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siter för olika trafikantkategorier.

Under vardagar inträffade cc 5 ggr så många olyckor per dag som'

under veckoslntsdagär (lördag och söndag)Q Vidare var under var-

dagar intervallct kl 08-12 det mest olycksbelastade inom täthe-

byggelse och utanför täthebyggcloe intervallet kl 16-20.

Var tredje olycka har uppäommit i mörker eller halvdager. An"

delen mörkerolyckor har varit något Större utanför än inom tät*

bebyggelse.

I 37 X av de olyckor, i vilka fordonskombinationer varit aktivt

delaktiga, har vägbanan varit is" eller snöbclagd. Donna stora

andel, jämfört med de SCB*rapporterade personskadeolyckorna

* 22 2, beror troligtvis på ovan nämnda säsongvariationer i trä*

fikarbetsintensitet.

'Totalt har 437 tunga fordonskombinationcr varit inblandade i

olyckorna. än dragfordoncn var 16 Z försedda med påhängsvagn,

83 2 med släpvagn och i 2 med påhängsvagn och släpvagn eller

två släpvagnar.

Vid studier av tranoyortfnnktion " dot cnvändningssätt fordøns-

kombinationcns lastutfymme varit angett för « har det visat sig,

att flakvagncr var vanligast (62 g). üätnäst kom tämmervngnar

och tankvagna: (15 resp 1% E)»

.Fordonskombinationcrnas längder har anhållits dels genom.ett

beräkningcförfarande bagerot på besiktningsinstrumcnten föf

dragfordon och släp dels ctt skattningsförfarandc baserat på

mått från skalenliga ckisscr. Till skattade värden här även

förts de av.förarna approximerade åängduppgiftefna. Nämnda får*

faringssätt-har-givit längdnppgifter får 3/éav fordonskombi"

nationerna, varav ?2 2 genom beräkning och 28 i genom skatt-

ning.

44 X av kombinationerna var kortnro än 18 n, 52 x mellan 18 och

24 m och 3 x längre än 24 m. En jämförelse med de Unnga for*
donskombinationcrnas trafiäarbcte fördelat efter kombinationerf

nas längd är emellertid nödvändig för att ntröna_01yckornas'

beroende av kombinationslängden. Som nämnn.i avsnitt 6 saknas

VTI. Rapport Nr 13.*
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dock erforderlig information om dessa bakgrundsváriabler.

Samtliga förare var män. De högsta andelarna per åldersklass

återfanns mellan 22 och 3G år. På grund av brist på bakgrunds-

data kan jämförelser beträffanåe olycksbenägenhet ej genomföras.

I de 382 olyckor, vilka klassificerats som aktivaä var person*

bilar primärt delaktiga i §1 2. Cyklister, mopedister'och fot*

gängare utgjozde 119 5 rasp 5 Es'

Inom täthebyggelsa var olycksplatsen i 63 2'av fallen belägen

i korsning och i 32 Z på sträcka, Utanför täthebyggelse var

motsvarande andelar 39 resp 51 åø Detta förhållande samman*

hänger naturligtvis med skillnadér i förekomst av korsningar

samt även med trafikens rörelser i dossa bebyggelseslagen emel"

lan.

Klassificeringen av olyckorna ha? huvudsakligen gjorts i enlig-

het med SCBs mormor. Blaná de aktiva olyckorna var inom tätbe

byggelse kor:mi1:53:54-w och avsvängsclyckor mest frekventa (38 resp

17 Z). Utánför tätbebyggelse var mötes" och omkörningsolyckor

vanligast (28 resp 29 2).

Då de i olyckan primärt delaktiga trafikanterna varseblivit kon"

fliktsituationen, har de på olika sätt'manövrarat sina fordon

för att söka undvika en olycka. I 43 fall har dock fordonâkom"

binationens manövrer följts av rörelse" och riktningsförändringar

som måste betraktas som avvikande från de normala w sladdning i

38 fall.

De 382 konfliktsituationer, i vilka fordonakombinationer varit

primärt delaktiga, resulterade huvudsakligen (314 fall) i sam»

'manstötning mellan dessa och andra aktivt delaktiga trafikanter.

Vid 15 olyckor körde fordonskombinationerna av vägbanan.

De vanligaste stötområdena på fordonskombinationen har varit

dess front och flyglar. Sidostötarna har ofta lokaliserats till

påhängsw resp släpvagnen.

Rapport Nr 13 .
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20 Z av olyckørna rasultêraáa i E"á1iä perssnâkáåâg 31 % i annan

'4a '9 :93° 9 * .' 9. '. ... ., 59. v_ ' m ._'9 .svar persaüskaáa sak åä k 1 Ãåüáfåä §& êümâäâüáa ngáelagua Glyäåüf

9!

,.med dödlig ash annan svår Fåiâünåkadâ a åeiyåiågt güörrê för åätr

undersökta matarialat än §5? åü å åüü üffåCÃêliå staå'stiken re*

idovisade pärsonâkaágâlyakggüä m 5 :ägg å; hå I eiyckürna döåêåää
. 4» l '4" +1 .. i 9 9

97 pergünaga 18% åäük åvära äkädür üüü 33% Elmafzga åkädüro

Vid undarsökmingea av äugga fürâünäkcmåinätåoners förêkümsä i

trafiken har årâmäammåäå aäâ åäü få? üärvargnáa åäküäs mäåüriäl

99 P'

som möjliggör än føråaåüiüg av äümåinaäågmarnås traiåkatbetâ
o eu.. . mm -- '5 <3 ' '9 Mar

efter 011ka ty§ar üçh läagåexa ?åäâåag åili åååâää äüåêfåüñ

ningar har åüçk äkåäüüfäñäa

De föreslagüa aåyckâpraVäntiva åägäråernä utgörs främstå? så"

dana, sam aäimineräf §3 konflåkñååtüäüåünåäg 1 vilka alyckar

med :unga fordønskemäåmaäåümäg iüåää$§ät.

 

Q

'Bästa sääiet aäâ fäfhåäáääg aüt lä ayâlåätar och mäpâåiâåêr

blir överräskade av; ätñ årägfüfåêüää fäâjs av âtå gâägy Güh áär"

igenom äanska vinglär äålåg ä? åää ?å åragfoyåøgatg fxämrü üøgya

fl el anbyin å en gäyåä ämå åüätåa blå åölågr aâåar ha lätå"
m . om i u*

förståelig symhñl.

Då åoráanskomhinääiänüx skaiå ääyaâ'ümg ä? åüä våkäigt ffr éün

1

omköranáe ärafåkänäâü gta ääâäê äeå%ma årførégrlig Qmäärmångs"

sträcka. Av atøz äütyéeâåa är då?? käñüüåüä.üm forâonaâamw

tbinatienenä lämgå. Em äkyåt fâå' ?å äkäê âalen av Säägâå
l!

'utvisande kambiüåäåøüeas iäagå i äâiâ? teäáa gå EäáVäRâig infoz"

mation.

För att förhånåra atâ füråünääøwhåaaäåünar Eåäag'i'siaåániüg

vid kraftiga ånâ3amsnångars kan iaatkânaanág vgnâiler âämt gaia"

matläk brämägustering.meåvarka ,§11 git miaska nämnåa siåuaäiøn»

Av âe skadefätabyggamáe åâgäxágfma tmgâe underkärningsskyáéäm

vara de hESå affekâåvä. Eâååä gäyáå åkalå'inäe andast ylaaeäas

baktiål på åäggforáüü aåågr 31%? måga ävam ?åska utrymmeü mailaü

9%

fram*.0ch bakhjuiün ?å düååä. äeålan.åragf0rdaü üüh aläpvågü äga

ä amazâä-agarå Sêm'åilååäeâ äVbüjnåüâä;1; :M
ab

vajrar ailer aäârä å axibâ

Rapport Nr 13.
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placeras, för att förhindra att trafikanter på tVáhjuliga fordon

kommer in mellan dragåordon och släp.

VTI. Rapport_Nr 13.
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ABSTRACT

It is a wellmknow fact that accidents involving heavy articulated

vehicles often result in serious injuries and heavy damages. The

aim of the present investigation, which contains a detailed ana"

lysis of such accidents5 is to give a general picture of how

these accidents happen and to contribute towards finding suitable

measures against them.

Included in the study are all road traffic accidents with persow

nal injury reported by the police which occurred in 1969 and in

which heavy lorries with trailers attached have taken part.

Altogether á73 accidents were subject to analysis, 55 of which

were excluded and analysed separately. The letter include accic

dents in which one of the involved drivers or road users had re*

duced capacity because of intoxicaticn or extreme fatigue, for

example, or in which one of the involved vehicles was impaired

hy some technical deficiency which might have contributed to the

accident.

Of the remaining 418 accidents, articulated vehicles were actively

involved in 382 and passively in 36.

An articulated vehicle is regarded as being actively involved if

it took part in the primary conflict situation which led to the

accident. An accident of this kind is called active.

162 er 39 Z of the accidents eccurred in builtrup areas and 256

or 61 Z outside such areas.

The letter figure is much higher than the ccrresponding figure

for accidents with personal injury in general which according to

the official statistics is 43 2. This fact probably depends on

differences in vehicle mileage in the two areas between'articuia*

ted vehicles and vehicles of other types.

07The distrihntien of the accidents hy month shows that 41 i occur*

red during the summer half of the year (Aprilwâeptemher). In the

officiai statistics the perceatage of accidents with personal in*

jury was 55 2 for the same peried. This difference can be

Rapport Nr 13.
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explained by seasonal variations in vehicle mileage for different

vehicle categories.

There were five times as many accidents per day on weekdays as

on Saturdays and Snndays. During the weekdays the accident rate

for builtwup areas was highest between 8 am and 12 am and for

non*built*np areas between 4 pm and 8 pma

Every third accident occurred in darkness or twilight. This per-

centage was somewhat higher outside than inside built*up arease

In 37 X of the accidents in which articnlated vehicles were acti"

vely involved the road was covered with snow or ice. This rather

high percentage * the Corresponding figure for accidents with

personal injnry in general is 22 Z " probably depends onthe above

mentioned differences in vehicle mileage.

Altogether 43? heavy articulated vehicles were involved in the

accidents. 16 E of these were equipped with one semitrailer, 83 %

with one trailer and 1 Z with semirtrailer and trailer or two

trailers.

By studying the transport function i.e. the purpose for which the

cargo space of the articulated vehicle is intended, it was found

that open sided trailers were the most common (62 Z). After that

came timber trailers and tank trailers (15 and 10 X respectively).

The length of the articnlated vehicles was obtained partly by a

calculation method based on the official certificates of survey

of the vehicles and trailers and partly by an estimation method

based on measurements from diagrams made according to scale. In*

cluded among the estimated values are also values given by the

drivers themselves.

By the above mentioned methods it was possible to obtain length

measurements for three"fourths of the articulated vehicles, 72 2

of these by the first method and 28 2 by the second method.

Rapport Nr 13.
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44 Z of the articulated vehicles were less than 18 meters, 52 Z

were between l8 and 24 metere and 3 Z more than 24 metere long.

A comparison between the vehicle mileage of the heavy atticulated

vehicles distributed according to length is necessary, however,

in order to find out how the accident rate is related to the

length of the vehicles.

All the drivers were men; When studying the age of the drivers

the highest frequency was found in the age group between 22 and

30 years. Due to lack of background data it is not possible to

make comparisons between age groups in regard to accident prone«

mess.

In the 382 accideate which were classified as active, passenger

cars were primarily involved in ål %. Cyclists, moped drivers and

pedestrians comprised ll, 5 and 5 Z, respectively.

ln builtwup areas 68 Z of the accidents took place at intersec"

tions and 32 2 om stretches of roed between intersectionsl The

corresponding figures for nonmhuiltwup areas were 39 and 61 Z,

respectively. This differénce is, of coursei connected with the

fact that intersections are more common in builtcup areas.

The Classification of accidents by type has mainly been carried

out in accordance with official Swedish standards.

Of the active accidents in builteup areas intersection accidents

(the involved vehicles travelling om different roads before the

accident) and turning accidents (accidents at intersections in

which the involved vehicles travelled on the same road before the

accident) were the most common * 38 and 1? Z, reepectively. Out"

side builtwup areas meeting accidents áthe involved vehicles

travelling on the same road in Opposite directions before the

accident) and overtaking accidents were the most frequent 28

and 20 Z, respectively.

When the drivers of the vehicles primarily involved have become

aware of the conflict situation they have tried to manoeuvre

Rapport Nr 13.
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their vehicles in different ways in order to avoid an accident.

In 43 cases, however,these manoeuvres led to changes in motion

and direction which must be regarded as deviating from normal

driving behaviour * skidding was reported in 38 cases.

The 382 conflict situations in which articulated vehicles were

primarily involved resulted in 314 cases in collisions between

the articulated vehiclesand other actively engaged vehicles or

road users. In 15 cases the articulated vehicles ran off the road

If the involved vehicles collided, the srticulated vehicles was

usually hit in the front part. When side collisions occurred it.

was usually the trailers that were hit.

20 Z of the accidents resulted in fatal injuries, 31 Z in other

severe injuries and 49 X in slight injuries. Thepercentage rates

for fatal and other severe injuries are considerably higher than

for accidents in general for which the corresponding figures are

7 and 29 Z, respectively.

Altogether 97.persons were killed, 186 received severe injuries

and 334 slight injuries in the accidents.

A special study was made with the purpose of obtaining informatio

regarding the mileage travelled over the year byarticulated ve*

hicles of different type end length. It was found, however, that

date of this kind is not available. in the report some methods

which could be used for obtaining such information are discussed.

The suggested measures for redncing the number of accidents in

which heavy'articulated vehicles ere involved are chiefly of the

kind which eliminste the conflict situations which lead to the

accidents.

The best way to prevent cyclists ená moped drivers, who are being

overtaken, from being suprised by the fact that the psssing ve*

hicle is towing 3 trailer end therehy perhaps making them swerve

to the side, is to have a sign with "trailer follows" or a sym*

hols which is easy to understand, on the right flenk of the te*

Wing vehicle.

Rapport Nr 13.
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When the driver of a vehicle which is about to overtake an arti*

culated vehicle tries to estimate how long distance is needed for

this manoeuvre it is essential for him to know the length of the

articulated vehicle; A sign with-this information on the back

of the trailer would be sufficient.

To prevent the articulated vehicles from skidding when btaking

hard load*sensing valves together with automatic brake adjustment

should contribute towards reducing this unwanted effect.

Of the measures for injury prevention shields which prevent other

vehicles or road users from coming under the articulated vehicles

are probably the most effective. These shields should not only

be placed on the back of the trailer but also cover the space bet*

ween the front and rear wheels. Between the towing vehicle and the

trailer wires or other flexihle equipment which permits deflection

can be festened in order to prevent drivers of two wheeled ve*

hicles from falling there.

Rapport Nr 13.
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INLEDNING

Under år 1967 var antalet i vägtrafikolyckor med personskada

delaktiga tunga lastbilar med tillkOpplat släpfordon " tunga

fordonskombinationer - 484. Av dessa fordonskombinationer del-

tog 91 eller nära 1/5 i olyckor, som resulterade i att någon

person dödades. Vidare deltog nära hälften av fordonen i svå-

ra olyckor d v 8 olyckor med dödlig eller annan svår person-

skada. Under samma tid inträffade ytterligare 14 930 vägtra*

fikolyckor med personskada, varav 877 eller var sjuttonde med

dödlig utgång.

Den 1 januari 1968 trädde bestämmelser rörande högsta tillåt"

na längd för fordon och fordonskombinationer i kraft. Efter

detta datum får enligt 54 §, 4 mom VTF motordrivet fordon el"

ler därtill kopplat fordon icke föras på allmän väg, gata el-

ler annan allmän plats, om längden av fordonet eller fordons-

tåget, lasten inräknad, överstiger 24,0 meter. Undantag från

nu nämnda bestämmelse kan dock i vissa fall medges.

Som ovan nämnts, blir alltså konsekvenserna av olyckor med

tunga fordonskombinationer betydande. För att belysa differen-

ser i olycksbilden med avseende på bl a uppkomstsätt och svår*

hetsgrad har Statens väq- och trafikinstitut på uppdrag av

Transportforskningsdelegationen utfört en analys av vägtrafik-

olyckor, i vilka tunga fordonskombinationer av skilda typer

och olika längd var inblandade.

I samband med denna analys ville man också undersöka nämnda

fordons förekomst i trafiken. Man var alltså intresserad av

det trafikarbete de uträttar och hur detta fördelar sig efter

olika typer och längder på de tunga fordonskombinationerna.
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i. SYFTE

Syftet med undersökningen är att söka beskriva olyckor, i vil-

ka tunga fordonskombinationer varit delaktiga, så detaljerat,

att underlag för olika olyckspreventiva åtgärder skapas.

VTI. Rappart Nr 13.



Mohlin & Kritz: Vägtrafikolyckor...... 3.

3.

VTI.

OMFATTNING

Som olyckspopulation har valts samtliga vägtrafikolyckor under

1969, i vilka tunga lastbilar med tillkopplat släpfordon av-

sett för transport varit delaktiga, som resulterat i personska-

da och som av polismyndigheterna rapporterats till Statistiska

centralbyrån.

Det är emellertid långifrån alla olyckor - och det gäller

även olyckor med personskada - som kommer till polisens känne-

dom. En av Statens väginstitut utförd undersökning (Roosmark,

Fräki 1966) visar, att bortfallet - olyckor som aldrig rap-

porteras - kan vara betydande.

Vid bearbetningen av olycksmaterialet har uppgifter hämtats

från de förundersökningsprotokoll och andra handlingar polisen

upprättar i samband med utredning av trafikolyckor samt fordons-

kombinationernas besiktningsinstrument.

