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SAMMANFATTNING

Av alla polisrapporterade trafikolyckor i Sverige under ett år inträffar

ungefär en tredjedel i mörker. I jämförelse med olyckor i dagsljus har

mörkertrafikolyckorna högre svårhetsgrad och större Olyckskvot, (dvs fler

olyckor per fordonskm). Mörkertrafikolyckorna kan därför med fog sägas vara

en olycksgrupp som måste uppmärksammas inom trafiksäkerhetsforskningen. Före-

liggande litteraturstudie avser att ge en bild av den forskning som bedrivits

rörande mörkertrafikolyckorna, framförallt vad gäller de omständigheter och

situationer i vilka olyckorna inträffar samt vilka faktorer som spelar roll

härvidlag. Förhoppningsvis skall studien kunna tjäna som underlag för in-

riktningen av kommande forskning inom detta område.

För insamling av material till studien utnyttjades i första hand International

Road Research Documentation (IRRD), som är ett datorbaserat informationssystem

med referenser till litteratur och forskningsprojekt inom väg- och trafik-

området. Dessutom har olika bibliografier och facktidskrifter genomgåtts och

direkt kontakt tagits med en del utländska trafiksäkerhetsinstitut.

Nedan följer en sammanställning av de mest intressanta resultaten från det

material studien omfattar.

Jämförelser mellan olyckor i mörker resp dagsljus (motorfordonsolyckor).

Olyckskvot (antal olyckor/milj. fordonskm).

Utländska studier visar att olyckskvoten är klart större under mörker än i

dagsljus. Mellan 1,3 och 3,0 gånger större Olyckskvot i mörker än i dagsljus

redovisas från undersökningar i olika länder representerande skilda väg- och

trafikmiljöer.

Svårhetsgrad

Olyckornas svårhetsgrad är högre under mörker än i dagsljus. I synnerhet gäller

detta på vägar utan belysning.
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iOlyckstyper

Det är framförallt två olyckstyper, singel- och gåendeolyckor, som har stora

andelar -mörkertrafikolyckor och detta gäller både utom och inom tätbebyggelse.

Olyckskostnader

-Olyckskostnaderna är högre under mörker än i dagsljus. En bidragande orsak

till detta är att mörkertrafikolyckorna har högre svårhetsgrad än olyckorna i

dagsljus och ju högre svårhetsgrad desto högre olyckskostnad.

Förarålder

I jämförelse med äldre förare har unga förare relativt sett fler olyckor under

mörker än i dagsljus. En amerikansk undersökning tyder på att vad gäller Vägar

utan belysning har äldre förare svårare att klara körning i mörker än yngre '

förare.

Kön

Kvinnor har relativt sett färre olyckor under mörker än vad män har (USA).

Passagerare

Olyckor vid vilka föraren var ensam i bilen var något mer koncentrerade till

natten - från midnatt till morgontimmarna - än olyckor vid vilka föraren hade

sällskap av passagerare (USA).



Faktorer som i kombination med mörker förstärker mörkrets ogynnsamma inverkan

på trafiksäkerheten

 

Vissa av de faktorer som medverkar till uppkomsten av trafikolyckor får

förstärkt effekt i samband med mörkerförhållanden. Dels är det fråga om

faktorer som finns utanför fordonet och föraren, dels faktorer hos föraren

själv.

Väglag och väderlek

Vått väglag medför en ökning av trafikolyckorna och denna ökning är större i

mörker än i dagsljus. Ökningen av mörkertrafikolyckor vid vått väglag är

större vid regn än vid uppehållsväder. Dessa resultat härrör från engelska

undersökningar och de tyder på att ökningen av olycksrisken vid regn beror

'mer på de försämrade siktmöjligheterna än på det våta väglaget.'

Alkoholpåverkan

Eftersom alkohglpåverkade förare ärvanligare på kvällen och natten än på da-

gen är det uppenbart att den höga olycksfrekvensen i mörker till en del kan

förklaras av detta.

Trötthet

En annan faktor som framförallt ger sig till känna under mörker och som med-

verkar till trafikolyckor är trötthet. Denna faktor är emellertid svår att

undersöka varför det saknas kvantitativa mått på dess inverkan.
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Åtgärder för att minska antalet trafikolyckor under mörker

Vägbelysning

En mängd undersökningar har utförts som alla visar att vägbelysning har en

reducerande effekt på trafikolyckorna under mörker. Framförallt är det svåra

olyckor och olyckor med gående som minskar. De cost-benefit studier som

finns redovisade visar att det är lönsamt att införa vägbelysning.

Fordonsbelysning

I England genomfördes under 60-talet speciella kampanjer för att förmå bil-

förare att använda halvljus vid körning i mörker även på gator med belysning

där de flesta tidigare enbart använde parkeringsljus. Efter kampanjen körde

ungefär hälften av alla förare med halvljus men effekten på trafikolyckorna

var trots detta försumbar.

Reflekterande_registreringsskyltar

Införandet av reflekterande registreringsskyltar minskar antalet trafikolyc-

kor av typ påkörning bakifrån (USA).

Viltspeglar

För att försöka minska kollisioner mellan motorfordon och större vilt under

mörker har försök med viltspeglar utförts på flera håll i världen. I början'

tycktes resultaten peka på att speglarna var effektiva, dvs att de reducera-

de antalet viltolyckor. De senaste studierna från USA tyder emellertid på

att de inte är tillräckligt effektiva för att motivera de kostnader som

uppsättning och underhåll av speglarna medför..

Cykelolyckor

Endast en undersökning rörande cykelolyckor har erhållits där hänsyn har

tagits till ljusförhållanden och den har utförts i Australien.



Andelen dödsolyckor var nästan tre gågger högre undermörker än i dagsljus.

I dagsljus var den Vanligaste olyckstypen korsningsolyckor medan det i

mörker var påkörning bakifrån.

Av de i olyckorna inblandade cyklarna saknade nästan var fjärde belysnings-

utrustning.

Risken för en gåendeolycka är 2 - 3 gånger högre under mörker än i dags-

ljus. För dödsolyckor är motsvarande Värde ännu högre (England).

Regn och vått väglag ökar olycksrisken mycketkraftigt, speciellt under

mörker.

Gatubelysning har en mycket gynnsam effekt på denna olycksgrupp.

Mörkertrafikolyckorna i Sverige

I Sverige inträffade 35 Z av alla polisrapporterade trafikolyckor under år

1972 i mörker, vilket är en dryg procent högre än under de närmast före-

gående åren.

Olyckstyper

Inom tätbebyggelse har singelolyckorna den högsta andelen mörkertrafikolyckor

med 58 Z. Gåendeolyckor och mötesolyckor har också relativt höga procentuella

andelar under mörker.

Utanför tätbebyggelse är det gåendeolyckorna som uppvisar den högsta ande-

len olyckor i mörker med 55 Z. Singelolyckorna har också här en hög

procentuell andel,

Väglag

I ett olycksmaterial omfattande 1966 års trafikolyckor redovisades olyckorna
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förutom på olyckstyper och ljusförhållanden även på väglagsförhållanden.

Flera av olyckstyperna har mycket höga andelar under mörker vid is- eller

snö väglag.

Vägkarakteristika

I jämförelse med korsningsolyckorna är olyckorna som inträffat på sträcka,

relativt sett, vanligare under mörker än i dagsljus. Inom ej tätbebyggelse

inträffade år 1971 38 Z av alla sträckolyckor under mörker medan motsvarande

tal för korsningsolyckorna var 27 Z.

Gåendeolyckor

För gåendeolyckorna har andelen mörkertrafikolyckor varit mycket hög för

de olyckor, då den gående gått längs vägen. Vad gäller de olyckor som

inträffat då den gående korsat vägen har den övervägande delen skett i

dagsljus.

En enkel och praktisk trafiksäkerhetsåtgärd för gående i mörker är att an-

vända reflexmaterial. Några undersökningar som klart visar effekten av

denna åtgärd har inte påträffats. Det finns emellertid visst material som

tyder på god effekt.

Cykelolyckor

Andelen cykelolyckor under mörker var speciellt stor i de fall cyklisten

lett sitt fordon. Inom tätbebyggelse år 1968 var denna andel 36 Z. Av

samtliga cykelolyckor inom tätbebyggelse detta år inträffade 17 Z under

mörker. Dåen cyklist leder sitt fordon fungerar inte cykelbelysningen

tillfredsställande vilket medför att cyklisten är svår att upptäcka för en

motorfordonsförare.

Motorcykelolyckor

Andelen motorcykelolyckor i korsningar var låg under mörker. Detta samman-

hänger troligen med att motorcyklisterna är lättare att upptäcka under

mörker då fordonsbelysningen är tänd än i dagsljus.



vii

Olyckor med tunga foçdqnskombinationer

Olyckor vid vilka fordonskombinationer blivit omkörda.e11er uppträtt som

trafikstörning har till mycket stor del skett i mörker,
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S UMMARY

About one-third of all policereported road traffic accidents in Sweden

occur in the dark. In comparison with accidents in daylight, accidents in

the dark are usually more severe and in relation to vehicle mileage more

frequent. Therefore, it is not without cause that accidents in the dark

attract attention in traffic safety research.

The aim of the present study is to give a picture of the research which

has been carried out onaccidents in the dark, especially as regards the

circumstances and situations in which the accidents occur and the relevant

factors then involved. It is hoped that the study will help serve as a

basis for future research in this field.

The main source for the collection of material was IRRD which is a computeri-

zed information system containing references to literature andresearch

projects in the road and traffic field. Different bibliographies as well

as traffic and traffic safety journals have also been utilized and finally

direct contact has been taken with traffic safety institutes in other

countries.

A review of the most interesting results follow6_below.

Comparisons-between motorvehicle accidents in the dark and in daylight

Accident rate

iStudies show that the accident rate is much higher in the dark than in

daylight. Figures between 1,3 and 3,0 times as high in the dark as in

daylight have been accounted for in studies from different countries repre-

senting various road and traffic environments.

