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A BSTRACT

This report reviews results and experiences from in depth studies of rural road

accidents in Uppsala county for a period of about ten years l960 - 1971. The

continuity in staff and technique has been maintained thrOUghout the'investigation.

ln a total of 895 accidents 99l motor vehicles have been studied. Comparison is

made between this material and the official statistics. The vehicles have been care-

fully eXamined and all technical defects or failures are reported whether these

defects could influence the particular accident in which the vehicle was involved

or not.

In 4 per cent of the accidents technical vehicle defects serious enough to have

caused the accident and in 12 per cent of a charachter to have contributed to the

accidents were found. In the 99l'vehicles a total 'af 2384 defects which could

influence safe handling of the vehicles were found. During this investigation periodic

vehicle inspection was started in 1965. After this- year the number and frequency of

vehicle defects have decreased. The experiences from the accident investigations

have infiuenced the experimental work on vehicle occUpant safety during the entire

pedod.



SAMMANFATTNlNG

I denna rapport ges en samlad översiktlig redovisning av resultat och erfarenheter

från haveriundersökningar som utförts inom Uppsala län Under åren l960 - 197l .

Materialet omfattar bl a en detalierad undersökning av inemot tusen olycksfordon.

Det material som här framlägges bygger på ursprungligen polisrapporterade olyckor,

vilket medger vissa jämförelser med den officiella statistiken. Materialets storlek

och den förhållandevis långa tid under vilken det insamlats ger informationer om

ändringar i olycksfordonens allmänna kondition under denna period, som innefattar

igångsättningen av den periodiska bilbesiktningen genom AB Svensk bilprovnings

försorg.: En klar förbättring av olycksinblandade fordons kondition har kunnat noteras

så till vida att antalet felaktigheter per fordon har minskat påtagligt under perioden. I

Undersökningsperioden omfattar både vänster-ochhögertrafikochgäller huvudsakligen

olyckor utanför tättbebyggt område.

Då materialet huvudsakligen består av singelolyckor, 70 °/o av olyckorna och drygt

60 % av fordonen hänförs till denna kategori, hardet varit möiligt att ange i hur stor

utsträckning tekniska fel varit direkt (4.3 %) respektive indirekt (l3.5 %) vållande

till olyckornas uppkomst. Huvuddelen av besiktigade fordon i singelolyckor (82.2 %)

har inte varit behäftat med något tekniskt fel, som kunnat påverka den aktuella

olyckan.

Olycksförloppen har rekonstruerats i varje olycka för sig för att möiliggöra bedömning

av eventuella tekniska fels inverkan liksom för att bedöma skyddseffekten av olika

fordonsdetalier respektive skadeförloppet då personskada uppstått.

Den huVudsakliga stötriktningen för de i materialets olika delaringående fordonen redo-

visas liksom deformationsgraden för olika olyckstyper. Av dessa uppgifter framgår att

frontala kollisionsriktningar är helt dominerande i detta olycksmaterial, som härrör

från icke tättbebyggt område. Singelolyckornavvisar genomgående lägre* deformations-

grader än mötesolyckorna.
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Insamling och bearbetning av detta material har haft stort inflytande på den experi-

mentella forskningen och ett antal projekt redovisas där detdirekta inflytandet på

praktiska tillämpningar inom trafiksäkerhetsomrödet understryks. Studier över olika

trafikant" och åldersgruppers olycksinblandning och olyckornas tidsfördelning har

också initierats. av dessa studier.

Slutligen redovisas en del praktiska erfarenheter från det direkta föltarbetet, som 'dr

av värde att känna till vid bedömning av material från verkliga olyckor och vid orga-

niserandet av liknande projekt. Dessaoch andra erfarenheter bör naturligtvis också

beaktas vid utformning av den framtida olycksstatistiken.



BAKGRUND

Äpégmálsl .915524 .OJ15521Bässsêkplnaeü

Trafikens uppgift kan sägas vara att ombesörja nödvändiga eller önskvärda transporter

av personer och gods. Dess effektivitet kan beskrivas som relationen mellan plusposter

i form av utfört transportarbete - uttryckt i person- och tonkilometer - och minus-

poster i form av tidsförluster och skador genom olyckor. Då trafikolyckorna alltså

leder till förluster och skador på människor och material är det önskvärt med' en fort-

löpande kartläggning av olyckornas svårighetsgrad och frekvens. Sådana uppgifter kan

användas för att beskriva trafiksäkerhetsläget inom landet.

Förlusterna genom trafikolyckor får betydande ekonomiska konsekvenser både för de

inblandade och för samhället. Det kan därför finnas anledning att, förutom sådana

undersökningar som syftar till en allmän kartläggning, även utföra specialstudier fram"-

  

för allt av personskadeolyckorna. Avsikten med sådana studier är att kartlägga händel-

seförloppen så att man får underlag för åtgärder inom olika faser av dessa förlopp i

avsikt att reducera förlusterna.

På åtgärdssidan kan man tänka sig två olika målsättningar:

1.*- att förebygga olyckor och

 

- att förebygga skador vid de olyckor som inträffar.

 

Den olycksförebyggande verksamheten sker främst i form av åtgärder angående miliöns

utformning, fordonens utrustning och trafikanternas åligganden. Den skadeförebyggande

verksamheten tar främst 'sikte på fordonens utformning och utrustning, men innebär även

att vissa krav ställs 'på miljö och trafik.

Datainsamling från trafikolyckor har sålunda intresse från tre skilda synpunkter,

nämligen:

" kartläggning av trafiksäkerhetsläget,

 

- Olycksförebyggande verksamhet och

 

?- skadeförebyggande verksamhet.

 



Då målsättningen spelar stor roll för undersökningarnas uppläggning och teknik behand-

las dessa olika synpunkter i fortsättningen var för sig.

Ls. Qizsåsssissäås:såg-22222:22 :'21

Utredning av trafikolyckor, och dessas konsekvenser i form av skador på människor och

material, sker normalt av den lokala polisen. Avsikten med dessa olycksundersökningar

är primärt att fastställa i vad mån gällande bestämmelser överträtts av inblandade per-

soner. I princip kan därför polisen sägas ha skyldighet att utreda alla trafikolyckor på

allmän plats, som kommer till dess kännedom.

l avsikt att kartlägga trafikolyckornas frekvens och svårighetsgrad har man i de flesta

länder ålagt polisen att rapportera vissa uppgifter beträffande sådana olyckor till cent-

rala statistikproducerande instanser. Sådana rapporter innehåller som regel uppgifter I

som identifierar och beskriver platsen för olyckan, inblandade personer Och fordon, vi-

dare väglags-, ljus- och väderleksförhållanden. Omfattning och kvalitet på de uppgifter

som rapporteras varierar dock'från land till land. Försök görs att på internationell nivå

harmonisera statistiken beträffande de polisrapporterade trafikolyckorna. Trafikförhål-

landen liksom relativa frekvenser av fordons- och olyckstyper varierar'emellertid så

avsevärt från ett land till ett annat att direkta jämförelser ofta blir mycket vanskliga.

I vårt land rapporteras uppgifter beträffande olyckor med enbart egendomsskada till

statens vägverk och olyckor med personskada till statistiska centralbyrån. Bearbetning

och statistikproduktion har sålunda centraliserats till dessa båda instanser då det gäller

den allmänna kartläggningen av trafiksäkerhetsläget.

Polisrapparterade data 'beträffande trafikolyckor har ansetts lämpliga för central statistik-

produktion därför att polisen får kännedom om en stor mängd olyckor, kommer till Olycksr-

platserna i ett tidigt skede och har kännedom om lokala förhållanden.

Fullständigheten och giltigheten vad gäller trafikolycksstatistiken är naturligtvis ytterst

beroende av i vilken utsträckning polisen får kännedom om inträffade olyckor och resur*

serna för att utreda dessa. Flera försök har gjorts att fastställa olycksstatistikens kvalitet

. (l,2,3). Resultaten tyder på att polisen får kännedom om nära nog samtliga dödsolyckor.
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Beträffande olyckor med svår personskada får polisen kännedom om ca hälften . I de

båda undersökningsmaterial som byggde på sjukhusmaterial (2,3) visade det sig att ungen

fär hälften av deskador som enligt definitionen i den officiella statistiken borde klassi-

ficerats som svår personskada angivits som lindrig skada. Gruppen lindrig personskada

är också svår att avgränsa mot gruppen oskadda varför det fn är svårt att ange tillför-

litligheten av rapporterade uppgifter. I stort sett gäller samma resonemang beträffande

egendomsskadeolyckorna.

På olycksplatserna kan i många fall polisens första uppgift.in att omhändertaskadade

personer och fordon samt trafikdirigering i avsikt att förebygga nya olyckor och släppa

fram övrig trafik. Härigenom minskas möjligheterna till en mera detaljerad analys av

olycksförloppen. Vidare är den tid polisen kan lägga ned på varje utredning begränsad, i

varför antalet uppgifter, som skall rapporteras har minskats under senare år.

Polisrapporterade data beträffande trafikolyckor kan sålunda användas för en kartläggning:

av dödsolyckornas antal och frekvens. Däremot är uppgifterna beträffande olycks- och *

skadeförlopp vid flertalet dödsolyckor endast delvis kända. En del av dessa fall blir

dock föremål för rättsmedicinsk undersökning. Övriga trafikolyckor är, som ovan nämnts,

ofullständigt kända av polisen. Såväl totalantal som frekvenser för dessa blir klart miss"

visande åtminstone för olyckor med svår personskada.

Då det gäller 'fördjupade studier i syfte att förebygga olyckor eller skador är det polis-

rapporterade materialets användbarhet begränsad även därför att polisens primära upp-

gifter på olycksplatsen ej är att dokumentera olyckornas uppkomstbeting elser och för-

lopp i sådana term er som vore önskvärt för en vetenskaplig. analys av de enskilda olyck-

orna.

De tankegångar, som ligger till grund för systemet att låta polisen i första hand under-

söka i vad mån någon bestämmelse överträtts i samband med inträffade trafikolyckor, -

 

1) Med svårt skadade avses i vårt land personer, som vårdas intagna på sjukhus och

personer med vissa skador såsom frakturer eller svåra krosskador även om intag-

ning ej sker. i



liksom för övrigt införandet av den omvända bevisföringen för motorfordonsförare -'kan

tolkas så, att samhället ansett trafiken så väl ordnad att orsaken till olyckorna måste

ligga hos trafikanterna.

Genom motortrafikens snabba utveckling under de senaste årtiondena har fördelarna

med detta system' börjat ifrågasättas. Man har bla visat att antalet trafikolyckor beror

av trafikarbetets storlek och att fordon och miljö i många fall ställer människan utan

möjlighet att' undvikaolyckor. Röster har därför höi ts för mer förutsättningslösa utreda

ningar av trafikolyckor. Avsikten härmed skulle vara att skapa underlag för ,mera effek-

tiva metoder att höja trafiksäkerheten. Härvid har man anfört flygets haverikommissioner

som exempel .

Av många skäl föreligger stora skillnader i förutsättningarna för undersökning av olyckor

i flyg- respektive landsvägstrafik. Här skall endast nämnas att man vid flygolyckor i

allmänhet har goda uppgifter beträffande föraren, hans kunskapsnivå, vana vid flygplane-

typen, hälsotillståndet etc. Beträffande flygplanet finns uppgifter om dess tekniska

kondition, dess läge, hastighet och flyghöidvid. olika tidpunkter. Man-känner även till

startpunkt, färdväg och mål för resan i de flesta fall. Motsvarande uppgifter är ofta _

helt okända vidväg trafikolyckor, men den största skillnaden torde sammanhänga med

förutsättningarna för undersökning på olycksplatsen. Vid flygolyckor föreligger sällan

svårigheter att avspärra platsen under den tid som behövs för undersökning och några

svårigheter att kvarhålla flygplanet tills undersökningen är färdig torde sällan föreligga .