Sammanlagt har för varje olycka registrerats 53 olika olycks-

uppgifter - variabler - som bedömts väsentliga för kartlägg-

ningen av olyckorna, (bilaga 2).

Totalt har 473 olyckor blivitiöremål för bearbetning. Vid 55

av dessa har nedsatt kapacitet hos någon trafikant eller defek-

ter på något delaktigt fordon bedömts medverka till olycksupp-

komsten. Dessa olyckor bearbetas separat.

Uppgifter rörande vissa variabler saknas för en del olyckor i

materialet. Detta bortfalls storlek kommer att redovisas i

respektive tabell såväl i absoluta som relativa tal. Variabelns

procentuella fördelning i övrigt baseras endast på olyckor med

kända variabelvärden. Det bör dock nämnas att endast de pro-

centuella fördelningar, som baserats på minst 10 observationer

utskrivits. Understiger observationsantalet 25, anges procent-

andelarna inom parentes. I samtliga diagram anges inom paren-

\,tes vid den vemikala axeln det antal observationer på vilket

den procentuella fördelningen baserats.
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4.

4.1

4.2

VTI.

RESULTAT

Olyckornas fördelning efter fordonskombinationens delaktighet

Fordonskombinationen har betraktats som olycksaktiv, om den

deltagit i den primära konfliktsituation+, som lett till

olyckan. Har den primära konfliksituationen uppstått mellan

andra trafikelement, men fordonskombinationen dock varit in-

blandad i trafiksituationen (trafikstörning) betraktas fordons-

kombinationen som olyckspassiv.

Olycka, där minst en fordonskombination varit olycksaktiv oav-

sett antalet olyckspassiva fordonskombinationer, benämns aktiv.

Orsaken till att även passiva olyckor medtagits i bearbetningen

är att de bedömts kunna komplettera helhetsbilden av olyckor

med tunga fordonskombinationer samt tjäna som kontrollgrupp

vid vissa variabelstudier.

AV de 418 olyckor, som kvarstod sedan ovannämnda 55 olyckor

frånskilts undersökningsmaterialet, har 382 klassificerats som

aktiva och 36 som passiva olyckor.

I det följande redovisas aktiva och passiva olyckor tillsammans

och en separation har endast gjorts där intresse för en sådan

ansetts föreligga.

Olyckornas fördelning efterbebyggelseslag+ och geografisk region

Inom tätbebyggelse inträffade 162 eller 39 Z av olyckorna och

utanför tätbebyggelse 256 eller 61 %.

Enligt SCBs statistik var motsvarande andelar för totala anta-

let olyckor med personskada 57 resp 43 Z. Andelen olyckor utan-

för tätbebyggelse är alltså betydligt större för olyckor med

tunga fordonskombinationer än för samtliga av SCB kända person-

skadeolyckor. Detta förhållande torde sammanhänga med de skill-

_4 Se definitioner? bilaga 1
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4.3

4.3.1

VTI.

nader i trafikarbete bebyggelseslagen emellan som gäller för

tunga fordonskombinationer och övriga fordonsslag.

För att erhålla en översiktlig bild av hur olyckorna fördelat

sig över landet, har för varje olycka noterats i Vilket län

olycksplatsen varit belägen. I följande tabell har länen

, L, M, N och O benämnts södra Sverige, länen A, B,
DH I K

C, D, E, F? G :?, R, T och U mellersta Sverige

:(332 '

!

och länen 3, W,

, AC och BD norra Sverige.i 3

Tabell 1

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med per*

sonskada, i vilka tunga fordonskombinationer varit delaktiga,

fördelade efter geografisk region och bebyggelseslag.

 

  

Geografisk region Tätbebxggelse giâtätbebyggelse Totals .

Antal E Antag; å [intel _2_

Södra Sverige 48 29,6 70 á?,3 113 28,2

Mellersta Sverige 68 42,0 122 47,? 190 45,5

Norra Sverige 46 28,4 öå 25,0 110 '26,3

Totalt 162 25e å18

'Olyckornas fördelning efter månads veckodag samt tid på dygnet

*innom-unn-

Under sommarhalvåret (aprileseptember) inträffade 170 eller

41 X av olyckorna.

Under samma_eidsperiod inträffade 55 2 av samtliga till SCB

rapporterade personskadeolyckor.

Det totala trafikarbetet i landet har uppskattats till 1,5 ggr

så stort under sommar* som under vinterhalvåret.

Om man antar, att trafikarbetet för tunga fordonskombinationer

är jämnt fördelat över året v d v 5 oberoende av säsongvaria"

tioner * och att det råder ett linjärt samband mellan trafikar*

beteüsintensitet och olyckor, borde, med hänsyn till det totala

trafikarbetets årsvariation, andelen olyckor med tunga fordonsr
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kombinationer under sommarhalvåret vara ca 45 m. (För närmare

redogörelse härom hänvisas till bilaga 3).

Skillnaåerna i fördelning över âret mellan det analyâeradg Mä

terialet (41 Z) och SCBS totala material (55 2) får därmed sin

förklaring. Orsaken till denna skillnad är alltså troligen en

följd av trafikarbetets aláka föráelningar under året.

I följande.diagram här olyckor insm'resp utanför tätbebyggélse

fördelats efter månad.

Figur 1

År 1963 inträffade, polisrapporterade trafikclyckor med pezsamm

skada, i vilka tunga fordonskomhinationer varit éelaktiga, för*

delade efter månad ochbebyggelseslag.

 

 

 

  

    

  

 

 

?5 Tätbebyâüelsâ 'få Ej tätbebyggelse
(162) . (256)

10* F] 10-*

5 L 5a

jri*'mta'znrjvjvalsjavnfi 51"ona'mTjVj'a'sjovnYd månad

4-3ø2 Egskséég

I fölåande figur reáovisas Olyckorna fördelade efter bebyggel»

seslag cch veckodag.
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VTI

4.3.3

Figur 2

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person_

skada, i vilka tunga fördonskombinationer varit delaktiga, för-

delade efter veckoáag och bebyggelseslag.

  

  

 

 

 

   

TätbeESSEESE Eg tätbgbyxgelse

,155 SSI
(102) (256)

51"* 3' L.-
LJ s

' i
§ .

10' E 10.*
g A

å L.r" , bwl

,T
7 t 0 t f 1 3 dag m 3 0 a f'l 5 dag

AV diagrammet framgår att ået under vardagar (måndag*fredag)

inträffade ca 5 ggr så många olycknr per dag 30m under vecko-

slutsdagar (lördag och söndag).

AV olyckorna under vardagar har måndagar den största andelen

Och onsdagar den lägsta. Det nu nämnda gäller för båda be*

byggelseslagen.

Tåg gå dygnet

Dygnet har indelats i sax fyratimmarsintervall. I följande

diagram har olyckorna fördelats efter veckodag, tid på dygnet

samt äebyggelseslag.
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Figur 3

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person*

skada, i vilka tunga fordonskombinationer varit delaktiga, för*

delade efter tid på dygnet, bebyggelseslag och veckodag.

 

 

   

 
 

  

-Vardagar

5 Täthebyggelae ^'. ' t % EJ täthebtñgelse
(151) _ (235)'

30. F1L].. i

20'

10' L

00040812162624 kl ' 00040812162024 kl

Veckoslutsdagar

% Tätbebycgelse å §1_2§2222x552l22-
(11)' (21)- '

45.5

44 I 0. 0*30 Pm 3
rat-1 l

,.

1

 

 

 

'.10« LJ _ 10*

 

J 

 

 

 

   

 

7 T

162024 k . 'v 00040312162024 kl

 

U

00
12

0408

Diagrammen visar att de flesta olyckorná inom tätbebyggelse

på vardagar inträffat i intervallet kl OSWIZ. Utanför tät*

bebyggelse däremøt'är intervallet kl 16*20 det mest OlkaS"

helastade.
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4.4.2 Väderlek

4.4.3

VTI{

H1örhålfanden som rätt vid olyckstillfällena. För inte mindre

än enfjärdeáel av olyckorna har emellertid denna uppgift

saknats.

Tabell 3

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person*

skada, i vilka tunga fordonskombinationer varit delaktiga, för-'

delade efter väderlek och bebyggelseslag.

 

Väderlek Tätbcbzçgelse Ej tätbebyggelse Totalt

Antal _7;_ Antal _7:_ Antal 2

Uppgift saknas 36 22,2 87 34,0 123 29,4

Uppeh väder 101 80.2 125 74,0 226 76.6

Regn 6 4,8 16 9,5 22 7,5

Snö 19 15,1 28 16,6 47 15,9

Totalt: 162 256 418

Vid var fjärde olycka, för vilken väåerlekssituationen var

känd, förekom nederbörd, oftast som snö.

För olyckor i uppehållsväder har dessutom dimma och dis angi-

vits i 30 fall.

Av aamtliga personskadeolyckor under 1969 inrapporterade till

ISCB, inträffade 60 Z på torr vägbana, 18 X på våt och22 Z på

ia* eller snöbelagd. Väglaget vid olyckorna med tunga fordons"

kombinationer redovisas i tabell 4.
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' Väglag

Uppgift saknas

Torr vägbana

Vår vägbana

Is' el åhöig
vägbana

Totalt

11.

Tabell 4

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person"

skada, i vilka tunga.fordonskombinationer varit delaktiga, för"

'delade efter väglag, delaktighet och bebyggelseslag.

 

Täcbebyggelse Ei_tätöebyggelse Tctalt

Aktiv Passiv Aktiv Passiv Aktiv Passiv

Antal _7.:_ Antal få Antal 3_ Åntal Antal. ' Antal 2

1 0;? 0 (0) 0 0 0' d 1 (La o 0

80 53,3 5 (54,5) 100 43,3 9 36,0 ' 130 47.2 15 41,7

21 1á,0 5 (45,5) 40 17,3 6 2å,ü 61 16,0 11 30,6

49 32,7 0 (0) 91 39,4 10 40,0 140 36.7 10 27,8

151 382 36

4.5

11 231. 25

Som iramgår av tabellen har drygä var tredje alycka, där for*

donskombinatiqn varit primärt åelahtig i konfliktsituationen,

inträffat på is" eller snöbalagd'vägbana och var sjätte på våt.

i landet äotala trafikarbetets in-Q
4Antar vi emellertid att et

är häl
0'

t a så s ør vlå vinterväglag som annars?
1

H
:tensitet endast 3

och samtidigaå likägm tidigare2 gta fordongkombimationernas

trafikarbete är obetcünde av Säsongvariatiønar och att ett lin*

järt beroende mellan trafikarbetets intensitet och antalet

olyckor existeraå, får de skillnader som förekommer mellan det

analyseraáe matafialet cch SCBs totala material sin förklaring.

(Se bilaga 3),

Olyckornas fördelning aftar Myp av foråonskambination
;L

Inom tätbebyggelse inträffada låg alyckaäg i vilka en fordons*

v'kombination var olycksaktiv och 2, där två ferdonskombinationer

var olyaksaktiva. Vid 1 av då förstnämnda olyckorna förekom

förutom den olyckâaktiva fordcnskgmbinatianen även en olycksñ

passiv sådan.

Som tidigare nämn°s mträffade ll pa5$iva Glyckar inom och 25f
å ?

utanför täthebyggelse. Antalet Glyckgaätiva foråonskombinationer

inom.tätbebyggelse var gåleáes 153 och antalet olyckspassiva 12.
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TER av släg

Mohlin & Kritz: Vägtrafikolyckor......

4.5.1

12.

Utanför tätbebyggelse var i 223 olyckor en och i 8 olyckor två

olycksaktiva fordonskombinationer inblandade. Förutom en olycks"

aktiv fordonskombination uppträdde i 8 olyckor även en kombina»

tion som olyckspassivt trafikelement.

Antalet olycksaktiva fordonskombinationer utanför tätbebyggelse

är alltså 239 och antalet olyckspassiva 33.

" +
222-e2a§l§2

I följande tabell redovisas de tunga fordonskombinationerna

efter typ av släp.

Tabell 5

Tunga fordonskombinationer inblandade i år 1969 inträffade,

polisrapporterade trafikolyckor med'personskada, fördelade

.efter typ av släp, delaktighet och bebyggelseslag.

 

Täcbebyggelse Ej tätbebyggelse Totalt

Olzeks- Olzcks" Olzcks- OIVCKS* Qåycksq Olycks*
aktlv Rassiv aktág Eassiv aktiv Eassiv.

Antal 5_ - Antak z' Antal _5 Antal _ä Antal 2 Antal 2

Uppgift saknas 2 1,3 0 (0) 1 0,å 1 3,0 3 0,8 1 2,2

Påhängsvagn 2? 17,9 2 (16,7) 36 15,1 3 9,4 63 16,2 5. 11,4

Släpvagn 122 80,8 10 '(83,3) 199 83,5 29 90,6 321 82,5 39 88,6

Annat släp 2 1,3 0 (0) 3 1.3 0 0 5 1,3. 0 0

Totalt 153 12 239 33 392 as

Anm.De under gruppen Annat släp redovisade fordonskombinationer*
na är dragfordon med påhängsvagn och släpvagn eller drag*
fordon med två släpvagnar.

Som framgår av tabellen är fördelningen efter typ av släp lik*

artad för båda bebyggelseslagen.

Det bör nämnas att olyckspassiva, i aammanstötningen ej in*

blandade fordonskombinationer troligen rapporterats mer sällan

än olycksaktiva och övriga olyckspassiva fordonskomhinationer.

+ Se definitioner, bilaga 1
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Orsaken till, att även olyckspassiva fordonskombinationer re-

gistrerats är, att de som tidigare nämnts eventuellt kan tjäna

som kontrollgrupp vid vissa variabelstudier.

Av ovanstående tabell framgår att skillnaderna i fördelning

efter typ av släp mellan olycksaktiva och olyckspassiva for-

donskombinationer är tämligen små och mycket väl kan bero på

slumpmässiga variationer.

Ytterligare en intressant jämförelse kan göras med den under-

sökning som omnämns i "Tunga fordonskombinationers förekomst

i trafiken", avsnitt 6, och som Svenska lasttrafikbilägarför-

bundet utfört. Av de drygt tusen fordonskombinationer som där-

vid observerats utgjorde dragfordon med påhängsvagn 15 Z och

dragfordon med släpvagn 85 Z.

4.5.2 Transpgrtfunktion

 

För att erhålla en mer komplett bild av de inblandade fordons

kombinationernas arbetssätt, har även enuppdelning efter

transportfunktion genomförts.

Med transportfunktion avses i föreliggande undersökning det

användningssätt fordonskombinationens lastutrymme var avsett

för.

I tabell 6 redovisas de tunga fordonskombinationerna fördelade

efter transPortfunktion. I de fall dragfordon och SläPerdon

haft skilda transportfunktioner har dragfordonets funktion

prioriterats.
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Transportfunktion

 

Uppgift sakñas'

Flakvagn

Tankvagn

Kulbahâllare

Skåpvagn

Container

Biltransport

Motorredskapsvagn

Timmervagn

Övrigt

Total:

' VTI.

Täcbébzågelse

Olycks-

aktiv

Antal

§6

68

15

5-
3

i:
)

153

4.5.3'

14.

Tabell 6

Tunga fordonskombinationar inblandade i år 1969 inträffade,

pollsrapporterade årafikoiyckçr_med parsonskaåa, fördelade

' efter transportfunktiong delaktighet 0Ch bebyggeláeslag.-

:223.2:

 

Ej tätäâhyggelsa

gåzåååf Olycks" Olycks- OlchS* 'Olycks*.
Eassiv êåtiv nassiv aktiv Rassiv '

då Antal 5! Antal 5_ Antal 5* Antal 2 T) Antal 2

3ü,l 5 äå1,?3 45 :ana ' 10 30,3 - 91 23,2 15 33,3

63,6 4 « 120 61,? :3 (56,5) 188 62,5 17 56,7

14,0 . 3 w ' :2 §,2 3 (13,0) 27 9.§ 6 29,0'

1,9 0 w 2 _ 1,3 1 ' '(å,3) 4 1,3 1 3,3

2,5 0 m ' 14 ?,2 2 (8,7) 22 . 7,3 2 6,?

1*9 a m 3 -,5 G (G) 5 1,7 g 0

2,8 s i» 2 L,ü Q (3) s 1;? , o 0

0 G m 2 1,0 O (0) > 2 0,7 0 9

3,4 o m 3: :gt: a (1?gé) 45 15,3 4 13.3

9 a v 2 350 ü (n) _ 2 0.? 0 .0

12 239 33 392 45

Av tabellam framgår, att det endast.är anåelarna tankbilar

och timmarbilar som skiljer sig åt mellan bebyggelseslagen.

Sålunáa var andalen i clyckor inblandade_tankbilar dubbelt så

,star inom sam utanför tätbebyggelse. För timmerbilar var för*

hållanáet det matsatta.

.Eäagá

Fordonskoáhinationernas längder har erhållits genom dels att

baräkniwgsförfaranda baserat på besiktningsinstrumenfeå för

åragfordon 0ah_släp samt dels att skattningsförfarande baserat

på mått från skalenliga skisäer. Till skattade värden har även

förts de av förarna appraximerade längduppgifternä.

Rapport Nr 13
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Totalt

Mbhlin & Kritz: Vägtrafikolyckor...... 15.

Nämnda förfaringssätt har givit längduppgiftep gör 3/4 av de i

olyckorna inblandade førdonskombinafionerna, varav 72 Z genom

beräkning och 28 X genom skattning.