Severity

The severity of the accidents is higher during the dark than during daylight,

This is especially true for unlighted roads.
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Accident types

There are above all two accident types, ' single vehicle and pedestrian

accidents, which have high percentages of accidents in the dark. This

applies to both outside and inside built-up areas.

Accident costs

The accident costs are higher during the dark than during daylight. One

reason for this is that the severity of accidents occuring hi the dark

is higher than for accidents in daylight and the higher the_severity the

higher the accident cost.

Age of driver

In comparison with older drivers the younger ones have, relatively Speaking,

more accidents in the dark than in daylight. An American investigation

shows that on unlighted roads older drivers tend to have more difficulty

in coping with night driving than younger drivers.

Sex

Women have, relatively Speaking, fewer accidents at night than the case

is for men (USA).

Passengers

Accidents in which the driver is alone in the car are somewhat more

concentrated to the night - from midnight to the morning - than accidents

in which the driver is accompanied by passengers (USA).

Factors which strengthen the unfavourable influence that darkness has on

traffic safety

 

There are factors which contribute to the Occurrence of traffic accidents



and this more so in the dark than in daylight. These factors are partly
exterior ones, which exist outside the vehicle and driver and partly
factors associated directly with the driver - interior factors.

Road conditions and weather

When roads are wet there is an increase in the accident rate and this

increase is larger during the dark than in daylight. The increase in

_ the accident rate during the dark is larger when it is raining than when

it is not. These results have been obtained from two English studies and

they indicate that the increase in question depends more on the decreased

sight distances than on the wet road surface.

Influence of alcohol

Driving under the influence of alcohol is more common at night than

during the day and this factor therefore contributes to the high

accident rate at night.

Fatigue

Another factor which also is more common during the dark than during day-

light and which contributes to the occurrence of traffic accidents is

fatigue. This factor is very difficult to investigate,however,and there-

fore no quantitative measures are available.

MeaSures which aim at reducing the accident rate in the dark

Road lighting

A large number of studies have been carried out which all show that road

lighting reduces the accident rate at night. Severe accidents and

pedestrian accidents are subjected to the largest reductions. Cost-

benefit studies show that it is profitable to install road lighting.
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Vehicle lighting

During the Sixties special campaigns were carried out in England-to

persuade drivers to use dipped headlightsd in lighted streets instead of

sidelights only. No acceptable evidence was obtained that the increased

usage of dipped headlights which followed had either a beneficial or harm-

ful overall effect on safety during dark hours.

Reflectorized license plates

The introduction of reflectorized license plates reduces nighttime rear-

end collisions (USA).

Roadside mirrors

By the installation of mirrors along the road it is hoped that collisions

between motorvehicles and deer and other animals will be reduced. The

first studies were carried out in the Netherlands and they seemed to

indicate that the mirrors served their purpose. Mbre recent studies in

the USA imply,however,that the mirrors have not shown enough positive

effect to be worth the expense of continued maintenance.

_êgcidents involving cyclists

 

Only one study concerning accidents with cyclists has been obtained in

which consideration has been taken to light conditions. This study was

Carried out in Australia.

The percentage of' fåtalaccidents was three times as high in the dark as

in daylight.

The most frequent accident type in daylight was intersection accidents and

in the dark it was rear-end collisions.

Almost one-fourth of all cycles involved in the accidents did not have ;-

proper lights.
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Pedestrian accidents

 

The risk of a pedestrian accident is 2 - 3 times as high during the dark

as during daylight. The correspOnding figure for fatal accidents is

even higher (England).

Rain and wet roads increase the accident rate considerably, especially

during the dark.

Street lighting has a very favourable accident-reducing effect on this

type of accident.

Accidents in the_ dark in Sweden

In Sweden 35 Z of all police-reported road traffic accidents during 1972

occured in the dark. This is somewhat more the one percent higher than

during previous years.

Accident types

In built-up areas single-vehicle accidents had the highest percentage

of accidents in the dark - 58 Z. Pedestrian accidents and head-on

collisions also had comparatively high values.

Outside-built-up areas pedestrian accidents had the :Etghésé :

percentage in the dark - 55 %. Single-vehicle accidents also had a

high value here.

Road conditions

In a study of accidents from 1966 consideration was taken to road

conditions as well as to accident types and light conditions. Several

of the accident types have very high percentages of accidents in the

dark during adverse road conditions i.e. when the roads are covered

with ice or snow.
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Road Characteristics

In comparison with intersection accidents, accidents which occur between

intersections are comparatively more frequent during the night than during

the day.

Pedestrian accidentê

Accidents in which the pedestrian was walking along the road occurred to

a very large extent in the dark. As regards accidents in which the

pedestrian was crossing the road most of these took place during the day.

A simple and usefulthi for pedestrians when walking at night is to wear

some kind of reflecting material. No studies have been found which show

the effect of this traffic safety measure on the accident rate. There

are,however, some figures which indicate that this measure is effective.

Accidents involving cyclists

This type of accident was especially common at night when the cyclist

was leading his cycle along the road. In such cases the lights do not

function properly which means that the cyclist is not easily observed by

a driver of a motor vehicle.

,Accidents involving motor cyclists

These accidents do not happen very often in the dark at intersections.

This probably is due to the fact that motorcyclists are eaSier to detect

in the dark when the vehicle lighting is on than in daylight.

Accidents involving heavy articulated vehicles

Accidents in which this type of vehicle was being overtaken or could be

regarded as a traffic disturbance occurred to very high degree in the dark.



INLEDNING

Av alla polisrapporterade trafikolyckor i Sverige under ett år inträffar

ungefär en tredjedel i mörker. I jämförelse med olyckor i dagsljus har mör-

kertrafikolyckorna högre svårhetsgrad. 'Relateras olyckorna till trafikar-

betet visar såväl institutets somutländska undersökningar att olycksrisken

är 2 - 3 gånger större i mörkertrafik än i trafik under den ljusa delenav

dygnet.

Det synes sålunda angeläget att avsätta resurser för att försöka komma till-

rätta med mörkertrafikolyckorna. Den FoU-verksamhet rörande mörkertrafik-

olyckor som för närvarande bedrivs i Sverige gäller relativt väl avgränsade

delområden. För inriktningen av det fortsatta arbetet har det ansetts

'lämpligt att utföra en litteraturstudie, vars tyngdpunkt skulle ligga på den

deskriptiva olycksanalysen men även beröra de delområden som är föremål för

forskning i Sverige. Undersökningen har finansierats med medel från Tran-

sportforskningsdelegationen.

SYFTE

Studien syftar till att ge underlag för inriktning och utformning av kommande

forskning rörande mörkertrafikolyckor. I detalj innebär detta att studien

skall ge:

1) en sammanfattning av de resultat man uppnåt inom dels deskriptiv olycks-

analys, dels studier av sambandet mellan olyckor och olika förklarande

variabler

2) en sammanfattning av hittills utfört FoU-arbete rörande mörkertrafik-

olyckor med inriktning mot vissa specialfrågor såsom viltolyckor och

mörker-trötthet-alkohol.

OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE

Till att börja med insamlades referenser vilka huvudsakligen erhölls från

IRRD men även från bibliografier och facktidningar.

IRRD är ett datorbaserat informationssystem med referenser till litteratur

och forskningsprojekt inom väg- och vägtrafikområdet. VTI är svensk repre-



sentant för IRRDlöch hade i januari 1974 sammanlagt ca 12.000 referenser som

lagrats på magnetband under 1972 och 1973. Dessutom har under åren 1965 -

- 1971 inom IRRD insamlats ca 35.000 referenser, av vilka 1.000 finns till-

gängliga på magnetband.

Som exempel på bibliografier och tidskrifter som genomgicks kan nämnas följ-

ande:

Bibliografier: l) Highway Reseach in Progress

2) Highway Safety Literature

3) Research and Development on Roads and Road Transport

Tidskrifter: 1) Traffic Engineering and Control

2) Traffic Safety

3) Traffic Digest and Review

4) Public Roads

5) Strasse und Verkehr

6) Zeitschrift für üVerkehrssicherheit

, Med hjälp av referenserna införskaffades, i den mån det var möjligt, de

'rapporter som ansågs vara av intresse för undersökningen. Detta skedde

genom VTI:s biblioteks försorg.

I ett försök att skaffa ytterligare material gjordes även skriftliga förfråg-

ningar till följande trafiksäkerhetsinstitut utomlands:

1) Australian Road Research Board

2) Centre de Reserches Routiêres, Belgien

3) National Research Council, Motor Vehicle Accident Study Group, Canada

4) Transport and Road Research Laboratory, England

5) Organisme National de Sêcuritê Routiêre, Frankrike

6) Bundesanstalt für Strassenwesen, Västtyskland

7) Bureau Suisse d'Etudes pour la Prevention des Accidents, Schweiz

8) Kuratorium für Verkehrssicherheit, Österrike

9) U; S.Department of Transportation.

Efter genomgång av de rapporter som erhölls, sammanställdes referat av de

resultat som bedömdes vara av sådant intresse att de borde ingå i den

slutgiltiga rapporten.

 

1) Se "IRRD-International Road Research Domumentation". Rapport utgiven
av VTI år 1974.



Referaten redovisas enligt ett speciellt klassificeringssystem, vilket kan

sägas vara åtgärdsinriktat. I trafiksäkerhetssammanhang är det nämligen så

att när olika trafiksäkerhetsåtgärder införes är dessa ofta speciella och

beroende av vilka trafikantkategorier och vilka trafikmiljöer som är föremål

för åtgärderna. Materialet har därför i görligaste mån indelats efter just

trafikantkategori och trafikmiljö.

Alla redovisade undersökningar har emellertid inte varit upplagda på ett så-

dant sätt att en dylik uppdelning har kunnat göras. Vid redovisning av ett

olycksmaterial skulle det exempelvis vara önskvärt att skilja på olika be-

byggelseslag men detta har inte alltid kunnat ske.

