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FÖRORD

Projektet "Avkörningsolyckor och vägens sidoutrymme" är upp-

delat i delprojekt. FoU-arbetet har bedrivits inom en pro-

jektgrupp bestående av Stig Edholm, Per-Olov Roosmark, Hans

Mohlin samt Roland Pettersson. 'Fram till juli 1975 har

arbetsfördelningen i huvudsak varit följande. Den inledande

problemanalysen med tillhörande programarbete har utförts

av Stig Edholm och Per-Olov Roosmark. Litteraturstudien

(rapport 47) har genomförts av Hans Mohlin under det att

Roland Pettersson svarat för pilotstudien i Södermanlands

län (rapport 48).
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SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomför med hjälp

av de medel som ställs till förfogande från Transportforsk-

ningsdelegationen en undersökning om avkörningsolyckor.

Förslag att utföra projektet har framförts av Nordiska

Vägtekniska förbundet, vars utskott 21 har fungerat som

referensgrupp. Föreliggande undersökning är en litteratur-

studie vars syfte är att, tillsammans med en pilotstudie,

ge riktlinjer och kunskap för planering och genomförande

av en mera omfattande utredning.

Litteraturstudien ger vid handen att flertalet undersök-

ningar är av deskriptiv natur, dvs beskriver och struktu-

rerar olyckorna relativt vissa väg- och trafikfaktorer.

Tyvärr har det i de flesta analyserna inte varit möjligt

att beräkna olyckskvoten, dvs ett normerat värde på risken

för en olycka. Detta försvårar en jämförelse mellan skilda

undersökningsresultat. Nedan sammanfattas några av de re-

sultat som framkommit vid litteraturStudien.

Avkörningsolyckor utgörs till största delen av singelolyckor.

De material, som de flesta studerade olycksundersökningarna

baserats på, består av olyckor vilka inrapporterats till

polisen. *En svensk undersökning visar att andelen singel-

olyckor på landsbygdens vägar är omkring dubbelt så hög som'

.den officiella statistiken visar, varför bortfallet i denna

är betydande. Enligt en amerikansk undersökning består

avkörninqsolvckorna till mellan 80 och 90% av singelolyckor-

I Sverige utgör singelolyckorna 15 till 20% av de polisrap:

porterade olyckorna inom tätbebyggelse och 25 till 35%_utan-

för tätbebyggelse. Generellt kan sägas att andelen singel-

 

olyckor utav samtliga olyckor är större på motorvägar (SO-60%)

än på övriga vägar. Detta skall ej tolkas som att risken är

större för singelolyckor vid färd på motorväg, utan att vissa

andra typer av olyckor, såsom korsningsolyckor, fotgängar-

olyckor,.etc, normalt inte förekommer på motorväg, Vidare
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visar den redovisade statistiken att singelolyckor utgör en

större andel av Olyckor med svår eller dödlig personskada

än av olyckor med lindrig personskada.

Flera rapporter redovisar resultat som pekar på att risken

för_avkörning är större i eller i anslutning till kurva än

på raksträcka.

Av den svenska officiella statistiken framgår att nästan

,varannan singelolyckor inträffat på våt, isbelagdellerw

 

snöig vägbana. En norsk undersökning visar liknande resul-

tat och författaren anger att väglaget inte har någon in-

verkan på olyckornas fördelning efter linjeföring.

I Sverige inträffar de flesta singelolyckorna underjuni,

juli och okober,m Även dessa resultat stämmer väl överens

 

med de från den norska undersökningen. Enligt denna kan

olyckstoppen på sommaren bero på att många bilister färdas

på vägar som är nya och okända för dem, den s k rekreations-

 

trafiken.

Vidare har norska och amerikanska undersökningar visat att

singelolyckorna varit frekventa under de första fyra ä fem

timmarna efter midnatt.

Enligt en amerikansk utredning är olyckskvoten (dvs antalet

 

olyckor per år och fordonskm) för singelolyckor 2 till 3

gånger större i mörker än i dagsljus.

Singelolyckornas samband med trafikarbetet skiljer sig från*

vad som är förhållandet för övriga olyckor. Olyckskvoten

för singelolyckor avtar sålunda hastigt med ökat trafik-

*arbete för att sedan anta ett mer "konstant" värde.

Beträffande de inblandade förarnas ålder har man funnit att

;.-andelen unga förare varitmyckeizmstors Det visar sig dock

att om man tar hänsyn till det trafikarbete, som de olika

åldersgrupperna uträttar, så är olyckskvoterna höga för



både unga
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(under 30 år) och äldne (över 70 år) förare.

Det har framkommit att cirka hälften av de i avkörnings-

olyckorna inblandade förarna haft körkort i högst två år.

 

Avkörning över kurvornas innerkant har varit lika vanligt

i högerkurvor som i Vänsterkurvor. Avkörning över kurvor-

nas ytterkant uppvisar samma tendens, men deras antal har

varit betydligt större. Totalt sett har i kurva och på

raksträcka ungefär dubbeltså många avkörningar skett till

höger i färdriktningen som till vänster.

Då ett fordon lämnar den körbara delen av vägen beror

olycksföljden av vägens sidoområde. I Norge fann man att

4 av 5 avkörningar på slänter resulterade i vältning medan

denna andel exempelvis endast var hälften så stor för dikes-

körningar. Det avstånd ett fordon avlägsnar sig från väg-

banan samt hur lång sträcka det tillryggalägger i sidoom-

rådet beror naturligtvis även det på sidoområdets utseende

samt förekomsten av fasta hinder i detta.

Flera undersökningar visar att

vilka fordonen lämnar körbanan

wav avkörningarna under vinklar

De stötar som träffar fordonen

sakligen lokaliserade till den

de avkörningsvinklar under

är små. Sålunda sker ca 2/3
" . n o

som ar mindre an lO .

vid avkörningar är huvud-

främre delen. 4 av 5 stötar

är lokaliserade till fronten och de främre flyglarna.

Vid undersökningen av singelolyckors svårighetsgrad måste

man uppmärksamma att rapporteringsbortfallets storlek _

 

varierar med svårighetsgraden hos den uppkomna skadan.

 

En amerikansk undersökare menar att det är just bortfallet

av framförallt de lindrigare olyckorna som gör att antalet

singelolyckor med dödlig utgång framstår som onaturligt stor.

Man har funnit att mellan 7 och 10% av de i singelolyckorna

inblandade trafikanterna - förare och passagerare - erhåller

dödliga skador vid olyckorna.
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Vid studier av samband mellan påkörda sidohinder och de vid

olyckorna uppkomna skadorna har olika mått på svårighets-

graden använts. Man har vidare sökt göra jämförelser mellan

olika sidohinder genom att ange förhållandetal, vanligtvis

med utgångspunkt från olyckor med vägräcken. En amerikansk

studie anger att de svåraste skadorna uppstod vid kollissoner

med träd. Därnäst kom massiva konstruktioner och lyktstolpar.

En engelsk undersökning anger att de svåraste skadorna upp-

kom vid påkörning av murar och väggar (varmed torde avses

samma typ av hinder som "massiva konstruktioner" i den ame-

rikanska undersökningen). Därefter följde lyktstolpar och

träd.



SUMMARY

With funds supplied by the Tranport Research Delegation,

the National Road and Traffic Research Institute carrying

*out an investigation into ran-off-road accidents. The

Project was initiated at the proposal of Committee 21 of

the Nordic AssociatiOn ovaoad Engineers which has acted

as a reference group after commencement of the investigation.

This investigation is a study of literature, the object of

Which is to provide the guide lines and the information

necessary for planning and implementation of a more com-

'prehensive investigation.

It appears from the study of literature that most investi-

gation reports are descriptive in character, i.e. they

describe and classify the accidents relative to certain road

and traffic factors. Unfortunately, in most of the analyses

it has been impossible to compute the accident rate (a stan-

dardised value of the risk of an accident). This makes it

difficult to compare the results of different investigations.

Some of the results obtained from the study of literature

are summarized below.

Most of the accidents in which the vehicle leaves the road

involve only one vehicle. The material on which most of

the reported accident investigations are based, consists of

accidents which were reported to the police. A Swedish

investigation shows that the number of accidents on rural

roads in which the vehicle leaves the road is twice that

given in official statistics. The omission in these

statistics is therefore considerable. According to an

American investigation, the single-vehicle accidents comprise

80-90 % of the ran-off-road accidents.

In Sweden, accidents involving a single vehicle constitute

15-20 % of the accidents in urban areas reported by the

police, and 25-35 % of those outside urban areas. Generally

Speaking, the proportion between aCcidents involving only

one vehicle and all accidents is higher on motorways (15-20 %)
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than on other roads. This depends on the very low fre-

quency of other types of accidents and should not be inter-

preted as the risk of single vehicle accidents being higher

on motorways. According to published statistics, single

vehicle accidents also constitute a higher proportion of

accidents involving serious or fatal injuries than those

involving slight injuries or only damage to property.

Several reports contain results which indicate that the risk

of an accident in which the vehicle leaves the road is

higher in or next to a bend than on a straight section of

road.

According to official Swedish statistics almost every other

accident involving only one vehicle occurred on a wet

carriageway or one covered with ice or snow. A Norwegian

investigation arrives at similar results and the author

further states that the condition of the road has no influ-

ence on the Classification of accidents on the basis of

alignment.

In Sweden most single-vehicle accidents occur in June,

July and October. These results are also quite similar to

those of the Norwegian investigation. According to the

latter investigation, the accident peak in the summer may

be due to the fact that many motorists are driving on

roads which are new and unfamiliar to them, in other words

to "recreational traffic".

Furthermore, Norwegian and American investigations have

shown that accidents involving only one vehicle have been

most frequent during the first four or five hours after

midnight.

An American investigator found that the accident rate

(the number of accidents per year and vehiclekilometre)

for accidents involving only one vehicle which occurred in

the dark bore a ratio of 2-3 to those in daylight.
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The relationship between accidents involving only one

vehicle and the vehicle mileage is different from that

of other accidents. The accident rate for accidents in-

volving only one vehicle thus drops rapidly as the vehicle

mileage increases and then levels off.

In investigating the ages of the drivers involved, it was

found that the proportion of young drivers is very high.

If the mileage done by the different age groups is taken

into account, then the accident rates are high for young

drivers (those under 30) as well as for older ones (those

over 70).

It was also found that about one half of the drivers in-

volved in these accidents had had their licences for less

than two years.

Accidents in which the vehicle leaves the road on the

insides of bends were as many in right-hand as in left-hand

bends. For accidents in which the vehicle leaves the road

on the outsides of bends the tendency was the same, but

the number of these accidents was considerably higher. On

the whole, the number of accidents in bends and on straight

sections in which the vehicle leaves the road to the right

in the direction of travel was about twice that in which

the vehicle leaves the road to the left.