Fordonskombinatiønernas längd redovisas i fäljande tabell och

figur, de Olyckspassiva»fordonskombinationerna dock endast i

tabellen. Beräknade och skattade värden har.ej särskilfs.

'Tabell 7.

Tunga fordünskombinationer inblandade i år 1969 inträffade,

polisrapporterade trafikclyckor med personskada, fördelade

efter längd, delaktighet och bebyggelseslag.

 

Eängd Täcbebgggalse Ej tätbebyggelsc Totalt

(m) n '
lecifå" Olyckan* Olycks'- äycksñ gärcks* ' Micki*-
akcå! Eassiv aktiv Eas§ix aktiv passiv

Antal Antal 5_ Antal ;1 Antal 21 Antal . å Antal Z.:

Uppgifc saknas 37 24,2 2 '(16,7) I 53 22,2 11 33,3 90 23,0 13 28,9

4 14 14 _ 12,1 3 (30,0) 25 13;á 4 1 (4,5) 39 12,9 a 12,5

14 - 16 1( 12)) _ 1 ((0,0) 16 - ' 3,5 1 (4,5) 30 9,9 2 6,2

16 « 18 26 22,4 1 (10,0) (1 ' 22,0 5 (22,7) 57 22,2 6 18,80

18 - 20 22 19:0 2 (20,0) 25 13,4 9 (40,9) (1 . 15,6 11 34,4

* 22 12 :0;: 2 (20,0) 30 16(1 s - (22,7) 42 13,9 7 21,9

22 - 24 t 24 29.7 1 (20,6) 42 22,6 1 (4,5) 66 21,9 2 6,2

24 m 26 1 0,9 0 (0) ' 4 2,2 0 (0) " 5 1,7 7 ,o o

26 - 23 0 o :0 (0) 0 0 .0 i (0) 0 0- 0 o

,28 - 32 1 0.9 > 0 (0) 2 1,1 0 (0) 3 1,0 0 o

3 32 2 1.? 0. (0) 1 0,5 0 (0) 3 1.0 0 0

153 12 . 239 33 392 45

VII. Rappprt nu 13.'
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Figur 4

 

Tunga fordonskombinationer aktivt inblandade i år 1969 inträf*

fade, polisrapporteraâe tra ikolyckor mad personskada, fördela*

'de efter längd.och'bebyggelseglag.

 

  

 

 

 

  

(11636 Tätbebymelse ' cl; tät'rrebsztgelse
(186

l ......
FE '5 I

.. F' .120 ä_ (7 4:0 i

, i Q 5 i 1 3"
E å § i * mn êtwå
W F I10§ { 5 10' :

. I 'i

'g a:
ä 1' i.
i I

i ;1 s
' k *'"11 iLi Två ...HAVE-:luwm'

' ' *'* '% ** 7 :5 *" w ':r2 an'

En jämförelse mallan olycksaktiva och Olyckspassiva kombina*

475.4

.vr1.

H-tioner Visa: ingen s gnifikánt skillnad, då materialet gruppe*

ratá i längdklasserna upp I 0 m 18 m, 18-24 m samt över 24 m.

Som framgår av figurán rådar heller inga påtagliga skillnader

mellan bebyggelSeslagen vad gäller førdonskombinationernas

_längdfördalningg

De största andelarna kombinationer finns i gruppeçna 16-18 m

samt 22"24 m. 18_m är den största längd som godkänns i flerta*

let länder och 24 m den som godkänns utan dispens i Sverige.

Som omnämns i avsnitt 6 "Tunga fordonskombinationers förekomst

i trafiken", saknas för närvarande aktuella uppgifter om for-

donskombinationers längdfördelning i den vanliga trafiken. Sam*

band mallan längd, olycksrisk och faktisk olycksinblandning

kan därför ej erhållas.

êäåéé

redden är känd för 353 av deolycksaktiva fordonskombinatiøner"

na. Av dessa var 56 aller 16 Z smalare än ZáO cm, 291 eller

82 2 mellan ZéO cm och 250 cm samt 6 eller 2 2 breåare än den
0

maximala, áispensfria áardonsbredden - 250 cm.

Rapport Nr 13.
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4.5.5

4.5.6

4.6

4,6.1

4.6.2

VTI.

17.

. +
Hyttkonstguktlon-

För 380 av áé unåersökta fordonskombinationerna har uppgift om

hyttkoasttuktian kammat erhållas. Av hytterua var 159 42.2 *

frambyggda och 221 * 58 Z torpedbyggda.

Nationalitgt

Av foréogsäembinaticnernä var 393 rasistrerade i Sverige,_24 i

Danmark, 8 i Nargü, 1 i Finland samt 6 i andra länder. Uppgift

om natiønalitet saknades för 2 fardonskcmbinationer och 3 till-

hörde gruçpen militärforáon.

_gåyckornas fördelning efter fordonskombinationsförarnas kön

och ålâer

Kön
1.-

För en förstå saknas upgygift am kön, samtliga övriga var män.

Åldeg
* nu

Åldersfördeiningeq blaná förarna framgår av tabell 8.

0

De jämförelsetalg sam redovisas 1 tabellen,utgör för varje

åldersgrupp de i denna ingåenâe åldersklasseru&sgenomsnittli*

gå procantuelia andel av tatalå antalet förare.

+ Se definitianer, bilaga 1

Rapport Nr 13.



22 d 25

26 - 30

31 - åO

ål " 50

51 v 60

61 -

Totaltk

G Kritz: Vägtrafik01YCkoro 0 0 c 0 u 18.

Tätbcbgggelse

gl_ cks*

3.
1 0,7

10 Ej

29 19,1

35 23,0

*7 30,9

23 15,1

7 å.6

1 0.7

153

vi 4. 7

657.1

VTI.

' Tabell 8

Förare av tunga fordanskombinationer inblandade i år 1969 in*

träffade, polisrapporterade trafikolyckor med personskada, för-

. delade efter ålder, delaktighet och bebyggelseslag.

Ej tätbcbyggclsc

 

Totalt

ntzckå« Olycka" Olycka*
.2551: "§33, w

Jfr: gata! 5 Jfrt Antal . 5_ Jfr: Ågggl_ 5.' Jfrb

* A 0 0 - 1 _ 0,3 « 1 2.2 »

L6 11 Aj: 112 21 Så . 13 2 .45. 1,1

4,8 53 19.7 å.9 ?6 19,4 å.9 9"' 20.5 5.1

å,6 60 25,1 4 5,6 95 24,3 a.9 . á 20,5 a.1

3.1 ' 63 26,4 2,6 .110 23,1 2,8 15 3&.1 , 3.4

1.5 43 13,0 1.8 56 16,9 . 1.: ' . i 9.1 0.9

0,5 13 5,4 0,5 20 5,1 0,5 5_ fl.åâ 1.{

a 2 0,8 « 3 0,8 m 9 0 »

239 ; 392 ' 45 .'

Av tabellen framgår att god överensstämmelse föreligger mellan

bebyggelseslagen vad beträffar åldersfördelningen för olycka*

aktiva förare. Likaså överensstämmer åldersfördelningarna väl

för'aktivt och passivt inblandade förare.

På grund av brist på bakgrundsdata om förares ålder och före*

komst i trafiken kan emellertid några jämförelser betfäffande

olycksbenägenhet eá göras.

glyckornas fördeláiQ§_efter andra i olyckorna delaktiga OlYCkS*

ggçiva trafikelement

Akgivawolyckor

I tabell 9 redovisas det anára olycksaktiva trafikelementet

fördelat efter fordonstyp;

Rapport är 13.
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-Tabell 9

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person*

skada, i vilka tunga fotdonskombinationer varit aktivt delakti-.

ga fördelade efter annat i olyckan aktivt delaktigt trafikele"

 

ment.

.lrttfikelement Tätbebzgåelse §j_tätbebyggelse ,325255

mi' m2. M_å.
Oklassificerat O . I '

fordon 1 0.7 å 1.7 5 1.3

:age: fordon 1 6,7 9 4.0 _ 10 2.7

Petsonbil . 74 49,3 155 68,3 229 60,7

Lätt lattbil 2 1,3 Å 9 4,0 . 11 " 2,9

Tung lastbil _ 9 6.0 4 1,3 13 3;a

Busa ' 5 3,3 6 ' 2.5 11 2.9

Pordonskømüinatiçn 2 1,3 Q '* 4.0 11 2,9

traktor ' s 0 . é 1,3 4 1,1

Tung mc 0 0 1 0.å 1 0.3

Lätt ma . 0 G 0 ' 0' e 0

Moptd 1a 9,3 ' 7 3,1 21' 5,6

Cykel I 29 19,3 14 6,2 43 'i1,4

Eotgängare lå 9.3 6 2,5 20 5.3

övrigt 9 O 3 1,3 3 ü.8

231 _ _ 382fatala 151

Sam framgår av tabellen har inüm täthebyggelse 38 2 Och utan-

'för 12.2 av de kända olycksaktiva trafikanterna tillhört tra*
O' 9 + 0

fikaatkategcrlan ggkyddade traflkantar.

De 10 olyckor, där inget førdon förutam fordonskombinationen

åeltägit, är singglolyckor.

+ 8% definitioner, bilaga 1

:VT1. Rapport Nr 13;
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4.7.2 Pgssiva olyckor

I följande tabell redovisas de aktiva trafikanter mellan vil*

ka den primära konfliktsituatiönan uppstått (för de olyckor

som definierats som passiva). För varje olycka anges två tra*

fikelement.

Tabell 10_

år 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med person*

skada, i vilka tunga fordonskombinationer varit passivt delakti"

ga, fördelade efter de trafikelement, mellan vilka den primära

konfliktsituationen uppstått.

Trafikelement
m

Oklassificerat

fordon I 10 13.9

-Inget fordoa I8« ' 29,0

Personbil 39 62,9

Lät: lastbil 1 1,6

Tung lasnbil' . 1 1.6

- Buss 0 0

Traktor 0 0

pmgmc ' 1 :5

Lär: me 0 0

Moped ' 2 3,2

Cykel, O 0

,-Fotgängare 0 0

övrigt . 0 0

Totalt 72

De 18 olyckor, som bl a redovisas under rubriken "Inget fordon",

är.singelolyek0r, i vilka en uppställd fordonékombiqation bli*

vit påkörd.

VTI. Rapporc Nr 13.



Mohlin & Kritz: Vägtrafikolyckor.a.;.g

Olycksplacsens
geometriska
utseende

Sträçka

Utfartskoran

3-vägakorsn

åøvägskotsn

Rondeil

öppeç plats

Totalt

4.8

Tätbebzggaiaa

Aktiv_

äntal

68

.35.
62

;51

'21.

Olyckornas fördelning efter Olycksplatsenä_geomqttiska ut?
.+

seende

I tabell 11 har aktiva och passiva olyckor fördelats efter

bebyggelsesiag samt oiyckspiatgens geømetriáka utáeende.

Till á*vägskorsningar har därvid även förts.kor3ningat, där_

mer än fyra vägar utgått från korsningen, och till öppen

plats, torg; parkeringsfält och'andra öppna platser; som sak"

nat direkt angiven körbana ach körriktninge

?abell 11

År 1969 inträffade, ?clisrapporterade trafikolycka: med per*

.ganskaâa, i vilka tunga ferdenskombinationer varit delaktiga,

fördelade efter clyaksplatseus geometriska utseende, delaktig'

ngt ach'bebyggglseslago

Ej tätbebyggelse

 

Eñäiå'
I Passiv - ågåiü Passiv aktiv Passiv

;antal å Antal å Anta 1 å Antag_ Antal. E_

31.a Q (81,8) 101 A '62.3 2a 96.ü 159 §9,$ 33a 91,7

zx,3v_ 0 (a) 10 ågä' 0 0 §2 ag,o o . 0

23,2 , ü (ak ag ää,9' 1 §.e ?å .lsgé3 1 " 2,8

ai,1' 2 (zagz) 38 16,5 3 a 100 263å 2 5.6

2,6 e eg) 3 å,3 G a 5 1,6; 0 o

- 0,? *0 _(a) 9 ü. -a 0 -1 9.3 ' a 'a

11 ' ' 231 - 25 332 § aa

Som framgår av tabellen har andelen olyckor på kaåsåingsfri

sträcka varit dubbelt så äter utanför tätbebyggeiáeasqm.inom

" â;61 resp 32 Z.

4D§tta förhållande Sammanhänger naturligtvis med skillnader

i förekqmst av karsningar samt ävan med trafikens rörelser

i dassa habyggelseslagen emellan

_ + Sá definitionér,.bilaga 1

VTI. Rappart m: 13."
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VTI.

Som inledningsvis nämnts, har undersökningen baserats på upp"

gifter från polisens förundersökningsprotokol1. I dessa hand*

lingar saknas ofta detaljerade beskrivningar av olycksplatsen.

Detta gäller speciellt, då ochkan skett i korsning. Sålunda

har uppgifter om skärningsvinkel mellan vägarna, förekomst av

refuger, trarikljus, körfältsmarkering etc ej kunnat'erhållas

med någon större säkerhet» Däremot har troligtvis väjnings- och

stopplikt angivits där denna uppgift varit av intresse för

Vâliandefrågan. Sistnämndavariabel redovisas i samband med

detaljbeskrivningen av korsningsolyckor (sid 58 ).

Då olycksplatsen varit belägen på sträcka, är uppgifter om

linjeföring och vägbredd av intresse.

F'L njeföringen är angiven med utgångspunkt från fordonskombina*

tionens rörelseriktning och redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 12

År 1969 på sträcka inträffade, polisrapporterade trafikolyckor

med personskada, i Vilka tunga fordonskombinationer varit del*

aktiga, fördelade efter sträckansilinjeföring, delaktighet och

bebyggelseslag. I

Taubebzggelsé Ej tätbebyggelseLinjeföringu

Aktiv Passiv Aktiv Passiv

Antal 2;_ Antal Antal _Z_ Antal 2._

Uppgift saknas 4 8;3 1 v ' 11' 7,8 1 (4,2)

Högerkerva . 5 11.4 0 - * 21 is,2; 0 (0)

Vänsterkurva 6 13,6 1 " 36 27,7 2 (8,7)

. Raksträcka 33 75,0 7» a 73 56,2 21 (91,3)

Totalt 48 i 9 '141 24

Andelen olyckor i kurva har varit nästan dubbelt så stor utan?
0

för tätbebyggelse som inom.

I tabell 13 redovisas olyckorna på sträcka fördeladeaefter kör-

banans bredd, Vägrensbredd redovisas däremot ej då uppgifter

om denna ofta saknats i undersökningsmaterialet.

Rappart Nr 13.



Mohlin & Kritz: Vägtrafikolyckor...... 23.

Det bör anmärkas att det i vissa fall förekommit uppställda

fordon på olycksplatsen och att bredden på den farbara delen

av körbenan därigenom reducerats. Någon korrigering för detta

förhållande har emellertid ej gjorts vid upprättandet av ta?

bellen.

Tabell 13

 

År 1969 på sträcka inträffade, polisrapporterade trafikolyckor

med'personskada, i vilka tunga fdrdonskombinationer varit del*

aktiga, fördelade efter vägbanans bredd, delaktighet och be;

 

byggelseslag.

Körbanebredd Tätbebyggelse gi_tätbebyggelse

(m) '
Aktiv Passiv Aktiv Passiv

. Antal å_ Antal 5_ Antal 2_ Antal 'E

Uppgift saknas 26 54,2 _ 5 ' « §3 30,5 7 (29,2)

4 5 _ 2 19,1) , O - 8 8,2 0 (0)

5 - 7 - 9 (40,9) 1 - 31 31,6 8 (47,1)

7 e 9 6 (2?,33 3 e 46 46.9 6 (35.3)

i 9. s "(22;7) 0 - 13 13,3 3 (17,6)

Totalt ' 48 9 141 24

Eftersom data om kombinationernas trafikarbete fördelat efter

körbanebredd saknas, kan meningsfulla jämförelser ej göras.

4.9 Olyckornas fördelning efter typ av olycka

KlasSificeringen av olyckorna har huvudsakligen gjorts i enlig-

het med Statistiska centralbyråns normer. Då olycka uppstått

mellan fotgängare och backande fordonskombination har den emel-

lertid klassificerats som hackningsolycka. De skilda defini*

tionerna redovisas i inledning av varje olyckstyps separata

analys.

I följande tabell har olyckorna fördelats efter bebyggelse*

slag, fordonskombinationens delaktighet i den primära konflikt*

situationen samt typ av olycka.

VTI.' Rapport Nr 13.
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Olzckstxg

Gående-
olycka

Singel-
olycka

Omkörnings-
olycka

Upphinqande-
olycka

Mötes'
olycka

Avsvängs-
olycka

Korsnings*
olycka

Backuings-
olycka

Körfältsbytes-.

?lycka

Djur'
olycka

Totalt

Tätbebzggelse

Aktiv

Antal

12

20

13

16

26

53

151

24.

Tabell 14

År 1969 inträffaåe, palisrapparteraáe trafikolyckor med persen"

skada, i vilka tunga fozdonskamhinatåøner vari: åelaktiga, för*

delade eftér Glyckstyp, delakäighet och bebyggelseslag.

 

Ej tätbebyggelse . Egåålg

525.523. ?mig m '

.2. å s. 3. .525.21 .2.

7.9. 0 (o) _ 5 2,6 _ ü " 0 13 å,7 0 a

1,3 5 (54,5) 19 a,3 32 §3,0 12 3,1 - 13 50,0

13,2 2 (13,2) &? 23,3 3 32,0 5? 17,5 10 27,3

8,6 2 (13,2) . '_ 17 ?gå å 3a,@ 33 ?,Q 6 36,?