Alla detaljer från de rapporter som insamlats har naturligtvis inte kunnat

medtas i denna sammanställning. Med hjälp av referensförteckningen är det

emellertid möjligt att skaffa fram källmaterialet och där finna mer detal-

jerad information.

De undersökningar som redovisas i denna rapport är hämtade från många olika

länder. På grund av skilda omständigheter vad gäller trafik, vägnät, klimat,

fordonspark m m i dessa länder och Sverige går det naturligtvis inte utan

vidare att överföra undersökningsresultaten till svenska förhållanden.

Vidare försvårar i vissa fall en jämförelse av att man inte i alla under-

sökningar relaterat olycksutfallet till motsvarande trafikarbete.

Inom många delområden förekommer relativt liten forskningsverksamhet och

det är endast inom ett par områden som verksamheten kan sägas vara mer

i omfattande. Ett exempel på den senare är forskning rörande vägbelysning.

Material rörande mörkertrafikolyckorna i Sverige redovisas i ett särskilt

kapitel.

Vidare ingår två bilagor i rapporten. Den första behandlar definitionen

av begreppet mörker och den andra det svenska systemet för olyckstyps-

klassificering.



4. REDOVISNING AV INSAMLAD LITTERATUR

4.1 Trafikolyckor totalt eller med motorfordon

4-1-1 Jêmâêrsl§s§_s§llê9_912259:_i_@ê5525_52§2§Eäiys_éêsâlisâ

4.1.1.1 Olyckskvot m m

Sabey (1973) rapporterar från England i en undersökning rörande mörkertrafik-

olyckor för år 1969, att olyckskvoten under mörker var 1,33 gånger större än

den för dagsljus (1,64 mot 1,23 personskadeolyckor per miljon fordonskm).

Newby, Johnson (1963) har studerat olyckorna som inträffat åren 1960 - 61

 

på motorvägen mellan London och Birmingham. Regelbundna trafikräkningar på-

gick båda åren. Olyckornas fördelning på ljusförhållanden och svårhetsgrad

framgår nedan.

Tabell 1. Olycks- och skadekvoter avseende motorvägen mellan London och

Birmingham i England åren 1960-61 för olika ljusförhållanden

  

  

Dagsljus Mörker Totalt

Ant. Ol.kvot Ant. 01.kvot Ant. Ol.kvot

Olyckor: Dödliga 16 0.03 16 0.08 32 0.04
Svåra 109- 0.18 76 0.40 185 0.23

Lindriga 148 0.24 81 0.42 229 0.29

Personskada 273 0.45 173 0.91 446 0.56

Egendomskada 268 0.43 217 1.14 485X 0.61

Totalt 536 0.88 390 2.05 931X 1.17

Skadade: Dödligt 24 0.04 16 0.08 40 0.05

Svårt . 174 0.29 124 0.65 298 0.37

Lindrigt 277 0.46 196 1.03 473 0.59

Totalt 475 0.78 336 1.76 811 f 1.02

       

 

 

x inklusive 5 olyckor vid vilka ljusförhållandena var okända.

Av tabellen framgår att olyckskvoten är klart högre under mörker än under dags-

ljus. Detta gäller för alla svårhetsgrader. Totalt för alla olyckor ligger

olyckskvoten 2,3 högre under natten.

Christie (1968) redovisar siffror från London (Metropolitan Police District)

år 1966.



Tabell 2. Olyckskvoten i mörker dividerad med olyckskvoten i dagsljus av-

seende trafikolyckor av olika svårhetsgrad som inträffat i

London under år 1966

 

o \ Olyckskvot i mörker/
svarhEthrad Olyckskvot i dagsljus

   

Dödsolycka 2.16
Svår olycka 1.89
Lindrig olycka 1.47

 

 

Olyckorna har således större olyckskvot i mörker än i dagsljus. Skillnaden

är större juhögre svårhetsgrad.

I North Carolina, USA, Antia (1969) har man studerat olyckorna i denna del-

stat fördelade per timme under åren 1966 - 68 och även kunnat relatera dessa

till trafikarbetet. Resultaten var tämligen lika för de tre åren och i nedan-

stående figur redovisas olyckorna för år 1968. Det förväntade antalet olyckor

under en timme fick man fram genom att multiplicera hela antalet olyckor under

året med den andel av trafikarbetet som uträttades ifrågavarande timme.
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Figur 1. Kvoten mellan observerat och förväntat antal olyckor per timme av-

seende trafikolyckor i North Carolina, USA år 1968. (Hänsyn har ta-

gits till trafikarbetet)



Som synes har nattimmarna en klart högre olycksbelastning är dagtimmarna.

Skillnaden är större för dödsolyckorna än för andra olyckor.

Bland de Olika orsaker som är. tänkbara till den höga olycksnivån under

mörker nämns förutom alkohol, trötthet, kortare siktsträckor även människans

naturliga dygnsrytm. Denna rytm karakteriseras av att kroppstemperatur, puls,

nervspänning m m.är olika stor under skilda tider på dygnet. Den skiljer

sig från individ tillgfindiVid._beroende på arbets- och sovvanor m m men i

genomsnitt når den sina högsta och lägsta gränser ungefär under samma perioder

som olyckskurvan når sin lägsta respektive högsta gräns.

En amerikansk undersökning,_§g§_(1971), som huvudsakligen behandlar sambandet

mellan belysningsförhållanden och motorvägsolyckor, redovisar några skillnader

i olyckskvot mellan dagsljus och mörker. På vägen med belysning var olycks-

kvoten under mörker 1.43 gånger den under dagsljus. På vägen utan belysning

var motsvarande tal 2.37.

Ännu större skillnader redovisar Lamm, Klöckner (1972) i en undersökning från

 

Västtyskland också avseende motorvägar närmare bestämt delar av väg A80

mellan Frankfurt och Wiesbaden. Under tiden 24 oktober 1966 - 23 oktober 1968

inträffade 0.57 olyckor i dagsljus och 1.89 i mörker, båda per en miljon

fordonskilometer. Olyckskvoten var således drygt tre gånger större under

mörker än under dagsljus.

Häkkinen, Leppänen (1969) har studerat mörkertrafikolyckorna i Finland och

 

därvid jämfört olycksrisken i mörker med den i dagsljus. Man har jämfört de

olyckor som inträffat mellan kl 17.00 - 20.00 under sommarperioden maj -

- juli med motsvarande olyckor under september - november. Under sommar-

perioden rådde dagsljus och under höstperioden mörker. Genom att anta att

trafiken var densamma under båda perioderna , skulle eventuella skillnader

i olycksfrekvens mellan perioderna huvudsakligen kunna hänföras till de

olika ljusförhållandena. Någon fullständig prövning av gjorda antaganden kun-

de inte utföras men de kontroller som kunde göras visade att trafiken under

höstmånaderna var mindre än under sommarmånaderna samt att ca 20 Z av

olyckorna under hösten inträffade i dagsljus. Detta innebär att de olycks-

jämförelser som här har gjorts underskattar mörkrets roll som olycksförkla-

rande faktor. Det finns emellertid två faktorer som man inte har kunnat

ta hänsyn till och som har betydelse i detta sammanhang nämligen väderleken

och väglaget. Ur trafiksäkerhetssynpunkt har dessa faktorer en mer ogynnsam

effekt under hösten än under sommaren och påverkar således jämförelserna i

motsatt riktning d v 3 så att dessa överskattar mörkrets roll i sammanhanget.



Under sommarmånaderna inträffade totalt 3.262 olyckor mot 3.692 under höst-

månaderna. De senare var således drygt 11 Z fler och med beaktande av

ovanståendegreserVationer skulle_detta huvudsakligen bero på mörkret.

4.1.1.2 Svårhetsgrad

I England har olyckorna en högre svårhetsgrad under mörker än i dagsljus vilket

framgår av följande tabell. Sabey (1973)

Tabell 3. Antalet SVårê trafikolyckor i Storbritannien år 1969 fördelat

efter ljusförhållanden samt deras procentuella andel-av samtliga

personskadeolyckor.

 

Antal svåra Procentuell andel
olyckor svåra olyckor av

alla personskadeol.

 

Dagsljus 51.292 28 Z
Mörker, m belysn. 19.762 33 Z

Mörker, u belysn. 9.120 47 %
Mörker, totalt 28.882 37 Z

'Totalt 80.174 * 31 z

   

  

Den procentuella andelen svåra olyckor är således endast 28 Z i dagsljus mot

37 Z i mörker. Skillnaden är ännu störreom man endast inkluderar sådana

mörkertrafikolyckor som skett på vägar utan belysning. Det bör dock observe-

ras att dessa olyckor oftast ägt rum på vägar med den för England högsta till-

låtna hastighetsgränsen dvs 70 miles/h.

Av samtliga personskadeolyckor i England år 1970 var vidare andelen dödsolyc-

kor i mörker 3.6 Z mot 2.1 Z i dagsljus, Road Accidents (1971).

En undersökning omfattande de viktigaste motorvägarna i England utförd av

Johnson (1973) visar även den att svårhetsgraden är högre under mörker än

under dagsljus. I mörker på vägar utan belysning resulterade 49 % av person-

skadeolyckorna i svår personskada medan motsvarande tal för olyckor i dags-

ljus var 37 Z.

I tabellerna 1 och 2 som redovisas i föregående avsnitt och som avser olycks- .



4.1.1.3

undersökningar i England har olyckorna också fördelats på svårhetsgrad.

Från en undersökning i USA, Box (1971), som omfattar olyckor på motorväg

Andelen

En

redovisas också en högre svårhetsgrad under mörker än i dagsljus.

olyckor med personskada var under mörker 32.7 Z mot 27.6 % i dagsljus.

uppdelning på vägar efter belysningsförhållanden visar emellertid att denna

skillnad helt och hållet härrör från olycksutfallet på vägar utan belysning.

I Finland har Häkkinen, Leppänen (1969) studerat mörkertrafikolyckorna för ;1

åren 1963 - 64.