In accidents in which a vehicle leaves the carriageway,

the consequences depend on the character of the roadside

environment. It was found in Norway that 4 out of 5

accidents in which the vehicle left the road on an embark-

ment resulted in the vehicle overturning, while the corre-

sponding proportion for vehicles driving into a ditch was

only half of this. How far away from the carriageway the

vehicle goes and how far it travels on the roadside depends,

of course, also on the type of area at the roadside inclu-

ding the presence of rigid objects.
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Several investigations show that the angles at which the

vehicles leave the carriageway are small. About two-thirds

of these accidents occur at angles less than 100.

Most collisions which take place when the vehicles leave

the road mainly involve the front part of the vehicles.

Four out of five collisions concern the front and the front

wings.

In investigating the severity of accidents involving only

one vehicle, it must be remembered that the proportion of

accidents which are not reported varies with the severity

of the injury or damage caused. An American investigator

suggests that it is the fact that minor accidents often

are not reported which makes the number of fatal single-

vehicle accidents seem unnaturally high. It has been found

that of drivers and passengers involved in single-vehicle

accidents, 7-10 % sustain fatal injuries.

In studies of the relationship between objects hit at the

side of the road and the injuries thereby sustained,

different indexes of the severity of the accident have been

used. Attempts have also been made to compare different

types of roadside obstacles by calculating relative indexes,

which usually are based on accidents with road barriers.

The results of an American study indicate that the most

serious injuries occur in collision with trees, solid

structures and lighting columns in that order. A British

investigation states that the most serious injuries are

caused by collisions with walls and buildings and then comes

lighting columns and trees.



INLEDNING

En mycket stor del av trafikolyckorna på landsvägarna i

Sverige utgörs av s k avkörningsolyckor, dvs olyckor i vilka

fordon med eller utan föregående konflikt med annat trafik-

element kör av vägen. Dessa olyckors skadeföljd bestäms ofta

av hur vägens sidoområde är utformat. Många svåra skador upp-

kommer vid kollision med fasta föremål invid vägbanan såsom

träd, telegraf- och lyktstolpar, stenblock och berg- eller

jordskärningar.

En uppskattning av avkörningsolyckornas andel av samtliga

olyckor på landsbygdens vägar pekar på att två av tre

olyckor resulterar i att något fordon kör av vägbanan.

Stora trafiksäkerhetsvinster kan alltså erhållas genom att

lämpliga åtgärder vidtagesdels för att reducera antalet

avkörningar, dels för att mildra dessa olyckors skadeföljd.

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie är att ge en översikt över

nuvarande kunskaper om dels avkörningsolyckornas väg- och

trafikberoende, dels hur avkörningsolyckornas skadeföljd be-

ror av sidoområdets utformning.

Litteraturstudien ingår i första etappen av det av Transport-

forskningsdelegationen finansierade projektet "Avkörningso-

lyckor och vägars sidoUtrymme., Detta projekt syftar ytterst

till att värdera de ekonomiska konsekvenserna av olika åt-

gärder med avseende på olyckskostnad, restid, genomförande

av åtgärder, etc.

LITTERATURSÖKNING

En ledande princip vid urvalet av litteraturreferaten har

varit att endast ta med sådana undersökningar som förutom



att de uppfyller motivkraven även svarar mot vissa kvalita-

tiva anspråk främst då det gäller undersökningsmetodik och

dataredovisning. Vidare har ej undersökningsresultat som

'befunnits vara av mer lokalt än generellt intresse utnyttjats.

AV naturliga skäl kan litteraturöversikter av detta slag ej

göra anspråk på att vara fullständiga.

Nedanstående schema visar de litteratursökningsmetoder som
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De olika metoderna för sökning av referenser behandlas i

detalj i den följande texten.

Automatisk litteratursökning

 

Den automatiska sökningen av referenser har utförts av VTI:s

bibliotek och FOA:s Litteraturtjänst. Det genomsökta materia-
l)

let består av litteratur sammanställd genom IRRD:s försorg.

Denna litteratur har huvudsakligen publicerats efter 1967.

 

l) IRRD = International Road Research Documentation.
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.2.2

Direkt sökning

 

Den direkta sökningen av referenser har inriktats på

tidskrifter, bibliografier samt befintligt material i

VTI:s bibliotek.

Iiêêääiâäsä

Följande sammanställning visar vilka tidskrifter och årgångar

som undersökningen omfattat:

(1972-1973)

(1968-1972)

(l97l-feb 1973)

(1968-1972)

(1970-1973)

(1967-1970)

(okt 1970-1971)

Traffic Engineering and Control (1968-1972)

Traffic Safety (1968-1972)

Zeitschrift für Verkehrssicherheit (1968-1972)

Motor

Public Roads

Strasse und Autobahn

Strasse und Verkehr

Svenska vägföreningens tidskrift

Traffic Digest and Review

Traffic Engineering

ålêllêgäêålêä

Tre bibliografier har genomsökts. De redovisas nedan till-

sammans med de nyckelord och ämnesområden som använts respek-

tive gåtts igenom:

Highway Research in Progress (1968- feb 1972)

- accidents

- accident investigation

- barriers

- curves

- ditches

- poles

- posts

- roadside

- roadside structures

- single-vehicle accidents
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Highway Safety Literature (dec 1967-1969)

- accidents, investigations and records

- highway safety, design and conStruction

- human factors

Research and Development on Roads and Road

Transport (1968-1971)

highway design, guardrail design and placements,

medians and barriers

highway safety, accidents, crash injury research

roadside development, roadside design

VTI bibliotek

Materialet vid VTI:s bibliotek är klassificerat dels enligt

UDKl) -systemet, dels enligt ett för dåvarande Statens trafik-

säkerhetsråd (STR) speciellt utarbetat sökordsystem.

De ämnesområden respektive sökord som använts vid genomgången

är:

UDK

allmänt om gator ochvägar, vägbyggnad

olyckor

STR

olyckor

trafik

vägar

vägbelysning

vägkonstruktion

 

l) UDK = gniversella Qecimalklassifikationen



Brevförfrågan

 

Skriftlig förfrågan rörande pågående eller just avslutade

projekt behandlande avkörningsolyckor och vägens sidoområden

har ställts till nedan uppräknade trafiksäkerhetsorgan utom-

lands.

Motiveringen till detta förfarande är att det ger möjligheter

att fånga in de senaste rönen inom området samt nypublicerade

undersökningar.

De tillskrivna trafiksäkerhetsorganen är:

- Australian Road Research Board, Australien

- Centre de recherches routiêres, Belgien

- National Research Council, Motor Vehicle

Accident Study Group, Kanada

- Transport and Road Research Laboratory,
England

- Organisme national de sêcuritê routiêre,
Frankrike

- Bureau suisse d'êtudes pour la prevention des
accidents, Schweiz

- Bundesanstalt für Strassenwesen, Tyskland

- Federal Highway Administration, USA

- Highway Research Board, USA

- Kuratorium für Verkehrssicherheit, österrike

Sekundärreferenser

 

Sekundärreferenser utgörs av referenser erhållna ur den

litteratur, som insamlats enligt tidigare beskrivna förfarings-

sätt.



RESULTAT FRÅN INSAMLAD LITTERATUR

I den fortsatta framställningen kommer resultat om avkör-

ningsolyckors väg- och.trafikberoende att redovisas i

avsnitt 4.1 och avkörningsolyckors skadeföljd i avsnitt 4.2.

En olycka klassificeras som avkörningsolycka, om den resulte-

rar i att minst ett fordon kör av vägbanan oavsett i vilken

typ av trafikSituation (konfliktsituation) som olyckan upp-

kommit.

De material, som de flesta olycksundersökningar baseras på,

utgörs av olyckor, vilka kommit till någon myndighets känne-

dom - vanligen rapporterats till polisen. En svensk undersök-

ning (1) av hur representativt detta olycksmaterial är för

den totala olyckspopulationen visar att i genomsnitt blir

endast var femte olycka föremål för polisrapportering i

Sverige. Det råder sålunda ett kraftigt bortfall i detta

olycksmaterial. Nämnda undersökning visar också att bort-

falletssärmld< varierar med olyckans svårighetsgrad. Unge-

fär varannan personskadeolycka polisrapporteras medan detta

sker endast med var sjätte egendomsskadeolycka (exkl par-

keringsolyckor). Bortfallet är också olika stort för olika

olyckstyper. Utredarna - Roosmark och Fräki - visar att

andelen singelolyckor på landsbygden är omkring dubbelt så

hög som vad som framgår av den officiella statistiken.

De menar att andelen singelolyckor underskattas i den offi-

ciella statistiken.

Många analyser kan vidare inte sägas vara helt relevanta pga

bristande basinformation. Olyckorna har sålunda vanligtvis

t ex inte kunna relateras till det förekommande trafikarbe-

tet och några normerade värden att använda vid jämförelser

har inte varit möjligtatt erhålla.



försvårar jämförelser mellan undersökningsresultaten.

Ovan nämnda förhållanden och även andra skillnader i t ex

normer för rapportering, som föreligger mellan Olika länder,

Likaså

definieras så fundamentala begrepp som olyckstyp, personska-

dans svårighetsgrad, ljusförhållanden, etc på skilda sätt av

olika forskare.

Vidare saknas i de flesta undersökningar explicita uppgifter

om huruvida uppmätta skillnader mellan studerade fördelningar

är signifikanta.

Avkörningsolyckors väg- ochtrafikberoende
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I den officiella svenska statistiken över vägtrafikolyckor

klassificeras en olycka efter den trafiksituation som förelåg

omedelbart före olyckan. Detta gör att avkörningsolyckorna,

som ju är definierade efter olycksföljden, ej explicit fram-

går av denna statistik. Det sätt på vilket olyckorna klassi-

ficeras innebär dock att singelolyckor så gott som undantags-

löst ingår i mängden avkörningsolyckor. De enda undantagen

utgörs av olyckor där parkerade fordon eller andra hinder på

körbanan påkörts och det påkörande fordonet blivit kvar på

vägbanan.

Av en amerikansk undersökning (2) framgår, att förarna i det

avkörande fordonet i 20 % av de studerade olyckorna hävdat

att ytterligare fordon varit inblandade i den konfliktsitua-

tion SOm lett till avkörningen. Hälften av dessa fall har av

undersökarna bevisats som riktiga. Singelolyckornas andel

utgör alltså mellan 80 och 90 % av avkörningsolyckorna.



Andelen singelolyckor i den svenska officiella statistiken

under 1970 - 1972 presenteras i följande sammanställning. Ma-

terialet omfattar både person- och egendomsskadeolyckor, vil-

ka inträffat på de vägar och gator, där kronan är väghållare

(3, 4 och 5).