10,6 . 0 (0) K §4 2?,? 1 lá,ü ge 20,9 1 2.8

17.2 _ 0 §02' ' ' ' §4 xa,& G 0 ?9 13,3 0 0

35,4 1 (9,1)_ 3% 15,s e _ a §4 2á,6 1 2,3

1,3 0 §0) 5 2*2 a 3 ? 1,8 en 0

1,3 0 áa) @ a a a 2 " 0;s 0 0

o 0" äü? 2 ag? g a 2 0.5 0 0

11' H 231 25 332 36

Bland åâ aktiva.ülyak0§na har inam'tätäehyggalse korsnings*

och avävängsolyckor variä magi fxekveuåao Uâanför täthebyggel*

se har därämot mötagm och Omkärningâalyckør varit vanligast.

Nu nämnda färhålianáen sammanhångey naturligtvis mad âkillnaw

det i regpaktive traf »siäuatiüns'ralativa åörekomst de bådai

bebyggelseslagem emellane

Av taballea kan vidara utåäsag aää äv de pagsåvm ølyckorna har

hälften varit singelnlycker och upgkümmit, då an uppställd

fordonskembimation blivit ?åkård av ätt ännat fordon.'

Vldare har 28 E uppstâtü vid mäta melåan en fordanskombinatien

och fordon 50m utåöfå an.@määrnimg av en trgdje trafikant.

För en mer dataljerad ?eáegaxalsg ä? respektive olyckstyy hån*

ViSâå till avsnitt 4.13.

.WViI. Rapport Nr 13.
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)

k
m

'I

'F

E fäljande tåbâål :agavisas-åøck ülyckgznas färdelning eftex

typ Uüh clycksplataens gemmetriska mtaeenâe. Ená&st aktiva

olycka: ingår i tabâilem.

Taåell 15

A: 19%? inträffaáa, polisrapporteraâe ärafikoiyckor-med person*

skäda, i ?ilka tunga füráonskømbinätionar varit delaktiga? iår

åelada aftar ülyckgtyp, olycksplatsens geametriska utseenáü

ccå bebyggelseslago

 

Ollcksczg Tätbebzqgelsg §5 Aäåbebyggeåse Tsåa1t

Sträcka FGPSQLâå Sträcka Kørgåågå Sträcka §g§§nå§§

Antal g_ aacgl 'å åntal ' 5_ Antal 5_ âfgåå_ g_ åggåg g

Gående" ,d
olycka 7 1a,& 5 a,9 a á,3 0 Q 13 å,9 5 2$é

Singel*
olycka . ä 2,* 2 å,ü § éyå å lg! 10 5,3 2 E,G

Omkörning5* .
olycka ' §6 33,3 á 399 §5 ET,§ 2 2,2 §1 32,3 _ 6 3,1

Upphinhande- .
olycka 8 1å,? S é,9 H 13 20,§ 2 2,2 23 12,2 ? 3,6

Mötes"
olycka lå äâq? 2 2,0 éé å§,å G Q ?3 Q1,3 2 1,0

Avsvängs- ,

olycka 0 a 26 25,3 3 a ga åggg e: 0 7a 35,5

Korsnings- .
olycka 0- Q. 5? 5%,9 ' ü @ 3% _ åâ,ü G v ä ?3 #8,á

Eackningsu
olycka G ä 2 wa % ä 5 §,& 9 S ? ?,å

Körfâltsbytes*
olycka- 2 á,2 ü Q ä 8 G Q 2 §,1 G 0

Bjur-
olycka ü ü O 9 3 1,å @ Q 2 1,1 0 3

Totalt §8 : 1%? ååå '§9 EE? 192

VTI.

åam Eán Giyaka sam inäräifat gå äppân-plats (se tabell 11)

har aj madtagiäg.

M 5 h i -. . r q r . .Om maa füISL sauáürar Giyukårüa ?a strác.&
i .; rt- .._ § . 1 0 e i s 9

gággalâlügaäna malian bebyggeåäâêåäêäü Skiåâer Såg åt'-

säürre utanåêg än inom çdäüå*

 Rappürä Ex 13%
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4.10

VTI .

Det motsatta förhållandet gäller för gåendeolyckor och upp*

hinnandeolyckor.

Inom tätbebyggelse har 56 z av olyckorna i korsning inträffat,

då trafikanterna färdats mot korsningen på skildavägar före

olyckan - korsningsolyckor. Därnäst i sterleksordning kom

avsvängsolyckor - olyckor vid vilka båda trafikanternafärda-

des på samma väg före olyckan och någon eller båda svängde

in på den anslutande vägen - 25 Z.

Utanför tätbebyggelse är storleksordningen omkastad mellan

korsnings- och avsvängsolyckor. Sålunda utgjorde avsvängs-

olyckorna 49 Z och korsningsolyckorna 40 Z av olyckorna i kors"

ning.

Olyckornas fördelning efter manövrer och rörelser på grund av

konfliktsituationen

 

Då de i olyckan primärt delaktiga trafikanterna varseblivit

konfliktsituationen, har de på olika sätt manövrerat sina for-

don för att söka undvika en olycka. I de flesta fall har dessa

manövrer därvid lett till rörelse* och riktningsförändringar

som kan betraktas som normala.

I 43 olyckor har dock fordonskombinationens manövrer följts

av rörelse- och riktningsförändringar som avvikt frånde nor-

mala - i 38 fall råkade fordonskombinationen i sladdning, varav

10 med fällknivsverkan och i 5 fall fördes fordonskombinationen

på sådant sätt att den andre trafikanten blev trängd.

Annat aktivt inblandat trafikelement har vid 59 olyckor på

grund av konfliktsituationen manövrerats och ändrat riktning

på sätt, som måste anses avvika från det normala - sladd i 40

fall, i 2 fall trängning och i 17 fall obalans.

Till obalans har förts manövrer, som förare av tvåhjuliga for-

don utfört, dåde uppmärksammat konfliktsituationen, och som

resulterat i att de därvid förlorat kontrollen över fordonet

och i vissa fall kört omkull.

Rapport Nr 13.
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4.11

4.ll.l

4.ll.2

VTI.

27.

Hur avvikande rörelse- och riktningsförändringar förekommit

vid olika olyckstyper redovisas i samband med den separata

genomgången av varje olyckstyp (avsnitt 4.13).

. u . - u . +
Olycxornas fordelning efter konfliktfoljd

Eaåäiêk_keaâláä§

Av de 382 konfliktsituatioeer, i vilka fordonskombination va*

rit aktivt delaktigp resulterade 314 i sammanstötning mellan

fordonskombinationen och annat olycksaktivt trafikelement.

Vid 8 olyckor sammanstöttte fordonskombinationen med ett

olycksPassivt trafikelement och i 15 fall sammanstötte annat

olycksaktivt trafikelement med ett olyckspassivt trafikelement.

Vid 24 olyckor var minst tre trafikelement inblandade i sam-

manstötningen. Vid ll olrckor uppstod ingen sammanstötning, då

något av trafikelementen genom en ändanmanöver fördes av väb-

banan. I trafikelement fordonskombinationen.

Vid 9 av de 10 singelolyckorna körte fordonskombinationen av

körbanan och vi"2 1 olycka välte den på vägen.

33 av de 36 konfliktsituctioner, i vilka fordonskombinationen

varit passivt delaktig, resulterade i sammanstötning mellan

fordonskombiaationen och olycksaktivt tzafikelement. Den fak*

tiska konflikten i de resterande 3 olyckorna var kollision mel-

- 1 .'. - x.: . "r _, ,,-,lan de olycasaktiva tiaiikelementen;

0 O (-

âtêseeaåésa_sa_§e§éeasäomhiaszienea

Av stort intresse är uppgifter om de stötar fordonskombina"

och hur de varit riktadea I följande figur har schematiska

skisser av de båda vaniigaste typerna av fordonskombinationer

och stötområdena angivits både i absoluta tal och

+ Se definitioner? bilaga 1

Rapport Nr 13.
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VTI.

4.12

29.

Som framgår av figuren har sidostötarna på fordonskombina-

tionerna ofta lokaliserats till påhängsvagnen (62 Z) resp

släpvagnen (55 Z). Att så är fallet, kan naturligtvis vid den

första typen av släp sammanhänga med att påhängsvagnen utgör

den större delen av fordonskombinationen. I det senare fallet

visar en undersökning av materialet för beräknandet av fordons-

kombinationernas längd, att dragfordonet i genomsnitt utgjor-

de 44 Z av längden, dragstången 9 2 och släpvagnen 47 Z.

För att illustrera vilka skador som kan uppkomma på fordons-

kombinationerna och andra i olyckan aktiva fordonhar några

bilder ur pölisens förundersökningsprotokoll sammanställts till

en bildbilaga. Av denna framgår att personbilarnas skador kan

vara förödande samtidigt som skadorna på fordonskombinationen

är helt obetydliga.

Bild 7 visar hur personbil kilats fast under fordonskombina-

tionens släpvagn - bilaga 4.

Olyckornas fördelning efter svårhetsgrad+

Olyckornas svårhetsgrad redovisas i tabell 16. Både aktiva och

passiva olyckor ingår för att ge en uppfattning om de tunga

fordonskombinationsolyckornas omfattning och storleksordning.

I tabellen fördelas olyckorna efter bebyggelseslag och svåras-

te följd.

+ Se definitioner, bilaga 1

Rapport Nr 13.



Svåraste

olzcksföljd

Döda*
olycka

Svår '
personskadeolycka

Lindrig
personskadeclycka

Totalt

Personskadans
WW.-

svarhetsgrad

M
Antal

Dödlig 25

Svår 59

Lindrig 197

Totalt 191

VTI..

Mbhlin & Kritz: Vägtrafikølyckorae.ag.

Tätbebyggelaa

Aktiv

Antal

25

50

76.

151

Tätbebyggelse

Rapport Nr

Tabell 16

År 1969 inträffade, pcåiarapporterade trafikolyckor med person*

skada, i vilka tunga førdonskçmbinationer varit delaktiga3 för*

delade aftar olyckans âvâraste följd, delaktighet och bebyggelse

 

slag.

Ej tätbebyggelse Egåâlg

.1. 3;, m 5; Mål 5; 2:. 52.523. 22

16.6 1 (§.13 52 22,5 5 29,9 7? 20,2 5 16,7

33,1 a (36,6) 6? 29,0 §0 e0,0 117 30.& 14 38,9

50,3 6 (Sá.5) :§2 53,5 10 åü,0 188 49;2 16 54,4

11 231 * 25 382 36

Som framgår har andelen döåsolyckor varit större utanför tät*

bebyggelse än inom. Detta gäller såväl aktiva 30m passiva

olyckor. Någcn markant skillnad mellan sistnämnda grupper av

nlyckor vaá beträffar olyckoraas fördelning efter svårhets" '

grad fåreiigger intec

'De vid algckan skadade persanerua har i tabell 1? fördelaäs

efter skadans svårhetsgrad.

Tabell 1?

Vid år 1969 inträffade, polisrapporteraáe trafikalyckor med

personskadaä i vilka tunga fardonskømbinatåoner varit.de1&kti"

gaä skadada perâongr föráelaáe efter skadornas svårhetsgrad,

delakäighet och benggeiseslaga

Ejrtätbegyggeláe

 

Totait

Passiv Aktig Passiv Aktiv Passiå

E_ Antal.. Antal 5_ åra-tal 5351:31 Antgå_ 5'

13,1 1 {$.2 §0 1§.? ' 11 zxgá as _ 25,5 12 ' lagz'

30,9 5 (åü,%) '§09 39,3 12 _23,5 15% 30,5 ga 2?§3

5656 s (53,3) 19: 53.1 23 ' sa,§ 293 54,1 35 5&,5

15 _ 35% 31 551 66

13.



Svåraste
ohéEäEQd

 

Döds"
olycka

Svår

Mohlin & Kritz: Vägtrafikolyckor......

personskadeolycka

Lindrig
personskgdeolycka

Totalt

VTI.
 

31.

De skillnader, som redovisas i tabellen, mellan olyckor med

olycksektiva resp olyckspessiva fordonskombinationer inom res"

pektive bebyggelseslag, är inte större än att de kan bero på

slumpmässiga variationer.

I samband med redogörelsen för varje enskild olyckstyp kommer

olyckornas svårhetsgraâ och antalet skadade personer att när-

mare redovisas.

a 0 1 I I ,. 0 +

För att undersöka vzleeo betydelse traflkanttlllhorlgheten

hos annat aktivä:y med fordonskombinetionen sammanstötande tra*

fikelementet haft för skadeföljden, har olyckorna även för"

delats efter denna variabel.

Tabell 18

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med per*

sonskade, i vilka tunga fordonskombinationer varit aktivt

delaktiga och som resulterat i sammanstötning med fordonskom-

binationen i fråga, fördelade efter svårhetsgrad, trafikant*

kategori och bebyggelseslag.

  

gätbebyggelse §i_tätbebyggelse Totalt' .

?skydégg' §§yddad Osklddad Skyddad Oskzgggg _ Skxddad
Egafikant Esefikant trafikang trafikaqg trafikant trafikant

åptal 3_ êntal å_ Antgl 5_ Antal 5_ Antal _5 Antal 'i

18 32,7 5 5,? 23 á6,å 33 19,6 31 37,3 38 14,9

23 61,8 26 29,9 9 32,l 47 28,0 32 38,6 ?3 28,é

lå 25,5 56 6å,å 6 21,å 38 52;å 20 2å,l 144 56,5

55 8? 28 láS 83 255

Tabellen visar ett drygt var tredje sammanstötning med oskydda"

de trafikanter och var sjunde med Övriga trafikanter resultera

de i att någon person dödades.

Största skillnaden i skadefärdelning mellan oskyddade och skyd*

dade trafikanter-föeeligger inom tätbebyggelse.

'+ Se definitioner3 bilaga 1

Rapport Nr 13:
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VTI.

Tabell 20

Tunga fardonskümbigaâianer aktivt inblandade i å? 1959 inträf*

fade, polisrapporterade gåendeolycker med persanskaáa, fördela*

áe efter typ av släp.

Uppgift saknas ü än?

Påhänggvagm 4 (22:2)

Siäpvagn :4 <?1,83

-Övriga släp 0 §0)

Totalt 18

Denna fördelning avviker gå från matsvaranáe fördelning för

det tøtala maäeriaiet.

För 12 av fordonskombinaâionerna har 1ängduppgifter_kunnat

erhållas. Av dessa var 6 kortare än 18 m Och de övriga mellan

18 och 24 m. Någon skiilnaá i färdêlning jämfört med total*

matariaåêt föreligger alltså inte,

Dlycksplatsen va? i 5 fålÅ bülvgen i karsning " samtliga inom

tätbebyggelse m och 1 å3 Sali på sträcka.

Viå 4 av olyckorna i korsning svängdes fordonskombinationen

äiål höger i korsningen cch vid âen resterande olyckan ämnade

föraren färáas rakt fram.

Gångtrafikanten stad vid 1 av dessa 5 olyckor stilla. I 1 fall

korsade han fordonskombinationens ursprungliga väg och i 3 fall

den väg, på vilken fordanskombinationen svängdes in.

Av de 13 olyckorna på sträcka inträffade 3, då gångtrafiken

Stod stilla ach 2? áå denne_gick åängs med vägen på samma si*

da sem førdonskombinaticnen men mot dess färdriktning.

Äterstående 8 olyckor på sträcka inträffade, då den gående kor*

sade vägbanan. Vié hälften av dessa gick han ut bakom ett

uppställc foráon, varigenom fordonskombinationsförarens och

hans egen sikt kan ha skymts.

Rapport Nr 13.
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'i ' ' :5.1302'

34.

Samtliga 18 nlyckor ledde till sammanstötniágqgellan fordons*

knmbinañimnen och aan gåanåeo

I följanåe tabell har alyckorna fördalats efter alyckans svåm

raste följå samt äe skadade persanerna efter skaåornas SVåt

hetågraå.

?abell 21

Äx 1%69 inäräffade, paiåarappørteraâe gåendeolycknr meá persan*

skadag i vilka tunga forâonskømäinatiemer varit äkåivt åalaktå"

ga, åäráalaâa afäer alyckams svåraste följå âamt de vid dessa

olyckor skaáaáe paraauer fördäiaáa after skaéornag svårhetagraá,

Persanäkadana

  

  

SvårasEe ülyckør Skadade peraouer
olåcksföljå sVäkhetsgrad T

Antal 'i ågtal Z

ääda" w

olycka 5 (23,8) Dödlig 5 (Eå.3)

Svår * _ .
persouah&éacåyak& iQ (§5.§) Svår_ EE (5?,§)

Liädrig '

perscnskaáaalyck& 3 ålâa?) _Lindrig 3 {1§.8)

Totalt 1% fatal: i?g

§inge1aiyckor

 

- Med singelølycka avaüg i denna rappørt clyckag där fordon kör

.atäälä faráon) utag att föraren gåwerkaa av annaâ

VTI.

av vägam eller mat färemâl på eiiâr invåå väghanân (inkl up?

5 röreläa va*då.

raade årafikglamentg

Da clyçkcrg 50m svarär mat åenna defimiäiam, kan indelaâ éelâ'

i en grupps där førdon$kambinationen vgrit dei i nlyckan aktiva

i am gruppg áär fardonskombinationen varit.Luferånnatg cch dela

uppställd ach sålunda uygtxätt sem trafikstörningç

Den förata grnypen Gmfatägr 2? olyckør, vara? 1% åntpäffät un"

der gärâkiláa omåtägdigheter. Ben anárä gruppen omfattar 18

olyCKür.