- 20.00 under en sommarperiod (dagsljus) med motsvarande olyckor en höstpe-

4.1.1.1

 

Man har jämfört de olyckor som inträffade mellan kl 17.00 -

riod (mörker). Mer detaljer om undersökningen finns redovisade i

på sidan 6.

Kvoten mellan antalet dödade personer och det totala antalet olyckor var 14 ZA

större under mörkerperioden än under dagsljusperioden (4.12 mot 3.62). Kvo-

ten mellan antalet skadade personer och det totala antalet olyckor var däremot

11 Z mindre under mörkerperioden än under dagsljusperioden. Det sistnämnda

förhållandet förklaras av att under sommaren antalet kollisioner mellan fordon

i rörelse, relativt sett, är större än under hösten och att vid dessa kolli-

sioner är antalet skadade personer tämligen stort. Olyckorna under höstpe-

rioden karakteriseras bl a att många gående skadas och att en relativt stor

del av dessa avlider. Detta skulle således vara en förklaring till varför

svårhetsgraden är högre under mörker än under dagsljus.

Olyckstyp

I en amerikansk undersökning, Smith and Associates (1971) har man beräknat de '

 

direkta kostnaderna för olyckor Som inträffat under olika ljusförhållanden.

De direkta kostnaderna inkluderade bl a nuvärdet av förlusten av beräknade

framtida inkomster för personer som dödats eller invalidiserats. Olycksmate-

rialet omfattar motorfordonsolyckor som inträffat mellan 1 april 1964 och

31 mars 1965 i Washington D.C.

I tabellen har skadefallen fördelats på ljusförhållanden, direkta kostnader,

olyckstyp och svårhetsgrad.



Tabell 4. Antalet trafikolyckor som inträffat i Washinton D.C., USA under

tiden 1 apri1_1964 - 31 mars 1965 fördelat på ljusförhållanden,

direkta kostnader, olyckstyp och svårhetsgrad.
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I tabellen ingår fyra olyckstyper och alla visar samma bild som det totala

antalet olyckor dvs att de direkta kostnaderna är större för skadefall som in-

träffat under mörker än för de som inträffat i dagsljus. Kostnadsnivån där-

emOt är Olika *ide största kostnaderna har olyckstypen "Kollision med fast

föremål" och de lägsta olyckstyperna "Kollision mellan fordon".

Box (1971) har i sin undersökning rörande sambandet mellan motorvägsolyckor

och belysningsförhållandena bl a studerat olyckornas fördelning på vissa

olyckstyper som framgår av föliande tabell (olyckor/miljfkm).

Tabell 5. Trafikolyckor per miljoner fordonskm på en del motorvägar inom

tätbebyggelse i USA under åren1964-68 fördelade på ljusförhål-

lande och olyckstyp.

     

 

  

Vägar ned belysning fvägar utan belysning

Påkörning Övriga' Singel Påkörning Övriga Singel
bakifrån mf/mf 14 bakifrån mf/mf

Dagsljus 6.11 0.86 0.66 1.53' 0.34 0,33

Mörker 4.00 0.96 2.06 1.21 0.44 0.71

Mörk'»/7Da'g's-0.65 1.12 3.12 0.79 1.29 2.15
lJus ;J 

  

 



10.

Vid jämförelse av olyckskvoterna mellan mörker och dagsljus finner man att

singelolyckorna har en klart högre kvot under mörker medan för olyckor av

typ påkörning bakifrån det motsatta förhållandet råder. För övriga olyckor

låg olyckskvoten något högre under mörker än under dagsljus.

Chatfield, Hosea (1972) har studerat dödsolyckor som inträffat på huvudväg-

 

nätet i USA åren 1969-70 och presenterar i sin rapport bl a följande tabell.

Med huvudvägnät i detta sammanhang förstås Interstate Highway System.

Tabell 6. Dödsolyckor som inträffat på huvudvägnätet i USA åren 1969-70

M>fördelade på bebyggelseslag, ljusförhållanden och olyckstyper.

    

 

  

   

Olyckstyp Antal 6 Mörker Halv- Dags-

l _ Utan ' Med Totalt 'dager ljus
belysn. belysn. % Z z

Z Z

Alla olyckor:

Totalt 4.627 41.6 10.0 51.6 4.5 43.9

Ej tätbebyggelse 2.770 46.0 1.8 47.8 5.1 47.1
Tätbebyggelse 1.857 34.9 22.3 57.2 3.7 39.1

Singel:

Totalt 3.049 42.1 10.5 52.6 4.8 42.6
Ej tätbebyggelse 1.872 45.5 1.9 47.4 5.4 47.2
Tätbebyggelse 1.177 36.8 24.1 60.9 3.9 35.2

Körning av vägen:
Totalt 2,407 38.9 10.0 -48.9 5.1 46.0
Ej tätbebyggelse 1.555 42.3 1.8 44.1 5.5 50.4
Tätbebyggelse 852 32.6 25.0 57.6 4.3 38.1

Gående:
Totalt 364 59.3 16.7 76.0 3.4 20.6
Ej tätbebyggelse 147 70.0 3.4 73.4 4.7 21.9
Tätbebyggelse 217 52.0 25.8 77.8 2.3 19.9

Flerfordons:

Totalt 1.578 40.5 9.2 49.7 3.9 46.4
Ej tätbebyggelse 898 47.1 1.8 48.9 4.3 46.8
Tätbebyggelse 680 31.8 19.1 50.9 3.2 45.9

'Påkörning bakifrån:
Totalt 711 43.0 10.2 >*53.2 4.5 42.3
Ej tätbebyggelse 432 49.3 1.9 51,2 5.1 43.7
Tätbebyggelse 279 33.3 23.0 56.3 3.6 40.1

Möte:

Totalt 565 41.9 9.3 51.2 2.3 46.5
Ej tätbebyggelse 323 47.4 1.8 49.2 3.1 47.7
Tätbebyggelse 242 34.7 - 19.0 53.7 1.2 45.1

Fel körriktning:

Totalt 233 67.8 9.9 77.7 1.7 20.6
Ej tätbebyggelse 143 75.5 1.4 76.9 2.1 21.0
Tätbebyggelse 90 55.6 23.3 78.9 1.1 20.0

i Förlorat kontroll 1 N 1 i"
av fordonet:

Totalt 315 2318 9.2 33.0 1.6 65.4
Ej tätbebyggelse 171 25.8 2.3 28.1 2.3 69.6

_ Tätbebyggelse 144 21.5 17.4 38.9 0.7 60.4

 



11.

Majoriteten av olyckstyperna uppvisar högre procenttal i mörker än i dagsljus.

Det enda ordentliga undantaget utgörs av den sista olyckstypen (Out-of-control

vehicle). Någon nämnvärd skillnad föreligger inte mellan tätbebyggelse och

ej tätbebyggelse härvidlag. För övrigt är andelen olyckor under mörker genom-

gående större inom än utom tätbebyggelse och samma förhållande råder natur- \

ligtvis för vägar med belysning eftersom det framförallt är inom tätbebyggelse

som vägarna är belysta, Det bör påpekas att någon hänsyn till trafikarbetet har

ej tagits i detta sammanhang.

Två av olyckstyperna (gående och fel körriktning) uppvisar mycket höga

procenttal i mörker - drygt 75 Z.

Från en tysk undersökning Lamm, Klöckner (1972) har bl a hämtats data visande

 

olyckornas fördelning på olyckstyper under mörker resp dagsljus. 'Undersök-

ningen gäller en motorväg som från början var hastighetsbegränsad till 100 km/h

och där man sedan istället införde rekommenderade hastigheter i intervaller

80-110 km/h (Richtgeschwindigkeitsintervalle).

Figur 2. Kostnader för olyckor som inträffat på motorvägen A 80 mellan

Frankfurt och Wiesbaden i Västtyskland åren 1971-72 före och

efter införande av rekommenderade hastighetsgränser. Olyckorna

har fördelats på ljusförhållanden och olyckstyper.
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12,

Olyckskostnaden per fordonskilometer var med ett undantag (filbyte, före)

klart högre i mörker än i dagsljus både före och efter införande av de

rekommenderade hastighetsgränserna.

ljusförhållandena.

efter den nya åtgärdens införande.

I nedanstående tabell redovisas resultat från en finsk undersökning,

Singelolyckorna dominerade under båda

Denna olyckstyp uppvisadeockså en kraftig minskning

Häkkinen, Leppänen (1969) där olyckorna har fördelats på olyckstyper och

 

ljusförhållanden. Undersökningen omfattar olyckor från åren 1963-64.

Tabell 7. Antalet trafikolyckor som inträffat i Finland under åren1963-64

fördelat på olyckstyp och ljusförhållanden.

 

Singel?

     

    

Ljusför- Kollision Kollision Kollision Kollision Övriga
hållande med stilla- mellan for- m. parkerat m. gående olycka. Z

stående don i rö- ' ,fordon el. Z Z
fordon. relse. Z annat hin-

Z der. Z _

DagsljuS' 63,4 76,8 67,8 63,5 58,3 57,8

Halvdager 8,5 6,4 6,8 6,6 ,11,1 13,0

Mörker m.

vägbelys- m14,0 11,7 17,9 16,3 8,5 7,3
ning.

Mörker u.

'vägbelys- 14,1 5,1 7,5 13,6 22,1 21,9
ning. _

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

  

w

Olyckor som är typiska för denmörka delen av dygnet tycks vara sådana vid

vilka endast ett fordon i rörelse är inblandat som t ex singelolyckor och

gåendeolyckor.

singelolyckor vanligast.

Under mörker på vägar utan belysning var, relativt sett,

Att olyckor mellan fordon i rörelse, procentuellt sett, inte inträffar så

ofta under mörker som övriga olyckstyper sägs bero på att trafikvolymen är

lägre i mörker än i dagsljus och att risken för kollision inte ökar lika

mycket i mörker som risken för andra typer av olyckor eftersom fordon i

rörelse har tänd belysning.



