

I tabellerna 16 - 18 studeras dessa speciella omständigheter.
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4» 17--1 9.116E05nâsjär selnins efter .2372. etoestäedighet

Tabell Lä

Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig och vid vilka särskilda

omständigheter förelegat, fördelat efter typ av defekt, bebyggelse-

slag samt tung reSp lätt mc.

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Omständighet Antal Z Antal .% Antal % Antal Z

Körkort saknas 38 44,2 18 24,3 13 37,1 8 26,6

Alkoholpåverkan 22 25,6 11 14,9 10 28,6 3 10,0

x ' '
Passagerare 1 1,2 24 32,4 .1 2,9 7 23,3

_ xx
Trafikbrott,

ej passagerare 8 9,3 5 6,8 0 0,0 2 6,7

Fordons- V

defekt, mc 5 5,8 2 2,7 7 20,0 2 6,7

Defekt, andra
fordonet 7 8,1 5 6,8 3 8,5 2 6,7

Övriga 5 5,8 9 12,1 1 2,9 6 20,0

Totalt 86 100,0 74 100,0 35 100,0 30 100,0

    

    

 

X XX . uBrott mot bestammelse om passagerare. EJ brott mot bestammelse om passagerare

Tabellen visar att totalt sett, körkort saknas är den omständighet

som varit vanligast 4 drygt 30 Z 4 bland de olyckor som bearbetats

separat. Det är endast för lätt mc inom tätbebyggelse som detta inte

stämmer. För denna kategori är det istället brott mot beatämmelsen

om passagerare som var mest frekvent » 32,4 1. Alkoholpåverkan hos

 

mc-föraren har också en relativt hög andel, speciellt vad gäller

förare av tung mc för vilka procenttalen är 25,6 och 28,6 1 för tätbem

byggelse resp e] tätbebyggelse.

För att se i vilken mån nämnda olyckor skiljer sig från övriga mc-

olyekor ha' dessa även fördelats efter svårhetsgrad och olyckstyp.
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. 4012.2 9.126502338j:217519 193.96_ ef avårlzelsarad

:1231291241

Antalet under 1970 inträffade polisrappotterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig och vid vilka Speciella

omständigheter förelegat, fördelat efter svårhetsgrad,'bebyggelseslag

samt tung reSp lätt mc.

Olyckor med Olyckor med Olyckor med

dödlig utgång svår pers sk lindr pers sk Totalt

Bebyggelseslag Antal % Antal . Z Antal 1. Antal %

?ätbebyggelse

Tung 66 10 11,6 47 54,7 29 >33,7 86 100,0

Lätt mc 6 '8,1 45 -60,8 23 31,1 ' 74 100,0

Totalt 16 10,0 92 57,5 52 32,5 160 100,0

Ej tätbebyggelse

Tung mc 6 17,1 _15 42,9 14 40,0 .35 100,0

Lätt mc 3 10,0 17 56,7 10 33,3 .30 100,0

Totalt 9 , 13,8 32 49,2 24 37,0 ' 65 100,0

Hela riket

Tung mc 16 13,2 . 62 51,3 43 35,5 121 100,0

Lätt mc 9 8,7 i 62 59,6 33 31,7 104 100,0

Totalt 25 ,11,1 124 55,1 76 33,8 225 100,0

    

 

 

    

Tabellen visar att olyckor vid vilka speciella omständigheter förelegat

har hög svårhetsgrad u högre än för övriga mcmolyckor (jämför tabell 2),

Andelen olyckor med dödlig utgång är exempelvis 11.1 % för de först-

nämnda olyckorna mot 3,7 Z för de andra. Motsvarande tal för olyckor

med svår personskada är 55,1 res 46,6 %.

Normalt har olyckor inom ej tätbebyggelse högre svårhetsgrad än olyckor

inom tätbebyggelse, men för här aktuella olyckor är det annorlunda.

Andelen svåra personskador inklusive de med dödlig utgång är till och

högre inom än utom tätbebyggelse (67,5 mot 63,0 Z).
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4.12.3 glzckornâswfördelning_efter_glzckstyp_

Möjliåå

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig och vid vilka Speciella

omständigheter förelegat, fördelat efter olyckstyp, bebyggelseslag

samt tung resp lätt mc.

Tätbebyggelse Ej tätbebvggelse

Tung mc Lätt mc Tung mc Lätt mc

Olyckstyp Antal Z Antal % Antal Z Antal %

Gående 8 9,3 8 10,8 0 0,0 1 3,3

Singel 29 33,7 21 28,4 22 62,9 17 56,7

Omkörning 6 ' 7,0 3 V 4,1 4 11,4 4 1 3,3

Filbyte 1 1,1 2 2,7 0 0,0 0 0,0

Upphinnande 5 5,8* 1 1,3. 1 2,9 2 6,7

Möte 4 4,7 6 8,1 2 ' 5,7 4 13,3

Avsväng 9 10,4' 6 ' 8,1 1 2,9 3 10,0

Korsning 20 I 23,3 23 31,1' 4 3 v 8,5 ' 0 0,0

Övrig 4 4,7 ' 4 5,4 2 5,7 2 6,7

Totalt 86 100,0 74 100,0 35 100,0 30 100,0

 

  

  

 

    

Om man jämför med tabell 8 framgår det att olyckstypsfördelningen för

ovanstående olyckor i vissa avseenden skiljer sig markant från fördel»

ningen för övriga mcuolyckor.