Tabell 1. Antal singelolyckor och deras procentuella andel

av samtliga olyckor på landsbygdens allmänna
vägar fördelade efter bebyggelseslag.

 

   

 

 

 

 

   

Antal Antal 9_
Årtal Bebyggelseslag totalt singel: 0 andel

. Olycka?
Tätbebyggelse 4 570 702 ^ 15,4

1970 Ej tätbeb. 16 768 4 927 ' 29,4
Summa ' 21 338 5.629: 26,4

Tätbebyggelse 4 373 785 18,0
1971 Ej tätbeb. 15 816 5 368 33,9

Summa 20 189 6 153. 30,5

Tätbebyggelse 4 335 766 17,7
1972 Ej tätbeb; 16 157 5 361* 33,2

Summa 20 492 6 127 29,9

Källa:

Statens vägverk: Trafikolyckor på landsbygdens allmänna
vägar 1970-1972.

Två undersökningar av singelolyckor i Uppsala län utförda av

Widén (6) samt Kritz och Nilsson (7) anger att singelolyckor-

nas andel uppgick till 21 respektive 27 % av samtliga olyckor

utanför tätbebyggelse under åren 1958 respektive 1962-65.



Två engelska undersökningar utförda av Jones (8) och Grime

(9) lämnar resultat, som visar samma tendenser, som ovan re-

dovisade svenska material. Resultaten framgår av följande

tabell.

Tabell 2. Singelolyckors procentuella andel av samtliga

olyckor inom olika bebyggelseslag.

 

  

 

  

 

  

 

 

3 Samtliga .
Bebyggelseslag olyckor Singelolyckor

Antal - Antal %

Tätbebyggelse 567 112 19,8
Jones Ej tätbeb. 942 365 39,5

(8) Totalt 1 509 477 31,7

Tätbebyggelse 403 134 33,3
Grime Ej tätbeb. 120 41 34,3
(9) Totalt 523 175 33,5

Källa: Jones, J S: The use of accident analysis in improving

vehicle design to prevent accidents.

Grime, G: The frequency and severity of injuries

to the occupants of cars subjected to

different types of impact in accidents.

I en studie av avkörningsolyckor i Norge (10) fann utredaren

att dessa olyckor utgjorde 13% av samtliga vägtrafikolyckor

med personskada som blev inrapporterade till polisen.

I USA utgjorde enligt Baker (2) singelolyckorna 9% av olyc-

korna inom tätbebyggelse och 34% utanför tätbebyggelse. 16%

av samtliga olyckor var singelolyckor. Uppgifterna är hämtade

ur Accident Facts.

Ytterligare en undersökning från USA utförd av Perchonok (11)

anger singelolyckornas andel till omkring 30%.

Berlioz anger i sin rapport (12) att andelen singelolyckor i

Frankrike under 1968 var 22%.



10;

.Analyser av olyckor på motorvägar Visar att andelen singel-

olyckor är betydligt större där än på övriga vägar. Detta.

skall ej tolkas som att risken är större för singelolyckor

vid färd på motorväg, utan att vissa andra typer av olyckor,

såsom korsningsolyckor, fotgängarolyckor, etc, normalt inte

förekommer på motorväg.

En av TRAG (13) utförd undersökning på motorvägen Danderyds

kyrka - Ullna anger singelolyckornas andel till 57%. Andra

svenska studier utförda vid Chalmers Tekniska Högskola (14)

oCh VTI (15) beräknar andelen singelolyckor på motorvägar

till 48 resp 52%.

Womack (16) fann i sin studie av olyckor i Californien att

andelen singelolyckor på motorvägar (freeways) var 41% och

på övriga vägar 24%. Vidare fann han att andelen singel-

olyckor var olika stor i grupper av olyckor definierade efter

olyckans skadeföljd och skadornas svårighetsgrad. Resultaten

redovisas i nedanstående tabell. Uppgift om antal olyckor

som tabellen grundar sig på saknas.

Tabell 3. Singelolyckors procentuella andel av samtliga

olyckor på olika typer av Vägar och med olika

 

skadeföljd.

Skadornas Freewa Non
Isvårighetsgrad 9 y freeway

6

 

Olyckor med
dödlig skada 50 38
övrig personsk 37 30
end. egend.sk 43 21

Totalt 41 24

  

  

 

Källa: Womack, J C: Single vehicle fatalities in California.

Den tidigare omnämnda svenska statistiken (3, 4 och 5) för-

delar också olyckorna efter skadeföljd och svårighetsgrad.

Resultaten från 1970-1972 presenteras på följande sida.
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Tabell 4. Antal singelolyckor och deras procentuella

4 andel av samtliga olyckor med olika skadeföljd.

. . Totalt Antal Singelol.
'Årtal svarlghetsgrad antal ol. Singelol. %-andel

1970 Personskada 7 285 2 017 27,7
Egendomsskada 14 053 3 612 25,7

1971 Personskada 7 149 2 349 32,9

Egendomsskada 13 040 3 804 29,2

1972 Personskada 7 159 2 433 34,0

Egendomsskada 13 333 3 694 27,7

   

  

Källa: Statens vägverk: Trafikolyckor på landsbygdens

allmänna Vägar 1970-1972.

Ett ofta förekommande kriterium vid definition av undersök-

ningsp0pulationerna är att skadeföljden skall ha överstigit

en viss svårighetsgrad. Vanligast är därvid att dödsolyckor

studerats.

Stannard Baker (2) redovisar resultat från Accident Facts i

sin undersökning om singelolyckor. Av olyckor med dödlig ut-

gång utgjordes 30% inom tätbebyggelse, 41% utom tätbebyggelse

och 38% totalt av singelolyckor.

Vid en studie av singelolyckor i Californien noterade Sullivan

(17) att 47% av olyckorna med dödlig skada var singelolyckor..

Även då det gäller olyckor med dödlig skada, gör sig vägfak-

torn gällande på samma sätt som tidigare omnämnts. Singel-

olyckorna på Interstate Highway System (18) utgjorde således

inte mindre än 61% av dödsolyckorna utanför tätbebyggelse

och 50% inom tätbybyggelse.

9lYEE§ElêE§§EEê§_EE§99299

Vägkategori

Som tidigare nämnts har vägtypen betydelse för andelen singel-
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olyckor utav det totala antalet olyckor. Andelen singelolyc-

kor på motorväg visade sig sålunda vara högre än motsvarande

andel på andra vägtyper (se sid 8).

I den svenska officiella statistiken (3, 4 och 5) har singel-

olyckorna fördelats efter vägkategori. I följande tabell re-

_dovisas resultaten från 197041972.

Singelolyckor på landsbygdens allmänna vägar

  

 

 

Tabe11_§.

fördelade efter vägkategori.

Vä kate ori 1970 1971 1972
9 g' Antal % Antal & Antal %

Europavägar v 1 155 20,5 1 238 20,1 1 238 20,2
övriga riksvägar 1 618 28,7 1 640 26,7> 1 661 27,1
Genomgående länsv. 863 15,3 950 15,4 984 16,1
Övriga länsvägar 1 993 35,4 2 325 37,8 2 244 36,6

Totalt 'I 5 629 99,9 .6.153100,0 6 127 100,0

   

      

Källa:

Statens vägverk: Trafikolyckor på landsbygdens allmänna vägar
1970-1972.

Denna tabell uttalar sig ej om skillnad i olycksrisk mellan

de olika vägkategorierna utan redovisar endast de faktiskt

inträffade olyckorna.

Det kan här nämnas att om man tar hänsyn till trafikarbetet

på de olika vägkategorierna så finner man att för år 1970 så

var olyckskvoten 0,13 olyckor per miljoner fordonskilometer

på europavägar, 0,17 på övriga riksvägar, 0,19 på genomgående

länsvägar och 0,27 på övriga länsvägar.

Den ovan givna fördelningen kan sägas utgöra en makrostudie

av vägnätet. Går vi ner på mikronivå är en första uppdelning

efter linjeföring och typ av korsning den naturliga.

Väggeometri

Den svenska statistiken (3, 4 och 5) redovisar olyckorna för-
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delade på sträcka och korsning. Till olyckor på sträcka förs

dock Olyckor som inträffat i korsning med enskild väg, utfart

från bensinstation, motell el dyl. Se tabell 6.

   

 

   

 

 

   

 

Tabell 6., Singelolyckor på landsbygdens allmänna Vägar

fördelade på sträcka och korsning.

1970 1971 1972
Antal % 4 Antal % Antal %

Sträcka 4 852 .86,2 5 338 86,8 5 343 87,2
Korsning 777 13,8 815 13,2 784 12,8

Totalt 5 629 100,0 6 153 100,0 6 127 100,0

Källa: Statens vägverk: Trafikolyckor på landsbygdens

allmänna vägar 1970-1972.

Några fler studier av olyckornas fördelning på sträcka-kors-

ning har ej erhållits.

Linjeföring

AV de undersökta dödsolyckorna i Cuyahoga County Ohio, USA

1958-63,

Siffrorna skall ses som en funktion av aktuella förhållanden

(19) inträffade 32% i kurva och 68% på raksträcka.

i området och jämförelser med resultat från undersökningar

inom andra regioner måste ske med stor försiktighet, eftersom

viktig basinformation saknas.

Vid en ingående studie av 54 Singelolyckor i Uppsala län (20)

fann utredaren från Statens trafiksäkerhetsråd medicinska

forskningslaboratorium att inte mindre än 59% av olyckorna

inträffat i kurva, % omedelbart före kurva och 11% omedel-

bart efter kurva.

Widén (6)

Kritz och Nilsson (7) anger att singelolyckornas olycksplatser

fann att andelen Singelolyckor i kurva var 65%.

i 67% av fallen var belägna i kurva eller på backkrön. De

noterar vidare att många av singelolyckorna på de större vä-

garna inträffar på raksträcka, där framförande av fordonen



'med personskada i stället.

'fördelning efter väglag 1970+72 (22, 23 och 24).

14.

inte borde bereda förarna några större problem.

Den norska undersökningen av avkörningsolyckor (10) anger att

olycksplatserna i 61 % låg i kurvor och 39 % på raksträcka.

Författaren skriver att andelen olyckor i eller på grund av

kurva visar att olycksfrekvensen är väsentligt större per

längdenhet där än på raksträcka. Han refererar vidare till en

schweizisk rapport av Pingoud (21), vilken visar överensstäm-

.mande'resultat.

Skillnader i fördelningen kurva-raksträcka är, som nämnts

ovan beroende av vilken väg man studerar. Baker säger i sin

rapport om singelolyckorna (2) att andelen olyckor på rak-

sträcka var så stor huvudsakligen för att Route 66 har så få

kurvor. Han anger att 79 % av olycksplatserna var belägna på

raksträcka, 2 % i kurvor med liten radie, 15 % i övriga kurvor

och 4 % på ramper eller i tunnlar, etc.