Vid vägtrafikolyckor har man således betydligt mindre information om förarens och

fordonets kondition före olyckan och svårigheterna att spärra av olycksplatsen och

genomföra en fullständig fordonsundersökning är ofta betydande; Någon möilighet att

direkt överföra erfarenheterna från flygets olycksundersökningar till haverikommissioner

för vägtrafikolyckor föreligger därför e] vad beträffar undersökningsmetodik ellerarbetsu

sätt. Själva grundprincipen att förutsättningslöst med obiektiva metoder registrera till-.

- räckligt många data för att kunna pröva olika hypote'ser angående olyckans uppkomst-

sätt och förlopp kan dock tillämpas.



a. Granskning av förefintliga data

 

De förslag till haverikommissioner för vägtrafikolyckor som framförts i den allmänna

debatten har inte alltid innefatth någon lösning på problemet att minska mät- och

urvaisfel hos primärdata. I stället har man i dessa förslag tänkt sig att en grupp personer

.representerande exempelvis polisen, väghållaren, sjukvården och planerande instanser

på länsnivä skulle gå igenom redan insamlat material och komma'med förslag till åtgärder.

En insats av 4-5 högt kvalificerade personer i varje län skulle innebära ett lOO-tal

personer i hela landet. Det material som fn rapporteras av polisen och används vid den

centrala bearbetningen, totalt drygt 50.000 olyckor, skulle då delas upp i mindre poster 1

så att varje länsgrupp fick 2-3.000 olyckor per år. Om varje olycka kunde ägnas i

genomsnitt en timmes arbete skulle denna form av haveriundersökningar innebära heltids-

sysselsättning för dessa grupper.

. Den metod för bearbetning av olycksmaterial , som ligger bakom Förslag av detta slag,

har karakteriserats som den allmänt beskrivande och har vid praktisk tillämpning inte

visat sig motsvara förväntningarna. Orsakerna härtill kan enklast beskrivas genom hän-

visning till olyckornas karaktär av sällsynta, oväntade händelser. Detta innebär att

även svårt olycksbelastade platserpasseras av tusentals fordon utan några problem mellan

varje olycka. Samma resonemang kan tillämpas på situationer, fordon, förare etc.

Som regel fordras samverkan av ett flertal faktorer, som var för sig normalt förekommer i

trafiken, för att en olycka skall inträffa. Vilken grad av säkerhet man skall och kan

fordra av enskilda komponenter i systemet för att hålla ned antalet tillfällen då till-

räckligt många negativa faktorer samverkar till uppkomst av olyckor, är inte möjligt att

avgöra från relativt begränsade material av allmänt beskrivande karaktär.

b. Detaljstudier av enstaka olyckor

 

En annan typ av haverikommissioner som syftar till mera djupgående studier beträffande

de enskilda olyckorna har prövats på olika håll . Dessa består i allmänhet av en grupp

personer med speciell utbildning och utrustning för insamling av väl definierade grund;

data direkt på olycksplatserna. Samma personer handhar en efterföljande bearbetning

av materialet i avsikt att skaffa underlag förolycks- eller skadepreventiva åtgärder.



Utländska erfarenheter

 

Försök i denna riktning har utförts tex vid Road Research Laboratory utanför London (4)

och av ett team i Birmingham i Storbritannien (5). I Frankrike har liknande undersök-

_ningar utförts tex av_ONSER i Lyon l Förbundsrepubliken Tyskland har olycksunderw'

sökningar på platsen gjorts bla i Heidelberg (7) och Hamburg (8), i södra Australien i

och omkring Adelaide (9) samt på ett flertal håll i USA.

Bland de första som gjorde sådana undersökningar av hög teknisk kvalitet på olycks-

platserna i USA var Stannard Bakervid North Western University (lO) . l Boston fanns V

tidigare ett liknande undersökningsteam knutet till Harward, under ledning av

Alfred Moseley (l l) . Vid University of Michigan har en grupp arbetat sedan ett antal år

under ledning av professor Huelke (12). 'l Los Angeles området har liknande team arbetat

under ledning av Siegel och medarbetare (l3) och man har under de senaste åren utökat

antalet sådana undersökningsteam i USA. Det kan därför vara påsin plats att närmare

beröra målsättningen för dessa undersökningsteam, deras arbetsmetoder och vart man i

framtiden avser att nå med sådana undersökningar.

Mâbêmnsgehgräsemetoslsr

De olika grupper, som sysslat med fördjupade studier av enskilda olyckor, har som regel

uppstått på initiativ av lokala forskargrupper. Drivkraften har varit behovet att täcka

bristen på mer detaljerad information beträffande trafikolyckornas förlopp. -Beroende

på inriktningen hos de grupper som initierat verksamheten kan man spåra vissa skillnader

i den primära målsättningen och de arbetsmetoder som prövats.

Vid Road Research Laboratory i Storbritannien, liksom vid North Western University och

' Harward i USA, synes det primära intresset ha varit inriktat på väg- och fordonsfaktorer

i olycksförloppen. Vid ONSER i Frankrike, Heidelberg i Förbundsrepubliken Tyskland,

i Australien liksom vid University of Michigan och University of California i USA har'

gruppernas anknytning till medicinska discipliner varit stark och verksamheten har in-

riktats på studier av personskadeförloppen .
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l praktiken har arbetsmetoderna dock inte uppvisat särskilt stora skillnader då man från

början utgått från en mycket vid målsättning, som kan formuleras på ungefär följande

sätt. Registrera största möjliga mängd data på ett så tidigt stadium som möjligt och låt

erfarenheterna avgöra vad som visar sig praktiskt genomförbart och vilka metoder som

behöver utvecklas för fortsatt arbete.

Allmänna erfarenheter

Rent allmänt kan sägas att de största framgångarna har man vunnit på det tekniskt

rekonstruktiva planet. Det visar sig att med högt kvalificerad personal kan man många

gånger göra rekonstruktioner av olyckor och bestämma inblandade fordons och andra

trafikanters lägen och hastigheter vid olyckans inledning och under olika faser av olycks-_

förloppet. Detta kan ske med väsentligt större noggrannhet och säkerhet än vid polis-

undersökta olyckor.

Då det gäller den mänskliga faktorns roll i olycksförloppet har det visat sig varasvårt '

att få fram pålitliga uppgifter från inblandade personer och vittnen. De direkt inblandade

har inte sällan intresse att framställa sitt eget handlande i så fördelaktig dagerisom '

möjligt och vittnen, som ibland inte har iakttagit hela förloppet eller inte förstår vilka

uppgifter som har betydelseför undersökningarna, lämnar ofta ofullständiga och ibland

missvisande uppgifter.

Allmänt kan därför sägas att haverikommissioner för fördjupade studier av enskilda trafik-

olyckor visat sig mer effektiva då det gäller att belysa problem som gäller skadornas

uppkomst och metoder att förebygga skador än i fråga om att avslöja olycksorsaker och

påvisa metoder att förebygga trafikolyckor. I de flesta fall har man också funnit det

' värdefulltatt samma personal som utför olycksundersökningarna också deltar i experi-u

-mentellt arbete beträffande de dynamiska förloppen för fordon och människor vid trafik-

olyckor.

lnsamlad information

lntensivstudier av olyd< or kan sålunda karakteriseras som ett försök att säkra all betydel-

sefull information, som. kan relateras tillgorsak antingen till olyckor eller till 'skador

och som kan tjäna syftet att rekonstruera händelseförloppet. I synnerhet försöker man

samla information i följande fyra avseenden,
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H.

lnblandade fordons Fabrikat, modell, extrautrustning, tex servostyrning, servo-

 

bromsar, automatlåda, nackstöd osv, den mekanisktekniska konditionen hos for-

donet och dess allmänna utseende registreras rutinmässigt. Den .tekniska

konditionen på parkeradefordon beskrivs bara kortfattat och beroende på vilken

roll den'kan anses ha spelat vid olyckan. För alla inblandade fordon är resulta-

tet av olyckan av intresse innefattande skador tex på rattstången, instrument-

panel, säten osv och tecken till passagerarkontakt, hår som fastnat i vindrutan,

tandmärken på ratten, hudavskrapningar. och liknande och vad beträffar de

yttre skadorna på fordon som deformerats _vid kollision, penetration av yttre

föremål, färgavskrapningar, skador på bensintankar, påfyllningsrör och lock

osv; När det finns anledning att misstänka tekniskt fel eller en defekt på ett

fordon brukar dessa också kontrolleras nämnare Och det inträffar att man gör

laboratorieundersökningar även på oskadade fordon eller på tillvaratagna delar

av olycksfordon .

Vägen. De data som rutinmässigt samlats innehåller information om antal körfält,

*vägbredd, ytbeläggning och dess kondition, stigningar, kurvor, bombering och

dosering, vägrenar, mittlinier osv samt förekomsten av trafikmärken, kantmarke-

ringar och liknande som tjänar till ledning för förarna. Likaså kontrolleras belys-

ning, optisk ledning osv. Påvägbanan registreras sladdspår, hasspår, skrapmärkers,

delar som lossnat från fordonen, deras läge i förhållande till bilarnas slutpositio-

ner och vad somkan bestämmas angående fordonens läge vid olyckans börian .

Särskilduppmärksamhet ägnas givetvis åt i vad mån vägmärken, vägräcken,

belysningsstolpar, brofundament och liknande har påverkat olycksförloppet.

Föraren. De data som rutinmässigt insamlas innefattar sådana uppgifter som

ålder, kön, längd, vikt, körerfarenhet, kännedomom fordonet och vägen.

Förarens version av vad som har hänt och eventuella undanmanövrar som han har

företagit registreras. Givetvis är olika förhållanden före olyckstillfället av

intresse Och därvid beskriver man den fysiska konditionen, den emotionella atti-

tyden, tidigare olycksinblandningar osv. Speciellt intresse tilldrar sig givetvis

tecken som anger påverkan av alkohol eller läkemedel, fysiska handikapp, om

> föraren och fordonet passar dåligt ihop, tex mycket lång förare i ett litet fordon,

osv. Av intresse är naturligtvis också om den last som har förts med i fordonen

eller annat som kan ha skymt sikten. Passagerarnas plats i fordonet och dessas
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eventuella skador måste naturligtvis.ocksårapporteras liksom förarens skador-

och tillstånd efter olyckan. Här är man givetvis starkt beroende av förarens till-7

stånd. En hjärnskakning tex medför som känt' en sk retrograd amnesi dvs minnes-

förlust för händelser som inträffat kort före'olyckan .

4. Övrigt. Något som också rapporteras är naturligtvis här, liksom vid polisunder-

sökning, Sådana förhållanden som vind,regn, snö, ljus, temperatur osv som starkt

kan variera och där_ man därför. har. behov av att vara på platsen i anslutning till

olyckan för att få säkra uppgifter. Dimma, regn, smutsiga Vindrutor ochliknande

omständigheter, som snabbt kan förändras på' olycksplatsen, måste registreras

omedelbart.