Det bästa exemplet är singelolyckorna som procentuellt sett var många

fler bland de olyckor vid vilka speciella omständigheter förelegat .

inom ej tätbebyggelse var den procentuella andelen ca 60 % m både för

tung och lätt mc « mot 36,5 (tung mcö och 12,3 % (lätt mc) för övriga

mcmolyckor.

Inom tätbehyggelse var vidare korsningsolyckor relativt vanliga -

knappt 30 1 m bland olyckorna i ovanstående tabell. Någon skillnad

L:)
gentemot övriga mcmolyckor förelåg emellertid intehärvidlag.
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NÅGRA SA?«II«IANFATTANDE SYNPUNKTER PÅ RESUL'I'ATEN

När man studerar resultaten av kartläggningen är det framförallt två

saker som är värda särskild uppmärksamhet; dels den stora andelen

singelolyckor med tung mc som inträffat inom ej tätbebyggelse, dels

de många olyckorna i korsningar;

Inom ej tätbebyggelse är den procentuella andelen singelolyckor med

tung mc 36 1, vilket är en mycket hög siffra. Den är tre gånger så

stor som motsvarande siffra för lätt mc, vilket tyder på att det är

svårare att bemästra en tung mc än en lätt mc. Detta i sin tur aktuali»

serar frågan ombättre utbildning och skärpta körkortskrav för förare

av tung mc.

En tung mc har vidare helt andra fartresurser än en lätt mc, vilket kan

ha bidragit till den stora andelen singelolyckor. Tyvärr finns ingen

möjlighet att utreda vilken roll hastigheten har spelat i dessa olyck«

or, även om den naturligtvis får anses ha varit högre än omständighem

terna medgivit.

Andelen olyckor i korsningar är klart större för olyckor med mc än

för olyckor i allmänhet. För dessa olyckor fann man bl a att andelen

olyckor under mörker var låg och att de andra i olyckorna deltagande

trafikanterna bröt mot gällande trafikregler i korsningar mycket

oftare än mcwförarna. Beträffande sistnämnda förhållanden så var

skillnaden mellan mcmförarna och de andra trafikanterna mindre under

mörker än under dagsljus. Det synes därför rimligt att anta att

olyckor i korsningar delvis har att göra med observansproblem. Pb-

förare och andra fordonsförare har lättare att upptäcka en mc under

mörker, då mc:n har tänd strålkastare, än under dagsljus. Om detta

antagande är riktigt borde sålunda tänd fordonsbelysning hos motor»

cyklarna även i dagsljus kunna minska den här sortens olyckor.

Andra resultat som här bör nämnas gäller bl a olyckornas fördelning

på skadetyp. Av de dödliga skador som mcwförarna ådrog sig dominerade

huvudskador. Härvid är det naturligtvis av intresse att veta huruvida

förarna burit hjälm eller inte, men förundersökningsprotokollen kunde

i allmänhet inte lämna besked om detta..?ndast 9 % av protokollen inne"

höll nämligen sådana uppgifter. Av de 22_olyckor vid vilka mcmförarna

avled på grund av ruvudskador saknades uppgift om hjälm i l2 fall.
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Vid övriga 10 olyckor hade mcuförarna haft hjälm i 5 fall och således

saknat hjälm i lika många fall. Fem mcwförare har med andra ord av-

lidit på grund av huvudskador trots att de vid olyckstillfället bar

hjälm.

De uppgifter Om användningen av hjälm är som synes begränsade men

dock tillräckliga för att kunna motivera mer ingående undersökningar

rörande användningsfrekvensen och effektiviteten av hjälmar.

Rent allmänt kan sägas att värdet av en sådan här kartläggande under»

sökning till stor del ligger i att resultaten kan utnyttjas som

underlag för olika informations- och upplysningsaktiviteter. Man får

reda på när, var och hur olika slags olyckor går till och därmed vilka

'tuationer som är farligast och om vilka information behövs. Vidare5

får man reda på vilka förargrupper som denna information speciellt

bör riktas till.

Som exempel från föreliggande undersökning kan tas olyckor i korsning

ar. Information om hur ofta förekommande sådana olyckor är och hur

de går till bör ges till alla mc-förare så att dessa vet i vilka situan

tioner de måste vara särskilt uppmärksamma mot övrig trafik. Denna

information bör även riktas till övriga fordonsförare så att dessa

visar större uppmärksamhet mot motorcykeltrafiken, respekterar före-

trädesregler i korsningar och inte underskattar motorcyklars hastighet,

speciellt då de sistnämnda närmar sig en korsning. Information rörande

den bristande tillämpningen av olika företrädesregler i korsningar bör

också vidarebefordras till polismyndigheterna så att dessa uppmärk»

sammar detta förhållande i sin trafikövervakande verksamhet.
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MC-OLYCKORNAS UTVECKLING UNDER ÄREN 1967-71 "

I tabell 19 redovisas utvecklingen av monolyckorna under de senaste

åren och vissa jämförelser görs med.olyckor med personbilar.