Rapport är 13.
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Vid de 15 olyckor, vid vilka särskilda omständågheter rått, var

fordonskümbinaäåonen behäftaå med défakter i 10 fäll. Vanligasä

var fel på såyrinrättningen §4 ølyckør) eeh fel på bromssygte"

met §3 olyckor).

Vid 1 olyçkä var fårarens kapacitet neågátt av alkøhül øch viá

återstående å ølyckçx har trötthet å alycka " resp sjukdcm

3 måyckor maáfört âtt föraren aomnat eller avimmat.

Eassa iä wåyukor yaáøwågäg gå i ået föåjamäü.

Av dä restaranáa 12 glyckørna inom åen första gruppeninträffa-

*.60

åe 2 inam üch EQ utamiar tätäâbyggalse.

Singelnlyckcrnas föräüinång after månad, vackodag nch yttre för"

hållauäan äkiljmr sig aj gråa resp färdeâningar i det totala

mlyckämaterialaän

Fördalnânggm efter tidpunkt får inträfåandet avviker dock från

mot3Växanâ$ föråeining får tøtalmaterialete Andelen Glyckor

mellan kl §6 ash Så var gålaáes aåörre för singalølyckarna än

för övgiga elyckâtypürg

Ba akäåva singalolyckorua färêela$ i följånde tabell eftar äga

typ av alá? sam ingåtä i føråunskømüinatiønanm

Tabell 32

Tunga fordmwkambinatieüax aktivt inblandade i år 1969 inträfåaw

de, poliârappürterada aingalølyckar meä ?ersanskadag fördelade

Q

efter typ av al'p.

'Uppgift'saknag G §0)

?åhängsvaga 2 §16.72

?läpvagn ä {?$.ü)

övriga gläp E §8,33

?0:51: 12

VTI.' Rapport Ng ä3a
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VTI.

37.

Av olyckbrna inom den andra gruppen, de singelolyckor där for*

donskombinationen stått uppställd,inträffade 6 inom.0ch 12

utanför tätbebyggelse.

Eftersom dessa Olyckor i föreliggande tappert måste anses vara

av underordnat intresse, beskrivs de endast summariskt.

Samtliga olyckor inträffade på sträcka och 2/3 under-mörker.

I samtliga fall körde det andra fordonet på den uppställda

fordonskombinationen.

I tabell Zå fördelas dessa olyckor efter olyckans svåraste

följd samt de skadade personerna efter skadernas svårhetsgrad.

_Eabell 24

År 1969 inträffade, pelisrapperterade singeloåyckor med person*

skada, i vilka tunga ferdenskombinationer varit passivt deiak"

tiga, fördelade efter olyckans svåraste följd samt de vid dessa

olyckox ekadade perenner fördelade efter skadørnas svårhetsgrad.

Persenekaâeesizkteäee

 

 

Svåraste ggadade pereenex
plxcksföåiá _åyårhetsgraä 5

åütal å Antal 2

Döda* I

olycka 3 (Sgé) Dödlig i 3,6

Svår

personskadeolyeka 8 äéåxå) Svår 11 39%3

Lindrig

personskadeclycke ä QSÖFGB Lindrig 16 57,1

Tetalt 1% Totalt 28'

geääzeågeeeltetet

Med omkörnimgsalycke avges olycka, som inttäffer i samband

med att ett fetdon skall köra am ett annat9 i rörelse varande

ekall
Nan ° '3%

m pafordon utan att något av elementen därvid Moras

en anslutende väg elier dylikt.

Vid de emkörningsolyckørg sem.emfettes av undersökningen, har

en fordonskombination varit det emkätande elementet i 40 fall,

det omkörde i 33 fall9 samt mötande element (trafikstörning)

Vid omkörning melåan två andra trafikanter i El fall.

Rapport Nr 13.
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Vid två olyckor har två fnrdonskombinationer varit aktivt del*

aktiga, Dessa olyckar hår förts till den förstå av de tre

nämnda grupperna.

7 olyckor har inträffat, då särskilda omständigheter fårçlegat,

i 3 fall defekter på fordonäkombinationan, i 2 fall defekter

på det andra foráonat gámt i 2 fall alkaholpåverkan hos föraren

av deä andra fardünetâ

Av åe 77 Glyckor, som åta33$üd éedan ovannämnâa 7 olycka: ut*

sorteratg, inträffade 22 eåler 29 Z inøm och 55 eller 71 Z

utanför sätbebyggelse. '

Omkörningsolyckornas färdülning efter månad, vecküáag 53m: tiå

på dygnet skiljer sig ej från motsvarande fördelningar i det

totala elycksmatarialata Så är även fallet meå fördelningen ef*

ter'väderåak.

ånáalan üåyüäüf på 835 üch isig vägbana är mináre för mmkör

ningsalyckürnä - 29 2 * än föx det total& olyckâmaterialet "

.35 X.

I åäljänåå tähülå reá@§is&$ amâörningsülyckørna fördalade af"

3tår ljusåäähållamáen samt på de ituationar de inträffat i.

 

Är â§å9 inträfåaåe, ?Qåisraçpcrâeradg omkörningsolyckcr med

peraaaakaâa, i viåka Känga fordanskombinationar varit delakti*

ggg f rda1aáa afâür ljusförhållanáen ack olyckssituation.

  

 

LÃus§ê{:v ?ârdønskcmb ' ägäágnsåcmb ru.h .k-omä
hållanâe omkärguåa - Egkär§, MW ?Eafikstärning

Antal AÄ ågiâå 5' Antal 2

Dagsljus 35 _ 6?,6 14 é6,? å (40,9)

äärker 12 32,å 15 53,3 5 (60,0)

Istalg 3? 30 16

VTI. Rapport är §3.
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VTI.

Av tabellen framgår, att de olyckor, vid Vilka fordonskombina*

tionen blivit omkörd eller uppträtt som trafikstörning, till

mycket stor del inträffat i mörker.

De aktiva omkörningsolyckorna * de olyckor; där fordonskombina"

tionerna kört om eller blivit omkörda " fördelas i följande ta*

bell efter den typ av släp som ingått i dem;

Den olycka, vid vilka två fordonskombinationer varit primärt

delaktiga, redovisas i tabellen som två enheter.

Tabell 26.

Tunga fordonskombinationer aktivt inblandade i år 1969 inträf*

fade, polisrapporterade omkörningsolyckor med personskada, för»

delade efter typ av släp.

TZE av släE âgsgl_ .ä

Uppgift saknas 1 1,5

Påhängsvagn lO 14,7

Släpvagn SF. 83,8

övriga släp 0 0

Totalt 68

Som framgår av tabellen föreligger ingen avvikelse från total*

materialet.

Vid olyckor i samband med omkörningssituationer är självfallet

längden på fordonskombinationerna av stort intresse.

I tabell 2? fördelas omkörningsolyckorna efter den situation

de uppkommit i samt efter de delaktiga fordonskombinationernas

längd.

För att kunna göra direkta jämförelser med den procentuella

längdfördelningen för totala antalet i olyckor aktivt inblanda-

de fordonskombinationer, har även den nu nämnda fördelningen

redovisats i tabellen. Detta sker inom / /.

Rapport Nr 13.
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Tabell 27

Tunga fordonskombinationer inblandade i år 1969 inträffade,

polisrapporterade omkörningsolyckor med personskada, fördela-

de efter längd och olyckssituation.

 

Läns Fordonskomb Fordonskdmb Fordonskomb

(m) ' omkörande omkörd trafikscötning

Antal 3_ Antal 5. ' antal .5

Uppgift saknas 123,0/ 9 24,3 6 19,å 2 (20.0)

4 16 122,9! 4 14,3 3 12,0 0 "

16 - 18 122,2/ 6 21,4 4 16,0 ' 3 "

1a - 20 /15,6/ 5 17,9 7 28,0 3 u

20 - 22 /13,9/ 3 10,7 5 20,0 1 -

22 - Zå /21,9/ 8 28,6 6 24,0 - 1 -

24 /3,6/ 2 7,1 0 0 0 »

Totalt 37 31 10

De skillnader i längdfördelning, som förekommer dels mellan for*

donskombinationer inblandade i skilda omkörningssituationer dels

mellan dessa och samtliga inblandade fordonskdmbinationer, är

inte större än, att de kan bero på slumpmässiga variationer.

Vidare hänvisas till vad som sagts vid redovisningen av samtli*

ga fordonskombinationers längd (sid 14).

' Det har ansetts naturligt att dela upp öVriga i omkörnings-

olyckorna delaktiga trafikelement, efter de hastigheter de mer*

malt framförs med. Detta har medfört att cyklister och mopediS*

ter respektive traktarer och motorredskap separerats från övriga

fordon.

I tabell 28 redovisas olyckorna fördelade efter den situation

de uppstått 1 samt det andra aktivt inblandade trafikelémentét.

VTI. Rapport Nr 13.
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VTI.

Tabell 28

År 1969 inträffade, polisrapporterade omkörningsolyckor med

personskada, i vilka tunga fordonskombinationer varit aktivt

delaktiga, fördelade efter den andra aktiv; delaktiga trafik-

elementet och olyckssituation.

Fordonskomb TotaltTrafikant Fordonskomb
omkörande omkörd

Antal 3. ' Antal 5_ Antal 2.:_

Cyklist och '
mopedist 30 81,1 ' 0 0 30 #6,8

Traktor och 1

motorredskap 1 2,? O O 1 '1.5

övrigt fordon 6 16.2 30 100,0 36 53.7

Totalt 37 30 67

Som framgår av tabellen, är det huvudsakligen cyklister och

mopedistér, som blivit omkörda av fordonskombinationerna.

Vid 13 av dessa olyckor har den omkörde kraftigt vinglat till.

i samband med omkörningen.

Vid omkörningsmanövrerna har det omkörande fordonet, i A fall

fordonskombinationen och i 8 fall annat fordon, råkat i sladd*

ning.

Vid 5 olyckor har vidare fordonskombinationen sväng: ner allt*

för tvärt framför dan nmkörde och därigenom trängt denna.

Föraren av fordonskambinationen har i 2 fall uppgivit, att han

blivit trängd'i samband med att han blivit omkörd.

Vid 15 av de olyckor, då fordonskombinationen kört om annan

trafikant, och vid 24 olyckor, då den blivit omkörd har trafik*

störning förekommit.

I drygt varannan konfliktsituation har alltså ett tredje tra-

fikelement bedömts påverka den trafiksituation, som olyckan

uppkommit i. Detta element har vanligtvis förts i.riktning mot

de i omkörningen primärt delaktiga trafikelementen.

Rapport Nr 13.
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VTI.

De 67 konfliktsituationer, i vilka fordonskombinationer varit

primärt delaktiga, resulterade i 39 fall i sammanstötning mel-

lan kombinationen och det andra aktivt inblandadefordonet. I

5 fall sammanstötte kombinationen och ett trafikstörande for-

don och i 13 fall det andra aktivt inblandade fordonet och

ett trafikstörande. Vid 7 olyckor var minst tre trafikanter in-

blandade i sammanstötningen.

_För att undvika kollision fördes vid 5 olyckor något av fordo-

nen av vägbanan, i 2 fall fordonskombinationen.

De 11 olyckor, i vilka fordonskombinationerna varit sekundärt

inblandade i konfliktsituationen (trafikstörning) resulterade

i 8 fall i sammanstötning mellan detcmkörande fordonet och for-

donskombinationen, i 2 fall mellan det omkörda fordonet och

fordonskombinationen och slutligen i 1 fall i sammanstötningar

mellan alla tre trafikelementen.

Som tidigare nämnts, vinglade 13 cyklister och monedister till

då de passerades av enfordonskombination. I 3 fall kördes de

därvid på bakifrån och i 2 fall föll de omkull och kördes över

av släpets bakhjul utan att dessförinnan ha varit i direkt kon-

takt med fordonskombinationen. I ytterligare 3 fall kom de in

mellan dragfordonet och släpet.

Av materialet har framgått, att andelen cyklister och mopedister

varit särskilt frekvent i omkörningsolyckorna. Då de som oskyd-

dade trafikanter som regel får svårare skador vid olyckor än

de skyddade, förklarar det nu sagda till stor del varför omkör-

ningsolyckorna fått så svåra konsekvenser.

I följande tabell redovisas både aktiva och passiva olyckor för-

delade efter olyckans svåraste följd samt de vid dessa olyckor

skadade personerna fördelade efter skadornas svårhetsgrad.

Rapport Nr 13.
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VTI.

43.

Tabell 33_

År 1969 inträffaåe, polisrapporterade omkörningsolyckor med

personskada, i vilka tunga fordonskombinationer varit aktivt

9 '9 .g Q

eller gasolvt áelaktlga, fordelade after olyckans svaraste

följd samt do viá âessa oâyokor skadade peráoner fördelade ef"

ter skadornas svårhetsgrod.

Åätiva olyckor

  

  

  

SVårasfe üiyckor Personskadans Skadade personer

Bäycksfözgd ' "M" ävåfêü533§å9
" "* "= åntai 2 W Aotal 'ä

DödS*
olycka iä 28$å Dödlig 21 22,6

Svår

personskadeolycka 21 31§3 Svår 32 3é,4

Lindrig .
personskadeolycka 2? áG.3 Lindrig v §0 å3.ü

Totalt 6? Taggit 93

Passiva olyckor

Svåraste' A 'gggckor ggrsonskadans §yadade personer
olzcksföijg svårhetsgraqm

Antal 'Ew Antal _§

'Döds-

olycka á (46.0) Dödâig 10 (50,0)

Svår _ A
personskodeolycka 3 (36,0) Svår 3 (15.0)

Lindrig
personskadeolycka 3 (39,0) Lindrig 7 (35,0)

Totalt 1% Totalt 20

ggghinnandeoiyckor

 

Med upphinnandeolycka avses olycka, som inträffar i samband

med att två fordon befinner sig på samma väg och i samma färd"

riktning, utan att något av fordonen skall föras in på anslutan"

de väg eller förbi det andra, och där det bakre fordonet på grund

av hastighetsskiålnad hinner upp det främre.

Vid upphinnandeolyckorna har fordonskombinationen i 20 fall

varit det upphipnaode fordonet, i 13 fall det upphunna. I 6

fall har kombinationen upptäätt som en trafikstörning.

Två olyckor, där två fordonskombinatiooer varit aktivt delak-

tiga, har förts :ill don ääroto av de tre nu nämnda olycks"

gruoperna.

Rapport Nr 13.
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Vid 3 olyckør har särskilda omständigheter förelegat. Vid 1 av

dessa olyckox haáe fordenskombinationen defekt bromsljus och

vid de resterande 2 alyckørna var kapaciteten hos föraren av

det anára fordonet nedsatåg

Av de 36 olyckar, som ååerstgd saáan nu nämnda aåyckor utser*

teratsg inträffaåe 15 eller §2 2 inom och 21 eller 58 % ütâü"

för tätbebyggelse.

Upphinnandeoåyckürnas förâelning efter månadg veckodag och tid

»på dygnet samt efter yttre förhållandaa skiljer sig inte från

respektive föråelningar för dat äotala antalet clyckor.

Sålunda har andelen upphänuamdeolycker på ism elier snöig väg"

bana ej visat sig vara större än møäsvaranda andel för det ta*

'tala antälet elyckørw

I tabell 30 fördelaä de akäiva upphånnanåeüiyckorna de alycker,

där førdonskcmbinatiügen varit det upphånnanåe sälar det upp*

hunna fordonet * efter áen tyg gv gläp, som ingått i fördonskomm

binationeng

De 2 olyckcr, i Eilkä två foråonskombinationer varit aktivt

delaktiga, redsvisas i tabellen var och en som två enheter.

Tabell 30

Tunga fordonskombinationer aktivt inblandade i år 1969 inträffa*

deg poliszappozterade upphinnandeolgckor med personskada, förde*

lade efter äyp av släp.

TER av släg åntgl lå

_ Uppgifä saknas Q 9

Påhängsvagn 2 6,2

Släpvagn 3G §3.â

övriga släp ' é 0

Totalt 32

VTI. Rapport Nr 13.
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Den i ovanstående tabell redovisade fördelningeg skiljer sig

ej mer från meâsvarande färáeäning för äüâala antalet fordons

kombinatiønar än5atä det Raa bara på gånmpmässåga variationer.

'För 24 av de i upphinnanáaalyckørna akäivå delaktiga farâons*

kombinatiomerga üar åängåupggiftag kmnnat ärhålåas,,åv küm"

binaâionernä var EG karäarä än 13 m och lå meâlan 18 Gch 2% mg

Någon skillnad I färdelüing jämfäwt meâ tatalmañariaieâ före"

*liggex ämnen åigagâ förakømmar §3 någon skillnad meälan längá°

föråeåningarna för füráüäsäümbinaäiüuer ånblandaäa i Qiåka

npphinnandeäiäuaäicnar.

i fêijanåü äabalâ xâäøvåsas aåycksrnä ifråelaâe efter dat andra

aktivt inbåanâaåa izafikeiâmanäaä sämt den situation da upp

stått ie

äe beröráa eåümenteü har åårwid, Zikäom âådigareg delats upp

i katagcgåar äeroenåe på äe ääståghetaf êe vanligtvis fram"

förs meå.

Tabell 31

År 196g inträffadeg ?ü1i3?appørteraâe ugphiunanáeoiyckør med

persan$kadag i vilka tunga feréønskambinätiøner'varit aktivt

äeiaktigag fäzåaåaâa after-ägt snäva aktåvâ dalaktiga åxafik*

elemenåat coh szCkååitüääiGRe

 

Trafikant Forâøaskçmb ?Gräsgågamb

^ ägghunnea

åäåå å

Cykligt och

mogeáisa G §0) ü ia)

Traktar ash

motørrsdskap å (§,Q) G §33

Övrigt forden I? (95,6) 1a ' (199,0)

?otalt 29 1%

Som framgår av tabellen, har andas: en upghånnandeolycka akettg

i vilkam trafikant med vanâågtvåg låg hastighat varit delaktig.