' Prierêälsningêg:mamissmeaâäüam

När det gäller'att sammansätta -undersökningsgrupper är det angeläget att man' försöker -

få en så bred representation som möjligt vad beträffar specialitet och erfarenhet om de .

faktorer, som kan vara betydelsefulla . Det är givetvis viktigt att faktorer som gäller

vägen insamlas på ett meningsfyllt sätt, inte bara i fråga om konstruktion av vägen och

trafikflödenas reglering utan framför allt beträffande hur olika strukturer i vägbanan -

kan påverka fordonens beteenden under ett visst olycksförlopp. För fordonsundersökningen

-krävs givetvis rutinerade fordonstekniker med praktisk erfarenhet från liknande under-

sökningar. För intervjuer med förare och vittnen är det viktigt med en tränad intervju- .

are, sam har kunskap om odw kan bedöma vilka frågor. som är av intresse att få belysta

för rekonstruktion av händelseförloppet. lntervjuaren måste också ha möjlighet att

bedöma den intervjuades mentala tillstånd i anslutning till olyckan. Som tidigare nämnts

kan den skadade föraren tex ha fått en hjärnskakning, som medför en minnesförlUst för

' händelser som inträffat just före olyckstillfället. Det är inte säkert att vare sig föraren

själv eller intervjuaren uppmärksammar detta och föraren 'kan i det läget ha en omed- - i'

veten tendens att vilja fylla en minneslucka *med meningsfyllda händelser samtidigt som

han har ett intresse att inte göra några uttalanden som kan diskriminera honom själv

eller ställa hans uppförande i en ofördelaktig dager. Det är därför viktigt att, vid

bedömningen av insamlade data, samtliga informationer vägs motvarandra för att komma

fram till ett sannolikt händelseförlopp. Det är naturligtvis också av betydelse att om-

ständigheterna på en olycksplatskan vara fysiskt och emotionelltotrevliga beroende på

väderlek, olycksomständigheter, skadade personer osv. Det är också alltid förenat med



en viss risk för de inblandade personerna genom den trafik,^som måste pågå i närheten

under undersökningens förlopp. Det är därför nödvändigt att medlemmarna i de grupper

som skall göra sådana här undersökningar verkligen är intresserade av sitt arbete för att

komma fram till ett resultat av god kvalitet.

Arbetssätt

Det är betydelsefullt att medlemmarna i en grupp så snart som möjligt utbyter erfaren-

heter och åsikter om den inträffade olyckan eftersom man lätt kan förledas att bilda sig en

uppfattning om hur olycksförloppet i stort har gått till och därefter omedvetet bortser från

information som inte stämmer med den uppfattning man har bildat sig . Ett sådant utbyte

av erfarenheter är också en god form av utbildning när det gäller att genomföra sådana

undersökningar eftersom någon standardiserad undervisning inte finns.

Det är också viktigt att man gör en noggrann sammanställning av alla fakta som samlats

in och_ försöker att komma så långt som möjligt i en fullständig rekonstruktion av olyckan,

då man därigenom erfarenhetsmässigt. lär vilka uppgifter; som kan komma att bli betydel-

sefulla vid en sådan sammanställning och har lättare att registrera sådana vid nästa

undersökning .

När det gäller frågan huren sådan här undersökningsgrupp skall lannas tiil olycksplatsen,

har, man i USAi allmänhet ansett att larm genom polisen på så sätt att man helt enkelt

lyssnar över polisradion är tillfredsställande. Utan tvekan förlorar man härigenom en hel -

del olyckor. Eftersom detär känt att polisen inte själv känner till mer än ungefär hälf-

ten av de personskadeolyckor, som inträffar i trafiken vore det rimligt att i stället

använde ambulansradion för att alarmera olycksundersökningsgruppen, men även där

måste man vara medveten om att inte heller ambulansen kallas till alla olyckor inte ens

alla olyckor med personskada, utan skadade perSOner forslas även på andra sätt. Vid

många olyckor är personskadorna sådana att de inte primärt bedöms behöva någon spe-

ciell läkarbehandling utan det dröjer till nästa dag innan man söker'siukhusvård för sina

skador. Man måste därför vara klar över att det inte finns något allmänt tillförlitligt

System som kan ge ett tidigt larm till en undersökningsgrupp för kännedom om alla olyckor.
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Dessutom har man i USA den erfarenheten att man vid larm måste ha mycket klara

prioritetsregler, eftersom det visat sig att en snabb undersökning av en' olycka beroende

på att man får larm om ytterligareen, kort tid efter den Föregående, ger som resultat

två dåligt undersökta olyckor. Man bör alltså i stället välja en olycka och fullfölja

undersökningen helt och hållet innan man på nytt svarar på nya larm.

Vid ankomsten till olycksplatsen tar grupperna i allmänhet kontakt med polisen om den

har kommit och med ambulanspersonal och andra personer som är där." Detär flera vik-

.tiga arbetsuppgifter, som skall klaras av., intervjuer med förare och vittnen, fotografisk

registrering av deinblandade fordonen och olycksplatsen där som tidigare nämnts läget

av spår och delar från fordon och anordningar vid sidan av vägen kan ha mycket stor

betydelse att få registrerade i tidigt skede.

Man har gjort försök att upprätta skalor över olyckornas svårighetsgrad. En skala har

utarbetats av Cornell University och National safety Council (M, 15) . Denna skala

utgår från en grov klassificering av bildeformationen för att ange olyckornas svårighets-

grad. Klassificeringen bygger på fotografier av skadade bilar av olika märken och med

dem kan man jämföra skadorna på de i respektive olycka inblandade fordonen.

Man har också försökt skapa liknande skalor beträffande personskadorna . Det är också

i detta fall Cornelluniversitetets skala som har vunnit den största användningen (lö) .

Denna skala bygger primärt på en subjektiv bedömning av i vilken mån som skadorna

utgör hot för livet. Man har senare korrigerat skalan genom erfarenhetsmässigt .erhållna

uppgifter om hur lång sjukvårdstid eller hur stora kostnader olika slag av skador

innebär (17) .

.E:emziäsemet

För bilburna haverikommissioner anser man i USA att det är nödvändigt att ha en full-

ständig täckning av olyckorna under hela dygnet ochalla dagar i veckan. Eftersom

det område som en grupp kan täcka kan utsträckas till högst 30 minuters körväg från

stationeringsorten måste man vara beredd att följa upp _alla_ olyckor man får kännedom

om inom detta område. Trots att det geografiska område, som grupperna normalt täcker

till stor del består av tättbebyggt område kan de, genom förekomstenav expressvägar, _

som regel nå en olycksplats inom ca lO minuter.
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Det finns en_ del intressanta förslag beträffande hur man kan tänka sig att sådana här

undersökningar på platsen för verkliga olyckor skulle gå till i framtiden. Det är fram-

för aiit när det göiler de stora kostnaderna, ungefär 10.000 kronor per undersökt olycka,

'som man har sagt sig att man kanske skulle kunna använda mindre kvalificerad och

därigenom mindre kostsam personal.

Ett av de framförda förslagen går ut på att man skulle tänka sig en grupp av experter,

som sitter centralt åtkomliga för flera olika undersökningsteam, vilka kan stå i för-

bindeise med denna expertpanel via sluten television från olycksplatserna. På det

viset' skulle' panelen kunna hjälpa till och ge råd angående vilken information som skulle

behöva tillvaratas .

Ett annat förslag, också det från Cornell University, är att undersökningsteamet självt

hela tiden skulle kunna upprätthålla radiokontakt med en datacentral , där man har

tillgång till ett program för modellsimuleringav olyckor. Genom att undersöknings-

team-et då skulle kunna mata in fordonstyp, olyckstyp, uppskattade hastigheter, frik-

tioner osv så skulle man i datorn kunna simulera förloppet för att se om den lösning

man., primärt tänkt sig passar in med vad som teoretisktsett är möiligt under de omständigm

heter som har rapporterats från olycksplatsen .

U 5 Eoreau of Public Road, Systems Division hoppas kunna belysa trafikolyckan som ett '

mångdimensionellt sammanbrott i trafiken. För detta behövs ett angreppssätt, som måste.

vara såväl mer vetenskapligt som mer experimentellt inriktat än man tidigare insett.

Det 'viktigaste problemet att belysa för dessa undersökningsgrupper anser man där vara hur

man skapar skydd mot personskador. Den nuvarande planeringen syftar mot utökning

från. tidigare två grupper, som skall klara ca 100 olyckor per år, till lO grupper mot-

svarande ungefär 500 fullständigt undersökta olyckor per år i hela USA. Studier med

mer aiimänt olkaspreventivt syfte anser man däremot med fördel kan ske med utnytt-

jande av en mängd olika störningar i trafiken inklusive tillbud och olyckor av alla

svå right-3tsg rader .i
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l slutrapporten från OECD' Research Group S i On Biomechanics offiÄutomobile

Accidents framförs behovet av ett gemensamt internationellt system för grupper som

arbetar med fördjupade olycksstudier. Flertalet problem, som sammanhängermed själva

datainsamlingen från trafikolyckor är likartade i hela världen och antalet olyckor som

kan studeras i varje land är litet. År l970 gjordes sådana studier i Storbritannien av

ca 250 olyckor, Frankrike 100 olyckor, Förbundsrepubliken Tyskland 400, USA l00 och

trafiksäkerhetsrådets haverikommission i vårt land ca l00 olyckor. Med ett gemensamt

klassificerings- och undersökningssystem Skulle hela detta material kunna användas

gemensamt av alla deltagande länder. De bakomliggande förloppen vid personskadornas

uppkomst och degrundläggande principerna föratt förebygga dessa är gemensamma för

flertalet olycks- och fordonstyper oberoende av i vilket land de förekommer. lnterna-

tionell trafik och handel med fordbn har i ökande utsträckning gjort det önskvärt med

en internationell standardisering av säkerhetsföreskrifter för motorfordon . De praktiska

lösningarna och tillämpningen kan dock variera beroende på skillnader i trafikintensitet

och fordonstyper i de olika länderna. Det finns dock ett gemensamt intresse av att

olycksstudier av detta slag utförs i så många länder som möjligt och att materialet blir

tillgängligt för alla som bedriver liknande verksamhet i andra länder. Detta behöver

inte innebära att intensivstudier sker likadant överallt utan endast att samma registreringe-

sätt används för de data som insamlas Sedan ett par år sker sådan central registrering

inom ramen för ett projekt kallat US Pilot Study.

Svenska erfarenheter

 

Den haverikommission, som Statens trafiksäkerhetsråd startade l960 med Uppsala län som

arbetsområde har, med ett visst mått av kontinuitet i vad avser personal och metodik,

fortsatt sin verksamhet under mer än l0 år. Den är unik både beträffande den tid som

verksamheten bedrivits och så till vida att den huvudsakligen bearbetat olyckor utanför

tättbebyggt område. Då denna kontinuitet nu brutits har det synts angeläget att redovisa

det insamlade materialet, som omfattar nära tusen undersökta fordon, 'och 'de erfarenheter

som vunnits under årens lopp.

Eftersom denna svenska haverikommission arbetat med delvis andra målsättningar och med

avsevärt begränsade resurser i jämförelse med motsvarande utländska grupper har det varit

önskvärt att här dels mera ingående beskriva målsättningen, dels söka belysa representati-v

viteten i materialet genom jämförelse med-uppgifter ur den officiella statistiken.



MÅLsÄnNING

Huvuduppgiften för kommissionens verksamhet har under hela perioden 1950-1971 varit

att fastställa olycksfordons tekniska kondition och bedöma i vad man tekniska fel ooh

brister på undersökta fordon medverkat vid-resfpek tive olyckas uppkomst och förlopp.

För att fullgöra denna uppgift har man under hela verksamhetsperioden valt singelolyckar

som andersökningsobiekt .

Under delar av perioden har dessutom vissa andra olyckstyper, främst mötesolyckar,

undersökts. Huvudmotivet har då varit att söka rekonstruera olycks-w och skadeförlopp,

men även i dessa fall har den tekniska besiktningen av fordonen genomförts i full ut»-

ströckning . En betydelsefull uppgift för verksamheten har också varit att tillföra den

experimentella forskningen över skadeförebyggande system erfarenheter från verkliga

trafikolyckor både vad beträffar olycksförlopp och funktion hos aktuella system .

För haveriverksamhet av detta slag galler, liksom för andra system för datainsamling,

att värdet av det insamlade materialet beror på hur väl man lyckas i kompromissen

mellan vad som är önskvärt och vad som är praktiskt möjligt utifrån givna resurser.