Tabell 19

Antalet polisrapporterade trafikolyckor med personskada i hela riket

under åren 1967ul97l, fördelat på vissa fordonskategorier. (Siffrorna

härrör från Statistiska Centralbyråns officiella statistik.)

   

 

  

 
Olyckskategori 1967 1968 1969 1970 1971

Samtliga Antal 781 947 1062 1092 1151
olyckor med mc

Index 100 121 136 140 147

Mc singel Antal 174 215 243 240 259

Index 100 124 ° 140 138 149

Mc/Pb Antal 439 517 598 621 653

Index 100 118 '136 141 149

Pb singel Antal 2930 *3016 3206 2923 3371

Index 100 103 109 100 115

Pb/Pb Antal 4213 4748 4618 4486 3970

Index 100 113 110 106 94

  

 

 

  

 

 

Av tabellen framgår, vilket också nämndes i inledningen; att antalet

trafikolyckor med mc har ökat för varje år sedan 1967 « från 781

olyckor 1967 till 1151 olyckor 1971. I inledningen nämndes även att

denna utveckling hade skett trots att antalet inregistrerade motor-

cyklar samtidigt minskade. En tänkbar förklaring till olycksökningen

skulle kunna vara att på grund av den ökade bilparken, antalet kon-

fliktsituationer med motorcykel trots allt ökat. Som synes av tabellen

kan emellertid inte detta vara den enda förklaringen eftersom bl a

antalet singelolyckor med mc också stadigt ökat de aktuella åren, År

1967 inträffade 174 singelolyckor och år 1971 hade de ökat till 259.

Vidare har inte olyckorna med pb ökat nämnvärt under de här åren, vila

ket inte heller stöder nämnda förklaringi Tabellen visar att olyckorna-

med pb/pb t o m var lägre år 1971 än 19675 3970 resp 4213 olyckor.
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'JÄMFÖRELSE MELLAN VTI:s OCH TSV:s UNDERSÖKNINGAR

Av Speciellt intresse vid denna undersökning är de jämförelser som

kan göras med SCB:s redovisning av samma basmaterial samt med den

tidigare nämnda undersökningen som utförts av TSV.

Som berördes inledningsvis består basmaterialet vid samtliga under-

sökningar av de blanketter rörande trafikolyckor polisen insänder

till SCB. I den redovisning som SCB utger ingår endast ett fåtal

tabeller som berör mc-olyckorna. TSV har i sin undersökning gjort en

betydligt fylligare redovisning men liksom SCB ej haft tillgång till

'annat underlag än ovan nämnda blanketter. I föreliggande undersökning

har VTI, förutom blanketterna, utnyttjat polisens förundersöknings-'

protokoll för att därigenom få en mer ingående bild av olyckorna. In-

förskaffande och bearbetning av dessa protokoll medför ett avsevärt

merarbete och det är därför värdefullt att få en uppfattning om vad

detta extra arbete ger.

En grundläggande skillnad mellan undersökningarna är att man i VTI-

undersökningen har sorterat bort olyckor av speciell karaktär och be-

arbetat dessa separat. Det är här fråga om olyckor i vilka någon trafi-

'kant haft.nedsatt kapacitet - t ex varit alkoholpåverkad - eller i

vilka defekter hos något inblandat fordon ansetts medverka till olycks-

uppkomsten. Gemensamt för dessa olyckor och samtidigt skälet till att

de utsorterats ur olycksmaterialet är att sådana yttre omständigheter

som vägens karaktär på olycksplatsen, väglag, väderlek, ljusförhållan-

den etc icke torde ha spelat någon avgörande roll för olyckornas in-

träffande. Även om ett visst samband ibland kan synas råda mellan

dylika olyckors inträffande och de yttre omständigheterna torde dock

redan ett sådant förhållande att en person före färd förtär alkOhol

göra honom olämplig som förare och åstadkomma att även mycket enkla

komplikationer i trafiken, sak samma vilka, kan bli honom övermäktiga,

varför det därför beror mer eller mindre på slumpen var, när och under

vilka förhållanden olyckorna inträffar. Liknande resonemang kan föras

för olyckor vid vilka defekter hos något inblandat fordon ansetts med- V

verka till olycksuppkomsten. Ur åtgärdssynpunkt är också dessa olyckor

Speciella eftersom de åtgärder som måste vidtagas för att förhindra

dem är mer eller mindre givna.
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Antalet olyckor som sorterats bort var som tidigare nämnts 226 stycken

eller 21 %. Ett bortfall av den storleksordningen och arten kan natur-

ligtvis påverka resultaten i avsevärd grad. Jämförelser kommer därför

att göras dels med hela VTI-materialet (Vlel), dels med nämnda olyckor

borttagna (VTI:2). .