Vid en studie av singelolyckor i Californien (17) fann Sulli-

van att det rådde en signifikant skillnad (99 %-nivån) mellan

singelolyckor och samtliga olyckor. Av singelolyckorna in- '

träffade 56 % på raksträcka, l6 % i skarpa kurvor och 28 % i

övriga kurvor. För samtliga olyckor var andelarna 70 %, lO %

respektive 20 %. Andelen singelolyckor i kurva var alltså

större än väntat.

I samma rapport påvisas vidare skillnader i vertikal linje-

föring för singelolyckor och samtliga olyckor. 68 % av singel-

olyckorna inträffade på platser, där vägbanan var plan, 29 %

i backar och 3 % på backkrön. För samtliga olyckor var mot-

svarande andelar 73 %, 24 % respektive 3 %. .Skillnaden är

signifikant (99 %-nivån).

Väglag på olycksplatserna

Den tidigare refererade svenska statistiken (3, 4 och 5)

*innehåller tyvärr ej uppgifter om olyckors fördelning efter

Väglag och vägbeläggning.> Vi får därför undersöka olyckor

Tabell 7 visar singelolyckornas
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Tabell 7. Singelolyckor med personskada fördelade efter

'bebyggelseslag samt väglag på olycksplatsen.

*"7 1970 1971 1972

Väglag Tätbeb. Ej tätbeb. Tätbeb. Ej tätbeb. Tätbeb. Ej tätbeb.

Antal 7. Antal '70 Antal 7. Antal '7. Antal 7., Antal '7.

Torr 472 52,0 1.155 51,2 588 55,6 1.275 49,9 577 55,2 1.288 49,6
- våt .202 2,5 441 19,5 260 24,6 571 22,3 267 25,5 528 20,3

Isig, snöig 191 21,3 603 26,7 174 16,5 663 25,9 170 16,3 700 27,0
Kan ej anges 33 3,7 59 2,6 35 3,3 48 1,9 32 3,1 79 3,0

Summa 898 2.258 1.057 2.557 1.046 2.595

Källa: Statistiska Centralbyrån: Vägtrafikolyckor med

personskada 1970-1972.

Av tabellen framgår att i stort sett varannan singelolycka

inträffar på våt, isbelagd eller snöig vägbana, dvs där

friktionen varit låg.

Widén (6) samt Kritz och Nilsson (7) redovisar i sina rappor-

ter om singelolyckor i Uppsala län motsägande resultat om

väglaget. Widén fann att 70% av de av honom studerade singel-

olyckorna uppkommit i halka medan Kritz och Nilsson anger

andelen olyckor i vinterväglag till 36%. Denna skillnad kan

naturligtvis bero på att studierna omfattar skilda tidsperio-

der (1958 resp 1962-65).

De sistnämnda fann vidare att andelen singelolyckor i Vinter-

väglag varolika stor för olika Vägtyper. För europavägar

var andelen 48%, riksvägar och genomgående länsvägar 42% och

övriga vägar 25%.

Kritz och Strömgren (13) noterade vid studien av olyckor på

motorväg att 34% av singelolyckorna inträffade på torr väg,

43% på våt vägoch 23% på 15- eller snöig väg. F

olyckstyper fann de motsvarande andelar vara 39,

36%.

I Norge fann Hvoslef

var torr, i 25% våt och i 22% is-eller snöig. U

ör övriga

24 resp

(10) att vägbanan i 53% av olyckorna

tredaren
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nas fördelning efter linjeföring.

16.

påstår vidare att väglaget inte har någon inverkan på olyckor-

Risken för avkörning i

kurva skulle alltså inte öka vid halt väglag.

Forskarna vid statens trafiksäkerhetsråds medicinska labo-

ratorium fann vid studier av singelolyckor i Uppsala län (20)'

att förhållandena på vägbanan - innefattande både vägbelägg-

ning och väglag - varit goda i 76% av olyckorna, mindre

.goda i 9% och direkt dåliga i 15%.

Vägbeläggning

'Hur singelolyckor med personskada i Sverige under 1970-72

(22, 23 och 24)

i följande tabell.

ningstyper har ej kunnat göras, emedan uppgifter om väsent-

fördelat sig efter vägbeläggning redovisas

Några jämförelser mellan olika belägg-

liga bakgrundsvariabler saknas.

Tabell 8.

    

 

Singelolyckor med personskada fördelade efter

bebyggelseslag samt vägbeläggning på olycksplatsen.

1970 1971 1972
. . ,., , m, . . . . T. ,, .

väglag Tátbeb. Ej Latbcb. :utbeo. EJ tátbeb. iátbeb. EJ tátbeb.

Antal / Antal Z Antal % Antal / Antal / Antal! Z

Grus_ 38 4,2 393 17,4 43 4,1 432 16,9 61 5,8 424 16,3
Asfalt 823 91,6 1.788 -79,2 981 92,8 2.063 80,7 959 91,7 2.127 82,0
Betong 1 0,1 60 2,7 1 0,1 47 1,8 0, 0 34 1,3
Gatsten 34 3,8 4 0,2 28 2,6 7 0,3 20 1,9 2 0,1

'i Övrigt 2 0,2 13 0,6 4 0,4 8 0,3 6 0,6 8 0,3

Summa 898 ' 2.258* 1.057 2.557 1.046 2.595

      

 

      

  

Källa: Statistiska Centralbyrån: Vägtrafikolyckor med

personskada 1970-1972.

Hvoslef presenterar i sin undersökning om avkörningsolyckor

i Norge (10) följande tabell.
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Tabell 9. Avkörningsolyckor fördelade efter vägens
linjeföring och beläggning.

 

 

  

     

L. . f" . Grus Olje rus 'Fast bel.
lnje orlng Antal % vAntal % Antal %

Kurva- 166 64 50' 71 243 57

Raksträcka 95 36 20' 29 176 43

Summa 261 100 70 100 419 100

% av totala

vägbeläggn. \ 34 9 57

    

 

Källa:

Hvoslef, H: En analyse av utforkjøringsulykker 1967

Författaren drar slutsatsen att vägbeläggningen har ett vä-

sentligt inflytande på avkörningsolyckornas fördelning efter

linjeföring. Han skriver: "Speciellt för oljegrus är andelen

i kurva hög, men också grus har en högre andel kurvolyckor än

fast beläggning, dvs vanligtvis asfalt".

Ett faktum som ej kommenteras är att vägens linjeföring och

Vägens beläggning ofta.samvarierar. Sålunda har småvägar ofta

en mycket kurvig linjeföring samtidigt som de är belagda med

billiga beläggningsmaterial såsom grus och oljegrus.

êYEêEQiEHâQlYEEQEê_EiêêåêäêêlQiQQ

Månad

Hur singelolyckor med personskada som inträffat utanför tät-

bebyggelse fördelatsig över året redovisas i följande tabell.

Resultaten är hämtade från Sveriges officiella statistik (22,

23 och 24) och gäller åren 1970-1972.
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Tabell 10. Singelolyckor med personskada inträffade
' - utanför tätbebyggelse fördelade efter månad.

 
 
   

 

      

 

Månad 1970 1971 1972
Antal % Antal % Antal. %

Januari '108 4,8 184 7,2 113 4,4
Februari 76' 3,4 165 6,5. .98 3,8

Mars 88 3,9 153 6,0 154 5,9
April 0 99 4,4 200 7,8 165 6,4
Maj 188 8,3 226 8,8 _185 7,1
Juni 254 11,2 239 9,3 277 10,7
Juli 274 12,1, 280 11,0 285 11,0
Augusti 265 11,7 243 9,5 208 8,0
September 210 9,3 205' 8,0 207 8,0
Oktober 272 12,0 258 10,1 300 11,6 .
November 189 8,4 191 7,5 355 13,7

DeCember '235 10,4 213 8,3 248 9,6

Summa 2 258 2 557 2 595

Källa:

Statistiska Centralbyrån: Vägtrafikolyckor med
personskada 1970-1972.

Av tabellen framgår att juni, juli och oktober är de månader

under Vilka de flesta singelolyckorna inträffade.

Hur singelolyckornas andel av samtliga olyckor varierar över

året framgår av följande tabell. De procentuella värdena har

tagits ur den officiella statistiken (22, 23 och 24) och.

gäller olyckor utanför tätbebyggelse 1970-1972.
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Tabell ll. Singelolyckors procentuella andel av samtliga

personskadeolyckor utanför tätbebyggelse för-

delade efter månad.

 

  

 

  

  

 

 

 

Månad 1970 1971 1972

Januari 26,2 38,7 26,6

Februari 19,0 34,9 26,4

Mars 18,4 31,9 34,3

April 28,1 46,7 41,3

Maj 35,3 42,5 39,3

Juni 34,8 37,9 38,7

Juli 36,5 36,2 37,3

Augusti 35,5 36,5 36,0

September 35,7 41,3 40,7

Oktober 40,8 42,6 47,6

November 36,2 34,0 49,2'

December 36,6 36,3 47,2

Antal 01. 2258 2557 2595

Källa:

Statistiska Centralbyrån: Vägtrafikolyckor
med personskada 1970-1972.

Den norska undersökningen (10) Visar god överensstämmelse med

de nu redovisade svenska resultaten. Hvoslef skriver:

"Olycksvariationen över året indikerar att vinter-

väglaget har litet inflytande påäolyckstalet. Med-

verkande orsak till detta låga procenttal kan vara

det förhållandet att andelen yrkesbilister i tra-

fiken är större om vintern än om sommaren och att

snövallarna reducerar omfattningen av många av-

körningsolyckor till att gälla bara materiella ska-

dor, som inte inrapporteras till polisen. Toppen

på sommaren kan delvis skyllas på rekreationstrafi-

\ ken, i Vilken bilisterna i stor utsträckning färdas

på vägar, vilka är nya och okända för dem. Hösttop-

pen är däremot svårare att förklara med annat än

att övergången till mörkare tiderlxhnhmcpå väsent-

liga problem tillsammans med de växlande väglagsför-

hållandena".
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Veckodag

.Av veckans dagar har lördag och söndag de högsta singel-

fann att 57 %

singelolyckorna i Uppsala län inträffade under veckoslutsá

dagarna fredag - söndag.

olyckstalen. Kritz och Nilsson (7) av

I följande figur har fördelningen över veckan, som Hvoslef

(lO), Sullivan (17) och Jones (8) funnit den, ritats in.

8
30
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Sullivan (17)
Jones ( 8)

Hvoslef (10)

Figur 1. Avkörningsolyckors procentuella fördelning över

veckan.

Källa:

Jones, J S: The use of accident analysis in improving vehicle
design to prevent accidents.