Då denna verksamhet drivits med mycket blygsamma resurser har man tvingats avstår

från att söka nå olycksplatsen innan skadade personer och fordon förts därifrån. Vidare

har man varit hänvisad till alarmering genom den lokala polisens försorg . Under en

vecka på hösten 1969 utfördes ett experiment med en intensivstudie i fem. av enutökad

haverikommission i SundSvallsområdet. Resultatet av denna studie har redovisats separat

och materialet ingår inte i denna rapport.

En av avsikterna med denna 'rapport är sålunda att belysa och diskutera de problem man

ställs inför då det gäller att med en begränsad resursinsats tillföra forsknings- och ut-

vecklingsarbetet data från trafikolyckor med motorfordon .
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' METODIK

Haverikommissionen har fungerat som en projektgrupp bestående av minst två fordons-

tekniker, som ombesörjt samtliga fordons- och olycksplatsundersökningar.' För bedönming;

av skadade förare har läkare och under en' kortare period 1963-64 även en psykologrne

verkat. För bearbetning av vissa frågeställningar tex vid misstanke om material fel har

även andra specialister tillfälligt bistått gruppen.

När en olycka inträffat har gruppen per telefon fått meddelande från den lokala polisen

om olycksplatsens läge, fordonens uppställningsplats och personuppgifter beträffande

föraren och till vilket sjukhus denne förts i händelse av skada. Detta telefonmeddelande

har lämnats under kontorstid, vilket inneburit att besiktning kunnat påbörjas tidigast ett

par timmar efter olyckan, i samband med veckoskiften har däremot flera dygn kunnat

förflyta mellan olycka och besiktning . l övervägande antalet fall har dock undersökning

påbörjats inom 24 timmar.

Vid utryckning har gruppen sökt kontakt med den polispersonal sam haft hand 'om för-

undersökningen av olyckan för att få 'så detaljerade uppgifter som möjligt. Som regel

har endast olyckor av sådan svårighetsgrad att fordonen inte kunnat köras från platsen

anmälts. Det har därför ofta varit nödvändigt att söka kontakt med bärgningsföretagen.

för att klargöra vilka skador på fordonen som kan ha uppstått i samband med bärgningen,

I anslutning till fordonsbesiktningen, som skett på den verkstad dit fordonet förts, har

även besiktning av olycksplatsen utförts och preliminära uppgifter om personskadornas

lokalisation och svårighetsgrad inhämtats.

Över besiktningarna har upprättats protokoll, varav 'en kopia'sänts till den-utredande'

polisen. Detta förfarande har visat sig vara ett uppskattat och betydelsefullt led i

samarbetet med polisen . Uppkomna fordonsskador har fotograferats enligt ett standardi- '

serat förfarande och under körning på det för olyckan aktuella vägavsnittet har detta

underen del av undersökningsperioden filmats med 16 mm kamera.
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'I -I vissa fall har det visat sig nödvändigt att komplettera de insamlade uppgifterna med

> experimentella undersökningar för att 'kunna klargöra händelseförloppet. Genom sådana

experimentella undersökningar omfattandekollisionsförsök med bilar i full skala eller

provning av enskilda detalier under dynamiska Förhållanden har haveriverksamheten

integrerats med experimentella proiekt, vilket visat sig betydelsefullt för båda slagen av

verksamhet. Erfarenheter från experimentella kollisioner kan på så sätt tillämpas för

att rekonstruera förloppen vid olycksutredningar och uppläggningen av olyckssimule-

ringar och prov kanstyras av erfarenheterna från fältundersökningar och verkliga

olyckor .

Valet av geografiskt område, dess läge och storlek påverkas i första hand av vilka

olyckstyper man önskar täcka och av hur långa resvägar som kan anses acceptabla .

Det primära önskemålet att insamla data beträffande singelolyckor och vissa mötes-

olyckor utanför tättbebyggt område betingades i första hand av att dessa utgör en bety»

dande del av de svåra personskadeolyckorna . Uppsala län bedömdes då ligga inom

rimligt reseavstånd från stationeringsorten .

Valet att låta den lokala polisenmeddela när olyckorna inträffat innebar att man

accepterade ett visst bortfall i första handav sådana olyckor som inte kommer till poli-

sens kännedom. Till detta primära bortfall skall läggas, dels lättare olyckor där fordon

nen kan köras från platsen, dels sådana som glöms bort pga att rapportering till haveri-

komrnissionen inte ingår i rutinen för alla olyckor. Vid olycksanhopning, exempelvis

vid piötslig försämring av väglaget, är riskerna för bortfall större än under mer normala

förhåi ilanden .



MATERlAL

*Under åren 1960-1971 har 895 trafikolyckor 'inom Uppsala län undersökta Av dessa

har 628 klassificerats som .singelolyckor'och 136 som mötesolyckor. Resterande 131

olyckor, som representerar en rad skilda olyckstyper, redovisas här under samlings-

rubriken övriga olyckor. Att gruppen övriga olyckor är förhållandevis stor beror främst

på att det i dessa fall först vid besiktningen framgått att vederbörande olycka inte bör

klassificeras i någon av de båda huvudgrupperna. l några fall *har också den lokala

polisen begärt hjälp med besiktning av fordon i olyckor som normalt inte skulle ingå i

haverikommissionens material .

Under år 1960 hade verksamheten karaktären av en pilotstudie begränsad till ett par

landsfiskalsdistrikt inom Uppsala län. 1965 genomfördes en omorganisation beträffanw

de polisdistrikten som nödvändiggjorde vissa Förändringar i samarbetet med polisen.

Något egentligt kontrollmaterial för att bedöma representativiteten i haverimaterialet

finns inte utan man är hänvisad till att göra vissa enkla jämförelser med i första hand

den officiella statistiken; Vid presentationen av materialet har därför valts att ange

totala antalet olyckor i varje grupp och den procentuella fördelningen på variablerna

vägtyp, beläggning, väglag och ljusförhållanden. Som jämförelsematerial har använts

närmast motsvarande uppgifter ur Statistiska Centralbyråns publikation Vägtrafikolyckor

för motsvarande år .

Trots att vissa skillnader föreligger beträffande definitioner och de. olika gruppernas

omfattning i dessa båda material och trots att redovisningssätttet i den officiella statistic-

ken ändrats under perioden, har det bedömts angeläget att i görligaste mån jämföra

singelolyckorna i materialet med uppgifterna i den officiella statistiken. Beträffande

mötesolyckorna i haverimaterialet har motsvarande jämförelse ej gjorts på grund av att

denna olyckstyp endast kommer med i materialet om vissa speciella krav är uppfyllda i

Ett sådant krav är exempelvis att 'skadad förare skall ha förts till Akademiska sjukhuset

i i Uppsala. För gruppen övriga olyckor kan heller inte någon meningsfde jämförelse °

göras då denna grupp i stor utsträckning innehåller olyckor som primärt varit fel'-

klassificerade som singelolyckor,

Olyckstyper

 



Tabell 1 . Av haverikommissionen undersökta olyckor fördelade "på olyckstyp och undersökningsår samt fördelningen '1

av fordon på olyckstyper under hela undersökningsperioden e

 

Olyckátyp Olyckor

Antal %

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197111
Antal

Fordon

%

 

Singel

Möte

Övriga

16 103 109 96 91 -1 1 25 32 ' 42 52 40 1 1 628

4 ' 7 18 36 19 - 3 4 12 12 12 9 136

4 11 6 20 16 5 15 5 17 18 11 3 131

70,2 628

15,2 204

14,6 159

63,4

20,6

16,0

  

Totalt 24 121 133 152 1126 16 43 41 71 82 63 23

      

895 100,0 991

          

100,0

  

,Tabell 2. Jämförelse mellan singelolyckor inom Uppsala län enligt den officiella statistiken och av haverikommissionen

undersökta olyckor som primärt klassificerats som singelolyckor fördelade på undersökningsåsr.

 

Material 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971*) 3:a

 

SCB

Primört

singel

228 269 247 232 227 61 63 63 70 78 62 - 1 600

20 114' 115 116 107 16 40 37 59 70 51 14 759

  

'°/o av SCB

                

457'
'0

Endast första halvåret

2
1
.
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l tabell 1 redovisas antalet besikt-igade olyckor fördelade på olyckstyp och år.

I- tabell 2 redovisas antalet singelolyckor inom Uppsala' län för varje år under perioden

enligt Statistiska Centralbyråns publikationer om vägtrafikolyckor i Sverige och antalet

undersökta olyckor som av polisen primärt klassificerats som singelolyckor.

De skillnader som föreligger i den officiella statistikredovisningen beträffande här

aktuella olyckstyper under perioden 196071971 kan sammanfattas på följande sätt.

Åren 19604964 omfattar redovisningen vägtrafikolyckor och däri delaktiga trafikelement

  

'samt i olyckorna skadade personer och fordon fördelade på län, landsbygd och städer.

Singelolyckor avser under denna period fordon som kolliderat med parkerade fordon eller

 

hinder på körbanan, fordon som kolliderat med föremål vid vägbanan och fordon som kört

av vägen .

År 'l'965 omfattar redovisningen vägtrafikolyckor med personskada och däri delaktiga

 

trafikelement samt vid olyckorna skadade personer med fördelning län, landsbygd oCh

 

städer. Singelolyckor avser under 1965 samma grupper som under den föregående

 

perioden .

Åren l966-l97l omfattar redovisningen vägtrafikolyckor med personskada, i olyckOrna

  

delaktiga trafikelement och därvid skadade personer, länsvis fördelade på ei tättbebyggt

 

område, tättbebyggt område och vissa städer. Singelolyckor avser under denna period

samtliga olyckor där endast ett motorfordon i rörelse varit delaktigtsamt sk parkerings-

olyckOr där ett uppställt fordon varit direkt eller indirekt delaktigt i olyckan. Person-

bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar - men icke mopeder - räknas härvidsom motor-

fordon . _

l haverikommissionens material avser beteckningen singel alla olyckor där endast ett

motorfordon varit inblandat. Parkeringsolyckor och singelolyckor med motorcykel och

moped, sammanlagt 5 fall, har samtliga förts till gruppen övriga olyckor.



23..

Olycksplatser

 

1 det undersökta materialet har olycksplatserna för singelolyckorna visat den fördelning

på vägtyper som redovisas i tabell 3. SCst material visar här dessutom så stora skillnader

i fördelning mellan periodens början och slut att det har ansetts lämpligt att redovisa den

. genomsnittliga fördelningen under periodens början och slut separat. Delningen har

gjorts så att året 1966 räknas till den senare perioden.

_ Tabell 3. Olycksplatsernas fördelning på vägtyper för singelolyckar inom Uppsala ,län

jämfört med SCB:s material för hela riket.

      

Vägtyp Haverikommissionen Statistiska centralbyrån

1960 - 1971 1960-1965 1, 966-1970

Riksvägar 46,9 0/0 31,8 % 45,4 %

Länsvägar 45,1 % 59,0 % 48,3 %

Enskilda vägar 5,3% 5,2 % 3,8%

Gator 0,9% 1 2,3% 1,5%

Okänt 1,8% 1,0% 1,1%

  

Singelolyckornas fördelning på vägar med olika beläggning redovisas i tabell 4 enligt

samma grunder som i tabell 3. I den officiella redovisningen förekommer underförsta

delen inte rubriken oljegrus medan i den senare delen vägar med asfalt och oljegrus

sammanförts till en gemensam rubrik.

Tabell 4. Olycksplatsernas fördelning på vägar med olika beläggning för singelolyckor

inom Uppsala län.