Då SCB:s och TSV:s undersökningar innehåller samma data är det ej

nödvändigt att taga med båda dessa i de följande jämförelserna. Efter-

som TSV har en fylligare redovisning tar vi den som jämförelseobjekt.

Som nämnts är utgångsmaterialen desamma för båda undersökningarna

varför det för_merparten av variablerna ej bör föreligga några skill-

nader mellan TSV:s material och VTI:l. Härmed avses sådana variabler

som polisen lätt kan få fram uppgifter om, som exempelvis vägtyp, förar.

ålder etc. För andra variabler som till exempel olyckstyp och svårhets-

grad, där i viss utsträckning subjektiva bedömningar kommer in i bilden

kan däremot skillnader existera. Det finns visserligen regler för hur

detta slags variabler skall klassificeras men reglerna kan ibland tol-

kas på olika sätt.

Beträffande jämförelser mellan TSV:s material och VTI:2 sammanhänger

naturligtvis skillnaderna till stor del med hur de olyckor som från-

skilts ser ut, d v 3 om de skiljer sig från övriga olyckor i mate-

rialet.

Nedan följer först sådana jämförelser i vilka subjektiva bedömningar

kan påverka resultaten - olyckornas svårhetsgrad samt deras fördelning

på olyckstyper. Därefter följer ett par exempel på jämförelser i

vilka sådana bedömningar ej har gjorts.

Olyckornas fördelning efter svårhetsgrad

 

Vid genomgång av förundersökningSprotokollen fann man att många

olyckor som hade klassats som lindriga borde enligt gällande defini-

tion ha klassats som svåra. I Vles material ingår därför betydligt

fler svåra olyckor än i TSV:s material, vilket framgår av följande

tabell.
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Tabell gg_

Antalet under år 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor med

personskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter svåra

hetsgrad för materialen från TSV reSp VTI.

 

 

  

 

 

  

    

 

TSV VTI:1 VTIZZ

Svårhetsgrad Antal % Antal % Antal Z

Olyckor med 56 5,2 ' 56 5,2. 31 3,6
dödlig utgång

Olyckor med ' ' 384 35,6 521 48,2 397 46,5
. svår personskada

Olyckor'med '639 59,2 503 46,6 426 49,9
lindrig personskada -

Totalt 1079 -100,0 1080 100,0 854 100,0

Av tabellen framgår att 136 olyckor (12,6 %) har klassats om från

lindrig till svår personskada i VTI-materialet.

För övrigt visartabellen bl a att andelen olyckor med dödlig utgång

är lägre för VTI:2 materialet än för de båda övriga. i

7.2 Olyckornas fördelning efter olyckstyp

 

En intressant jämförelse är också den som gäller olyckornas fördelning

på olyckstyper. TSV har utnyttjat den klassificering som SCB har utfört

medan vi har själva klassat olyckorna med hjälp av förundersöknings-

protokollen. Samma klassificeringssystem har använts i båda fallen.
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Tabell 21

Antalet under l970'inträffade polisrapporterade trafikolyckor med per-

sonskada i vilka motorcykel varit delaktig, fördelat efter Olyckstyp

för VTI:S och TSV:s undersökningar,

 

 

     

 

 

 

TSV - ' ' VTI:l VTI:2'

Olyckstyp Antal % _ Antal Z Antal %

Gående- 81 7,5 84 7,8 67 7,9

Singel ' 231 21,4 .-222 20,6 132 15,5

Omkörningi 48 4,4 . 46 4,2 32 3,7

Filbyte 16 1,5 18 1,6 15 1,8

Upphinnande 49 4,5 40 i 3,7 31 3,6

Möte 58 5,4 51 . 4,7 35 4,1

Avsväng ° 280 25,9 ' 258 23,9 239- 28,0

Korsning 285 26,4 288 26,7 242 28,3

övrig 31 3,0 73 ' 6,8 61 7,1

Totalt o 1079 100,0 1080 100,0 ,854 100,0

>Tabellen visar att det ej råder någon större skillnad mellan de två

material som är direkt jämförbara med varandra - TSV:s och hela VTI-

materialet (Vlel), För de flesta olyckstyperna ligger VTI:l något

lägre, vilket beror på att ett flertal olyckor har förts över till

gruppen "Övrig". Procentuellt sett är det olyckstypen "Upphinnande"

som uppvisar den största minskningen - 49 till 40 eller 18 %.

Mellan TSV och VTI:2 råder någOt större skillnad än mellan TSV Och

Vlel. Framförallt gäller det för singelolyckorna där TSV har 21,4 %

och VTI:2 15,5 1. Detta är naturligtvis en följd av att de olyckor

som plockats bort i VTI-materialet till stor del är singelolyckor

vilket redovisats tidigare.
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Olyckornas fördelning efter veckodag

 

, Tabell 22

Antalet under 1970 inträffade polisrapporterade trafikolyckor i vilka

motorcykel deltagit, fördelat efter veckodag för VTIfs och TSV:s under-

 

    

sökningar.