4.1.1.4

4.1.1.5

' 13.

Zilberman, Hakkert (1972) från Israel fann att installation av trafikljus

 

i korsningar vanligen medför en reduktion av antalet sidokollisioner men

en ökning av antalet kollisioner av typ påkörning bakifrån.

Vägkarakteristika.

I Mainz, Västtyskland har Groebenisadér{1968) studerat olycksutvecklingen vid

 

fyra korsningar under sex år. Bland resultaten kan följande tabell redovisas.

Tabell 8. Den procentuella andelen av olyckor och trafikflöde kl

06 - 20 resp 20 - 06 i fyra korsningar i Mainz, Västtyskland

under en sexårsperiod (1961-1966).

  

KL 06 - 20 20 - 06

Olyckor 81,5 Z 18,5 Z

Trafikflödet 88,9 z 11,1 Z

 

   

 

Under nattimmarna var således olyckorna överrepresenterade i förhållande

till trafikflödet. Då trafikflödet är klart lägre under natten borde

olyckorna i stället vara underrepresenterade. Antalet konfliktsituationer

i en korsning torde nämligen öka med kvadraten på trafikflödesökningen och

antalet olyckor borde vara proportionellt mot antalet konfliktsituationer.

Olyckskostnader

Vid en för- och efterstudie i USA, Tennessee Valley Authority (1969) stude-

rades effekten av vägbelysning. Efter införande av vägbelysning minskade

olyckorna med 22>% och antalet skadade med 39 Z. Den årliga kostnaden för

belysningen var 1450 dollar per mile och olyckskostnaderna minskade med 3317

dollar per år och mile varför den samhällsekonomiska vinsten blir 1867 dollar

per år och mile. För beräkning av olyckskostnaderna har utnyttjats de värden

som National Safety Council uträknat för år 1965 d v 3 310 dollar för egen-

domsskada, 1800 dollar för personskada och 34400 dollar för dödsfall.
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Igen annan amerikansk undersökning Smith and Associates (1971) har man beräknat

de direkta kostnaderna för olyckor som inträffat under olika ljusförhållanden.

De direkta kostnaderna inkluderade bl a nuvärdet av förlusten av beräknade

framtida inkomster för personer som dödats eller invalidiserats. Olycksmate-

rialet omfattar motorfordonsolyckor som inträffat mellan 1 april 1964 och

31 mars 1965 i Washington D.C. I tabell 9 redovisas antalet skadefall fördelat

på ljusförhållanden octhirekta kostnader;

Tabell 9. Kostnader för de trafikskadefallxsom inträffat i Washington D.C.

mellan 1 april 1964 och 31 mars 1965 och som uppdelats på olika ljusför-

 

 

     

hållanden.

Ljusförhållanden N 7 Skadefall Direkta kostnader MEdelkostnad
Antal ' 70 . Summa Z . _ per

Halvdager _ 7,809 8,4 $ 5,040,335 10.4 $ 645

Dagsljus 57,670 62,2 22,990,956 47,2 399

Summa dagsljus 65,479 70,61 $ 28,031,291 57,6 $ 428

Mörker utan gatubelys- 7,135 7,7 9,570,353 19,7 1,341

ning.

Mörker med gatubelys- '20,086 21,7 11,029,435 22,7 549
ning.

Summa mörker 27,221 29,4 $ 20,599,788 42,4 $ 757

Totalt 92,700 100,0 $ 48,631,079 100,0 $ 525 '

       

 

xInkluderar flerfordonsolyckor, singel- och gåendeolyckor.

Som framgår av tabellen. är de direkta kostnaderna större för skadefall som

inträffade under mörker än för de som skedde i dagsljus. Under mörkerför-

hållanden förelåg Vidare stor skillnad mellan skadefall som inträffade på

vägar med resp utan belysning - 549 mot 1341 dollar. Det påpekas dock att

denna skillnad ej helt och hållet kantillskrivas belysningsförhållandena bl a

eftersom de vägar som saknar belysning i allmänhet ligger i utkanten av stä-

derna eller på landsbygden där fordonshastighetenna är högre vilket också

påverkar olyckskostnaderna.
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I tabell 10 har skadefallen förutom ljusförhållanden och direkta kostnader

även fördelats på olyckstyp och svårhetsgrad.

Tabell 10. Antalet trafikolyckor som inträffat i Washington D.C., USA under

tiden 1 april 1964 - 31 mars 1965 fördelat på ljusförhållanden,

direkta kostnader, olyckStyp och svårhetsgrad.

FATAL INIURY NONFATAL INIURY PROPOEBTI' DAMAGE ONLY

ALL SEVERITY CLASSES

    

 

 

 

(1) Pour mivlcml typ.. nuet-d en man ptwolønt.

  

 

 

   

  

I tabellen ingår fyra olyckstyper och alla visar samma bild av det totala

1 i ' Y . ACCIDENTS A'CCIDENTS ACClDENTS

12:23.- Total Irwnlve- Total. Involve- Total Involvo- Total Manga
- gast. ment: gast ment: Cost ments Cost. goal:

gggglgxou asthss VEHICLES
Dayiight 42 s 1.263.001 14.249 611.062.406 40.263 s 6.815.029 54.574 si9.160.436 3 351
Dawn Or Dusk 18 959.429 2.087 2.367.584 5.111 876.746 7.216 4.102.759 56?
Dark with Street Lighting 29 701.515 5.179 3.925.011 13.430 2.605.845 18,646 7.512.371 4"3
Dark without Street Lighting _32 1.859.083 _3.932 1.097.577 3.616 896.365 5.714 - 4.631.035 11

susroth 137 3 4.602.020 23.565 S19.262.578 62.446 611.463.9us 06.150 535.406.§51 5 41*

QLLISION WITH PEDESTRIAN

Dayiight 17 5425.396 1.353 $S76.288 - - 1.370 »3 1.001 564 3 731
Dawn DrDusk 7 204.162 227 54.310 - - 234 058.47) 1 1°5
Dark with Street Lighting 12 415.902 281 365.515 u - 293 781.497 ? 667
Dark without Street Lighting _1 629.853 55 104.999 - - 62 734.652 13v352

suaroth 3 :1.675.393 1.316 ;1.101.112 - - 1.9?? ; 2.776.505 5 1.417

._:gLLzsxon wxrn rxng OBJEQI
Dayiight . 17 3 817,905 522 3731.094 616 5301.054 1.155 6 1.850.043 3 1v5 2
Dawn 0r Dusk 3 314,625 81 116.293' 146 52.350 232 463.260 30093
Dark With Street Lighting 17 1.197.744 499 989.212 412 193.467 929 2.300.423 ?'555
Dark without Street Lighting '12_ 1.547.961 441 826.130 321 161.880 77a _ÃLEÃÃL371 3 26°

susroth 53 83.878,2JS 1.543 62.662.719 1.497 5702.751 3 093 s 7.249.763 3 30344

MN OFF POADNAY '

Dayliqht 10 6 620,885 194 6 237,438 367 5120.470 571 s 979.793 3 1 714
Dawn 0r Dusk - -_ 40 116.463 87 79.373 127 195,836 1 5^2
Dark with Street Lighting 2 157,065 ' 75 166.003 142 32.076 219 355.144 1:622
Dark without Street Lighting 12_ 987.688 310 564.907 261 ' 117.910 501 1.666.505 ?v 6

SUBTOTÅL 2 $1.765.638 619 $1,084.811 857 5345.829 1.490 51.106.279 ? 2:334

IQIAL or POUR MAJOR przs
Deyirght 86 :3.127.107 16.316 612.627.216 41.266 57.236.553 57.670 :22.990.956 8 399
Dawn cr Dusk 28 1.377.216 2.435 2.654.650 5.346 1.000.469 7.609 5.040.335 °*5
Derk with Street Lighting 60 2.472.306 6.034 5.445.741 13.992 3.111.396 20.086 11.029.435 549
Dark without Street Lighting gi ;ngnggg - _3.522 3.303.613 4.19e> 1.162.155 7,135 _nglgåggg - 30341

TOTAL ' 255 612.001.294 27.643 ;24.111.220 64.802 612.51a.565 92.700 :46,611.079 3 525

antalet olyckor d V 3 att de direkta kostnaderna är större för skadefall som

inträffade under mörker än för de som inträffade i dagsljus. Kostnadsnivån

däremot är olika - de största kostnaderna har olyckstypen "Kollision med fast

föremål" och de lägsta olyckstypen "Kollision mellan fordon".

Dödsolyckorna har klart högre kostnader per olycka än övriga personskadeolyckor

vilka i sin tur har klart högre kostnader per olycka än egendomsskadeolyckorna.
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Tabell ll. Antalet trafikolyckor i England 'år

16.

I en engelsk undersökning har man också undersökt skillnaden mellan olycks-

kostnaderna i dagsljus resp mörker, Dawson (1971). Underlaget_för de beräkning-

ar 30m gjordes var emellertid inte lika omfattande och detaljerat som vid

ovan nämnda undersökning från Washington D.C. Vad gäller skillnaden mellan

olyckor i mörker resp dagsljus kunde bara hänsyn tagas till antalet olyckor

Endast för dessa faktorer kunde således enoch skadade, samt fordonsslag.

uppdelning på ljusförhållanden göras. I nedanstående tabell redovisas de re-

'sultat som framkommit.

1968' och deras kostnader

fördelat efter svårhetsgrad oCh ljusförhållanden.

     

S å het rad '#5 Dagsljus Mörker
V r Sg _fÅntaI Medelkostnad Antal MGdelkostnad

<2) 0:)
Dödlig 3,600 16,820 2,673 17,140

Svår 47,597 1,200 24,914 1,310

Lindrig 142,416 220 43,000 220
Totalkostnad förfalla olyckor HW

dividerat med antal personskade- 1,350 1,700

olyckor. __,

  

 

   

,det totala trafikarbetet.