  

Beläggning . _ Haverikommissionen .i Statistiska Centralbyrån

1960 - 1971 1960-1965 1966-1970

Betong ' - 3,2 % 2,6 %

Asfalt 62,1 % 50,1 % .
Oljegrus ' 4,4% - i] 77'7%

Grus - '18,2% 45,4% 18,9%

Gatsten - 1,2 % 0,4 %

Okänt eller övrigt 15,3% 0,2% 0,4%
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Vid aiyckstillfället rådande väglag registrerades under första hälften av undersöknings-

periaden endast som halka, vilket motsvarar förekomstsav is eller snö på vägbanan respekw

tive ejhglka, som anger ,barmark med torr eller våt vägbana.. Under de senaste fem 4

åren harbeträffande barmark införts en differentiering i torr eller' våt vägbana . Vid

bearbetningen av materialet har i efterhand försök gjorts att dela upp singelolyckorna

under de fyra huvudrubrikerna enligt följande tabell. Uppdelningen har gjorts av person

ner som varit på platsen i samband med .olycksutredningen och har i de flesta fall kunnat

verifieras genom fotografier eller uppgifter i polisens förundersökningsprotokoll .

Tabelå 5. Vid olyckstillfället rådande väglag för singelolyckor i Uppsala län ._

  

. Vägiag Haverikommissionen Statistiska Centralbyrån

1960 - 1971 1960-1965 1966-1970

Snö eller is 21,6 % 30,1 % 25,3 %

Våt' 'vägbana 6,7 % 22,3 % 20,7 %

Torr vägbana 58,7 % 47,5 % 52,0 %

Okänt 14,8% 0,1% '2,0%

      

De ljusförhållanden, som rått vid respektive olycka har bedömts med hänsyn till

klockslag, årstid och övriga förhållanden som varit kända vid besiktningstillfället.

Singeiolyckornas fördelning på ljusförhållanden är följande.

Tabeli 6. Vid olyckstillfället rådande ljusförhållanden vid singelolyckor i

 

Uppsala län.

Ljusförhållanden Haverikommissionen Statistiska centralbyrån

1960 - 1971 1950-1955 1966-1970

Dagsljus 44,9 % 53,3 0/0 55,2 9/0
Gryning-skymning 1 8,0 % 6,9 % i_ -

Mörker 41,4 % 39,2 % 40,4 %

Okänt ' 5,7% ' 0,6% 4,4%
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Fordon

Fordonen i haverimaterialet utgörs till 95 °/o av personbilar, 3 °/o av släpvagnar och

mindre än l °/o vardera av lastbilar, bussar och motorcyklar.

Bilmörken

Hela haverimaterialets Fördelning på bilmörken anges i nedanstående tabell som den

procentuella andelen av de vanligaste m'ci'rkesgruppernai haverimaterialet och fördelning

av dessa i Centrala bilregistret under samma period..

Tabell 7. De undersökta olycksfordonens fördelning på de fyra mest förekommande

mörkesgrupperna jömförda med motsvarande fördelning i centrala bil-

    

registret.

Haverikommissionen Centrala Bilregistret_

Volvo 24,7 % ' 24,7 %

VW l8,4 % _ 18,2 %

Opel 9,8 °/o ' l3,8 %

,Saab 6,2 °/o 9,1 %

Övriga - 40,9 °/o . 34,2 %

lO0,0 % lO0,0 %
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Fordonsâlder

De i hela meferiolef ingående Fordonens ålder vid olycksfillföllel fördelar sig

på föl ionde sött.

  

Tabell 8. Åldersfördelningen av de i hoverimcferialef ingående fordonen .

Fordonsålder Andel fordon

i år i °/o

<1 9,]

1 11,4

2 ' 8,1

3 8,5

4 9,9 '

5 ' 9,8

6 9,0

7 7,7

8 7,2

9 3,9

10 3,4

ll 2,1

l2 1,1

13 och äldre 1,7

okänd 7,3

Antal fordon 99l
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Körs trä cka
_1-pa-.hu-u__

Den av varje Fordon körda vägsträckananges i besiktningsprotokollen genom anteckning

V av vägmätarens ställning . Det probiem som uppstår på grund av att Flertalet vägmätare

endast anger Fyrställiga'miltalsvärden har lästs så att då påtaglig diskrepans Förelegat

mellan vägmätarens ställning och Fordonetsålder eller allmänna kondition har man genom

uppgiFt Från ägaren sökt Få Fram den verkliga körsträckan, i den mån sådana uppgiFter

ei gått att Få Fram har en bedömning gjorts om fordonet gått merän 10.000 mil.

Tabell 9.' De i singelolyckor ingående Fordonens Fördelning på körsträckeklasser.

  

Vägmätarställning' Andel Fordon

i mil i %

O - i .000 8,2 %

l.OOO - 5.000 25,5

5.000 - 10.000 39,9

10.000 - 23,9

Okänd ' 4,5

Antal Fordon 628

    

Ägersfäthêllquéeq

l avsikt att söka belysa Förarnas vana vid respektive Fordon har man i varje enskilt Fall

sökt utröna huru-vida Fordonsägaren eller någon annan person kört fordonet vid olycks-

tillFället. I 51,5 % av debesiktigade Fordonen har man lyckats Få belägg För att ägaren

siälv F'ört sitt Fordon . I 26,6 °/o har man Fått belägg För att ägaren inte varit Förare och

i hela 21,9 °/o har det visat sig omöiligt att Få Fram säkra uppgiFter på denna punkt.

Tilläggasbör dock att det av olika skäl Förekommer att Fordon registreras på personer

som normalt inte brukar dessa .
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RESULTAT AV FORDONSBESIKTNINGARNA

Tekniska fel

 

Syftet med haverikommissionens verksamhet har som tidigare nämnts varit att Faststöl la

de olycksinblandade fordonens kondition. Bristfölligheter hos tordonen - i tabellfram-

ställningen redovisade som tekniska fel - har bedömts,_i_r_e_l_c_1ti_9_n__t_i_lidenaktniella_o_ly_c_kap_.

Såsom helt vållande har det uppkomna felet bedömts då inte ens en skicklig förare an-

setts kunna klara situationen. Ett fel som för flertalet skulle innebära mycket stora

svårigheter har betecknats som medvållande .

Tabell lO. Fördelningen av de vid fordonsbesiktningarna konstaterade tekniska Felen

efter olyckstyp och betydelse vidifrågavarande olycka.

   

Förekomst av tekniska Antal besiktigade olyckor

fel med betydelse för Olyckstyp

olyckans uppkomst Single Möte Övriga Totalt

 

Prim'cirt tekniskt Fel _

(helt vållande) 27 l 7 35

Procentuell andel av

samtliga besiktigade .

fordon 4,3 0,7 ' 5,3 3,9

 

Sekundört tekniskt fel

(medvål lande) 85 9 l5' 109

Procentuell andel av

samtliga besiktigade

fordon 13,5 6,6 11,5 12,2

 

lnget tekniskt fel _ 516 126 109 751

Procentuell andel av

samtliga besiktigade

         

Fordon . 82,2 92,6 83,2 83,9 i

. Summa ' 628 136 > 131 > 895

el) Hör avses endast betydelsen För den undersökta olyckan. I denna grupp kan finnas

Fel och brister som i annat sammanhang kunnat medverka tillolycksuppkomst.
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Av tabellen framgår att ungefär var sjätte bil vari-t behäftad med sådana tekniska fel

som ställt föraren inför mycket stora svårigheter att klara av den uppkomna situationen .

Det har därför ansetts angeläget att även redovisa. hur de som helt vållande bedömda

Felen fördelat sig på olika fordonskomponenter och rådande väglag .

Tabell l . Fördelning av helt vållande tekniska fel på fordonskomponenter och

rådande väglag .

          

Helt vållande tek- Väglag

niskt fel på Torr 'i l ' Våt Halka l Okänt ' Totalt

Däck 4 - 2 l 7

Bromsar 6 - l - 7

Hiulupphängning 4 l - 3 8

Styrleder 2 - - > 1 3

Fälg l l - l 3

Elsystem l - - - l

Kraftäv erföri ng l - -g 2 3

. Allmänt dålig _
kondition 1 1 I 3

Summa helt vållan- '. ' ' ,
de tekniskt tel 20 2 4 ' 9 35

        

Att mer än hälften av alla singelolyckor inträffat då vägbanan varit torr och istri Fram-

går redan av tabell 5. Av tabell ll framgår att av de 20 fel som hänförs till torr vägbana

inte mindre än 17 avser däck och hjul samt dessas infästning i Fordonet och att-totalt

dessa komponenter varit behäftade med 80 % av de fel som bedömts som helt vållande.
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Tabell 12. Fördelningen av medvållande tekniska fel på fordonskomponenter och

  

väglag .

Medvållande tek- ' ' Väglag

niska fel på Torr Våt Halka Okänt Totalt

Däck 2 14 3 24

Bromsar 5 10 29

Hiulupphängning 3 - - 1

Styrleder 3 1 1 2

_ Allmänt dålig
kondition 29 3 8 5 45

Summa medvållande
tekniska fel 42 14 32 21 I 109

        

Av de medvållande felen har fel på däck och hiul samt dessas infästning i fordonet

konstaterats i en tredjedel av fallen vid torr vägbana . Dessa fordonskomponenter har

varit behäftade med fel i två trediedelar av samtliga som medvållande bedömda fel .

lcke oväntat har brister i däcksutrustning och bromsfel bedömts vara av betydelse vid

våt vägbana och halka varvid dock skall påpekas att bromsfel även konstaterats i hälf-

_ten av alla fall där väglaget vid olyckstillfället ei säkert har kunnat fastställas.

Vidbesiktningarna har också konstaterats Förekomst av fordonsdefekter, som bedömts

icke ha medverkat till olycksuppkomsten under de vid den aktuella olyckan rådande

förhållandena och som därför icke redovisats i föregåendetabeller. Man kan dock inte.

- bortse från att också dessa defekter under andra yttre förhållanden än vid de undersökta

olyckorna mycket väl skulle ha kunnat medverka till olycksuppkomst. Det är därför

'av intresse att utan någon värdering av felens inverkan på olycksuppkomsten redovisa

samtliga fordonsdefekter i materialet. Ett och samma fordon kan uppvisa flera sådana

defekter eller fel.
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Tabell 13. Undersökningsmaterialets fördelning' efter anta-let fel per fordon. -

  

i Antal? Fel Andel Fordon

per fordon - f i °/o

0 21,4'

1 20,8 _

2 17,1

3 13,6

4 10,4

'5 6,7

6 4,5

7 3,2

8 1,1 -

9 . 0,9

10 0,3

Antal Fordon 991

    

Av tabellen framgår att endast en femtedel av de undersökta Fordonen 'var helt utan

tekniska te? och bristfälligheter vid undersökningstillt'dllet.

Frekvensen felaktiga detaljer per fordon kan anses 'utgöra ett mått det skick i vilket

fordonet befinner sig, dvs på hur konstruktionsdetalier och material hållit måttet och

på hur underhållet skötts. Det kan därför vara av intresse att redovisa hur denna

frekvens vari eratunder undersökningsperioden.



32 .

Tabell M. Besiktigade fordon procentuellt fördelade efter undersökningsår och

allmänkondition .

  

Antal anmärkningar

per fordon 0 _ 2 _ 3 _ 5 >.6

1960' 58,3 29,2 12,5

1961 50,0 33,9 16,1

1962 43,4 42,7 13,9

1963 45,2 36,9 Å 17,9

1964 60,2 27,8 12,0

1965 66,7 27,7 5,6

1966 70,5 27,5 2,0

1967 71,1 28,9 -

'1968 79,1 18,6 2,3

1969 66,7 28,1 5,2

1970 70,7 26,7 2,6

1 1971*9 92,9 7,1 -

      

Av tabellen framgår att andelen besiktigade fordon, som ansetts vara i bra skick - fordon

med mindre än 3 anmärkningar - ökat och att andelen fordon, som ansetts vara i dåligt

skick - fordon med o anmärkningar eller flera - minskat. I genomsnitt för hela undersök-

ningsperioden har andelen fordon i god kondition utgjort 59,3 %, i ordinär kondition

30,7 % och fordonvi dålig kondition 10,0 % . Efter åren 1963-64 då dessa värden över-

träffas är sålunda de undersökta fordonen i avsevärt bättre allmänkondition än' tidigare.