TSV ' VTI:1 VTI:2

Veckodag Antal % Antal Z Antal Z

Måndag 123 11,4 124 11,5_ 102 11,9

Tisdag - 132 12,2 131 12,1 106 12,4

Onsdag 128 11,9 129 11,9 109 12,8

Torsdag 149 13,8 148 13,7. 124 14,5

Fredag 192 a 17,8 ' 193 17,9 - 146 17,2

Lördag 202 18,7 201 18,6 142 16,6

Söndag v 153 ' 14,2 _ 154 14,3 125 14,6

Totalt 1079 100,0 1080 100,0' 854 100,0

  

   

   

Av tabellen framgår att TSV- och Vlel-materialen är nästan exakt lika

vilket de också bör vara. VTI:2-materialet däremot skiljer sig något

från de övriga, vilket naturligtvis måste bero på att de olyckor som

frånskiljts har en något annorlunda fördelning vad gäller denna varia-

bel än övriga mc-olyckor. De skillnader som finns är emellertid tämli-

gen små.
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Olyckornas fördelning efter tid på dygnet

 

Tabell 23

Antalet under år 1970 inträffade poliSrapporterade trafikolyckor i

vilka motorcykel deltagit, fördelat efter tid på dygnet för VTI:s

och TSV:s undersökningar.

    

   

     

<TSV VTI:l VTI:2

Klockslag Antal Z Antal . % Antal . 1

' 0- 4 i 56 '5,2 57 5,3 26' 3,1

44 8 . . p 64 5,9 ' 59 5,5 55 ' 46,5

8-12 -. 132 12,2 i 132 * 12,2 119 13,9

12-16 263 24,4 261 24,2 218 25,5

.16-20 4 _ ' 354 32,8 356 33,0 288 ' 33,7

20-24 - ' 210 19,5' 215 * 19,8 148 17,3

Totalt _ 1079 100,0 1080 100,0 854 100,0

 

Tabellen visar att VTI:2-materialet har något lägre procenttal under

den mörka delen av dygnet (0-4, 20Ä24) än TSV« och Vlel-materialen.

De olyckor som frånskilts har således inträffat under denna del på

dygnet i större utsträckning än övriga mc-olyckor. Att inte TSV och

, Vlel-materialen exakt överensstämmer beror troligen på den manuella

hanteringen av materialen på ömse håll.

På liknande sätt kan övriga studerade variabler jämföras för de olika

materialen. Några exceptionella skillnader har inte hittats för nämnda_

variabler varför det inte finns anledning att redovisa dessa.

ÖvrigE

Slutligen bör påpekas att genom att utnyttja förundersökningSprotokollen

har det varit möjligt att'få tag i uppgifter som TSV ej har kunnat er-

hålla från sitt material. Dessa uppgifter finns redovisade i tabellerna

9-11, 15 samt 16-18. Tabellerna innehåller uppgifter_om företrädesregler

i korsningar, typ av personskada samt de speciella omständigheter som

rått vid vissa olyckor. Inte minst uppgifterna om företrädesregler i

korsningar är av stort intresse vilket torde ha framgått av kap á.7.
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SYNPUNKTER RÖRANDE STUDIER AV MOTORCYKELTRAFIKENS STORLEK

OCH MOTORCYKLARS HASTIGHEII)

För att få en mer allsidig belysning av motorcykelolyckorna

skulle det vara önskvärt att komplettera olycksanalysen med upp-

gifter om motorcykeltrafikens storlek och motorcyklars hastighet.

Sådana uppgifter saknas emellertid i stor utsträckning idag och

i det följande redovisas en del synpunkter rörande möjligheterna

att genomföra olika studier för att erhålla denna information.

 

Studier av motorcykeltrafikens storlek

Syftet med studier av motorcykeltrafikens storlek är att erhålla

ett mått på trafikarbetet för motorcyklar för att kunna relatera

olyckorna till detta mått och därmed belysa motorcyklarnas risk-

exponering samt jämföra denna med andra fordonstypers exponering.

I första hand gäller det trafikarbetet per år men man är också

intresserad av att om möjligt dela upp trafikarbetet på tung

resp lätt mc samt på ytterligare variabler som exempelvis dags-

ljus-mörker. Då skulle fler intressanta och värdefulla jämförel-

ser kunna göras.

Några trafikräkningar som direkt syftar till att uppskatta motor-

cykeltrafikens storlek har inte utförts i Sverige. På en del håll

utomlands har man däremot kunnat erhålla uppgifter om trafikarbe_

tet för skilda fordonsslag och relaterat olyckorna till detta.

I England exempelvis, harman funnit att motorcyklisterna har en

mycket högre olycksfrekvens än andra förarkategorier. Antalet per-

sonskadeolyckor relaterat till antalet körda miles var år 1970

för olyckor med motorcykel'dubbelt så hög som för olyckor med

cykel eller moped samt 8-9 gånger så hög som för olyckor med per-

sonbil.