Hvoslef, H: En analyse av utforkjøringsulykker 1967

Sullivan, H'W: Mechanical factors in fatal single vehicle
acCidents.
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Tid på dygnet

StannardBaker skriver i sin rapport om singelolyckor på Route

66, (2) att de höga olyckskvoterna under natten - mellan kl

23 och 06 - kan till viss del bero på den ökade svårigheten

att se i mörker, men om denna faktor var den dominerande så

skulle värdet på olyckskvoten vara ungefär densamma för de

fyra mörka timmarna före midnatt som de fyra mörka timmarna

efter midnatt.

Den svenska officiella statistiken redovisar beklagligtvis

inga resultat rörande_singelolyckornas fördelning över

dygnet. Följande resultat är hämtade från en svensk (7),

(17) och (25)

Den svenska och den norska undersökningen samt

en norsk (10) samt tre amerikanska (2), under-

sökningar.

en av de amerikanska (17) visar den procentuella fördelning-

en över dygnet och de två andra amerikanska undersökningarna

olyckskvotsfördelningen.
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Tid på dygnet
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veckoslutsdagar
c*- SUllivan

..._-.. Hvoslef

 

] Kritz och Nilsson (7)

Figur 2. Avkörningsolyckors procentuella fördelning över

dygnet.

Källa:

Kritz, L-B & Nilsson, G: Vägtrafikolyckor i Uppsala län.
Singelolyckor utanför tätbebyg-
gelse 1962-1965.

Hvoslef,H: En analyse av utforkjøringsulykker 1967.

Sullivan, H WzMEchanical factors in fatal vehicle accidents.
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LIKELIHOOD OF SINGLE-VEHICLE

ACCIDENTS BY TIME OF DAY

  

   

_ (1 <-e-CALIFORNIA STATE HIGHWAYS

3 , \

  

 

   

18
Tid på dygnet

20

Figur 3. Singelolyckors olyckskvotfördelning över dygnet

Källa:

Baker, S J: Single-vehicle accidents on Route 66.

Penn, H G: Causes and Characteristics of single car accidents'

Som framgår av figurerna har singelolyckorna varit frekventa

Detta

förhållande framstår än mer klart om man som i figur 4 tar

hänsyn till det utförda trafikarbetet.

under de första fyra â fem timmarna efter midnatt.

êyäêägiggêelzgkeäâ_få5é2l2i29_§§§§E_l12§§ê§bållêaéêa

Som tidigare omnämnts i avsnitt 4.1.3.3, skriver Baker (2)

att mörkret inte tycks vara en "tung" faktor vid uppkomsten

av singelolyckor. I ett flertal undersökningar har emellertid

olyckornas fördelning efter ljusförhållanden studerats.

Resultaten redovisas i tabell 12.
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Tabell 12. Avkörningsolyckor procentuellt fördelade efter

ljusförhållanden.

LJUSforhallande Dagsljus Halvdager Mörker Antal
Referens ' % % % ol.

Kritz, Nilsson ( 7)
kurva+backkrön 51 - 49 183
raksträcka 63 - 37 95

Jones ( 8) 59 1 40 532

Hvoslef (10) 52 8 40 739

Kritz, Strömgren (13) *77 ' - 23 44

Sullivan (17) 40 - 60 2 479

Gerber
Joliet' (19) 39 2 60 168
Feegel-

    

   

Som framgår varierar andelen singelolyckor i mörker mellan 40

och 60 % förutom på motorvägen Danderyds kyrka - Ullna, där

andelen var 23 %, (13).

Kritz och Nilsson (7) fann att singelolyckor i mörker var

vanligare på demindre vägarna än på de större. På europa-

väg skedde 37 % i mörker, på riksväg och större länsväg

41 % och på övriga vägar 52 %.

I sin undersökning (26) om förhållandet mellan belysning

och olyckor på free-ways visar Box att förhållandet mellan

olyckskvoten för dagsljus och olyckskvoten för mörker för

vägar med belysning är 3,12, vilket kan tolkas som att

benägenheten för att råka ut för en singelolycka är 3 gånger

så stor i mörker som i dagsljus. För vägar utan belysning

är motsvarande förhållandetal 2,15.

âYEêEElQQêQlYEEQEê-EEêÃlEêåEQêEêê

Ett ofta använt mått i olycksstatistiskt sammanhang är olycks-.

kvot. Denna storhet anges normalt som antal olyckor per mil-

joner fordonskilometer.
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Elofsson ooh Fräki (27) har, med utgångspunkt från material

redovisat av Moskowitz (28), räknat fram olyckskvoter för

singelolyckor på vägar med olika standard i USA. I tabell 13

visas resultaten, vilka kan sägas utgöra indirekta mått på

nämnda olyckors trafikberoende eftersom uppgifter om trafik-

arbetet saknas.

Tabell l3. Olyckskvoter för olika Vägstandard

 

 

  

         

4 4-filiga 4-filiga Va? *leaf mitt'
2-5111 a 3-fili a tan mitt' Ed mitt' Motor' ToMlt

' g 9 skilje- skilje- Då? och av_a väg
remsa I rensa

Singel°1Y°k°r 0 52 0 30 0 24 > -0 25 o 27 0 17 0 37f bn 1 I ,I I I I I'

Källa:

Moskowitz, K: Accidents on freeways in California

Genom att sammanställa uppgifter från den officiella svenska

olycksstatistiken för 1970 med resultat från trafikarbetsun-

dersökningar under samma tid framkommer att olyckskvoten

(olyckor per miljoner fordonskilometer) för europavägar var

0,13, övriga riksvägar 0,17, genomgående länsvägar 0,19 och

övriga länsvägar 0,27.

Smeed (29) visade i en rapport redan 1954, att olyckskvoten

för singelolyckor ej växer med ökande trafikarbete, som

olyckskvoten för tvåfordonsolyckor gör, utan avtar hastigt

för att sedan plana ut. Se figur 4.

Liknande resultat påvisar Edholm och Roosmark (30) i sin sam-

manställning om vägens trafiksäkerhet. Se figur 5.
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Figur 4. Singelolyckors och flerfordonsølyckors samband med
trafikarbete.

Källa:

Smeed, R J: Accident rates
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Figur 5. Singelolyckör (ej korsningsolyckor) per miljon for-
donskilometer som funktion av årsmedeldygnstrafiken på vägar
med 7 m körbana utan respektive med vägen. Sverige.

Källa:

Edholm. S & Roosmark. P-O: Väaens trafiksäkerhet
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I materialet från Uppsala län (7) rörande singelolyckor ut-

gjordes 94% av fordonen av personbilar, '% av lastbilar och

% av bussar.

Den norska undersökningen (10) visar att 92% av de avkörande

fordonen var personbilar. Varubilar och lastbilar utgjorde

6% och lastbilar med släp och fordonskombinationer 1%.

I studien av singelolyckorna på Route 66 beräknade Baker (2)

olyckskvoten för skilda fordonstyper. Han differentierade

också personbilarna efter storlek, standardbilar (amerikansk

_standard), S'k "compact cars , kompakta bilar och småbilar.

Generellt fann man att kompakta bilar är 2,25 gånger ochsmå-

bilar 3,5 gånger så riskabla som standardbilar.

RISK OF TYPES OF VEHICLES

 

'14

12

WITH TRAILER ____

lO

NO TRAILER

8

6

4

2

STANDARD COMPACT SMALL TRUCK BUS T & S

Figur 6. Olyckskvot för olika fordonstyper inblandade i

I singelolyckor.

Källa: Baker, S J: Single-vehicle accident on Route 66.
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Baker menar att förklaringen till dessa differenser kan sökas

bland följande tre antaganden:

1. Unga förare kör små bilar, beroende bl a på ekonomiska

orsaker.

2. Små bilar har ofta motorn bak. Inga standardbilar har

imotorn bak.

3. Små bilar är mer känsliga för sidvind än standardbilar.

Jones (8) visar att singelolyckor med framhjulsdrivna bilar

utgjorde 36% av samtliga olyckor med dessa fordon. För for-

don med motorn bak var andelen 43% och för bilar med motorn

fram och bakhjulsdrift (konventionella bilar) 30%. Han har

också undersökt hur stora andelar av nämnda personbilsslag

som välter i samband med olyckan. Av framhjulsdrivna bilar

var andelen 30%, av_bilar med motorn bak 43% och av konven-

tionella bilar 39%.

Baker (2) redovisar skillnader i vältningsrisk mellan person-

bilsslag. Vid studier av singelolyckor fann han att 7% av

småbilar och Sportbilar, 2% av kompakta bilar och 0% av stan-

dardbilar välte på körbanan i samband med olyckan.

Förarkarakteristika

Kön

En ofta omdebatterad fråga i trafiksäkerhetsdiskussioner

gäller skillnaden i olycksbenägenhet mellan män och kvinnor.

I det av Kritz och Nilsson (7) studerade materialet var 88%

av fordonsförarna män och 12% kvinnor. Enligt den officiella

statistiken för år 1966 (31), dvs det år närmast undersök-

ningsperioden som data om förarnas kön kunnat erhållas, var

.andelen kvinnliga fordonsförare i trafikolyckor 11% (inklude-

rar även mopedförare).
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(10)

ningen för samtliga vägtrafikolyckor under 1967 var 92 %

och 8 %

pektive 9 %.

Hvoslef skriver i den norska rapporten att könsfördel-

män

kvinnor. I avkörningsolyckorna var andelarna 9l res-

Eftersom författaren ej känner till hur mycket

och under vilka förhållanden de olika grupperna kör, kan han

ej fastställa några skillnader i olycksbenägenhet mellan män-
nen och kvinnorna.

Ett mer relevant sätt att studera skillnader i olycksbenägen-

het mellan könen använder sig Penn (25) av. Han jämför olycks-

kvoterna dels för samtliga olyckon,dels för singelolyckor. I

det första falletär kvinnornas värde 75 % av männens och i

det andra fallet 85 %. Andelen män i singelolyckor är signi-

fikant (l %-nivån) lägre och andelen kvinnor signifikant hög-

re än i samtliga olyckor fastslår utredaren.

Två andra undersökningar (17 och 32) visar på att andelen

singelolyckor för kvinnor är lägre än andelen singelolyckor

respektive 48 % res-för män. 48 % av männens olyckor och 42 %

0pektive 45 6 av kvinnornas olyckor var singelolyckor.

Ålder

Kritz och Nilsson (7) fann att andelen förare under 25 år in-

blandade i.singelolyckca'utgjorde 57 %, mellan 25 och 50 år

32 % och över 50 år 11 %.

I följande figur har dessa resultat tillsammans med resulta-

(10)

Det är den omvänt kumulativa

ten från den norska undersökningen och en amerikansk

undersökning (l7) ritats in.

fördelningskurvan som anges.
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I
30

 

_ __.._ Hvoslef (10)

Kritz och Nilsson (7)

Figur 7. Omvänd kumulativ åldersfördelning för förare in-
blandade i omkörningsolyckor.