I brist på annan information grundar sig dessa medelvärden på antagandet att

kvoten mellan egendomsskadeolyckor och personskadeolyckor är lika stor i dags-

ljus som i mörker.

Förarålder

I en engelsk undersökning Johnson (1972) som huvudsakligen har studerat ålders-

faktorns betydelse för uppkomsten av trafikolyckor ingår även en del jämförelser

av Olyckornas fördelning över dygnet; Dygnet delades in i en 'Ljus period (10-16),

en mörk period (22-04) samt en övrig period (04-10+16-22). Under den mörka peri-

oden var hälften av alla skadade manliga bilförare under 25 år. Motsvarande

andel för den ljusa perioden var 25 % och för den övriga perioden 30 %.

Kvinnliga förare har en liknande fördelning men procenttalen är något lägre

- 46,20 resp 27 Z.

procenttal finns inte men man vet att förare under 25 år svarar för 10-15 Z av

Några trafikarbetssiffror som direkt anknyter till nu nämnda

Det är således uppenbart att de unga förarna är kraftigt.

överrepresenterade i olycksmaterialet och detta gäller både nattoch dag.
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Jämförelser mellan natt och dag där hänsyn tas till förarålder och trafikarbete

har_emellertid inte kunnat göras.

I en mycket omfattande undersökning rörande effekten av vägbelysning på olyckor

på motorvägar fördelades olycksmaterialet bl a på åldersgrupper, Box (1971) USA.

-Tabell 12. Trafikolyckor på en del motorvägar inom tätbebyggelse i USA under

åren 1964-68 fördelade efter ljusförhållanden, svårhetsgrad och åldersgrupper.

   

  

 

   

 

 

Vägar med belysning. Vägar utan belysning.

Dag _ . _ -1
-29 386 166 552 354 75 429
30-39 144 64 208 144 47 191
40-49 110 64 174 111 37 148
50-59 63 , 33 96 42 21 63
60- 30 13 ' 43 16 14 30
Summa 733 340 1073 667 194 861
Olyckskvot 5.24 2.43 7.67 1.71 0.50 2.21

LNatt , _' g

-29 146 68 214 105 59 164
30-39 44 28 72 42 24 66
40-49 1 36 9 45 x 45 19 64
50-59 12 1 13 19 10 29
60- v 63 d 5 I 11. 5 1 6
Summa 244 111 * 355 'I 216 113 __ 329
Ölyokskvot '14197 2.26 _ -7.23 *1.60 ..0.82 2.42

åzgåe??1lan Nattkvot/dagkvot

-29 1.08 1.17 . 1.10 0.86 2.32 1.11
30-39 0.87 1.24 1.00 0.84 1.50 1100
40- 0.75 0.38 0.63 1.16 1.16 '1.16
Totalt 0.93 0.93 ' 0.93 0.93 1.68 1.10
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Om man studerar kvoten mellan olyckskvoterna på natten resp dagen fihner

man att den är högre på vägsträckor utan belysning än på sträckor

med belysning 1,10 mot 0,93. Denna skillnad beror emellertid helt på de äldre

förarna. Sålunda var motsvarande siffror för den äldsta gruppen 1,16 mot 0,63

medan siffrorna för de båda övriga grupperna nästan var identiska - 1.11 mot

1.10 för åldersgruppen under 30 år och 1.00 i båda fallen för mellangruppen.

Det bör dock påpekas att olycksnivån för den äldsta gruppen var klart lägre än

för de båda andra grupperna vad gäller vägsträckor med belysning. Siffrorna

tyder dock på att de äldre förarna klarar sig sämst på ej belysta vägar.

I tabell 13 har olyckorna fördelats på sträcka resp påfart.

Tabell 13. Trafikolyckor på endel motorvägar inom tätbebyggelse i USA för-

delade efter ljusförhållanden, åldersgrupper och sträcka resp påfart.

 

 

 

  

 

  

 

  

Med belysning Utan belysning

Åldersgrupp Sträcka påfart Sträcka Påfart

Dag ' Olyckskvotj

-29 1.64 i 2.26 0.64 0.42

30-39 0.73 0.74 0.32 0.17

59:, 0.96 1.25 0.39 0.23

Summa 3.33 4.25 1.35 0.82

Natt I

-29 2.61 1.57 0.78 0.37

30-39 0.90 0.53 ' 0.37 0.10
40- 0.67 0.65- 0.52 0.15

Summa 4.18 2.75 1.67 0.62

igååeçellan Nattkvot/dagkvot

-29 ,1.59 0.69 1.22 0.88

30-39 1.23 , 0.71 1.25 0.59
40- 0.70 0.52 1.33 0.65
Totalt 1.25 0.65 1. 24 0,75'

     

  
Vad gäller påfarter har man inte kunnat konstatera något åldersberoende mellan

förare inblandade i olyckor på påfarter med resp utan belysning. På sträckor

mellan påfarterna däremot rådde samma förhållande som i tabell 12 d v 3 att de

äldre förarna tycks ha haft svårast att klara körning på ej belysta vägar.



19.

Tabell 14. Trafikolyckor på endel motorvägar inom tätbebyggelse i USA under

 

åren 1964-68 fördelade efter ljusförhållanden, åldersgrupper och

 

 

    

olyckstyper.

Med belysning 7 Utan belysning

Påkörning ?ggâgnåler-I Sing81 Påkörning ?gpâgngler- Singel

bakifrån olyckaål " 4_ ___ bakifrån olycka

Dag Olyckskvotf

+29 3.20 0.38 0.35 0.76 0.14 0.20

30-39 1.17 0.18 0.13 0.34 0.10 0.05

40- ' 1.74 0;30 0.18 0.42 0.11 0.08

Summa 6.11 0.86 0.66 1.53 0.34 '4.4 0.33
Natt

-29 2.35' 0.47 :§45 0.65 90.179 0.33
30-39 0.71 0.27 0.37 0.24 0.10 0.13

40-* 0.94 '0.22' 0.25" '0.33 0.18 0.20

Summa 4.00 0.96 2.06 1.21 0.44 0.71

Olyckskvot \ Nattkvot/dagkvot

*29 0.73 1.24 4.12 0.85 1.22 1.90

30-39 OQ61 1.50 2.85 0.70 1.00 2.60-

4Ö- 0.54 0.73 1.39 0.78 1.64 2.50

Totalt 0.65 1.12 3.12 0.79 1.29 2.15

 

 

  

    

AV tabell l4 framgår att Vid jämförelser mellan Vägsträckor med resp utan be-

lysning så har den äldsta gruppen högre kvoter för alla mtre 6 I

olyckstyperna medan de andra grupperna endast har detta för olyckstypen påkörning

bakifrån (rear end).*

I samband med en undersökning rörande effekten av vägbelysning på ett mindre

antal Vägar i Tennessee, USA studerades även mörkerolyckornas fördelning på

åldersgrupper. Tennessee Valley Authority (1969); AV det första diagrammet

 

(fig 3) framgår att olyckskvoten sjunker med ökad ålder och av det andra dia-

grammet (fig 4) att effekten av vägbelysningen var störst bland de yngre och

äldre åldersgrupperna och således minst för mellangruppen.
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Figur 3_ Trafikolyckor per miljon fordonsmiles som inträffat på fyra huvudyägar.

' inom tätbebyggelse i Tennessee, USA före och efter installation av

Vägbelysning. Olyckorna fördelade efter åldersgrupper.

                

  

'8 'F' jr .
Z FÖRE *..

I ;323 I
.7 'm'- | > . EFTER. :-

.s -«- .2-
:3 _ :
:.J . .
:E .
g .5 -- j..
CD) .45! .452 .

2; V; :
u' 4"' % 'r
3 L f . 4
E : á .310 i
3,4 3 'T 7 .280 "_""'
a. - // '// 77' -» I / / .u - % á / .
c, __ / / .297 __
g 2 . / f / F'_ .
ä j ?1 %C 5; 43 I
o * - á / . .103 *

J f / / .075 « i_. / / / 043 .
*' á - % ? v . ü . .024 '

0 _ T/4 4; // 1/ i ,,_ v .Kaa q
- , :5-25 *26-35 _36-45* 46-55 . .56-465 66-75

ÅLDERSGRUPP



21.

Figur 4. Den procentuella minskningen av trafikolyckor som inträffat på fyra

huvudvägar inom tätbebyggelse i Tennessee, USA före och efter installa-

tion av vägbelysning. .Olyckorna fördelade efter åldersgrupper.
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I en annan amerikansk undersökning som studerat bilolyckornas fördelning över

dygnet har hämtats följande diagram. Campbell (1966).

Figur 5, Bilförare inblandade i trafikolyckor med personskada som inträffat i

USA fördelade efter åldersgrupper och tid på dygnet (totalt ingår

i 32 387 förare i materialet som är från första hälften av 1960-talet).
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Av diagrammet framgår att de yngre förarna har totalt sett fler olyckor under

natten än vad de äldre förarna har; Mellan kl 18 och 06 inträffade 58 Z av alla

olyckor i den yngsta åldersgruppen. Motsvarande siffra för den äldsta gruppen

var endast 20 z.

Lauer har stickprovsmässigt undersökt åldern på förare som mellan kl 24 och 07

trafikerat huvudvägarna i Staten Iowa, USA. På landsbygdsvägarna var 51 Z av

förarna mellan 20.0ch 29 år och majoriteten av dessa under 24 år. I dagsljus

utgjorde denna åldersgrupp endast 23 z av förarna. Lauer rapporterade vidare

att ungefär 10 z av förarna i åldersgruppen 20-24 år flagrant åsidosatte säker-

hetsbestämmelserna i trafiken vid körning mellan midnatt och kl 04. Endast

i undantagsfall förekom hastighetsöverträdelser bland andra åldersgrupper.