Som tidigare nämndes saknas trafikarbetssiffror för motorcyklar

i Sverige. Det finns emellertid vissa möjligheter att göra en'

1)Denna bilaga har utarbetats av S Widén och H Mohlin
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grov uppskattning av trafikarbetet och således även för Sverige

göra en jämförelse mellan motorcyklar och personbilar vad gäller

olycksrisk. Vid samtal med motorcykelförsäljare och -förare har

det nämligen framkommit att den genomsnittliga årliga körsträckan

för motorcyklar kan antas ligga mellan 500 och 1 000 mil. Enligt

Svensk Bilprovnings statistik är vidare den genomsnittliga årliga

körsträckan för personbilar 1 400 mil. Om man på basis av dessa

siffror antar att personbilar har dubbelt så lång årlig körsträcka

som motorcyklar och sätter detta i relation till antalet registre-

rade fordon och antalet olyckor under år 1970 finner man att mod

torcyklarna har en olycksrisk som är'6 gånger högre än den för

personbilar.

Vid denna jämförelse finns det ytterligare en omständighet till

vilken hänsyn egentligen borde tas, nämligen den att trafikarbe-

tets fördelning över året är olika för motorcyklar och personbilar.

Motorcyklarna har i jämförelse med personbilarna en högre andel

av sitt trafikarbete förlagt till sommarhalvåret, dvs då goda väg-

lags- och väderleksförhållanden råder och då olycksrisken normalt

sett är låg. Om man vid ovanstående jämförelse av olycksrisken tar

hänsyn till detta så attman för personbilarna endast inkluderar

det trafikarbete och de olyckor som skett under samma yttre för-

hållanden som förelegat för motorcykeltrafiken, så skulle skill-

naden i olycksrisk mellan de båda fordonsSlagen vara ännu större

än vad som ovan angivits.

Om man mer noggrannt vill studera motorcykeltrafikens storlek i

Sverige finns det några olika metoder som kan komma ifråga,

nämligen

1) trafikräkningar på vägen

2) intervju- eller enkätmetoder

3) utnyttjande av material från Svensk Bilprovning
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Trafikräkningar på vägen

Trafikräkningar på vägen kan antingen vara manuella eller auto-

matiska. Manuella räkningar är knappast alla aktuella på grund

av de stora kostnader dessa medför. Detta gäller manuella trafik-

räkningar överhuvudtaget, i varje fall om de är av någorlunda

storleksordning.

Automatiska räkningar är dyra även de och därför är sådana endast

tänkbara i samband med trafikräkningar av andra fordonsslag. Det

föreligger emellertid en hel del svårigheter om man skulle vilja-

Utnyttja maskinella trafikräknare för att studera motorcykeltra-

fikens storlek. Framförallt när det gäller att skilja mellan

motorcyklar, mopeder och cyklar. Vid Vägverkets rutinmässiga tra-

fikräkningar går det exempelvis inte att särskilja motorcyklar

från övriga fordon.lr

Intervju- eller enkätmetoder

Intervju- och enkätmetoder har tidigare använts i olika trafik-

säkerhetssammanhang med tillfredsställande resultat varför det

finns all anledning att tro att de skulle kunna utnyttjas även i

detta fall.

Stor'omsorg måste läggas ner på att den grupp förare som skall

jingå i undersökningen utgör ett representativt urval av alla

mc-förare. Olika felkällor som exempelvis tillförlitligheten i

avgivna svar och bortfalISproblemen måste också ägnas stor upp-

märk samh et .

Urvalet av förare kan antingen_göras på normalt sätt vilket inne-

.bär att olika register, som exempelvis körkortsregister, utnyttjas

eller också med hjälp av mer okonventionella metoder. Som exempel

på sistnämnda metoder kan nämnas den intervjumetod som utvecklats

inom VTI och som innebär att man intervjuar förare då dessa in-

lämnar sina fordon för besiktning vid Svensk Bilprovning. De frå-

gor man då ställer avser endast deras körsträcka dagarna innan
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besiktningstillfället då risken för minnesfel är tämligen liten.

Frågörna kan då också inkludera uppgifter om hur körsträckorna

fördelar sig på tätbebyggelsejej tätbebyggelse, dagsljusumörker

m m. Om intervjuerna utsträcks i tiden kan erhållna uppgifter

sedan ligga till grund för uppskattning av_motorcykeltrafikens

storlek.