' Denna ändring i fordonens allmänkondition sammanfaller väl med beslutet om återkom-

mande besiktning av äldre fordon i AB Svensk bilprovnings regi och den ökade skrotning

av äldre bilar som blev följden härav.

Det är emellertid inte möjligt, att med utgångspunkt från detta material avgöra om den

här konstaterade standardförbättringen innebär att hela fordonsparkens skick förbättrats

under undersökningsperioden .

 

*-

) Avser endast första halvåret.
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Den allmänna fördelningen av anmärkningar rörande defekter på olika fordonsdetalier i

hela materialet är också av intresse då det kan ge en uppfattning om vilka detalier sam

bör uppmärksammas speciellt i samband med kontroll och underhållsarbeten .

Tabell 15. Fördelningen av anmärkningar mot olika fordonskamponenter i hela under-:-

sökningsmaterialet .

  

Fordonsdetali Andel fordon med an-

'märkning i %

Däck 34,7

Fälg 3,5

Hjullager i i 26,4

Färdbroms 41 ,9

Parkeringsbroms 15,9

Hiulupphängning 39,3

Styrinrättning 30,3

Ram - 5,1

Ka rosseri 13 ,5

Manöverorgan 5,7

Elsystem 6,4

Kraftöverföring 3,6

Avgassystem - 14, 1

Antal fordon 991

    

Av flera orsaker kan anmärkningsfrekvensen avseende olika fordonskomponenter inte

direkt jämföras med de resultat som publicerats av AB Svensk bilprovning. Den främsta

orsaken härtill är att helt olika undersökningsmetodik tillämpas vid fordonsbesiktningarna.

Så tex grundar sig Svensk bilprovnings bedömning av bromsarna huvudsakligen på ara-

vändningen av rullbromsprovare, inspektion av bromsledningar och provtryckning av

dessa. Haverikommissionen har normalt ei haft tillgång till rullbromsprovare men har i

gengäld regelmässigt demonterat bromssystemet, vilket möiliggiort en säkrare bedömning



av dessekandition och enskilda detalier. Sålunda har tex bromsbeläggens tiecklek och

eventuell förorening på dessa av transmissionsolia o dyl, korrosion i hiulcylindrar liksam

läckage eller luft i bromsledningarna regelbundet undersökts i den mån detta kunnat ske

med hänsyn till de skador som uppstått i samband med olyckan.

I den ursprungliga målsättningen För denna verksamhet ingick att varje år redovisa

tekniska brister på olika Fordonskomponenter. l tabell lö har dessa årliga redovisningar

sammanställts För hela undersökningsperioden.



 

Antal fordon beh'dffode

_ med fel på An 101 % Anfal % Antal

. 1962 '
%, AnfoI % An fal %

 

D'dck

Fälg .

Hjul lager

Fördbroms

Hondbroms

Hiu1upphöngn1ng

Styrinröfming

Rom

Kaross

Monöverorgan

Elsystem

Krofföverföring

Avgassystem

v
0
-

11

'
-
0
0
0
'
-

 

33,3

16,7

37,5

4,2
45,8
29,2
4,2
4,2

20,8
12,5
4,2
12,5

56

31

61

39

54

44

16

15

17._

 

44,8

5,6

24,8

48,8

31,2
43,2

35,2
4,8

12,8

12,0

'4,8

4,8

13,6

56

39

75

52

71

66

16

13

26

 

39,4

5,6

27,5

52,8

36,6

50,0

46,5
4,2

11,3

9,2

6,3

4,9

18,3

61

56

79

29

89

75

10

28

14

27

39

 

36,3

2,9

33,3

47,0

17,3

52,9

44,6

5,9

16,7

8,3

16,1

3,6

23,2

49

40

44

1 6

48

57

1 0

21

10

17

 

36,8

3,8

30,1

33,1

12,0

36,1

42,9

7,5

15,8

2,3

7,5

5,3

12,8

  

Antal anmärkningar

Antal fordon

Fel per fordon

 

54

24

2,3

 

358
125

2,9

 

444

142

3,1

 

518

168

3,1

 

327

133

2,5

  

35.



och undersökningsör

 

Antal Fordon beh'dftode

med Fe1 på

1965

Antal ' °/o

' 1966

An 1o1 %

1 967

An 101 %

1968

Anfc11 %

1969

Anto1

 

Däck

Fö1g

H jul lager

Fördbroms

Ho ndbroms

Hio1upphöngn1ng

Styrinrattning

Rom

Kaross

Monöverorgon

Elsystem

Kraftöverföñng

Avgassys fem

4 ' 22,2

38,9

27,8

l
\
l
n

22,2

22,2

<
r
<
r

*
0s

'-0

 

12

17

14

 

17,6

1,9

23,5

33,3

5,9

27,5

15,7

5,9

23,5

1,9

_ 1,9

1,9

5,9

15 33,3

11_ 24,4

6 13,3

21 . 46,7
17,8
4,4
13,3

(
D
N
K
D
N

 

26

17

31

22
.
0
0
1
1
0

 

30,2

3,5

19,8

36,0

6,9

25,6

10,5

2,3

5,8

1,2

3,5

34

26

48

33

13

13'

15

 

%

35,4

5,2

27,0

50,0

6,3

34,4 '

13,5
7,3
13,5
2,1
2,1
2,1
15,6

  

Anfo1 anmärkningar

Anfo1 Fordon

Fe1 per fordon

29

18

1,6

  

85

51

1,7

 

78

45

1,7

125

86

1,5

 

206

96

2,2

   

36.



IODelI 10 U'OFTS) . HHTGI OCh rrekvens OV beSikrigade fordon som

undersökningsår.

varit behöffade med defekter, fördelade efter felens art och

 

Antal Fordon behöffade

7 med Fel på

1970

Antal % An fal

1971

%

I Totalt

Antal 1 I 0/0

 

Däck

Fölg

Hjul lager

Fördbroms 4

Handbroms

HiulupphöngnTng

Sryrinrdtfning

I Ram '

Kaross

Manöverorgan'

Elsysfem

KraFföverFöring

Avgassystem

22 29,3

15 20,0

34 45,3

5 5,7

18 '24,0

7 9,3

3 4,0

15 20,0

1,3

«5,3

4,0

10,7

F
v
m
o
o

 

'
w
'
r
r
x

'
<
1
'
N

 

14,3

14,3'

25,0

14,3

7,1

3,5

3,5

7,1

344 34,7 .

35 . 3,5

252 25,4

415 41,9

158 15,9

389 39,3

300 30,3

51 V 5,1

134 13,5

55 v 5,7

53 5,4

35 3,5

140 _ 14,1

   

Antal anmärkningar

Antal fordon

Fel per fordon

35

75

1,8

  

25

28

0,9

 

2384

991

2,4
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Som tidigare framhållits har den allmänna konditionen på de undersökta fordonen för-

bättrats efter beslutet om årlig besiktning av äldre fordon. Även felens art har ändrats

under de år som här redovisats. Så tex kan en tendens till minskat antal fei på styr-

inrättning och hiulupphängning konstateras. Att så inte_ är förhållandet beträffande

färdbromsen kan tänkas bero på att fordon med fel på'denna .lättare kommer medi ett

olycksmaterial av denna typ än fordon med felfria bromsar.

Det förefaller rimligt att anta att fordonsfel av det slag som här redovisas skulle före-

komma oftare på de äldre fordonen. Det kan emellertid också tänkas att så skulle vara

fallet upp till en viss fordonsålder motsvarande en viss komponents hållbarhet varefter

en renovering måste ske som kan tänkas leda till att frekvensen anmärkningar åter siun»

ker. Det är ju emellertid också tänkbart att den årliga körsträckan för olika fordon

varierar så mycket att detta spelar större roll än fordonsåldern då det gäller konditionen

av olika komponenter. l tabell 17 redovisas anmärkningarnas fördelning på fordons-

komponenter och fordonså l der .



fordonets ö1der.

 

An 1011 Fordon behäffode

medfe1 på

<1år

Antal % Antal

ar

%

Zär

An mi % An fal

C11'

°/o

4

Antal

01'

%

5 år

Antal %

 

Däck

Fälg

H ful lager

Fä rdbroms

Hondbroms

Hjulupphängning

Styrinrättning

Rom \

Kaross

Manöverorgon

E1sysrem

Krafföverföring

Avgassystem

F

1,1

10,1

13,2

5,6

8,9

7,8

O
N
N
L
O
C
D
M

1 1,1

 

20

16

22

11

14

18

 

17,7

2,7

14,2

19,5

9,7

12,4

15,9

0,9

1,8

0,9

5,3 10

 

26,3

2,5

30,0

28,8

10,0

18,7

15,0

3,8

1,3

12,5

23

14

27

13

28

N
W
r
-
N

 

27,4
.2,4

16,6

32,1

15,5

33,3

21,4

2,4
4,8
1,2
2,4
9,5

33

23

38

15

35

30

 

33,7

3,1

23,5

38,8

15,3

35,7

30,6

1,0'

4,1

1,0

3,1

1,0

11,2

39

24

45

12

41

37

 

40,2

2,0

24,7

46,4

12,4

42,3

38,1

4,1

16,5

5,2

6,2

4,1

16,5

  

Antal anmärkningar

Antal fordon

Fel per fordon

53

90

0, 6

  

114

113

'1,0

 

119

80

1,5

 

142

84

1,7

 

198

98

2,0

 

251

97

2,6

  

39.



fordonets ålder.

 

Antal fordon beh'dffode 4 6 år 7 år 8 år - 9 år 10 år 11 år

med fel på Antal Antal % Anta! % Antal °/o Antal . % Anfoit %

 

D'dck

Fälg

Hjul lager

Fördbroms

Hondbroms

Hiulupphöngning

Sfyrinr'dffning

Ram

Kaross

Manöverorgon

E1sysfem

Krofföverföring

Avgassystem

39

28

51

17

45

30

 

31,8

58,0

19,3

51,1

34,1

5,7

19,3

6,8
9,1

5,7

14,8

38

5

31

41

19

47

37

 

50,0

6,6

40,7

53,9

25,0

61,8

48,7

11,9

25,0

10,5

7,9

7,9

18,4

27

21

49

12

35

31

20

 

38,0

5,6

29,6

69,0

16,9

49,3

43,6

11,3

28,2

11,3

8,5

8,5

19,7

19

19

31

12

27

24

'
<
1
'
O
\
l
\
O
\
N
O
O

 

48,7

10,3

48,7

79,5

30,8

69,2

61,5

10,3

23,1

17,9

23,1

5,1'

20,5

20

14

25

10

30

15

17

12

 

58,8

2,9

41,2

73,5

2,9

88,2

44,1

20,6

50,0

8,8

14,7

2,9

35,3

16

 

76,2

4,8

38,1

57,1

23,8

71,4

28,6

33,3

52,4

9,5

10,0

4,8

33,3

  

Antal anmärkningar

Anfol fordon

Fel per fordon

 

267

88

3,0

 

280

76

3,7

 

241

71

3,4

 

175
39

4,5

 

160

34

4,7

 

95

21

4,5
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fordonets ålder.