I ? av áe 1% üiyçkeg$ i vilka åagáagääømäinaticnea bliviâ upp*

hunnen av annat trafikelemegâg har áen framförts meá låg haâtig

het krypkörnângg

VTI. Rapport Nr EE.
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vid 5 olyckor, då førdonskombinationen Var det upphinnande for

donet, råkada éem i slaådningg
.

De 30 konflikasituaticnar, i vilka fordonskombinationer varit
9

primärt delaktiga, r-sulterade 1 22 fall i sammanstötning mallaam

kcmbinatiaaen Qch áet anåra aktivt inblandade fordgüet. i 2 fall

sammanstötåe kombinatioaen GCh ett trafikstärande fordon och i

5 fall var minst tre elemaaå inblandada i sammanstötningen.

Av de é olyckoä, i Vilkä åsréøaskombinationerua varit sekundärt

inhlandada i künflikgsituationan åLyafiksäörning)â ledde 2 tili

5ammanstötning mellan kamêinaäåanen Gch eat ulycksaktivt fordon.

I'följande tabell fördelas båée aktiva Gch paSSÅVå upphånnande"

olyckor efter ülyckans svårastü ffljd Sämt de viá de$$a elyckor

.U

4skadaáe paragnernä eiäar skaáaänag avåk *3
*

åaäsgraá.

.5 5år lêêâ inträffade, poligräçpürterade upphinnandeølycknr med

perssnskaáag i vilka tunga føråcnskembinatáonet varit aktiv&

eller ?assåvm delaktigaa föráelaáa after Qlyckanâ svåraste

'följd samä de vid dassa olycka: Skâåâéä personer föxdelade ef*

:er skadsrnäs $vårhagsgxâág

Pagsiva släcker

  

 

  

Svåçaste ülyckar ' Personskadans Skadade persanet
olzcksåöljd . $vå§h§2555§é

'ä Antal

Döda*

ølyaka 1 m Eodlig 1 (9,1)

Svår
persenskadeelycka 2 " Svår 2 (iâ,2)

Lindrig
personäkadeelycka 3 Lindrig 3 (?2,?)

?0231: é Total: 11

Aktiva aâyckar

5v551<te ggvcgoy Personskadans SkaåJde perseaer

olxcxsfoâld _ §33» Qâ$ârêj
' ämal i

Böds"
olyckg Z 6,? ?Gällg i 6,5

. .. a 'I ,
perSOnskaåealycka ä E 3%?? üvär 11 44:?

Lindrig _ ,
personakaáeglyçka. 26 âå,? ' anårag 32 u9,á

fatal: 3G Teâal: - §6
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4.13.5 Mötesolyckor

VTI.

Med mötesolycka avses olycka, som inträffar mellan två fordon,

vilka färdas på samma väg och med motsatt kurs utan att något

av dem skall föras in på anslutande väg eller dylikt.

Vid 94 mötesolyckor var fordonskombinationen primärt deltagan*

de i konfliktsituationen " aktiva olyckor - och vid 1 olycka

var den uppställd och förekom alltså som trafikstörande element.

Vid 14 av de 94 olyckorna har särskilda omständigheter ansetts

bidra till olycksuppkomsten. I 1 fall förelåg därvid defekter

på fordonskombinationen och i 2 fall defekter på annat trafik-

element. I 3 fall var kapaciteten hos föraren av kombinationen

nedsatt och i 8 fall kApaciteten hos annan trafikant,varav 5

beroende på alkoholpåverkan. Dessa olyckor redovisas ej i det

följande.

.iAv de återstående 81 olyckorna intrafiade 16 eller 20 % inom

rroch 65 eller 80 s u anför tätbebyggelse.

Varken mötesolyckornas fördelning efter månad, veckodag samt

tid på dygnet eller efter väderlek och ljusförhållanden Skil"

.Cjer sig från motsvarande fördelningar för det totala antalet

olyckor.

Fördelningen efter väglag skiljer sig dock från fördelningen i

det totala olycksmaterial . Av de aktiva mötesolyckorna in-fit

träffade således inte mindre än 55 eller 69 Z på ia_ eller snö-

belagd vägbana. rör samtliga olyckor var, som tidigare framgått,

denna andel en ast 38 2.

I följande tabell fördelas de aktiva möteoolyckorna efter den

typ av släp som ingått i fordonskombinationen.

I 5 olyckor har två fordonskombinationer varit primärt in"

blandade. Var och en av dessa olyckor redovisas i tabellen som

två enheter.

Rapport Nr 13.
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VTI.

Av de mötesolyckor, där linjeföringen varit känd, inträffade

således 71 z i kurva. Motsvarande andel för övriga olyckor

är endast 15 Z. Andelen mötesolyckor i kurva måste alltså be-

traktas som stor.

Det har vidare kunnat konstateras, att fordonskombinationen

vid 7 olyckor och det andra trafikelementet vid 18 helt eller

delvis förts på fel körbana före olyckstillfället. I 14 fall

har detta angivits bero på att fordonet befunnit sig i sladd-

ning.

Vid ytterligare 14 olyckor har kombinationen och vid 21 det

andra fordonet råkat i sladdning, men då till följd av manöv-

rer som företagits på grund av mötet.

Vid de sistnämnda 21 olyckorna har sladden i de flesta fall

uppstått innan fordonen befunnit sig i jämnhöjd med kombina-

tionen.

Vad som nu nämnts innebär, att sladd förekommit vid 49 eller 61 Z

av mötesolyckorna. Som.jämförelse kan nämnas, att det i det

övriga olycksmaterialet endast inträffat ytterligare 29 olyckor,

vid vilka sladd uppges ha förekommit.

Som framgått i avsnitt 4.8 har uppgifter om vägbredd endast

r sträcka inom tät-D
a

kunnat erhållas för hälften av olyckorna p

bebyggelse. Denna orsak samt det faktum, att den farbara delen

av körbanan även beror på förekomsten av uppställda fordon,

gör, att det endast ansetts meningsfullt att jämföra mötes-

olyckor och övriga olyckor som inträffat utanför tätbebyggelse.

Det har då för mötesolyckorna visat sig att vägbredden på olycka*

platsen vid 64 z av olyckorna var mindre än 7 m, vid 26 % mel-

lan 7 och 9 m samt vid 10 % mer än 9 m. Motsvarande andelar för

övriga olyckor var 21, 63 reSp 16 z.

Andelen mötesolyckor på vägar smalare än 7 m får alltså anses

SOU: stor .

Rapport Nr 13.
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Konfliktsitnatienen mellan fordonskombinationen och det mötan*

de fordønat resuläeyäde i 72 fall i sammanstötning mellan for"

damenw I i fall stötte áet fardøn 50m kambigationen mötte sam*

man meå eät uppställä trafikelement. Vid 2 olyckor fördes for*

danskombinatiünän äch vid 1 slycka det andra fordonet av vägen.

5 olycker resultarade i sammanstötningar mellan minst tre :ram

fikelsment.

I tabell 3% radüvåääs möte$ø1yükarna färdälaáe eåtar ølyckan3

svårasta åäåêd äâmt da viá dagsa Gåyckür âkadaáa?ergonerna åörm

âelade efäax skaáørnas svårhatsgrad.

Tabelåmåå

År 19%? inträffaáeg püiiarappürtssade möäaäclyckür meá person"

skadag i vilka tunga füråünâkümäinatiüner varit aktivt åelaktåw

ga, föráeiadü eftar Glyakams svårasäa iöljå gamt áe vid dassa

alyskar skadade persügür färáglade eftür skaáornas svårhetsgrad.

 

ävåraste âåyckor Fev30nskadang Skaåade ?QYSOWEY

olycâ§§a1já ' "> §$å?äêf§§?áä
' M_ W ;in 9; aI_ :i MMM-MW m I I ?En ll' & :Å :å

Döéaø
oiyckg 38 22,5 Eöáiig 21 1?.é

_ Svår
* . personskaåeolycka 22 2?;S Svår 33 2?,7

äinârig
perssnskadeoiycka §8 §ü,ü Lindrig §5 54,6

Tatait 30 TOEält 119

4.13çá

VTI.

Ben glycka, i viåken en fordgmskømbination utgjorde en trafik*

âtärning (stad uppstälid), :esulteraåe i aät 2 personer skada-

des avårt ash 4 äinârigt.

ürsakñn till at: mätüsüåyakürna fått så svåra ksnsekvenser är,

-att sammanstätningaraa ofta varit frontalkollisåaner.

 

åysvängsglyckor

Med avsvängsolycka avses olycka, sem inträfâat mellan två for*

dan som fåráag gå Samma väg me: en korsning uch där det ena el»

ler båda alementan skaål föras in på anââutanåe väg.

Avsvängsolyckørna ha: i deâ följande åeiaas in i tre grupper.

Rapport Nr 13.
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Den första gruppen består av de olyckor, i vilka endast for-

donskombinationen företagit en sväng, den andra av de olyckor,

i vilka både kombinationen oêh det andra i olyckan primärt del*

aktiga fordonet svängt och den tredje av de olyckor, i vilka

endast den andre olycksaktive trafikanten svängt.

Den första gruppen omfattar 38 olyckor, den andra 7 och den

tredje 27.

En olycka i vilken två fordonskombinationer deltagit har förts

till den första av de tre nämnda grupperna.

Vid 2 olyckor har särskilda omständigheter ansetts bidra till

olycksuppkomsten * i det ena fallet nedsatt kapacitet hos fö-

rare av annat fordon och i det andra på defekt på sådant for"

don.

Av de 70 olyckor, som återstod sedan ovannämnda 2 olyckor ut-

sorterats, inträffade 26 eller 37 % inom och 44 eller 63 Z

utanför tätbebyggelse.

Avsvängsolyckornas fördelning efter månad, ljusförhållanden

resp väglag skiljer sig från motsvarande fördelningar för det

totala antalet olyckor.

Således inträffade 43 eller dl Z av avsvängsolyckorna under

sommarhalvåret (apriluseptember) medan motsvarande andel

för det totala antalet olyckor endast är 41 Z.

Vidare är den andel avsvängsolyckor, som inträffat i dagsljus,

större (81 Z) än motsvarande andel av det totala antalet

olyckor (65 Z). En tänkbar förklaring kan vara att blinkersig-

nalerna syns sämre i dagsljus än under mörker. Någon skillnad

i fördelning efter ljusförhållanden mellan de olyckor, som upp-

kommit i skilda trafiksituationer, föreligger ej.

Andelen avsvängsolyckor på is- eller snöhelagd vägbana, slutli-

gen, är betydligt mindre - 13 % - än motsvarande andel för

samtliga undersökta olyckor.

Rapport Nr 13.
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VTI.

Fördelningen efter veckødag, tid på âygnet resp väderlek uppvi*

sar inga skillnaåer jämfärt med matsvarande föráelningar i det

totala mlycksmatarialet.

I taball 35 fördelas avsvängsclyckorna efter dan typ av Släp,

sem ingåtü å fardonskamâiaatianen.

Den olycka éär två foråønskambinationer varit delaktiga reáovi"

sas i tabellen som två enhetar.

Tabelå 35

Tunga fordonskombinatiøaer aktivt inblanáade i år 1%69 inträf"

fade, pølisrapparterada avsvängsolyckør med personskada, för"

delade efter typ av släp.

Tåg av såäg Antal .å

Uppgift saknas G 0

Påhängsvagu '11 ' 15,5

Släpvagn 58 v81§3

övriga slå? ^ 2 zåa

Totalt ?1_

Eat bör nämnas, att i de oåyckar§ där endast foráonskømbina"

* to 1 1 ' 3' en ' 1 '

:zonen svan-gt.s andelen aragforden med pahangsvagn enaast varxt

hälften så star ämm i övriga.avsväügssituatinner " lü resp 21 Z.

För 56 av de i avsvängssiyckarna delaktigafordonskümbinationer*

na har längduppgifter föralagat. Av dessa kambånationar var

29 kartare än 13 m, 25 meålän 18 man 24 m samt 2 längre än 2å m.

'De skålânaåar i åängdfärdalningg sem förekommer mellan fordons

kombinationer inblandaåa i skilda avsvängssituationer, samt den

skållnaá! sam förakømmex ?id jämföralser med dat tøtala materia*

let, kan mycket'väl bara på slumpmäsgiga variationer.

Ee andra aktivt ånbâändadå ärafikeåementea har ?å samma gått

som tåáigare, delaäe up? i gräppêr afäer de haatightter med vil*

ka âe narmalt fääéas.

Rappart Nr 13.
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'Tabell 36

Är 1%69 inträffadey polisrapporterade avsvängsolyckor med per*

sonskaåa, i vilka tunga fordcnskombinationer varit aktivt del"

aktiga, färdeåada efter det andra aktivt delaktiga trafikele*

mentet øch ølyckssituatian.

Svänxanåe trafikelement

 

 

  

Taââikmwant ...i"åä-...äiüä äâêwåâüââ åüáêgt 1735; 19233332.
" ' trafikel än kcmb

Amwk ä äüåâ å âüäl E åmâl å

Cyklist üch
mopedist & 16,2 6 " å 1§,å 16 22,?

Traktor och
motorredskap G 0 . G V 2 ?p? 2 Zig

övrigt fordøn 31 33,8 2 a 20 ?á.9 52 ?åa3

Totalt 37 :I 26 ?0

Som framgår av tabellen, är andelen cyklister och mopedister

störst i de gituaticnera då båda trafikelementen svängt.

I samtliga ? fall har áe båda trafikanterna färdats i samma

riktning före olyckan øch svängt till höger i korsningen.

I följande tabell redovisas olyckornas fördelning på vänstarw

resP högersvängax. Å

Tabell 3?

År 19ê9 inträffade, polisrapporterade avsvängsolyckor med per"

sonskada, i vilka tunga fnrdonskombinationer varit aktivt del*

aktiga, fördelade efter avgvängsriktning och olyckssituation.

Svängande trafikelement

Avsvängs» Endast komb ååda trafikel §§§g§t aggâs Totala
rlktnlng- :rafikel än komb

Antal 3_ ågsâå 'ä Antal 2_ Antal 2

Högersväng 7 13.9 ? - o 0 1a 20,3

Vänstersväng 30 81,1 6 - Zá 100,0 56 80,0

Totalt 37 ? 2a ?ü

VTI. Rapport Nr 13.
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Olyckor i samband med vänstersväng har alltså inträffat fyra

gånger så ofta som olyckür i samband med högersväng.

Vid de olyckor, där fcrdønäkambinâtianên svängäs åt vänster,

färdades den andra trafikanten i 18 fall (63 Z) i samma'rikt*

ning som kombinationen och i 12 fall (40 2) i motsatt rikt*

ning. Motsvaranâe fördelning för de olyckor där den andre ära*

fikanten sväng: åt vänster är 62 resp 38 Z.

Vid li av de åá olyckor sem skazñ i gamband med högersväng har'

den andra trafikanten ärängts av fordonskombinationen på grund

av släpets svapging»

Vidare har fordonakombinationan i 3 fall råkat i sladd genom

manövrer gå grund av konfliktsituationen.

Konfliktsituationen mellan fordenskombinationen och det anåra

olycksaktiva'trafikalementet har i 65 fall resulterat i samman"

'stötning mallam dem, 1 5 oiyckor var mer än två trafikelement

inblandaåe i aammanszötningen,

I följande tabell redavisas avsvängsclyckerna fördelade efter

alyckans svåraste fäljd samt de vid dessa olycka: gkadade per*

sanexna fördalaáa after skadornas svåbhetsgrad.

Tabell 3%

År 1969 inträffadeF polisrappørterade avsvängsølyckcr med per*

sanskadag i vilka äunga farácnskombinatiøuer varit aktivt del"

aktiga, fördelaåe eftar øåyckgns svåraste följd samt de vid des"

sa plyckor skadada gerâoner fördelade efter skadnrnas svårhet3

  

grad.

Svåraâsg_ älvcâgg ?ersonskadagå Skadade personer

ggigåâáêljd ägarhetsgraá ' I
åntal 3 Antal .3

Döda*

alycka - IQ 1å33 . _ Dödlig 11 9.8

Svår .

personskadeølyckâ 23 32,9 Svår 32 28,6

Lindrig

pergonskadeolycka 3? 3239 Lindrig ég '§1,6

Tetala 79 Totaât 112

VTI. Rapport Nr 13.
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4013 7 Kerêaiegåelzskeä

VTI.

Med korsningsolycka avses olycka, som inträffar i samband med

att två fordon färdas på skilda vägar mot korsning, där deras

kurser antingen kan skära varandra, konvergera eller på övriga

sätt interfererar med varandra.

Korsningsolyckorna har i det följande indelats i fyra grupper.

Den första grupoen består av de olyckor, vid Vilka fordons-

kombinationens och det andra i olyckan primärt delaktiga tra-

fikelementets avsedda kurser skurit varandra, den andra av de

olyckor, vid vilka dessa kurser konvergerat, den tredje av ÖV*

riga olyckor3 vid vilka fordonskombinationen varit aktiv och

den fjärde av olyckor, vid vilka fordonskombinaeionenuppträtt

som trafikstörniag.

Den första gruppen omfattar 80 olyckor5 den andra 22, den tred-

je 3 och den fjärde l olycka.