En annan möjlighet är att fråga om hur långt de kört det senaste

året. Detta är en uppgift som de flesta förare normalt har en

ganska god uppfattning om, även om de inte vet exakt. Uppgifter

rörande hur den årliga körsträckan fördelar sig på exempelvis

' tätbebyggelse-ej tätbebyggelse eller dagsljus-mörker däremot är

säkert mycket svårare att samtidigt få tillförlitliga svar på..

gtnyttjande.av.material_från §vensk Bilprovning

Vid besiktning av fordon hes Svensk Bilprovning skall fordonens

mätarställning regelmässigt regiStreras. DeSsa uppgifter skulle

kunna ligga till grund för uppskattning av det sökta trafikarbe-

tet. Vad gäller motorcyklar saknas emellertid sådana uppgifter i

stor utsträckning vilket gör det tveksamt om metoden skulle kunna

utnyttjas för denna fordonskategori. Ytterligare en svårighet är_

att det innebär ett mycket stort manuellt arbete att ta fram de

blanketter som gäller motorcyklar eftersom blanketterna ligger

osorterade och endast en bråkdel av dessa avser motorcyklar.

êZlTBêEEêfZEEEEEEEE

Intervju- eller enkätundersökningar synes vara de sätt vilka är

bäst lämpade för att studera motorcykeltrafikens storlek. Om mål-

sättningen är att ta reda på årsvärden för mc-trafiken bör urva-

let av förare göras från körkortsregistret. Ett sådant urval är

lättare att få representativt för alla mc-förare än exempelvis

ett urval förare från Svensk Bilprovnings besiktningar. Om mer

'detaljerade uppgifter om meetrafiken också önskas bör undersök-

ningen även omfatta ett urval av sistnämnda slag.
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Slutligen bör nämnas några allmänna problem som föreligger vid

undersökning av motorcykeltrafikens storlek. Dessa problem sam-

manhänger med att mc-trafiken är av speciell karaktär och skiljer

sig exempelvis.från biltrafiken i avsevärd grad. Motorcykeltrafi-

ken är nämligen relativt liten, koncentrerad till tätbebyggelse

samt dessutom påverkas den av väderlek och väglag vilket bl a

medför stora säsongsmässiga variationer. Nämnda faktorer har alla

betydelse vid planering och utförande av en eventuell undersökning

'av motorcykeltrafikens storlek.
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Studier av motorcyklars hastighet

 

Målsättning

För att kunna precisera målsättningen för denna delstudie är det

nödvändigt att klarlägga några av de faktorer i trafiken, som spe-

ciellt påverkar motorcyklar och deras förare.

En motorcyklist är genom sitt fordons ringa bredd och stora manöver-

,barhet ej lika beroende av omgivande trafikanters färdhastighet

som exempelvis en förare av personbil. Vidare är vanligtvis även

förhållandet mellan motorcyklarnas vikt och motorstyrka sådant, att

det ger bättre accelerationsmöjligheter än för personbilarna. En

jämförelsestudie mellan motorcyklars och personbilars hastigheter

är sålunda förutom en redovisning av motorcyklarnas hastighetsför-

delning den relevanta målsättningen för en kommande studie.

Eftersom 3/4 av motorcykelolyckorna inträffar inom tätbebyggelse

men olyckor utanför tätbebyggelse ofta resulterar i svårare skador

för förarna och passagerarna är det naturligt att studien omfattar

båda bebyggelseslagen. .

Genomförande

Studien kan indelas i fyra moment. Det första momentet omfattar

inventering av användbara datakällor, det andra studier av dessa

,källors material och det tredje av en sammanställande värdering

av dessa studier. I fjärde momentet utvecklas en undersökningsmon

dell och kostnaderna för denna undersöknings genomförande beräknas.

Moment l (Datakällor)

De myndigheter som har.material vilket kan användas som underlag

för hastighetsstudier är VTI och polismyndigheterna.
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Under sommaren 1971 utförde VTI på uppdrag av TSV hastighetsmät-

ningar under helgerna och under september-oktober samma år insamla-

des material för validering och modellbildning i ett simuleringapro-

jekt. Dessa projekt benämns helgmätningar resp trepunktsmätningar.

.Vid RikSpolisens registerbyrå, kontrollsektionen, finns det samlade

materialet av ordningsbotsförelägganden rörande hastighetsöverträ-

delser. Länstrafikgrupperna inom polisdistrikten har originalhand-

lingarna till nämnda ordningsbotsförelägganden samt material rörande

de ärenden, gällande hastighetsöverträdelser, vilka sänts till åkla-

garmyndigheterna.

Moment 2 (Kvalitet)

I materialet från helgmätningarna definieras motorcyklar som fordon

med kort axelavstånd. Mätningarna har, som namnet anger, utförts

,underveckoslut och helger och observationsplatserna har varit beläg-

na endast utanför tätbebyggelse men över hela landet.

Registreringen har gjorts med apparatur som arbetat med s k slangar

liggande över körbanan.

Materialet är lagrat på hålremsor som erhållits vid fältobserva-

tionerna. Dessa remsor kan genom bearbetning i dator, Hewlett

_Packard, direkt lämna resultat i önskad form.

Vid trepunktsmätningarna utgjordes observationSplatserna av väg-

sträckor med en längd av mellan 6 och 11 km. De passerande fordonen

fotograferades i början och slutet av en sådan vägsträcka samt även

i en punkt mellan dessa platser. På varje bildruta registrerades

klockslaget för passerandet samt fordonets hastighet. De 4 observa-

tionssträckorna var samtliga belägna i Stockholms närhet.