Efter midnatt förekommer således mer vårdslös körning - i varje fall relativt

sett - än under andra tider på dygnet vilket kan bidra till den höga olycksnivån

under dessa timmar.
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Kön

I en amerikansk undersökning har man studerat personbilolyckornas fördelning

över dygnet och därvid gjort vissa iakttagelser vad gäller skillnader mellan

män och kvinnor. Campbell (1966).

Figur 6. Bilförare inblandade i trafikolyckor med personskada som inträffat

i USA fördelade efter åldersgrupper och tid på dygnet (totalt ingår

32 387 förare i materialet som är från förstahälften av 1960-talet).
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Kvinnorna har relativt sett färre olyckor på natten än vad männen har.

Passagerare

I en amerikansk undersökning har man studerat personbilolyckornas fördelning

över dygnet och bl a gjort vissa jämförelser vad gäller passagerarförhållandena.

Campbell (1966).

var något mer koncentrerade till natten - från midnatt till morgontimmarna - än

Det visade sig att olyckor vid vilka föraren var ensam i bilen

olyckor vid vilka föraren hade Sällskap av passagerare.
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Figur 7. Bilförare inblandade i trafikolyckor med personskada som inträffat

i USA fördelade efter passagerare eller ej och tid på dygnet (totalt

ingår 32 387 förare i materialet som är från första hälften av

1960-talet. I
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Övrigt

'En undersökning av viltolyckor i Schweiz Müller (1969) visade att 80 Z av

alla sådana olyckor inträffade undermörker.

Eaktgrgr_§gm_förstärker mörkrets ogynnsamma inverkan på trafiksäkerggten;

 

Vissa av de faktorer som medverkar till uppkomsten av trafikolyckor får

förstärkt effekt i samband med mörkerförhållanden. Dels är det fråga om

yttre faktorer som finns utanför fordonet och föraren, dels faktorer hos

föraren själv - inre faktorer.
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4.1.2.1 Yttre faktorer

4.1.2.1.1 Väglag och väderlek

Dåliga väglags- och väderleksförhållanden ökar risken för trafikolyckor och

i särskilt hög grad gäller detta under vinterförhållanden.

Transport Road Research Laboratory (TRRL) i England har studerat dessa

faktorer - Sabey (1973).

Följande tabell visar antalet trafikolyckor i Storbritannién under år 1969

fördelat på ljus- och väglagsförhållanden.

Tabell 15. Antalet trafikolyckor i Storbritannien under år 1969 fördelat

efter ljus- och väglagsförhållanden.

 

 

 

Dagsljus T Mörker Mörker/dagsljus

Torrt väglag I 129370 41760 0,32

Vått väglag 46570 . 31730 - 0,68

,vått/torrt 0,36 0,76 2,11
vaglag

 

     

För att bättreåkunna tolka dessa siffror är det nödvändigt att jämföra

dem med hur stor andel av tiden väglaget är vått under dagsljus resp mörker.

En sådan uppskattning har också gjorts genom att man timme för timme studerat

väglaget på vägar i anslutning till TRRL. Under år 1969 hade 28 Z av dags-

ljustimmarna och 40 Z av mörkertimmarna vått väglag. Om olyckskvoten mellan

vått och torrt väglag var densamma i mörker resp dagsljus som timkvoten'

mellan vått och torrt väglag skulle det förväntade antalet olyckor i mörker

vara 26600. Det verkliga antalet olyckor var 31730 d v 3 20 7 större än

det förväntade antalet. Denna ökning är ett medeltal för vägar med vått

väglag d v 3 det gäller för vått väglag både med och utan regn. Andra studier -

Codling (1972) har visat att ökningen av mörkertrafikolyckor vid vått väglag

är en och en halv gånger större vid regn än vid uppehållsväder. En förklaring

till resultaten av ovanstående studier kan vara att det är de försämrade

siktmöjligheterna som regnet medför-och inte det våta väglaget som utgör den

största olycksrisken.
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Inre faktorer

Alkoholpåverkan

Frågan om alkoholpåverkade trafikanter utgör inte huvudmålet för under-

sökningen varför de resultat som här presenteras endast är att betrakta

som en biprodukt. Det finns andra undersökningar som mer utförligt skulle

kunna belysa denna fråga.

Eftersom alkoholpåverkade trafikanter är vanligare på kvällen och natten

än på dagen är dock frågan, av stort intresse i detta sammanhang.

Det är således uppenbart att den höga olycksfrekvensen i mörker till en del

kan förklaras av alkoholpåverkan hos i olyckorna inblandade trafikanter.

I England införde man i början av oktober, 1967 en ny lag rörande trafik-

onykterhet och i en artikel i Traffic Digest and Review av Dempster (1969)

redovisas vilken effekt denna lag hade på olycksutvecklingen. Totalt sett

var antalet skadade i trafiken lO Z lägre året efter lagens införande i

jämförelse med året innan. Hur stor del av denna minskning som kan hänföras

till den nya lagen kan'inte exakt bestämmas. Vad som är speciellt intressant

emellertid är att 80 Z av minskningenföll på timmarna mellan kl 8 på kvällen

och kl 4 på morgonen d V 3 den tid då man kan förvänta sig att antalet

alkoholpåverkade förare är som störst. Före och efter lagens införande under-

sökte man även blodalkoholhalten hos alla förare som omkommit i trafiken.

Andelen förare vars blodalkoholhalt översteg 80 mg/lOO ml sjönk från 28 till

15 Z efter lagens införande.

Carlsson (1972) har undersökt alkoholpåverkan hos en grupp förare, slumpmässigt"

valda ur den förarpopulation som färdas under mörker i Washtenaw County,

Michigan, USA. Totalt ingick 748 personer i undersökningen. Jämförelse har

gjorts med ett olycksmaterial som omfattar singelolyckor under mörker i samma

område (2613 olyckor under en tre-års period).

I stickprovet hade ungefär 10 Z av förarna en blodalkoholhalt på 0,5 0/00

eller mer. Motsvarande siffra för olycksmaterialet var 32 Z. Som jämförelse

kan nämnas att i en ofta citerad undersökning av Borkensteü: m_f1(l964) hade

9,8 Z av olyckspopulationen och 3,2 Z av den olycksfria populationen en

blodalkoholhalt på eller över 0,5 0/00. Denna undersökning omfattar emellertid

både dag och natt. I ett olycksmaterial redovisat av Filkins n,fj(l970) hade
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68 Z av 212 dödade förare en blodalkoholhalt på 1,0 O/oo eller mer._ Carlsson

redovisar i sin undersökning att endast 4 Z av förarna hade en sådan hög

blodalkoholhalt. I nedanstående figur redovisar Carlsson sitt stickproVs-

material fördelat på klockslag tillsammans med det ovan nämnda singelolycks-

materialet.

Figur 8. Singelolycksförare åren 1968-70 samt ett slumpmässigt urval av

förare som färdas i mörker år 1970 från Michigan, USA. Förarna

påverkade av alkohol och fördelade efter tid på dygnet.

9 .
0

   

     

50'r ' ' ' J' . 4» Ej' algckSIhbla'ndadc förare med (10575 W* 75)O , ____._._ I, .4-----» amy. (man)
A Alkoho/pa'rcrkade förare /hblano'adc ' '

A40 _ V i :läge/a/ngOf (IV= 25/3)

.30 - .

20 »a /

in 'a V

0 I 1 1 1 -l l 1 l i 1 I I i ' '

  

17-18 18-13 19.20 zo-zr 2-2222-23 23.24 24' '1-2 z-as 3-4 4-5 .5-6

no PÃNATTEN -' ^

Som synes ökar andelen alkoholpåverkade förare timme för timme fram till

klockan 3 på natten.
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En annan faktor som Carlsson intresserade sig för var föraråldern. I nästa

figur redovisas stickprovsmaterialet fördelat på förarålder och som jäm-

förelse singelolycksmaterialet.

Figur 9. Singelolycksförare åren 1968-70 samt ett slumpmässigt urval av

förare som färdas i mörker år 1970 från Michigan, USA. Förarna

fördelade efter åldersgrupper.

?á

   

 

'30 'P - _
+ Ej' a/gckgmb/andodc /ö'rarc under mörker
A .Förare :bb/000270? I' .Myt/olyckor

under märker . '

20 -

10 -

o I 1 1 t r ' 1 1 1 1 in 1.

 

15-20 21425 '25-30 31-35- 35-4041-45 45-50 51-55_ 55-50 51-
ÅLDERSGRUPP

Figuren visar att den yngsta åldersgruppen är överrepresenterad i singel-

olycksmaterialet. Övriga åldersgrupper är inblandade i singelolycksmaterialet

i ungefär samma utsträckning som i stickprovsmaterialet.
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I figur 10 har också de båda materialen fördelats på åldersgrupper men

enbart alkoholpåverkade förare har härvid medtagits.

Figur 10. Singelolycksförare åren 1968-70 samt ett slumpmässigt urval av

förare som färdas i mörker år 1970 från Michigan, USA. Förarna

påverkade av alkohol och fördelade efter åldersgrupper.

0/0 1 o

30 * 1

' + Ej' o/ytkS/nálandade fá'rorare med:) 0,05% (N: 76)
Å. ' 0 ----- ø .------ .2 002% (Ms/40)

A ältaho/påyerkade förare lab/andades
t ° \ i - Al' :inge/olyckor I (Aha/8), . // \ \\ ' _ _ .
i \ '

del \\'\
, ./  \'

'10- . <7*
_ ° A \\ ' \- -
I Ä - I *- .

0 1 1 V 1 l '1 1 L 1 1

45-20 21-25 '26-30 31-35;> 36-40_ 41-45' 46-50 51-55 56-60 60»
'ÅLDEZSGRUPP ' '

  

Återigen skiljer sig den yngste åldersgruppen från övriga åldersgrupper.

För den yngsta åldersgruppen är skillnaden mellan materialen klart större

i denna figur än i den föregående. Detta förhållande gäller inte för övriga

åldersgrupper. Slutsatsen härav blir att unga förare (16-20 år) som är

alkoholpåverkade har större sannolikhet att bli inblandade i olyckor än äldre

alkoholpåverkade förare.