Källa:

Kritz, L-B & Nilsson, G: Vägtrafikolyckor i Uppsala län.
Singelolyckor utanför tätbebyggelse
1962-1965.

Hvoslef H: En analyse av utforkjøriugsulykker1967
Utvalg for trafikksikkerhetsforskning,
Slemdal, Rapport ll, 1970.

Mechanical Factors in Fatal Single
Vehicle Accidents. California Highway
Patrol, 1970.

Sullivan H.W.

Återigen uppstår frågan om det råder någon reell skillnad i

benägenhet att råka ut för singelolyckor för förare i olika

åldrar eller om de noterade skillnaderna bl a beror på olik-

heter i mängden utfört trafikarbete. Ett steg på vägen för

för förare

detta i

att besvara denna fråga är att jämföra olyckskvoten

i olika åldersgrupper. Baker och Penn har studerat

(2 och 25).

Genomsnittsförarens risk har satts till 1,0.

sina undersökningar Resultaten framgår av figur 8.

Baker skriver att

det är utan tvivel så att risken för singelolyckor bland unga

och gamla förare är hög.
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.Figur 8. Olyckskvot för förare inblandade i singelolyckor

inom olika åldersgrupper.

Källa:

Baker, S J: Single-vehicle accidents on Route 66.

Penn, H G: Causes and Characteristics at single car accidents.

Campbell (32) har studerat sambanden mellan förarnas ålder

och den typ av olyckor de varit inblandade i. Detta resultat

redovisas i följande tabell.

Tahejl 14, Fordonsförare i olika åldersgrupper procentuellt

fördelade efter olyckstyp.

 

   

   

    

Typ av Ålder K 259ar 25-29 ar : 609ar ågtäåor

olycka ° ° ° y

Singelolyckor 4 ' 59 43 28
Påkörn. av sidohinder 27 23 17
Vältning 32 20 ll

Övriga olyckor 41 57 72

Totalt 100 100 100 32 387

Källa:

 

Campbell, B J: Driver age and sex related to accident time

or type.

Av tabellen kan utläsas att andelen singelolyckor sjunker med
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Ökande förarålder, men att samtidigt påkörning av sidohinder

utgör en alltstörie:del utav singelolyckorna.

Körerfarenhet

Vanans makt är ett talesätt, som just i trafiksäkerhetssam-

manhang äger sin fulla giltighet. Ett sätt att mäta fordons-

förares vana - trafikvana - är att ange hur många år de haft

(7) (10)

sökt hur länge de inblandade fordonsförarna haft körkort.

har under-

Re-

körkort. Kritz och Nilsson samt Hvoslef

redovisas i följande figur.

 

 

 

l 2 3 4 5 6 7 8
Tid för innehav av körkort

Kritz och Nilsson (7)
_____. Hvoslef (lO)

 

Eigur 9. Omvänd kumulativ tidsfördelning för innehav av

körkort för förare inblandade i avkörningsolyckor.

Källa:

Kritz, L-B & Nilsson, G: Vägtrafikolyckor i Uppsala län.
Singelolyckor utanför tätbebyggelse

1962-1965.

Hvoslef, H: En analyse av utforkjøringsulykker 1968.
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Som framgår av figuren hade cirka hälften av de i olyckorna

inblandade förarna haft körkort i mindre än 2 år.

Passagerare

I Causes and Characteristics of Single-car Accidents, betonar

Penn (25)

fordonet och singelolyckor.

sambandet mellan förekomsten av passagerare 1

Inte mindre än 71 % av förarna

i singelolyckor färdas ensamma i sina fordon vid olyckstill-

fället. Penn skriver att risken att råka ut för en singel-

olycka är 2,5 gånger större för en ensam förare än för en

förare med passagerare. Han har emellertid ej kunnat relatera

förhållande till förekomsten i trafiken av fordon med enbart

förare respektive med förare och passagerare.

Widén (6) uppger att i 38 % av de av honom studerade singel-

olyckorna var föraren ensam i bilen.

I Norge (10) var endast 30 % av förarna ensamma i sina fordon.

Genomsnittliga antalet personer i de avkörande personbilarna

var 2,4.

Campbell (32) fann att för förare utan passagerare var andelen

singelolyckor utav samtliga cdyckor större än för förare med

passagerare. Han uppger att andelarna var 52 % respektive

45 %.

I detta sammanhang bör nämnas att sannolikheten för person-

skada och polisanmälning ökar, då antalet trafikanter i

fordonet ökar.

Faktorer inverkande på olycksförloppet i sidoområdet

êyäêssigaêelzsäêgê_âêälepe

De typer av olycksförlopp som vanligtvis får definiera avkör-

ningsolyckor - singelolyckor - är:
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- kör av väganläggningen

- välter inom väganläggningen

- kolliderar med fast föremål inom väganläggningen

Som man lätt inser, beror olycksföljden naturligtvis i mycket

stor utsträckning på utformningen av vägens sidoområde.

Som exempel kan nämnas dels den norska undersökningen (10)

där man fann att det avkörande fordonet i 40 % av olyckorna

Vält innan det sammanstött med fast föremål eller på annat

sätt stannat upp. I ytterligare 14 % av olyckorna välte for-

donet efter att ha kolliderat med fast föremål. Körning av

vägbanan och kollision med fast föremål inom väganläggningen

utgjorde alltså 60 % av olyckorna.

En analys av singelolyckor på Interstate Highway System (33)

- med god sidoområdesstandard - ger vid handen att den pri-

mära olycksföljden i 17 % av olyckorna var vältning. I 83 %

av olyckorna körde fordonen på fasta föremål, vilket föror-

sakade ett antal vältningar svarande mot 33 % av det totala

antalet singelolyckor.

Campbell (32) fann att andelen singelolyckor med vältning var

olika stor för fordon med förare och passagerare respektive

för fordon med enbart förare. Han anger andelarna till 53 6

respektive 46 %.

êYEêEBEEHêEâEêYEêE-9§E_5252922922

Baker, Perchonok och Hvoslef har i sina undersökningar (2, ll

respektive 10) studerat på vilken sida av vägen som fordonen

kört av. Resultaten redovisas i tabell 15.
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Tabell 15. Avkörningsolyckor med avkörning av vägbanan tilll
vänster respektive till höger procentuellt fördelade efter
_vägens linjeföring. '

    

 

   

.'Baker (2) Perchonok(ll) Hvoslef (10)

. . u . Avkörning Avkörning Avkörning
L1n36f°rlng till till till till till till

vänster höger. vänster höger vänster höger

Vänsterkurva 7 -9 8 36 12 50
Högerkurva 12_ 7 33 6 46 13
Raksträcka 81 84 59 48 42 37

' Totalt' ' 42 ' 58 33h ' 67 37 63

Antal olyckor 306 p 423 196 762 4

 

 

 

  

 

 

Som framgår av tabellen har avkörningar öVer kurvornas inner-

kant varit lika vanliga i högerkurvor som i vänsterkurvor.

Avkörningar över kurvornas ytterkant uppvisar samma tendens,

men-har varit betydligt vanligare. 'Totalt sett har ungefär

dubbelt så många avkörningar skett till höger i färdriktning-

en som till vänster. Två skäl härtill kan diskuteras. Det

ena är att körbanan lutar svagt nedåt höger, vilket kan med-

föra att fordonen avviker åt detta håll. Det andra skälet

kan vara att fordonen normalt färdas närmare den högra väg-

kanten och att förhållandena därigenom tillåter färre fel-

manövreringar åt höger sida.

Resultat som i viss mån kontrasterar mot det nu sagda redovi-

sas av Chatfield och Hosea (34). De fann att 52 % kört av

till höger och 48 % till vänster.

Eelli§299_@§é_fê§2_âêrsmål_§llsr_yêlfgiag

Då ett fordon lämnar den körbara delen av vägen kan skador

på person och egendom uppkomma dels genom att fordonet kolli-

derar med fasta föremål vid sidan av vägen, dels genom att

fordonet välter. Naturligtvis beror olycksföljden i mycket

stor utsträckning på utseendet av vägens sidoområde.

'I den norska undersökningen (lO) fann författaren att det av-

körande fordonet i 40 % av olyckorna välte innan det samman-
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stötte med fast föremål. Författaren nämner också att vält-

ningsrisken är olika stor i olika sidomiljöer. Han anger så-

lunda att 83 % av avkörningarna på slänter eller sluttningar

medfört att fordonen Vält medan endast hälften så stor andel

av dikeskörningarna - 43 % - resulterat i Vältning.

Hosea (33) noterade vid sin studie av singelolyckor på

.Interstate Highway System - Vägar med mycket god väg- och

sidoområdesstandard -vatt l7 % av de avkörande fordonen

välte. I 83 %.av olyckorna körde fordonen på fasta föremål,

vilket förorsakade ett antal_vältningar svarande för 33 %

av det totala antalet singelolyckor. Hosea anger vidare

att andelen olyckor i vilka fordon kört på fasta föremål

är olika stor beroende.på vilken sida fordonet kör av på.

I 87 % av avkörningarna till höger och i 78 % av avkörning-

arna till vänster blev fasta föremål påkörda. Detta menar

Hosea beror på att det vanligtvis finns fler fasta föremål

till höger om vägbanan än på mittremsan.

Skadeorsak

De detaljer i sidoområdet som orsakat skadorna på fordonen

vid olyckorna har undersökts av både Hvoslef (10) och Hosea

(33)-

av vägtyp, dels av den natur som vägen är dragen igenom.

Det är givet att sidoområdets utseende är beroende dels

Detta framgår tydligt av följande tabell. Hvoslef har under-

sökt olyckor på det norska vägnätet och Hosea på Interstate

Highway System i USA.
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Tabell 16. Avkörningsolyckor fördelade efter de sidomiljöer
och sidohinder som orsakat skadorna.

 

  

   

 

   

. . .u Hvoslef (10) Hosea (33)
SldOmlle I Antal % %

Slänt 288 28,6 -
Dike . 92 9,1 4,7
Vägräcke . 108 '10,7
Kanter på broar, . ' 56,3
räcken 38 3,8

Lyktstolpe,
stolpar 116 11,5 13,2
Träd 141 14,0 2,2
Jordskärning 26 2,6 7,1
Bergsskärning 95 9,5 ,-
Hus, mur 23 2,3 -
Vatten 28 2,8 -

Annat + okänt 51 5,1 16,5

Totalt 1 006 100,0 100,0

Antal olyckor 1 006 1 208

 

Williams och Fritts (35) beskrev redan 1955 betydelsen av

brobredden i förhållande till den bredd, som den anslutande

Vägen har. Är brobredden mer än 1 fot mindre än vägbredden

är olyckskvoten 100 olyckor per 100 miljoner fordonsmiles.