Materialet utgörs av filmbilder. Genom att granska bild för bild

kan uppgifter om punkt- och medelhastigheter erhållas.

Registerbyråns material består av ordningsbotsförelägganden, vilka

upprättats vid hastighetskontroller, då de kontrollerade trafikan-
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terna överskridit den tillåtna hastigheten med mindre än 30 km/tim

samt erkänt förseelserna. På blanketterna anges bl a fordonsslag,

registreringsnummer och uppmätt hastighet. Det har tillkommit vid

olika typer av hastighetskontroller över hela landet.

Framtagning_av önskade uppgifter kan endast ske genom manuell ut-

sortering av fall gällande motorcyklar. Blanketterna är upplagda i

löpnummerserier med avseende på polisdiStrikten.

Länstrafikgruppernas material omfattar förutom originalhandlingar

-till regiSterbyråns blanketter även de handlingar gällande hastig-

hetsöverträdelser, som sänts till åklagaren för åtal. Orsakerna till

att de sänts till åklagaren är antingen att fordonens hastigheter

överstigit de tillåtna med mer än 30 km/tim, eller att, då hastig-d

heterna överstigit de tillåtna med mindre än 30 km/tim,förarna ej

velat erkänna förseelserna. Dessa blanketter innehåller liksom de

vid registerbyrån arkiverade,uppgifter om fordOnsslag, registrerings-

nummer och uppmätt hastighet. De har tillkommit vid hastighetskont-

roller över hela landet.

Även för detta material måste ett manuellt sorteringsförfarande

tillämpas.

Moment 3 (Värdering).

Som framgår av moment 2 är samtliga material behäftade med mer eller

mindre allvarliga brister med avseende på en hastighetsundersökning

'av motorcykeltrafiken. I detta avsnitt kommer de mest påtagliga brisn

terna gällande denna undersökning att belysas. Det skall kraftigt be-

tonas att de brister som här belyses endast gäller då materialen'

avses att användas för en studie av motorcyklars hastighet och att

materialen svarat mot de krav, som gällt vid deras insamlande och

för deras projekterade användning.

Helgmätningarna har utförts under veckoslut och på.helgdagar, vilket

kan ge en missvisande bild av den generella hastighetsfördelningen,

beroende på att motorcykelförare tillhörande skilda kategorier, de-

finierade av när de kör, kanske framför sina fordon med olika has-

tighetsanpassning. Vidare har observationer endast företagits utanför
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tätbebyggelse och motorcyklar definierats som fordon med kort axel-

avstånd, vilket medför att även cyklister och mopedister förts till*

denna grupp. Ätkomligheten torde uppfylla alla de krav som kan anses

rimliga.

Observationssträckornas ringa antal (Ast) samt att de ej uppfyller

de krav på representativitet eller slumpmässighet, som behövs för att

studera en generell hastighetsfördelning, gör att trepunktsmätningar-

nas material ej kan användas för en studie av motorcyklars hastighet.

De observerade motorcyklarnas antal är ej heller större än ca 50. I,

vissa fall kan svårigheter att skilja mopeder från motorCyklar före-

'komma. Registreringsmetodiken är mycket bra men åtkomligheten något

oMStändlig.

"som framgår av det tidigare nämnda är registerbyråns och länstrafik»

gruppernas material att betrakta som uppgifter från extremvärdesför»

delningar. Registerbyråns material innehåller dessutom endast has;

tighetsuppgifter under en viss gräns; Återigen kan resultatet röran-

de hastighetsfördelningen påverkas av att de inblandade motorcykel-

förarna tillhört speciella kategorier. Observationsplatsernas repre-

sentativitet och slumpmässighet kan ej utredas utan mycket god känne-

dom om varje observatiOn. Eftersom utsorteringen från reSp register

av fall gällande motorcyklar måste ske manuellt är åtkomligheten

att betrakata som dålig.

Moment 4 (Projektplanering)

'Söm inledningsvis nämnts svarar motorcykeltrafiken endast för en

ringa del av det totala trafikarbetet. Då det dessutom ingår i mål-

sättningen för projektet att göra en jämförelsestudie med personbi-.

lars haStighetsfördelning är det naturligt att anta, att studien av

motorcyklars hastighet kommer att baseras på material, som erhållits

vid fältstudier för projekt med "större" omfattning.

Det är dock nödvändigt att insamlade data möjliggör identifikation

av motorcyklar bland observerade fordon, varför samarbete redan vid

planeringen av det "större" projektet måste etableras.
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Eftersom möjligheten att identifiera motorcyklar troligtvis är ett

problem av underordnad betydelse innebär denna "modifikation" av det

"större" projektet endast en mindre kostnad för undersökningen av

motorcyklars hastighet. De ekonomiska beräkningarna kommer därför

huvudsakligen att omfatta kostnader för materialbearbetning i dator,

analys samt rapportskrivning.