Vid ll av olyckorna har särskilda omständigheter förelegat. av

dessa berodde l pa defekt ra fordonskombinationen, 5 på defekt

på det andra fordonet samt 5 ed nedsatt kapacitet hoa den andre

föraren - samtliga 5 beroende på alkoholpåverkan. Dessa olyckor

1'

i det föl ande.
|.L

A
.redovisas e

R

I likhet med gåendeolyckorna har de 9§.kvarstående korsningS*

olyckorna företrädesvis m 59 olyckor (§2 Z) 4- izträffat inom

tätoebyggelse.

Korsningsolyckornae f?rdelning efter m
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de fördelningar för det totala antalet undersökta olyckor,

I tabell 39 fördelae de korsningcolyclor, vid vilka fordone-

kombinationer deltagit i de primära konfliktsitnationerna, efter

den typ av släp som ingått i dessa fordon.

Rapport Nr 13.
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VTI.

Vii i olycka har två fordonskombinationer varit aktivt delakti"

ga. Danna clyçka reáovåsaâ i tabalåen sam zvå enheter.

Tabell 3%

Tunga førdonskombinationer aktivt inblandade i år 1969 inträf"

fade, polisragpcgterada karsnånggolyckør med persodskada, för*

deåaáe after äyg av Släpg

:nasaggm åüåå Å
nggiit saknås 2 2,1

Påhängsvagn 13 19,é

Släpvagn ?5 88,á

övriga gläp 3 g

Totalt 95

Denna föráelning avviker aj från mctsvarände fördelging för det

totala materialåtø

För ?3 av ovannämnda føråønskembinationer har längduppgifter

kunnat ârhållaa. åv dassa kombinationer var 3á ááå Z) kortare

än 18 mg 38 { §9 Z) meälan 13 och EQ m samt 6 (8 x) längre än

2å m.

Den andel, som varit längre äa 2% m, är alltså dubbelt så stor

för iordonskembinationer.inblanâade i korsningsølyckor som för

fordonskombinätioner i samâliga olyckor { á 2).

De andra i ciyckorna aktivt inblandade fordonsförarna har dem

lata upç efter ärafikantüillhörighet (cyklister, mopedister

resp övriga trafikaaterås Redovisningen av dessa sker i tabell

49. Bet kaü nämnas, att i det totala materialet utgör cyklister

obh mopadister 18 2 av aatäiat foráçnsfärare.

Rappørt Nr 13.
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Tabell åO-

År 1969 inträffade, palisrapporteraåe karsningsolyckor med per"

sonskada, i vilka tunga fordonskømbinationer varit aktivt del*

aktiga, fördalaâe efter ået andra aktivt delaktiga trafikelemen'

tet och olyckssituation.

?rafikant Skåre-mäta Egnvargeranåe ävrig3 Totalt
525392 " hyser kurser

»5135:31 ?antal Ä Antal 3_ åntgl

Cyklist och '

mopedist ? 32,7 8 (38,1) *8 * 1? 18,1

Övrig
trafikant 62 8223 13' 561,9) 2 " ?F 82,9

Totalt .71 v 22 2 SM

Som framgår av tabellen? råder skillnader å andelen âelaktiga

cyklister ash mopedister mellan olyckorna uppkomna i skilda

korsningssituåticnare

Sålunda var nämnda andel tre gånger så stor i elyckor, där Era"

fikanternas kurser konvergerade, som i ølyckor, áär kurserna

skar varandra.

Für att erhå11a en bättre överblickäver åe situationer olyckor-

na inträffat i, fêrâelas åessa efter trafikanternas avsedda

färdriktningar.

Rapport är 13;
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VTI.

Tabell 41

År 19b9 inträffade, polisrapporterade korsningsolyckor med

58.

personskada, i vilka tunga fordonskømbinationer varit aktivt

delaktiga, fördelade efter trafikanternas avsedda färdrikt*

ningar.

Kurser

åääséaäâ

1. .4-9
i
l
5

 

(

av $\

*wmmw%»
ç .

é
_"L".mmw_f

6
I

al»

§833$EE§5§E§E

äzzâsa

Totalt

fordonskombination

övrig trafiken:

Antal

22

Zå

16

95

h
a

233

25,5

9,6

17,0

?,4

6§4

2,1

6,4

2,1

Av tabellen framgår, att i olyckor, då trafikanterna färdats på

konvergerande kurser, den andra trafikanten något oftare än

föraren av fordonskombinationen varit den som genom avsväng

fått kurserna att sammanfalla.

När det gäller korsningsolyckor är skyldigheten att.1ämna före

träda av intresse. Vid 28 olyckør var föraren av fordonskombina-

tionen skyldig att lämna den andra trafikanten företräde (stepp-

plikt 14 fall, väjningsplikt*14 fall) och vid-38 olyckor gällde

detta för sistnämnda trafikant (stopplikt 12 fall, väjnings-

plikt 26 5311).

Rapport Nr 13.
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VTI.

Vid resterande 27 olyckor, där högerregeln torde ha gällt, var

föraren av fordonskombinationen skyldig att lämna företräde i

.11 fall och den andre föraren i 16 fall.

Vid 3 olyckor har fordonskombinationen och i lika många olyckor

det andra trefikelementet råkat i sladdning på grund av manövr=

rer vid konfliktsituationen.

Konfliktsituationen mellan fordonskombinationen och det andra

_i olyckan aktivt delaktiga fordonet resulterade i 91 fall i

sammanstötning mellan dessa. I 1 fall semmanstötte fordonskomr;

binationen och i ytterligare 1 fall den andre primärt delakti*

ga trafikanten med ett treáje trafikelement (trafikstörning).

Vid 1 olycka fördes det andra trafikelementet av vägbanan.

I följande tabell redovisas korsningsolyckorna fördelade efter

olyckans svåraste följd samt de vid dessa olyckor skadade perr'

sonerna fördelade efter skadornae svårhetsgrad.

Tabell Å2

År 1969 inträffade, polisrapporterade korsningsolyckor med Der*

sonskeda, i vilka tunga fordonskombinetioner varit aktivt del-l

aktige, fördelade efter olyekens svåraste följd samt de vid dee

sa olyckor skeåade personer fördelade efter skadornas svårhetsr

grad.

Svåraste Olyckor Personskadans .Skadade personer

olvcksföljd F §335§§:§§?53 '
ågåâå 3. Antal 2

Döds"

olycka 20 21,3 Dödlig 21 35,8

Svår

personskadeolycka 2? 28,? Svår 40 30.1

Lindrig .

personekadeolycka á? 50,0 Lindrig 72 Så,1

Totalt gå Totalt 133

Den olycka, i vilken fordonskombinetionen deltog som trafik*

störning, resulterade i att en person skadades lindrigt.

Rapport Nr 13.
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VII..
3:

4-13-8 åêsäaiagåelxsäeä

Med backuingsøiycka avses olycka, som inträffar i samband med

att något trafikelgment backas.

Olycksmaterialet cmfattar 8 olycker av denna typ. i samtliga

fall är detfordonskombinaåionan som backats.

Vid 1 olycka har defekta bromsar på fordonskombinationen be*

dömts medverka till dlycksuPpkomsten.

Av de återstående ? olyckorna har inte mindre än 6 inträffat i

mörker.

Det andra i alyckan delaktiga trafikelementet var i 2 fall fot*

sångare dch i övriga 5 fall personbil.

Samtliga konfliktsituationar resulterade i sammanstötning mel*

lan de inblandade trafikanterna.

I följande tabell redovisas olyckorna fördelade efter olyckans

svåraste följd samt de vid dessa olyckor skådade personerna

fördelade efter skadornas svårhetsgrad.

Tabell A3

År 1969 inträffade, polisrapporterade backningsolyckor med per*

sonskada, i vilka tunga fordonskowbinationer varit aktivt del-

aktiga, fördelade efter olyckans svåraste följd samt de vid des-

sa olyckor skadade personer fördelade efter skadornas svårhetS*

 

grad.

Svåraågs Oiyckor Personskadans Skadade personer
olvcksföljd \ svarñetsgraä ,

Antal 5_ Antal 2

Döda*
olycka 2 * Dödlig 2 *.

Svår
personskadeolycka 3 - Svår 5 *

Lindrig
personskadeolycka 2 Lindrig 2 *

Totalt ? Totalt 9

Rapport; _Nr 13 .
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VTI;

61.

Körfältsbytesolyckor

 

Med körfältsbytesolycka avses olycka, som inträffar i samband

med att ett trafikelement byter körfält, utan att detta sker

i avsikt att köra om annat fordon i rörelse.

Vid 1 olycka har fordonskombination bytt körfält och vid 2

olyckor den andre trafikanten.

Vid 1 av de sistnämnda olyckorna förelågsärskilda omständig-

heter - kapacitetsnedsättning hos den andre trafikanten.

Vid de båda återstående olyckorna var cyklisterinblandade och

olycksplatserna belägna inom tätbebyggelse.

Vid olyckorna skadades en person svårt och en lindrigt.

Djurolyckor

 

Med djurolyckor avses olycka, som.inträffar mellan ett djur

och fordon i rörelse.

2 olyckor tillhörde denna olyckstyp och inträffade båda utan-

för tätbebyggelse.

I det ena fallet var ett rådjur inblandat och i det andra en

häst med ryttare.

Fordonskombinationen fördes i båda fallen av vägen och föraren

erhöll svår resp lindrig skada.

Rapport Nr 13.
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5.

VTI.

OLYCKOR, VID VILKA SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER BEDÖMTS BIDRA TILL

OLYCKSUPPKOMSTEN

Som inleåningsvis nämntag harvid 55 olyckor nedsatt kapacitat

'hos någon trafikant eller defekåer på någat delaktig: fardon

bedömts medverka till Olycksuppkomtaten;_1 nedanstående tabell

redovisas dessa olyckcr fördelade efter defekternas art samt
I

den trafikant som varit bahäftad mad defekten 1 fråga.

Egbell 44

År 1969 inträffade, polisrappørterade trafikolyckor med per"

sonskada, i vilka tunga førdonskombinationer varit delaktiga

och vid vilka särskilda omständigheter förelegat, fördelade

efter kapacitetsnedsättning ash fordonsäefekter hos respektive

trafikant.

Defekterv Fordansiömb Det andra trafikel _ Totalt

 

och dess förare och dens förare

  

g. 5_ .522523 5
Eê-22$§9§

Alkoho; 1 a,0 za ae,2 15 2?.3

Trötthet 5 29,0 3 10,0 a . 1a,5

«Övrigt 2 8.8. 3 10,8 5 9,1

Eå-§ezé29

Broms e 2á,0 ' 3 ,, 19,0 Q 15,a

tyruing å 16,9 i_ 3,3 5 9,1

Ljus 2 á,e 2 5,3 å \7,3

Övrigt 5 20,a a' 13,3 9 16,á

Totalt 25 30 55

Trötthet och alkoholpåverkam har varit åe vanligaste orsakerna

till nedsatt kapaciäet hog förare av fordonskømbination resp

annat trafikelement ash defekter på âromsarna ået vanligaste

felet på fordonan.

I den fäljande beskrivningen har jämförelser mellan olyckor, vi:

viåka särskilda omstänáighetar rått, cçh övriga olyckor med :ung

fordonskom§inatiane§ enáasä gjgrts, då påtagliga skillnader mel*

RaPPOrt Nr 13
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lan de båda olyckskategorierna förelegat.

Andelen olyckor utanfär täthebyggeise har sålunda varit större

(76 Z) i áen förstñämnda üåyck$kategorien än i den senare

(61 z).

Likaså var anáelen olyckçr under sommarhalvåret (april " Septem*

har) betydligt gtörre (60 2) för.a1yçkor uppkomna under särskil*

aa förhållanden än för övriga bearbetade Glyckor (ål Z).

Det som vidare kännetecknat här beförda olyckor är? att åeras

andel under veckoslutsdagar varit star samt att de framföráll:

inträffat under natten ash magganens äiåiga timmar.

I 2 olyckor har två föréonskombinationer varit aktiva.

Tabell á5

8

Tunga åoráçnskambimaäiøner inblandaâe 1 år 196? inêräffade, pe*

lisrapporteraáa trafikølyckør med personskada, viá vilka går*

skilda amständigheäar förelegat, fêråelade efter typ av :släpa

ng av släg -éâåâå 5

Uppgift saknaå 0 G

Påhängswagn ' g 15,8

Släpvagn ' as ?8.9

Övriga slå? 3 5,3

Totalt 57

Denna fördelning skiljer sig ej från motsvarande fördelning för

övrigag bearbetade olyckor.

Visserligen har olyckor beroende på neåsatt förarkapacitet el*

ler fordcnsdefekt beskrivits till antal och art i samband med

' genamgången av varje enskild olyckstyp, men en sammansäällning

kan ändå var& av intraaseg

VTI. Rapport Nr 13.
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Tabell 46

År 1969 inträffade, polisrapporterada trafikolycker med pergonm

skada,-i vilka tunga fordonskombinationer varit delaktiga och

vid vilka särskilda omständigheter förelegat, fördelaáe efter

typ av olycka samt äapacitetsnedsättning Gch fordousdaâekâ hsa

raspektive trafikant.

 

Olzckstzg Fordonskomb annat trafikel ?otalt

Föragg Fordon Förare Fordan

Antal Antal Antal Ant3[ åntal ?roa and
gv gamtå gå

Gående*
olycka O 1 0 0 1 (5,3)

Singel*
olycka 5 0 ' 10 0 15 33.3

OmkörningS*
olycka 0. 2 3 2 7 8,3

Upphinnandew
olycka 0 2 1 0 3 7,7

Mötes" \
olycka 3 8 1 2 3% 1&,?

AvsvängS*
olycka 0 1 G 1 2 2,8

Korsnings*
olycka 0 S 1 5 11 10,&

Backaings*
olycka G 0 l 0 1 *

_Körfältsbytes-
olycka 0 1 0 Ö 1 *

Djur"
olycka G 0 G 0 0 *

Tezalt 8 23 17 16 55 11,]

Vid tudien av de 55 olyckornas konfliktföljd har framkommitS

att 39 resulterat i sammansäötnång mellan fordonskombinationen

*2
13

och annan traiikant. Viå 15 olyckor köfde kombinatiønen av väga:

øch vid denresterande olyckan körda annau trafikant av vägene

I följanda tabell har olyckorna fördelazs efter olyckans SVå"

taste följd samt áa skaáade ?ergonerna efter skaåornas svår"

hetsgraá.

VTI. Rappcrt Nr 13.
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Tabell 47

År 1969 inträffade, polisrapporterade trafikolyckor med persnr

skada, i vilka tunga fordonskombinationer varit delaktiga och

vid vilka särskilda omständigheter förelegat, fördelade efter

olyckans svåraste följd samt de vid dessa olyckor skadade per-

soner fördelade efter skadornas svårhetsgrad.

 

Svåraste Olyckor Personskadans Skadade personer

.aimsem ämm.118233
Anta 1 5_ Ant al i

Döda*

olycka 7 12,? Dödlig 12 14,0

Svår i .

personskadeolycka 16 29,1 Svår 30 34,9

Lindrig .

pefsonskadeolycka 32 58,2 Lindrig 64 51,2

Totalt 55 Totalt 86

VTI! RaPPQrt Nr 13.
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6.

VTI.

TUNGA FORDONSKOMBINATIONERS FÖREKOMST I TRAFIKEN

Som nämnts i inledningen, har man i samband med analysen

av vägtrafikolyckor med tunga fordonskombinationer också

velat undersöka dessa fordons förekomst i trafiken. Man

var alltså intresserad av det trafikarbete de uträttar

och hur detta fördelar sig efter olika typer och längder

på de tunga fordonskombinationerna.

Enligt 54 §, 4 mom VTF får motordrivet fordon eller där-

till kopplat fordon icke föras på allmän väg, gata eller

annan allmän plats, om längden, lasten inräknad, överstiger

24,0 m. Dispens har dock givits för uppskattningsvis 800

fordonskombinationer. Medellängden för dessa kombinationer

uppgår till ca 26 m.

Det har visat sig omöjligt attii dagens läge erhålla uppgif-

ter om förekomsten i trafiken av fordonskombinationer förde-

lade efter längd. Fordonsregistret kan inte ge den informa-

tion som behövs, då motorfordon och släpfordon registreras

var för sig och då deofta kombineras på olika sätt. Dess-

utom är den årliga genomsnittliga körsträckan olika för skil-

da fordonstyper och kombinationer och denna kan självfallet

inte utläsas ur fordonsregistret. Arbetet har därför i första

hand inriktats på arr studera möjligheter och metoder att

åstadkomma en skattning av fordonskombinationernas fördel-

ning på längdintervall. I det följande redovisasiänkbara

metoder att erhålla sådana uppgifter. I ett första avsnitt

presenteras tidigare utförda undersökningar inom detta om-

råde och därefter förslag till nya undersökningar.

Iidig§r§_gtförda undersökningar

a. I samband med trafiksäkerhetsrådets utredning rörande in-

verkan på trafiksäkerheten av bl a fordons" och fordonståg3*

längd (SOU 1966:41), gjordes en uppskattning av fordons-

kombinationers fördelning på längdintervall.
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'Det material som låg till grund för skattningen var väg-

institutets fotografiska material, vilket insamlades under

åren 1962-1963. Det omfattar nära 8 000 tunga fordonfrån 35

olika platser i östra mellansverige. Det har erhållits vid

trafikstudier i samband med tillfällig hastighetsbegräns-

ning, framkomlighetsstudier, undersökningar av fordonsma-

növrer vid en avfartsramp på motorväg samt undersökningar

av fordons tjänstevikt. Fotograferingen skedde automatiskt

och gjordes mitt på dagen under vardagar (utom lördagar)

under växlande långa perioder om ca 1,5"5 timmars varaktig-

het.

b. Ur undersökningen, som företagits av Svenska lasttrafik-

bilägarförbundet framgår hur stor andel av det totala anta-

let passerande fordon, som utgjordes av lastbilar. Vidare

framgår hur många av dessa som hade påhängsvagn eller släp-

vagn. Uppgifter om längd går ej att erhålla från detta ma-

terial.