 

Antal fordon behäftade > 12 år Okänd Totalt

med fel på _ Antal % Antal An tal % Antal °/o

 

Fälg_

H iul lager

Färdbroms

Handbroms

Hiulupphängning

Styrinrättning

Ram

Kaross

' Manäverorgan

Elsystem

Kraftöverfäring

Avgassystem

r
-
l
O
I
\
N
0
\
*
O

F

 

45,5

9,1

45,5

63,6

18,2

81,8

54,5

9,1

27,3

18,2

9,1

18,2

  

40,3

1,4

26,3

30,6

19,4

40,3

26,3

5,6

9,7

6,9

5,6

6,9

20,8

344

35

262

416

158

389

300

51

134

56

63

36

140

 

34,7

3,5

26,4

41,9

15,9

39,3

30,3

5,1

13,5

5,7

6,4

3,6

14,0

  

Antal anmärkningar

Antal fordon

_ Fel per fordon '

44

11

4,0

  

71
17
4,2

 

173

72

2,4

 

238
991
2,4

  

Av tabell 17 framgår att frekvensen redovisade

defekter i stort sett ökar med ökande fordons-

ålder och att antalet fel per fordon visar samma

tendens. De avvikelser från detta mönster som

kan konstateras i tabellen kan naturligtvis ha

många orsaker. 1 första hand kan här framhållas

att antalet fordon i varje åldersgrupp minskar

kraftigt för fordon äldre än 5 år och att antalet

fordon i varje grupp över 8 års ålder är mindre

än hälften av antalet i de lägre åldrarna. Vi-

dare förtiänar det påpekas att det är fordonets

ålder vid olyckstillfället som redovisas. Den

allmänna tendens till minskning av tekniskaifel

på olycksfordonen som tidigare redovisats bör

rimligtvis även göra sig gällande här.

41.i
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Olycksförlopp I

 

Vid besiktningarna har man försökt att så noga som möjligt fastställa olycksförloppet i

varje särskild olycka. Detta har skett dels för att möjliggöra bedömning av hur olika

fordonsdefek ter påverkat olycksförloppet, dels för' att kunna bedöma effekten av olika

*skyddssystem för de åkande. Olycksplatsen och den närmaste delen av vägen fram till

i denna för respektive olycksfordon har fotograferats och beskrivits i ett särskilt formulär.

I vissa fall har vägen filmats i respektive olycksfordons färdriktning. Så långt det varit

möjligt har inte bara fordonets rörelsebana i förhållande till marken, dess vinkeländring

och hastighetsändring rekonstruerats utan även deåkandes rörelser relativt fordonet.

Man har därför först och främst bestämt den huvudsakliga stötriktningen, vilken är av

intresse då det gäller att dimensionera skyddssystem och därför redovisas separat.

I de allra flesta fall har det dessutom varit möjligt att vid rekonstruktionen avgöra ord-

ningsföljden mellan olika stötar. Detta har speciell betydelse då det gäller personskade-

mekanismer eftersom även en ganska svag stöt eller acceleration kan påverka den '

åkandes kroppsställning och därmed angreppspunkterna för olika skyddssystem; Av stor

' vikt är då givetvis att tidsförloppet är något så när väl känt så att man kan beräkna hur

stor relativ förflyttning av den ökande i fordonet som är möjlig mellan olika stötar i

olycksförloppet .

âiäfrlkfplns_

l materialet anges den huvudsakliga stötriktningen i relation till en tänkt urtavla med

centrum i bilens tyngdpunkt och siffran 12 i bilens färdriktning. Stötarna fördelar sig

för singelolyckor och mötesolyckor i huvudsak enligt nedanstående figur där de fyra I

kvadranterna motsvarar stötar framifrån, från sidornaoch bakifrån . För mötesolyckorna -

har en uppdelning även gjorts motsvarande tiden före och efter högeromläggningen .

Frontala stötar redovisas här dels med en siffra motsvarande hela (den främre kvadranten

dels med denna siffra uppdelad motsvarande timangivelserna klockan H, 12 och l .



43.

Figur 1 . Huvudsakläg stötriktning bedömd efter bilarnas deformation.
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41) Avser de fa dör bilen roterat kring en eHer flera axlar under förloppet så att någon
huvudsaklig stötrik tning ej kan anges.
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Defarmati onsg rad

Vid bedömning av de deformationer som uppkommit på fordonen i samband med olyckorna

har en femgradig skala använts där siffran 5 betecknar en maximal deformation i den

aktuella stötriktningen. ' De fall där fordonet roterat kring en eller flera horisontella

axlar under olycksförloppet så att någon huvudsaklig stötriktning av denna anledning ei

kunnat anges har hänförts till en särskilt grupp i tabell 18 angiven som voltning .

Tabell 18. Den procentuella Fördelningen av fordonsdeformationer av olika storlek

på olyckstyper .

        

Singel Möte Övr

f Deformation'l ' 28.7 24.5 33.3

...u- 2 25.2' v 41.2 '32.7

-"- 3 9.0 24.5 15.1

4"- 4 2.2 4.4 3.2

-"- 5 0.3 1.5 0.6

.Voltning _ 31.1 _ 2.4 13.2

Okänd 3.5 1.5 1.9_

      

Av tabellen framgår att vid den sto-ra olycksgrupp som singelolyckorna utanför tättbe-a

byggt område utgör fordonsdef0rmationen i de flesta fall är relativt måttlig . Man har

därför anledning anta att det finns mycket goda förutsättningar att med säkerhetsbälten

rädda de åkande från svåra personskador i de allra flesta olyckor av denna typ. i

Det framgår också att mötesolyckorna i högre utsträckning än singelolyckorna lett till

större fordonsdeformationer vilket förefaller rimligt med hänsyn till att det här 'är fråga

om olyckor utanför tättbebyggt område. Även inom denna olyckstyp resulterar dock

flertalet olyckori så måttliga fordonsdeformationer att användning av säkerhetsbälten

bör ha en god skadeförebyggande effekt.



. Skadefärl opp

. lnre deformationer i .olycksfordonen har beskrivits i särskilt formulär och fotograferats .

Vidare har försök giarts att i varje fordon bestämma förarens eventuellt även passagerares

rörelser. Detta har skett med hjälp av de skadebeskrivningar som lämnats av behandlande

läkare respektive den Ökande själv ellerdennes anhöriga. Resultaten av dessa studier

har rapporterats i några tidigare rapporter bla STR' Rapport 170 och l72.

I en typ av olyckor är bestämning av skadeförloppet mycket svår och ofta omöjlig .

Det gäller olkaor där brand förekommit i samband med själva olyckan . Erfarenheter

från dessa olyckor har använts för ett särskilt experimentellt projekt-rörande betydelsen

av tanklockens fastsätming för uppkomsten av brand.

Betydel'se för den experimentella forskningen

 

De rekonstruktioner beträffande olycksförloppen som giorts av haverikommissionen har

direkt påverkat den experimentella verksamheten. Man har sålunda under ganska lång

tid ansett sig kunna koncentrera studier av olika skyddssystem och dessas effekter på

de ökande till frontala kollisioner inom hastighetsområdet 50-70 km/tim .

Exempel på frågeställningar, som studerats och vars .resultat mer eller mindre direkt har

omsatts i standardfäreskrifter och liknande anvisningar av 'betydelse för det praktiska i

trafiksäkerhe tsarbetet är t ex:

Bältesfästpunkternas läge och höllfasthet.

Betydelsen av bältesbands töiningsegenskaper.

Sittytans inflytande på rörelseförloppet under en kollision.

Bröstkargens deformation vid transient dynamisk belastning.

Skyddssystem för barn i bilar. I

Luftkuddesystems skyddsegenskaper och risker.

Energiupptagande stötfångare. _

Energiupptagande anordningar framför fasta hinder i miljön ._

Stolpkailisioner: Fasta-och deformerbara lyktstolpar.
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Betydelse för övrig Forskning

 

l metodikbeskrivningen har framhållits att läkare varit engagerade i detta proiekt då

det gällt rekonstruktion och skademekanismer. Detta engagemang har stimulerat till

studier över olika trafikantkategoriers och åldersgruppers olycksinblandning under veckan-s

dagar och dygnets timmar. Det har också lett till studier över trafikolycksfallsskador

inom Uppsalaregionen i Socialstyrelsens dataregister och till jämförelser mellan denna ock

den officiella personskadestatistiken'i avsikt att belysa den senares representativitet. '

En särskild studie beträffande bestående men bland trafikskadade i Uppsalaregionen har

presenterats som avhandling för doktorsexamen .

Under en kortare tid 1963-1964 undersöktes skadade förare av psykolog så snart som möj"

ligt efter intagningen på siukhus. _ Det visade sig att den ursprungliga proiektupplägg- I

ningen, som omfattade olika testförfaranden endast undantagsvis kunde genomföras i

önskad omfattning och på ett tidigt stadium efter olyckan på grund av kroppsskadomas

svårighetsgrad. Då arbetet efter några månader avbröts på grund av ändrade arbetsför-r

hållanden var därför materialet alltför ofullständigt för att kunna bearbetas och publi-

CGI'CIS .



DISKUSSION

Materia lets represen ta tivi tet

 

Den officiella statistiken över vägtrafikolyckor bygger liksom detta undersökningsmaterial

påipolisens rapporter. Det innebär som framhållits i metodikbeskrivningen ett större

bortfall i undersökningsmaterialet än i den officiella statistiken . Att en förhållandevis

god överensstämmelse dock föreligger, åtminstone om man ser till materialet från hela

undersökningsperioden, kan tolkas så att något systematiskt bortfall inte föreligger och

att ett på detta sätt insamlat material kan användas för undersökning av förhållanden

sominte rapporteras i den officiella statistiken. Detta förhållande har också bidragit

till att man ansett det meningsfullt att fortsätta verksamheten under en så relativt lång,

tidsperiod som 10 år.

Måluppfyllelse

 

Den omedelbara orsaken till att undersökningen påbörjades var ett uppdrag från Statens

trafiksäkerhetsråd att undersöka' förekomst och typ av tekniska fel på olycksfordon. Av-

sikten var från börian att ge underlag för bestämmelser angående återkommande besiktning

av motorfordon . Sedan Svensk bilprovnings verksamhet startat år 1965 fanns anledning

att under en tid följa utvecklingen för att se om effekten av denna verksamhet skulle

avspeglas i det insamlade materialet. Genom årliga verksamhetsberättelser har resultaten

i Stora drag tidigare rapporterats. i den sammanställning som här gjorts framgår att

den allmänna konditionen på undersökta fordon, uttryckt i antalet anmärkningarper

fordon, i detta olycksmaterial har förbättrats påtagligt efter tillkomSten av de årliga

besiktningarna av äldre fordon. Vad gäller de .olika felens art kan man även konstatera

en tendens till minskat antal fel på styrinröttning ochi viss mån även hiulupphängning.

Detsamma gäller för fel på handbroms men inte på samma sätt för färdbroms. Detta för-4

hållande kan tänkasbero på att den årliga besiktningen väl kan påvisa vid undersök-

ningstillfället aktuella brister men beträffande bromSarna ei förslitningsgraden på broms-

belägg etc. En annan orsak kan vara att fordon med bromsfel lättare kommer med i detta

olycksmaterial änfordon med felfria bromsar.
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En typ av fel som ofta konstaterats i haverimaterialet är sneddragning av bromas på

grund av bromsolia, fukt eller transmissionsolja på bromsbeläggen. Denna observation

ledde till att en separat experimentell undersökning av hur en sådan sneddragning på-

verkat bilens kursstabilitet utförts i samarbete med dåvarande Statens Väginstituts for-e

dqnsavdelning. Resultatet av denna undersökning blev i korthet att en sådansneddrag-

' ning, som märks mycket litet vid normal -bromsning, kan, vid panikbromsning från hastig-

heten 70 km/tim, på drygt en sekund föra en personbil över i angränsande körfält.