I interVallet 1 fot smalare till 5 fot bredare bro är olycks"

kvoten 58. Om bron är mer än 5 fot bredare än vägen är

olyckskvoten 12. Se figur 10.

  

 

58

 

   

 

     

 

Figur 10. Samband mellan olyckskvot och förhållandet mellan
brobredden och den anslutande Vägens bredd.

Källa: .

Williams, S J & Fritts, C : Lefs build safety into our highways
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§2!-lå§9§-§9§§9§_âYêläSêQêE-ål9_§E§B_E§E§ê2ê2_§êmä_bgä_låQQE
de rullat i sidoområdet

När ettfordon lämnar körbanan är det utrymme, inom Vilket

föraren kanske kan återvinna kontrollen över sitt fordon av

_största betydelse, eftersom det kan innebära att situationen

endast blir ett tillbud utan några skador. Detta utrymme va-

rierar kraftigt mellan Vägtyper och från väg till Väg.

Baker (36) har undersökt hur långt fordon i singelolyckor av-

lägsnat sig från körbanan. Han har därvid gjort en uppdel+

ning efter bredden på vägrenen; Resultaten redovisas i tabell

17.

Tabell 17. Det avstånd som fordonen avlägsnat sig från kör-
' banan efter avkörning. Route 66.

 

 

 

 

 

  
 

   

  

 

 

Vägrensbredd Smal Medium " Bred Totalt
Avstånd Mindre änl,2m 1,2 tillB,6m Över 3,6 m

( f0 t) Antal % Antal 8 Antal % Antal %
150-100 1 1 0 0 1 1 2 1

,U 100- 80 2 2 17 5 1 1 20 3
73 80- 60 3 3 10 3 2 1 15 2
m 60- 40 11 11 38 12 20 10 69 11

3 40- 30 5 5 35 11 16 8 56 9
g 30- 20 14 15 45 14 39 18 98 16
m 20- 10 18 19 50 16 40 19 108 17

10- 0 14 15 37 12 36 ,17 87 14
På
körbanan

g 0- 10 1 1 13 4 8 4 22 4
to 10- 20 7 7 14 5 6 , 3 27 4
'53 20- 30 5 5 13 4 5 2 23 4
,U 30- 40 4 4 6 2 3 1 13 2

3 40- 60 0 0 7 2 5 2 12 2
g 60- 80 1 1 2 1 4 2 7 1
45 80-100 2 2. 6 2 2 1 10 2
s 100-150 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 97 100 314 100 210 100 621 100

Källa:

Baker, S J: Single vehicle accidents. A Summary of research
findings.
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Hvoslef (10) har i sin rapport sammanställt resultatet från

analysen av olyckorna i Norge med de resultat som erhållits

i tre amerikanska undersökningar.

teras grafiskt i följande figur.

Sammanställningen presen-

 

 

   

100

. I

4% Cornell: 82 rapporter från avkörnings-
_\ olyckor på olika vägar, anar
||z lyserade vid.Cbrnell Univer-

- ' sity, USA.

' Michigan: 63 avkörningsolyckor med död-
-|'\ liglnmángläåvåynri

! : Wadüngüxlcaxty,büChkxm,
|\ \ USA.

+1 . ,

| \. \ (lvl-test: 56 försök på testväg där vä-
' \ \ gens omgivning var behandlad

° g ooh fri från farliga sidohin-
| ! \ der. Avståndet är det.maxi-
| | °°\ mala som fordonet avlägsnat
\ - sig från körbanekanten.

\ \\ . '\5

\\ *-\
\\°\ .. o

0 .än-

\ 'ä' ' l i u- M I I _.J

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Avstånd 1 meter från vägbanekant till skadeorsak

_ __- -II HVOS le f

- o - o -- Corne ll

_60-00_ GM_test

Elggg_ll. Omvänd kumulativ avståndsfördelning mellan väg-
banekant och skadeorsak.

Källa:

Hvoslef, H: En analyse av utforkjøringsulykker 1967

I en amerikansk undersökning refererad i Statens vägverks

rapport om Vägräcken (37) har man studerat olyckor i vilka for-

donen kört Över hela mittremsan och kommit in på motsatta kör-

banan. Man fann därvid att det för mittskiljeremsor mellan

0,6 och 9,0 m rådde ett nästan linjärt samband mellan antalet
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av dessa olyckor och mittskiljeremsans bredd. Vid bredder

över 9 m planar kurvan ut och man kan därav sluta sig till

att mittskiljeremsan bör vara minst 9 m bred för att förare

som kommit in på den skall hinna få kontroll över sitt for-

don och inte komma Över på motsatta körbanan.

V
o\

°
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Fi ur 12. Andel av mittremsolyckorna där fordonet kommit
över pa motsatta körbanan för olika bredder på mittskilje-
remsan.

Källa:

Statens Vägverk: Vägräcken

I Vägverkets rapport (37) refereras vidare en undersökning

på FAI Route 74 i Illinois, USA. Idenna studeras hur långt

från körbanan fordonen kört in på mittremsan. Se figur 13.
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Figur 13. Andel av inkörningarna på mittskiljeremsan där
fordonet färdats längre än en viss sträcka vinkelrätt mot
vägens längdriktning på mittskiljeremsan.

Källa:

Statens Vägverk: Vägräcken

Samband mellan typ av påkört föremål samt dess avstånd från

körbanan har undersökts för olyckorna på Route 66. De er-

hållna sambandenredovisas nedan.

Tabell 18. Vanliga påkörda sidohinder på varierande avstånd
från körbanan, Route 66.

  

     

Avêåind Procent Vanligaste påkörda sidohindret

mindre än 1 20.1 'Kantsten, vägräcke

1-6 21.2 Vägräcken, kantmarkeringsstolpar
7-14 1 26.8 Vägbank el dike, vägräcke, vägmärke

15-29 '18.3 Vägbank el dike, staket, vägtrumma

30-49 9.9 Vägbank el dike, staket
50 el mer 3.7 Vägbank el dike, staket

Antal
olyckor 621

'Källa:

Baker S.J.:. Single vehicle accidents. A summary of research
findings.  
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Vid studien av olyckorna på Route 66 uppmättes även hur långt

fordonen kört i sidoomrâdet.k Resultaten redovisas i tabell

19.

Tabell 19. Den sträcka sOm fordonen kört efter det att de

 

lämnat körbanan, fördelade efter Vägrensbredd,

Route 66.

 

_ amn.väyxm bküeüned

  

 

 

'Bred vägren . '
100 ft 1. mindre än vägren över 3,6 m. Totalt
InterVall ' 1,2 H1 1,2 t 3,6 H1 1

' Antal % Antal ' I % Antal % Antal %

100 . . 18 20 62 21 32 17 112 20
' 200 . 34 39 78 27 52 28 164 29
300 ' 16 18 57 19 ' _34 18 107 18
400 7 8 46 16' '32 17 85 15
500 3 3 22 7 v 16- 8 41 7

600 4 5 14 5 9 5 27 5
700 4 5 4 1 4 2 12 2
800 2 2 6 2 _ 4 2 12 2
900 0 *0 2 l .2 1 4 1

1000 0 0 2 1 3 2 5 1

Totalt 88 100 293 100 188 100 569 100

      

  

 

 

Källa: Baker S J: Single vehicle accidents. A summary of

research findings.

åYEêEQlEQêYlQEêl

Vinkeln mellan den rörelseriktning som fordonen haft när de

lämnat körbanan och vägens_1ängdriktning - den s k avkörnings-

vinkeln - har undersökts av Hutchinson (38) och Hvoslef (10).

Resultaten presenteras i figur 14.

Figur 14 visar att avkörningsVinklarna, vid avkörning i mitt-

remsan (åt vänster), på vägar med mycket hög standard och

trafikhastighet - divide highways - är mindre än avkörnings-

vinklarna på vägar med lägre standard (båda sidor).
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Vidare skall noteras att avkörningsvinkeln vid en konstant

hastighet kan vara större på permanent beläggning än på grus

och Oljegrus; Detta torde bero på den permanenta belägg'

ningens högre friktionsvärde. Tendenser i denna riktning

återSpeglas i figur 14.

 

 

   

,25, w ugoo

Avkörningsvinkel

_---m-Hutchinson (38)

Permanent be-
beläggning

----- Oljegrus

_'-°-°-Gr.us

 

Hvoslef (lO)

Figur 14. Omvänd kumulativ fördelning för fordons avkörnings-

Vinklar.

Källa: Hvoslef H: En analyse av utforkjøringsulykker, 1967.

Hutchinson J W: The Significance and Nature of

Vehicle Encroachment on Medians of

Divided Highways.



Detta samband belyses även av Balz

43.

Han har studerat

olyckor, vid vilka vägräcken blivit påkörda.. Han beskriver

sambandet mellan den hastighet som fordonet träffat räcket

med och vinkeln mellan fordonets rörelseriktning och räckets

sträckning,

GO ÅK :\\
:

se figur 15 nedan.
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Figur 15.

Källa:

' Balz R.T.
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0 120

Avkörningsvinkel och avkörningshastighet vid på-
korning av vagracken.

: Erfahrungen mit Metall-Leitplanken.

Hvoslef (10) har också studerat sambandet mellan avkörnings-

vinkel och vägens geometriska utformning.

.går av tabell 20..

Resultatet fram-
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Tabell 20. Samband mellan vägens linjeföring, fordonets av-
körningsriktning och avkörningsvinkel. '

  

 

 

Avkörnings-t
Olycksplats och avkörningsriktning vinkel

' ' grader

I kurva

över kurvans innerkant 11,8

över kurvans ytterkant
högerkurva 15,8

vänsterkurva _ 8,2

På raksträcka
till vänster 9,8
till höger 6,5

Antal olyckor åca 500

 

 

  

Källa:

Hvoslef H: En analyse av utforkjøringsulykker, 1967.

êykêäsiagêhâêfignsä

Starks och Miller (4D) fann i sin analys, att andelen olyckor

med personskada och andelar dödade och svårt skadade personer

var något större på vägar utan hastighetsbegränsning än på

vägar med sådan begränsning. Skillnaden var emellertid mind-

re för avkörningsolyckor än för andra olyckor. Detta skulle

kunna tyda på att fordonets hastighet inte har så stor inver-

kan på uppkomsten av personskada vid kollision med fasta före-

mål i sidoutrymmet. Författarna menar dock att detta kan

tolkas som att avkörningar mot fasta föremål även i låga far-

ter tenderar att ge mer allvarliga skador än vad andra olycks-

typer under motsvarande förhållanden gör.
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I den norska undersökningen (10) har man sökt skatta de

avkörande fordonens hastighet omedelbart före olyckorna.

-Det framkom därvid att genomSnittshastigheterna på grus--

vägar var 56 km/h, på oljegrus 65 km/h och på permanent

beläggning (asfalt) 61 km/h. '

Andra iakttagelser var att genomsnittShastigheten varit olika

för olika olycksplatsers geometriska utseende.