De observationer, som utgör underlag för dessa undersökningar,

har utförts på söndagar, varför resultatet ej är representa-

tivt för trafikflödet i dess helhet.

c. Statens väg- och trafikinstitut har under år 1971 genom-

fört trafikräkningar i kombination med filmning av varje for-

don. Materialet används i ett simuleringsprojekt. Ur detta

material skulle man kunna få uppgift om andelen lastbilar

och ävenså hur många av dessa som hade påhängsvagn eller släp-

vagn. Inte heller från detta material går det emellertid

att erhålla några uppgifter om längd. Mätningarna har vidare

endast utförts på ett fåtal punkter, varför materialet ej

heller kan anses vara representativt.

d. Fordonsdifferentierade trafikräkningar har under åren 1970

och 1971 genomförts av Statens vägverk. Antalet axlar har re-

gistrerats och trafikräkningarna kan ge uppgift om hur stor

andel av det totala antalet passerande fordon varje axelkombi-

nation svarar för. Inte hel er detta material ger några möj-

ligheter att skatta längderna.
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Som framgår är det endast den första undersökningen (SOU

1966:41), som medger en skattning av fordonskombinationernas

fördelning på längdintervall. Ingen av undersökningarna ger

några uppgifter om eller möjlighet till skattning av de

tunga fordonskombinationernas trafikarbete.

Eå!§lêå-§ill_EXêuäâêêäêêäêiEEêI

a. Större delen av landets ca 19 000 åkerier är småföretag.

Av åkerierna har 95 Z mindre än sex bilar och 70 Z är enbils_

företag. Störst är SJ-ägda Svelast med ca 1 003 lastbilar.

En enkät till ett stratifierat stickprov av åkerier torde kun-

na ge en uppfattning om trafikarbetet för olika längder.

En pilotundersökning är emellertid nödvändig för att utröna

möjligheterna.

b. På lämpligt valda platser i landet stoppas passerande for-

donskombinationer och uppgifter om körsträcka den aktuella

dagen samt fordenets längd antecknas. Platserna bör väljas

så att de blir representativa för vägnätet.

Denna undersökning skulle kunna ge många värdefulla uppgif-

ter förutom de sökta, t ex fördelningen över dygnet av for-

donskombinatienstrafiken samt dessa fordons viktsfördelning.

Man måste dock räkna med, att en sådan undersökning blir

mycket kostsan.
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7. SYNPUNKT R PÅ OLYCKSPREVENTIVA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA

UPPKOMSTEN AV OLYCKOR MED TUNGA FORDONSKOMBINATIONER OCH

PÄ.SKADELINDRANDE ÅTGÄRDER

Följande genomgång gör ej anspråk på att täcka alla tänkbara

åtgärder i syfte att förhindra uppkomsten av olyckor med tunga

fordonskombinationer. Sålunda behandlas t ex ej trafikpoli-

tiska överväganden om inskränkningar i trafiken med tunga for-

donskombinationer under vissa dagar eller de tekniska fakto-

rer som sammanhänger med kombinationernas stabilitet och styr-

ningsförmâga.

De åtgärder, som berörs, är främst sådana som är mer eller

mindre specifika, när det gäller att eliminera de konflikts-

situationer, i vilka olyckormed tunga fordonskombinationer

inträffar, eller att underlätta för trafikanterna att behärska
0 04_ a

sadana Situationer.

Vid studier av omkörningsolyckorna har framkommit, att i näs_

tan hälften av fallen har cyklister och mopedister blivit om-

körda av fordonskombinationer. Eftersom nämnda trafikanter

kräver visst utrymme för de sidomanövrer, som håller de två-

hjuliga fordonen i balans, och släpet i fordonskombinationen

har en tendens att vandra något i sidled, är det viktigt att

omkörningarna sker med sa stora sidomarginaler till e berörda

trafikanterna som möjligt.

För att föraren av det tvåhjuliga fordonet inte skall över-

raskas av att dragfordonet följs av ett släp, bör han på nå-

got sätt få information om detta förhållande. Bästa sättet

härför torde vara att på dragfordonets främre högra flygel

anbringa en skylt med exempelvis texten släp följer" eller

en lättförståelig symbol. Texten eller symbolen hör riktas

så att den omkörde lätt kan uppfatta denna. Skylten hör vi*

dare vara så lätt att applicera eller ta av, att den endast

används då dragfordonet framförs med släp.

Då fordonskombinationer skall köras om, är det av stor vikt

för den omkörande trafikanten att kunna bedöma erforderlig om-
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körningssträcka. Av stor betydelse är därvid kännedom om for-

donskombinationens längd. En skylt fastsatt på bakre delen

av släpet utvisande kombinationens längd i meter torde ge

nödvändig information.

Vid mötesolyckor har ett stort antal fordon råkat i sladd ge*

nom manövrer på grund av konfliktsituationen. Enskylt med

symbol för tung fordonskombination placerad framtill på drag_

fordonet kan tänkas ha den inverkan, att det mötande fordonets

förare genom att han blir informerad om att möte skall ske med

ett brett och långt fordons i tid hinner anpassa sin hastighet

och därigenom bl a undviker häftiga inbromsningar.

För avsvängs_ och korsningsolyckor kan det av TSV föreslagna

positionsljuset ha stor positiv betydelse. Vidare bör möjlig-

heterna att enkelt och effektivt göra ren blinkersutrustningen

undersökas. Rengöringen skulle möjligen kunna ske genom att

bakljus, bromsljus och blinkers kombinerades till en enhet,

som.maskinellt * lykttorkare - skulle kunna rengöras.

Som framgår av rapporten har 38 olyckor inträffat, då fordons-

kombinationen råkat i sladd på grund av konfliktsituationen.

Anordningar, som bättre anpassar inbromsningen till lastens

storlek och tyngd ° lastkännande ventiler _ samt automatisk

bromsjustering som kontinuerligt kompenserar slitaget på

bromsbeläggen, kan troligtvis medverka till att minska ovan-

nämnda situationer.

Då det gäller skadeföreayggande åtgärder, torde underkör*

ningsskydd vara den, som först kommer i åtanke. Dessa skydd

skall inte endast placeras baktill på dragfordon eller släp

utan även täcka utrymmet mellan fram- och bakhjul på dessa.

Mellan dragfordon och släpvagn kan vajrar eller andra flexib-

la anordningar, som tillåter avböjning vid sväng, placeras. Des-

0

se anordningar kan framförallt förhindra att trafikanter pa

tvåhjuliga fordon kommer in mellan dragfordon och släp.
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För att även skydda sistnämnda kategori från onödiga skador

framförallt i huvudet, bör fastsättnings- och låsanordningar

för kapell och lemmar försänkas.
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DEFIKITIONER

ågäyågâlå§§Ãâg. ?ätbgbyggâlsegej Eätbebyggelsea'

Ått ett områåe karaktäriseras sam tätbebyggelse framgår sam regel

av skyltsättning (förbudgmärke) för lakal haâtighetsbegränsning

till SQ km/zim (56 §,2 mom VTF).Undantagsvis kan dcck länstyrelw

sen jämlik 61 åpl'müm ?EF ha fåraâkrivit lägre eller högre hasäigm

hat än som tiliåtg i 56 § {5ü kmftim30

gyitåpnsåygägågpç Frambyggd äyäâytürpedhyggd hyit.

üed frambyggd avges en atåørmnåüg av fordonet§åär haåva matar"

längden ligger baküm den främsta delen av vinárutans andra kan:

Gch ra tnavet är beåägat i den främsta fjärdeáelen av fürdønet.

Konfliktfäljáa Det åeâ i hämuelsanäuppkemmen genümkkonfliktsim

:nationam,snm meåför peyaanw eller äganáømgskaiaç

Kenfliktgiiuatiøüå üaü Sitüâtåxü i traååken$SGm initierar ägt

skeenáa,viåkat leda? äåll elyakana

Enligä PM av den 16.4 lâå? sm aåycksåypar åklassifácering) utar*

hetat inam Staäens_trafiksäkerhatäråé är åan laáanåa principen

vid ináeåning av olyckür.i typergatt føráüneng eller trafikanter*

nas pesitianer Qah avseååä kursår w trafiksituatianer * Qmedaå*

bart före olyçkam øcä inte áe manävrer,som blir en följd av 0*

lyckangåvgär tili vilkan typ demna skall förag.

I de fall en väjning elier undanmanöver skeät få? undvikande av

exempelvis koliisiangklassificaras alyckan med hänsyn till vad

som skulle inträffat,áärest unåanmanövern ej gjortâ.80m exempel

kan tagas det fallåáå en fatgängare plät$1igt stiger ut i väg*

hänan framför ett faráün üCh fåtarän för att undvika att köra på

äatgängaren vägar açä i stäälaâ kör på någaü föremål eller kör i

áiketeFatgängazeä blir i êexta fall ej skaáadyman har dock del*
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tagit aktivt i ülyckan cch utgjort en del av den trafiksituation

förarpn ej bamästratêvarför dat är naâurligt att rubricera 0wMKA

lyckan som føtgämgarülycka.

Anledningen tili aät olyckan får ett annat fär10pp än detgscm be*

tån-as av áe yttre omständigheterna,behöver emellertid ej alltid0
9

vara väjning elier unáanmanövQEQOm exempelvis viá an omkörning

mellan üvå fardün det ømköranáa färdanet kølliderar meá ett

mätande føráon alåer kär av vägg; 4 dvs de ävå primärt inblan*

ägde fördünen køiliderar icka,hänföres olyckan till Gmkörnings"

ølyckar,då omkörningen var åen primära manöver søm.1edde till

densamma.Det mötanåe füráonet betraktas i detta fall som en tiil*

fällig trafikstörningg

gåzpkans svåghetsgrad. Härmed åsyftag den persønskada,som olyckan

haft till följd.Har den medfört flera pergønskador av olika svår-

hetsgraå har olyckan k1a33ificarats endast efteä den svåraste

skadanw

Såsom vid trafikolycka dödad räknas person,$0m avlidit inom 30

dagar efter 01yckan.8åsom svårt skadad räknas person,som.erhå11it

. brett,krasskadaaallvarlig skärskada,hjärnskakning ellêr inte

skada eller annan skada,scm väntas medföra intagning på sjukhus .

Desga definiâioner överensstämmer meâ ECES. '

gizçkSE]åçåçggwggpEgggå§ågm§5§§§§§§5 Sträcka,korsning,öppen plats.

Korsningarna indelas i utfartskorsningar,övriga 3ävägskorsningar,

4*Vägskorsningar och rondeller.Ti11 utfartskorsningar förs de

korsningar,där en av vägarna kammar från tomt,bensinstation eller

dylikt.80m.ámvägskgrsning klassificeras âe korsningar {ut0m røn"

deller)5där flar än fyra vägar utgår från korsningen.Öppen plats

utgörs av torg,parkeringsfä1t eller annan öppen plats utan direkt

angiven körbana alla: körriktning.
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Epäiikåggkâçgggpi. Skyddade trafikantergoskyddade trafikanter.

Oskyddade trafikanter utgörs av gående,cyklister,mopedister samt

motorcyklistar.

gyg_§y;§åäg, Släpvagngpåhängåvagñ.

Släpførdon är ett fordon på hjul eller band,som är byggt för kepp"

ling äill bil eller traktor och aâsett för person" eller gods"

befordran eller för att ugpbära anordningar för bilens eller

traktorns drivande.?åhängsvagn är en släpvagn,som är avsedd att

genem kopplingsancrdning?bestående av tapp med vändskiva eller

därmad jämförlig konstruktion,förenas med bil eller traktor ech

som är så utförd,att dess underrede (chassi) eller karosseri vi*

lar direkt på det åtagande fordønet.
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VARIABLER

 

Variabelgrupp ?ariabal

Tidpunkt för olyckan Månad
?acküéag

?id på dygneä

Plats för olyckan Län

aksalatsens gesmetrigka utseende
435 iiüjeföring

Yttre förhållanden . Väglag
väderlek

Ljusförhållanden
Övziga yttre förhå7lanáen

Tung fordonskombination Typ av sâäp
Transpüätfunktian
Längd

Bredd

Hyttkünsäruktioa

Nationalitet
Förareas kön

Färärens ååáeä

årtal då k"rkür: arhållåts

'P
3 ç

"4
.1 3"
?

'-
1 m 'H ;
m
å
n

W
'

CD 5 1"
?Delaktiga trafikanter

:
p
å
M

V
i
:

H
w
s
o
w
q

ma
mä

w
(D "'
1

Konflikt üårçästyg
p r

s tmat onen

Manâvre: ash rörelser p g a konflikt"
situatienen

Konfliktföljd Faätågk kaaälikä
Etötømrää fordonskembinationeniê
Stötemråda på övriga trafikelement
Skadaáe pârsoner

Skadanâ svårhetsgrad

Särskilda omständigheter Pardonäágåâktär
äaçäaåtatsnâásättniag hos ärafikanter

53
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ANALYSMODELL

Antag,att för trafikanter tillhörande kategori k antalet olyckor

under delperioden p r ka - är direkt pr0p0rtionellt mot in*

tensiteten av dessa trafikanters trafikarbete * Tkp

0.0.0.3...OQDCIOIDDCOOQDUCCOODCOOOO...OOOOOOUGIO = 3 T
kp :9 kg?

Prøportionalitetsfaktorn ap kan ges som en funktion av delperiod

p:s andel av hela parioáem Sámi trafiksäkerhetsläget under denna

tid.Den anäas vidare vara obereende av trafikanttillhörighet.

Låt 0t vara totala antalet olyckor under delperiod p.De resul*

tat,som SCB förmeälar,är av frekvenstyp ash kan alltså skrivasg

då hela perioden indelas i n delperioder:

Wn
\x

f 00 .WGOQCGFCCCOBQHÖQBEGOO...O..OU..IUOII

tp tg / l 5% * :1

p och Q är två av da n delperiederna och rb(piq) är förhållan"
A

det mellan trafikarbetsintensitaten under p rasp q för trafi*

kanter tålihörande kategazi k och rt(pfq) för den totala trafi*

ken.

..
.3 1!

r GQUGQOOS'Oiçiüli...QCQIQOOQOQDDGCOEQQOIUIIIk? ,åh/CL kg _

VQQSDGG&QOUGO$OCQDCIOQQOOICGQOODEOUOOOOQOI»a i! IECPM) ?q

M
'

För att kunna beräkna åen förväntade andelen olyckor för kate"

gori ktundeä delgeriød p * fkp W används relationerna I " IV.

fkp m ka / l i üki 2 3p Tkp / l ai Tki n
i

Klum" .

:a / a. .1.9.5.0.QRO'GC'O'I'.§..C..GQJYJ23/14? lig/Ö)

På liknande sätt fås:

n:i OåüsâllliirltolilQODGOOOODOQOVI
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Sätt n = 2.Perioden indelas i delperioderne p och q.Re1ation VI

ger de nödvändiga eambenden mellan de skilda a*värdena.

ftp z ap / (ap rtáp/p3 + aq rt(q/p))

awaçlwfwf :(1)
q P' tp tp t q p

Insättning av detta uttryck i V ger:

f = 3 l a r f + e r 1 3 =kp p ( p kf? p; q k<q p)

3-' .f . *owønntlltctlatOUVIIftp f ( tp + rk(qlp> rt(p/q) ftq)

Relation VII har använts för beräkning av fordonskombinationS*

olyckornes åördelning över året och efter väglag.

Fördelning över året:

Låt delperiod p vara sommarhalvåre: och delperiod q vinterhalv-

året.Låt videre kanegori k utgöras av tunga fordonskombinationer.

Beträffande skillnaderna i intensiteten av trafikarbetet gäller,

att de tunga feråonskembinationernas trafikarbetsintensitet antas

oberoende av säsongvarietioner och den totala trefikens intensi*

tet 50 2 större under sommarhalvåret än under vinterhalvåret.Av

samtliga SCB*rapperferade pereonskedeelyekor var andelenunder

sommarhalvåret 0,55 (55 Z).

Den förväntade andelen olyckor under sommarhalvåret,då det gäller

olyckor med tunga ferâenskombinationer,kan enligt VII beräknas

vara: 0,55 ; (0,55 + 1o1,5 0,45) = n,45

Fördelning efter väglag:

Låt delperiod p ha Vinterväglag och delperiod q sammanväglag.

Tunga fordonekembinatloner utgår kategori k.Dessa fordons trafik*

arbetsintensitet antas eberoende av säsongveriationer och den

totala trafikens intensitet SQ Z mináre under delperioden med

vinterväglag än under den övriga tiden.Av samtliga SCBwrappor*

terade personskadeelycker var andelen i vinterväglag 0,22 (22 Z).

Den förväntade andelen olyckor i vintervägleg,då det gäller 0"

lyckor med tunga fordonskombinetioner,kan enligt VII beräknas

vara: 0,22 5 (3322 + 1°09500,?s> a else
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Bild 1 och 2 visar skaddr på fordonskombination och person-

bil inblandade i mötesolycka.
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Bild 3

 

Bild 3 och 4 Visar skador på fordonskombination och buss

inblandade i mötesolycka.

Bild 4
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Bild 5

 

Bild 5 och 6 Visar skador på fordonskombination och person-

bil inblandade i mötesolycka.
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Bild 7 visar hur personbil kilats fast under släpvagn vid

korsningsolycka.
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