Detta resultat är av speciellt intresse då det måhända kan Förklara en del annars oför-

klariga utbrytningar ur bilköer eller dikeskörningar. En annan betydelsefull erfarenhet

var att under vissa betingelser kan en oiämn bromeördelning mellan bakhjulen leda till

en snedställning av bakaxeln åt det ena hållet men inte i matsatt riktning . Följden blir

för dessa fordon en kursavvikelse åt ett håll som man inte väntat.

Vad beträffarandelen fel vid olika fordonsålder kan, för praktiskt tagetalla fel, sägas

att frekvensen ökar med stigande ålder hos fordonen. Detta har speciellt intresse med

hänsyn till att förarna av de äldre fordonen ofta är unga. Dessa har som regel mindre

erfarenhet och kör kanske i större utsträckning under svåra förhållanden än äldre och

mera erfarna bilförare. . De unga förarna har ofta sämre ekonomiska förutsättningar att

' hålla fordonen i gott skick än de bilägare, som .nått en mer mogen ålder. Mot denna

bakgrund kan man ifrågasätta om inte intervallen för Svensk bilprovnings besiktningar

borde minska med stigande fardonsålderçl

Då det gäller möjligheterna att rekonstruera olycks- och skadeförlopp har dessa som

regel varit relativt goda. l iömförelse med förhållandena vid direkt utryckning' vid larm

från polis eller ambulans har man med här använd teknik kunnat nå så goda-resultat att

den dyrbara högre insatsberedskapen inte-kan anses berättigad. Motiveringen' härför är

fönande.

De uppgifter allmänheten lämnar vidalarmering av ambulans ochpolis till en trafik-

olycka är mycket ofullständiga och kan ei ligga till grund för, olycksklassificering

respektive för ett beslut om utryckningskall ske eller ei. En haverikommission ,med

beredskap för'omedelbar insatsmåste därför rycka ut vid alla larm . Om ambitionen är

att kommissionen skall vara på olycksplatsen i tidigt skede för att säkra betydelsefulla

spår kan det område som skall täckas, beroende på graden av tättbebyggelse och trafik,

inte vara större än enyta med 5 till lO km radie. För flertalet olyckor inom tättbebyggt

område och många olyckor utanför tättbebyggelse kan man inte räkna med att olycks-
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platsen kan avspärras för trafik någon längre tid varför en noggrann plan och utrustning

för snabb säkring av spår på olycksplats och fordon måste finnas. Ändå måste man räkna

med att skadade personer och fordon kan ha flyttats och viktiga spår försvunnit.

Åtgärder för första hjälp på olycksplatser kan innebära att skadade flyttas och spår där-

'med går Förlorade respektive för olyckan' ovidkommande spår uppkommer.

Oskadade inblandade är noga med att snabbt föra bort alla lösa föremål av något värde

från bilarna då risken för stöld annars är mycket stor. Bärgnings-personalen brukar grov-

städa på olycksplatsen och kastar därvid in lösa föremål från bilarna i dessas passagerar-

utrymme. I samband med lyftning och vändning av fordonen kan deformationer i karossenr

uppkomma . För att underlätta borttransport av fordon händer det att man rätar ut en i

deformerad skärm som hindrar ett hiul från att rulla fritt, byter till reservhiul om ett däck

är lufttomt eller vidtar andra åtgärder som kan vilseleda en undersökare. Det förekommer

också att skador på däck och hiul kan uppstå vid bärgning pga att tex ett hjul inte rullar

fri tt under transporten .

Utanför tättbebyggt *område är det förenat med mkaet stora svårigheter att i mörker '

upptäcka sådana spår på väg ochfordon som kan vara av betydelse för utredningen .

Fordon kan flyttas för att släppa fram övrig trafik.

Rekonstruktionen av enstaka olyckor har visat betydelsen av_ att tillvarata till synes

obetydliga spår. v Kännedom om bilarnas deformationer och exakta' slutlägen, läget och

vinkeln mellan de olika sladd- och hasspåren har utnyttjats i beräkningarna. Ett ganska

svagt hasspår från en bils vänstra framhiul på Akollisionsplatsen, ett 4 cm stort skrapmärke

på dess vänstra framflygel och läget av glassplitter från sidorutan på refugen har i en '

kollisionsolycka möiliggiOrt bestämning av denna bils hastighet i" kollisionsögonblicket

och därigenom även den andra inblandade bilenshastighet. Resultatet av 'beräkningar

över'olycksförlopp visar ofta avsevärt lägre hastighet än man skulle vara benägen att tro

. med ledning av skadorna på fordonen. De uppkomna personskadorna står emellertid som

regel i god överensstämmelsevmed respektivebils hastighet och rörelser. Anmärkas bör

dock att en så relativt liten ändring i ett olycksförlopp som_ om vänsterdörren gått upp

.vid en kollision kunnat resulterai dödliga skador på föraren om denne eivanvänt sitt

säkerhetsbäl te .
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Av genomförda haveriutredningar framgår att brister i trafikmiliön .kan ha spelat roll vid

de undersökta olyckorna. Vid planeringen av en trafiksäker miliö görs ibland ett provi-

sorium avsett att fungera under en kortare tid och därvid förbises den planering som skulle

behövas för att provisoriet skall fungera säkert. Den principiellt önskvärda miliöplane-

ringen är heller inte alltid praktiskt möilig att genomföra varför man måste räkna med

att relativa brister i trafikmiliön, tillsammans med en rad andra faktorer, alltid kommer

att verka som utlösande moment för' trafikolyckor. Att använda speciella haverikommissio-

ner för att spåra sådana brister i miljön torde dock vara ett föga effektivt sätt att försöka

höia den allmänna trafiksäkerhetsnivån .

Det skulle i och för sig vara önskvärt att en fullständig teknisk undersökning kunde göras

på. alla i olyckor inblandade fordon . Avsikten härmed skulle då vara att fastställa i

vilken utsträckning tekniska 'fel förekommer som direkt utlösande respektivebidragande '

olycksorsak . Då sådana undersökningar emellertid är mycket tids- och kostnadskräva nde

torde det här beskrivna systemet med systematisk undersökning av bilar inblandade i vissa

olyckstyper inom ett begränsat område vara en mer realistisk lösning som komplement till

bilprovningens årliga besiktningar. Härigenom vinner man erfarenhet beträffande de tek-

niska felens praktiska betydelse i olyckssammanhang.

Det har visat sig att vid de isng i fordons inre eller yttre delar som ger upphov till

personskador det som regel uppstår deforrnationer på fordonet med vilkas hiälp skadeför-

loppenkan rekonstrueras. Härigenom kan man få ett värdefullt underlag för bedömning av

behov och praktisk utformning av anordningar till skydd mot personskador vid trafik-

olyckor. En förutsättning härför är emellertid att själva olycksförloppet också kan

rekonstrueras med tillräcklig noggrannhet. Detta ställer stora krav på erfarenhet och

kunnande hos de i en haverikommission ingående personerna .

Åtskilliga försök som gjorts för att belysa den så kallade mänskliga faktorns betydelse

för tmfikolyckornas uppkomst har strandat på svårigheter att objektivt registrera de I

inblandades situation fram tilldet ögonblick då olyckan varit oundviklig . I många fall

förefaller det som om olyckan kommit som en fullständig överraskning för de drabbade '

och att händelseförloppet under själva olyckan blivit så dominerande och förvirrande att

minnesdetalier från inledningsskedet inte längre är tillgängliga . Detta är särskilt fallet

vid de i trafikolyckor vanliga skallskadorna. l nuvarande läge måste därför underlag' för
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en optimal anpassning av miliö och fordon till människors växlande förmåga att klara

upp olika situationer i trafiken huvudsakligen inhämtas genom andra metoder än utfråg-

ning av inblandade personer i samband med olyckor.

Ett flertal haverikommissioner, som undersöker trafikolyckor med personskada, är det för

närvarande ei realistiskt att räkna med att man skall kunna rekrytera . > Genom att trafik-

säkerhetsrådets haverikommission varit knuten till trafikmedicinska laboratoriet där

forskning och utvecklingsarbete beträffande anordningar till skydd mot personskador be-

drivits tillfördes denna forskning värdefulla erfarenheter från verkliga_ förhållanden i

trafiken. En sådan koppling mellan experimentellt konstruktiv verksamhet aCh diup-

' studier av trafikolyckor inom ett begränsat geografiskt område torde även framgent vara

att rekommendera med hänsyn till den ömsesidiga nyttan av vunna erfarenheter inom båda

dessa områden. För att göra resultaten av framtida undersökningar av denna typ mera .

allmänt användbara bör en fortlöpande anpassning av undersökningsmetodik och resultat-

redovisning ske till internationella projekt av den typ som US Pilot study representerar.



SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

Eftersom en haverikommission, även om den har en mycket hög insatsberedskap, i prakti-

ken endast i undantagsfall kan beräknas komma till en helt orörd olycksplats uppstår

följande frågor: Vilka informationer är nödvändiga för en rimligt fullständig olycksu tred-

'ning? Hur låg tid efter olycka kan de informationer som 'ärnödvändiga för en rekonstruk*

tion av olycks- 'och skadeförlopp erhållas? Vilka hjälpmedel erfordras härför under olika

betingelser?

De haveriundersökningar som här redovisats har viSat betydelsen av att kunna fastställa

fordonens läge under förloppen och att .ibland till synes obetydliga spår härvid kan visa

sig ha avgörande betydelse. Det har också framgått att det ofta är svårt att spärra av en

olycksplats för någon längre tid.

De erfarenheter, som gjorts tyder på att om haveriundersökarna får information från polis i

eller andra uppgiftslämnare inom en tidsperiod, som sträcker sig mellan ett par timmar

upp till ett par dygn efter en olycka, så kan man som regel på olycksplatsen, på fordonen'

och av den utredande polisen få fram tillräcklig information beträffande fordonens kondi-

tion, olyckans förlopp och inre skyddssystems funk tion .

De hjälpmedel, som fordras härför är förutom de verktyg som behövs för 'demontering av

fordonsdetaljer, en god kamerautrustning för att verifiera gjorda iakttagelser och en

genomarbetad plan för undersökningen. Det är ofta inte möjligt att i ett tidigt skede be-

döma vilken information som är av betydelse för att rekonstruera olycks- och skadeförlopp .

Därför är en serie undersökningsprotokoll till god hjälp för attsäkerställa att inte betydei-

-sefulla inforrnationer utelämnas.

Fotografering av olycksplatsen från helikopter har provats i samband med en special-

undersökning i Sundsvallsområdet år' 1969 och kan vara till god hjälp vid speciella till-

fällen men kan inte ersätta uppmätning och detaljfotografering på platsen, och lämpar

sig mindre väl vid olyckor inom tättbebyggelse.

Den fotografering och uppmätning av Olycksplatser och fordon som_ för närvarande görs

genom polisens försorg, har ofta visat sig ge otillräcklig information för rekonstruktion

av olycks- och skadeförlopp. Önskvärt vore om man vid den primära undersökningen



kunde på ett enkelt sätt fotografiskt registrera nödvändiga data vare sig undersökningen

görs av polisen eller av speciella undersökningsgrupper. Utvecklingsarbete som syftar

till förbättrade grunddata från trafikolyckor pågår sedanen tid vid Institutionen för

trafiksäkerhet vid Chalmers tekniska högskola.

Då bältesanvändning i framtiden blir obligatorisk kommer sannolikt en del fall av person-

skador attpaktualiSera frågor om bältets rätta funktion i olyckor av skilda slag . Motsva-

rande frågeställningar kan också bli aktuella beträffande andra skyddssystem . Det före-

faller osannolikt att enbart polisutredningen skall 'kunna ge svar på sådana frågor. Det

synes därfär angeläget att haveriundersäkningar av det slag som här redovisas även i fort-

sättningen kan ske som ett komplement både till polisens olycksundersökningar och till

experimentellt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete.
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