Tabell 21. Samband mellan Vägens linjeföringy fordonets av-
körningSriktning och dess hastighet.

    

Olycksplats och avkörningsriktning HaStlghet
. km/h

I kurva

över kurvans innerkant 68

över kurvans ytterkant .
högerkurva ' 60
vänsterkurva - 59

På raksträcka
till vänster * 62

till höger _ '4 60

Antal olyckor ca 500

   

 

Källa:

Hvoslef H: En analyse av utforkjøringsulykker, 1967.

§2§§9§§å§§-9â-§95§92§2

Starks och Miller (40) undersökte var stötarna träffat for-

donen dels vid kollisioner med fasta föremål, dels vid alla

andra typer av kollisioner. För singelolyckorna var 85 %

9av stötarna lokaliserade till främre delen av fordonet, 10 0

till sidorna och 5 % till bakre delen. För övriga olyckor
9var motsvarande andelar 75; 6 och 19 o.
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Följande figur visar hur stötriktningarna i singelolyckorna

träffat fordonens främre partier.

_ 25% 38% 15%

0% / 7%

\ 1/ \/

  

 

  

 

Figur 16. Stötområden procentuellt_fördelade över fordon
inblandade i singelolyckor.

Källa:

Starks H.J.H och Miller M.M: Roadside equipment and
accidents.

Berlioz (12) delade in fordonet som figur 17 visar. Var

stötarna träffat fordon inblandade i singelolyckor redo-

visas i tabellen efter figur 17. Det bör anmärkas, att

resultaten i figur 16 baseras på olyckor i Vänstertrafik

och i figur 17 på olyckor i högertrafik.
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LEFT REAR ARR'ERE RIGHT REAR

REAR

Vänster Vänster Vänster Höger Höger Höger Uppgift

Front Bak fram sida bak fram sida bak saknas TOtalt

Antal 951 20 322 141 36 368 161 38 298 2.335

8 40,7 0,9 13,8 6,1 1,5 15,8 6,9 1,6 12,8 100,1

Figur 17. Stötområden fördelade över fordon inblandade i
singelolyckor.

Källa:

Berlioz M.C.

obstacle hit.

Distribution and gravity of collisions as
a function of the damaged part of the vehicle and the
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Avkörningsolyckors svårighetsgrad

 

Som nämndes i inledningen av avsnitt 4.1 varierar rapporte-

ringsbortfallets storlek med svårighetsgraden hos den skada

som uppkommit Vid olyckan.

Baker påpekar i Single Vehicle Accidents (36) just effekten

på statistiken av detta bortfall. Han menar att det är

rapporteringsbortfallet av framförallt de lindrigare olyckor-

na som gör att dödsolyckorna kommeratt utgöra en onaturligt

stor andel av singelolyckorna.

År 1967 inrapporterades i Norge 1041 avkörningsolyckor (10).

Av dessa resulterade 93 i dödlig personskada. Dödsolyckor-

nas andel var alltså 8,9 %.

Av Kritz och Nilssons rapport (7) framgår att utav singel-

olyckorna utanför-tätbebyggelSe i Uppsala län resulterade

2,9 % i dödlig skada, 12,9 % i svår personskada, 28,1 % i

lindrig personskada och 56,1 % i enbart materiella skador.

Vid olyckorna dödades och skadades.190 personer, vilket gör

0,68personer per olycka.

I följande figurer redovisas skadeföljden från några

undersökningar.
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Figur 19. Singelolyckor med personskada procentuellt för-

delade efter skadeföljd.
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Kritz och Nilsson (7), Berlioz (12), Starks och Miller (40)

samt Walker (41) redovisar svårighetsgraden hos de person-

skador som förare och passagerare ådragit sig vid olyckan.

Berlioz samt Starks och Miller anger också andelen fordons-

_trafikanter som undkommit oskadda.

Dödade Svårt Lindrigt Ej

 

    

 
  

      

skairb skaküb ' skaüxb

7,4 29,3 42,4 20,8

Berlioz (12) - I I I

7 10,0 ,728,0 39,0 1' 23,0
Stañüsand EZZZâ [ I I
Müller (40)

Dödade Svårt Lindrigt
s$airb skmkwe

4,7 27,9 67,4
Iüjtzcxm. 521 1

Nimam W) i i i J

9,3 37,1 53,6

Berlioz (12) m ]

'13,0 36,0 51,0

Starks and

Miller (40) W I J

l§17 33.3 50,0

 

(41) M 1 1

Figur 20. Skadade personer procentuellt fördelade efter

skadans svårighetsgrad.
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§êmäê§§_@§l1ê§_§kâéer_99b_på5§§§§_âiéebiaäe:

I sin litteraturstudie rörande Vägräcken och avkörningsolyckor

relaterar Hvoslef resultat från en av Joergensen (42) utförd

undersökning gällande sambandet mellan olyckornas svårighets-

grad och det påkörda föremålet. Som värde på svårighetsgraden

har använts antalet dödade och skadade personer per 100

olyckor.

Tabell 22. Samband mellan singelolyckors svårighetsgradoch
typ av sidohinder.

    

 

 

 

Svårighetsgrad.

Sidohinder Antal dOdade och Förhållandetal
skadade personer»
per 100 olyckor.

Vägräcken 44,8 1,00

Bank 57,3 1,28
Träd 86,5 1,93
'Lyktstolpar 65,4 1,46
Gärde 48,8 1,09
Massiv konstr 69,6 1,55
Skylt 34,4 0,77

Källa:

Joergensen B: Evaluation of criteria for safety improvements
on the highway.

Likaså refererar Hvoslef en schweizisk undersökning av

Pingoud (21) om olyckskostnaderna vid sammanstötning med

olika sidohinder baserad på olycksdata från försäkrings-

bolag. Resultaten framgår av tabell 23.
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Tabell 23. Medelolyckskostnaden vid kollision med hinder
utanför körbanan.' Kostnaden avser år 1967.

 

  

 

  

 

   

  

Kongtruktion von Leitenrichtunqen.

SIDOHINDER SCHW- RELA- RELATIONSTALENS

FR TIONSn TILLFÖRLITLIGHET.

TAL_

l. Vägräcken 3 684 1 00 God

2. Slänter 7 523 2 04 Användbar

3. Skärningar 5 039 1 36 svag

4. Slänter och skär- 6 782 1 84 Användbar

ningar (2+3)

5. Vägkanter 1 857 0 Svag

6 . Vägkanter, s1änter 6 031 3 Anvandbar

aüiskäHUngar .

_(5+2+3)

Diken 3 360 0,91 Svag

Vägkanter och 710 0,74 Användbar
diken (5+7)

9. vatten, älv 6 242 1,69 Svag

10. Äng, åker 4 085 1,11 Användbar

ll. Vägkanter och åker 3 533 0,96 Användbar

12. Träd 3 790 1403 Användbar

13. Stolpar .3 821 1,04 God

14. Pelare 5 356 1,45 Svag

15. Süammrar :3372 0,92 Användbar

16. Byggnader 4 042 1,10 Användbar

l7. MMrar och byggna- 3 430 0,93 God

der (15+l6)

18. Staket 2 814 0,76 Användbar

19. Gärdesgârdar 2 567 0,70 God

20. Kantmarkerings- 1 729 0,47 Svag

snignr

21. Kraftiga stenstol- 2 409 0,65 Svag

par el vägräcken

22. (20+21) 1 879 0,51 God

23. Kantsten 2 679 V 0,72 Användbar

24. (20+21+23) 2 093 ' \0, 57 God

25. Refuger, stolpar 4 353 1,18 Användbar
på naiqe

26. Trafikmärken, 1 310 0,36 Användbar
-ümdor _ V

27. Vattenposter ovan 1 650 0,45 AnVändbar

mmien

i

Källa: Pingoud P: Richtlinien für die Anordnung und  
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Hur skadornas svårighetsgrad varierar beroende på vilka

fasta föremål som påkörts redovisas av Moore (43).

taten framgår av följande tabell.

Tabell 24.

 

Resul-

Singelolyckor fördelade efter bebyggelseslag,

påkört sidohinder samt personskadornas svårighetsgrad.

 

  

    

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

PAKÖRT TÄTBEBYGGELSE öVRIGA OMRÅDEN

SIDOHIN- TELEGRAF- _ n . - ÖVRIGA - TELEGRAF- ; . . ÖVRIGA
SVÅRIG_ DER LYKTSTOLPE STOLPE VAGMARKE HINDER LYKTSTOLPE STOLPE VPGMARKL HINDER

HETSGRAD Antal ' 6 Antal 2: Antal 5 Antal % Antal 5 Antal % Antal ?5 Antal. *3

Dödlig skada 47 3,6 6 2,4 1 0,8 72 '2,2 8 5,4 25 3,2 3 2,3 134 3,3

Svår skada 385 29,1 78 30,7 32 24,1 7984 29,7 44 29,9 306 38,6 59 44,4 1608 39,3

Lindrig skada 891 67,3 170 66,9 100 75,2 1815< 67,6 95 64,6 461 58,2 71 53,4 2353 57,5

Totalt 1323 100,0 254 100,0 133 100,1 2685 100,0 147 99,9 792 100,0 133 100,1 4095 100,1

Källa:

Moore R.L.: Single vehicle accidents in relation to street
furniture.

En liknande studie har utförts av Grime

Tabell 25.

 

tättbebyggt område.

(9). Se tabell 25.

Påkörda sidohinder vid singelolyckor inom ej

        

 

   

' Svårighetsgrad
Påkört sidohinder Dödlig Svår Lindrig Summa

Antal' Antal Antal Antal

Träd, stolpar och liknan- 4 24 9 37
de hinder

Murar, häckar och liknan- 0 10 12 22
de hinder

Vägbankar och diken 9

Övriga hinder 2 4 6

TOtalt 4 36 34 74

Källa:

The frequency and severity of injuries to theGrime G:

occupants of cars subjected to different types
of inpact in accident ;

road accidents in the Winchester area.

a pilot investigation of

 



54.

Starks och Miller (40) anger ett Skadeindex för kollisioner

med olika fasta föremål. Skadeindex är ett mått på defor-

mationen av bilens överbyggnad octhassagerarutrymme.

Tabell gg. Samband mellan avkörningsolyckors svårighets-
grad och påkört sidohinder.

       

 

Sidohinder Skadeindex

Lyktstolpe ' 42
Träd ' 37
Telegrafstolpe 34
_Trafikdelare (eng 30
bollard)
Mur, Vägg v 45
Staket, Vägräcke 29

Totalt 37

Antal olyckor 78

Källa:

Starks H.J.H and Miller M.M.: Roadside equipment and

accidents.
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