Från en amerikansk undersökning Chatfield, Hosea (1972) rörande dödsolyckor

 

som inträffat på huvudvägnätet i USA (interstate system) åren 1968-71 uppges

att av alla förare ansvariga för olyckorna hade 32 Z varit påverkade av alko-

hol och den överväldigande delen av olyckorna hade skett under mörker.
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'Baker (1967) har studerat singelolyckor på väg 66, en motorväg som sträcker

sig över mer än halva USA. Alkoholpåverkade förare uppgavs föreligga vid

8,1 Z av olyckorna.

I en undersökning av Richard (1972) analyserades olyckstillbud och olyckor

som inträffat på motorväg i samband med att något av de inblandade fordonen

framförts i fel körriktning. Sammanlagt studerades 200 tillbud och 44 olyckor.

I hälften av alla tillbud var alkoholpåverkade förare inblandade och de

flesta tillbud som denna grupp förare var inblandade i inträffade på natten.

För övriga förare var tillbuden ungefär lika fördelade mellan dag och natt.

Av alla tillbud inträffade 73 Z på natten. Motsvarande tal för olyckorna

var 80 Z.

1 en tysk undersökning Bürkle, Ehlers, Geiger och Mallach (1971) har man

studerat kurvolyckor och därvid speciellt undersökt alkoholfaktorn. Olycks-

materialet omfattar 2394 olyckor. I nedanstående tabell har olyckorna för-

delats på klockslag och alkoholpåverkan.

Alabell 16. Kurvolyckor som inträffat i södra VäêtfysklanéJUHdçm år 1968 fördelat

efter tid på dygnet samt efter alkoholpåverkan hos de i olyckorna inblandade

  

  

  

 

 

förarna.

. ALKOHOL
NEJ Ja Totalt

Tid på dygnet antal Z antal i Z antal Z

06.00-08.59 210 _ 10,8 5 1,1 215 9,0

09.00-11.59 295 1 15,1 9 2,0 304 12,7

12.00-14.59 388 19,9 30 6,7 418 17,5

15.00-17.59 414 21,2 56 12,6 470 19,6

18.00-20.59 307 15,8 90 20,2 397 16,6

21.00-23.59 ^188 9,6 117 26,3 305 12,7

00.00-02.59 122 6,3 I 113 25,4 235 9,8

03.00-05.59 25' 1,3 25 5,6 50 2,1

Totalt ' 1949 100,0 445 99,9 2394 100,0

 

   

 

 

   Som synes har huvudparten av de olyckor vid vilka alkoholpåverkade förare var

inblandade inträffat på natten, företrädesvis timmarna före och efter midnatt.
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Totalt sett var

Mellan mid-

Huvudparten av övriga olyckor har inträffat på dagen.

alkoholpåverkade förare inblandade i knappt 20 Z av olyckorna.

natt och kl 3 på morgonen var motsvarande tal nästan 50 Z.

I en annan tysk undersökning analyserades 533 dödsolyckor vid vilka en av

förarna anklagats för vårdslöshet i trafiken. Herbold (1968).

  

 

 

Tabell 17. Fördelning efter ljusförhållanden och alkoholpåverkan (endast

manliga förare) av sådana dödsolyckor i Nordrhein-Westfalen

under åren 1960-61 vid vilka en av förarna anklagats för vårds-

löshet i trafiken.

Alkoholpåverkade Ej alkoholpåverkade Summa

(över 0,4 0/00) '

Mörker 74 I 243 317

=Dagsljus 28 188 216

Summa ' ,102 431 533

   

 

 

*verkar till uppkomsten av trafikolyckor är trötthet.

Av olyckorna som skett i mörker var alkoholpåverkade förare inblandade i 23,3 Z.

Av dagsljusolyckorna var motsvarande tal 13,0 Z.

Trötthet

En annan faktor som framförallt ger sig till känna under mörker och som med-

Denna faktor är

emellertid svår att undersöka. Det är naturligtvis mycket besvärligt att vid

undersökning av en olycka ta reda på om trötthet hos någon av de inblandade

trafikanterna medverkat till olyckans uppkomst. Ändå verkar det mycket troligt

att det finns många olyckor vid vilka en inblandad trafikant varit trött,

I vilket minskat hans uppmärksamhet och vilket i sin tur medverkat till uppkomsten

av en olycka. Man kan också fastslå att det finns olyckor då trötthet har

konstaterats t ex att en förare har_somnat vilket resulterat i en olycka.

I en undersökning i North Carolina USA, North Carolina Department of Motor

Vehicles (1969) framgår det att i 0,7 z av alla olyckor som inträffat där

under 1968 hade en av de inblandade förarna somnat. Trötthet hos någon av

de inblandade förarna angavs föreligga vid 0,6 z av olyckorna. Någon närmare

redovisning av hur man hade tagit.fram»dessa uppgifter fanns inte.
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Ej heller fanns det någon uppdelning av trötthetsfaktorn på dagsljus-mörker.

Om alla nämnda olyckor skulle ha inträffat under mörker skulle de tillsammans

ha utgjort ungefär 4 Z av samtliga olyckor i mörker.

êsgärésr_för at: minske_êssêlsE_912259:_92és:_9êzks:

 

Vägbelysning

Tidigare har nämnts att det finns många orsaker till varför olyckorna, relativt

sett, är vanligare på natten än på dagen. Den förmodligen viktigaste faktorn

är emellertid den minskade sikten under mörker. Det logiska botemedlet mot

detta är naturligtvis vägbelysning. 'Nedan följer exempel på vilken effekt

vägbelysning har på trafikolyckor.

I England förbättrades vägbelysningen på 64 olika platser inom tättbebyggt

område varvid man beräknade effekten på antalet olyckor i mörker. Följande

siffror finns redovisade, Tanner (1958).

Tabell 18. Den procentuella minskningen av trafikolyckor under mörker efter

vägbelysningsförbättringar på 64 platser i England under 1950-

talet. Olyckorna har fördelats på svårhetsgrad samt på gående-

olyckor resp övriga personskadeolyckor.

     

Olycksslag Procentuell minskning

1. Personskadeolyckor 30

2. Gåendeolyckor * 45

Övriga personskadeolyckor 23

3. Dödsolyckor 50

Svåra olyckor 33

Lindriga olyckor i 27

 

Totalt minskade således olyckorna i mörker med 30 Z d v 3 det inträffade 30 Z

färre olyckor i mörker än vad som kunde ha förväntats om vägbelysningen inte

hade undergått någon förändring.



33.

Denna undersökning utfördes under 1950-talet och var en av

de första i sitt slag. Den har följts av andra bland vilka kan nämnas

Cornwell, Mackay (1972), som ville underSöka om ovannämnda siffror stod sig

 

i slutet av 60-talet; Dessutom undersöktede. platser utanför tätbebyggelse.

Resultaten finns sammanställda i följande tabell.

Eêäåll_l2° OlyckSreduktion efter förbättrad vägbelysning inom'< %

tätbebyggelse, ej tätbebyggelse resp riksvägar. Siffrorna

baserade på studier utförda i England under 1960-talet.

  

Plats . Olycksreduktionrw.

Tätbebyggelse 30 Z

Ej tätbebyggelse 35-40 %

Riksvägar 30 Z
w

 

  

 

En liknande undersökning har utförts i New South Wales, Australien Turner

(1972). Nedan följer en sammanställning av resultaten.

Tabell 20. Antalet trafikolyckor som inträffat inom delar av Sydney,

Australien fördelat efter svårhetsgrad samt efter gåendeolyckor

resp övriga personskadeolyckor före och efter införande av för-

bättrad vägbelysning under åren 1964-71.

 

 

 

 

 

 

 

Olycksslag Ljusförh. Före Efter Procentuell minskning
" i mörker

Alla olyckor morker 2894 2599 21

Åila Olyckor dagsljus 4819 5606

Alla personsk. mörker 941 759

Olyckor I 29

Alla olyckor dagsljus 965 1096

Gåendeolyckor mörker 162 87 57

Alla olyckor dagsljus 219 276

Övriga personsk. mörker 779 762
olyckor I A 3 21

A113 OlYCkOr dagsljus 746 820

    

 

Som synes skiljer sig inte resultaten särskilt mycket från de som framkom vid

de engelska undersökningarna.  
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Ett problem i samband med vägbelysning utgörs av belysningsstolparna.

I en underSökning rörande motorvägsolyckor och belysning har §95 (1971)

behandlat denna fråga. 'På olika motorVägar som hade ett varierande antal

stolpar per mile utgjorde andelen stolpkollisioner mellan 1,1 och 3,9 Z av

samtliga olyckor. Om olyckorna relateras till trafikarbetet fann man att

på två av de sämre belysta vägarnavar antalet stolpkollisioner 0,05 och 0,06

kollisoner per 1 miljon fordonsmiles medan motsvarande tal för två av de bättre

belysta vägarna var 0,09 och 0,10. De senare Vägarna hade ungefär dubbelt

så många belysningsstolpar per mile som de först nämnda vägarna.

I en del av London (the Borough of Barking) har man satsat på att placera

belysningsstolparna så långt från vägbanan som möjligt d v 3 på den del av

trottoaren som vetter mot hussidan. Genom denna placering vill man minska

risken för kollisioner med stolparna. Denna åtgärd var en av flera som

vidtogs för att minska olycksrisken under mörker. Bland övriga åtgärder kan

nämnas införande av fler belysningspunkter och starkare lampor. Beräkningar

visar att efter 18 månader hade kostnaderna för samtliga dessa åtgärder uppvägts

av de vinster som gjorts genom den minskning av olyckorna som skedde Staniforth

(1968)..

Transport and Road Research Laboratory har kommit fram till följande samband

mellan olycksfrekvens och vägbelysningskvalitê.

Tabell 21. Kvoten mellan olycksfrekvenserna i mörker resp dagsljus relaterad

till vägbelysningskvalitên (beräknad vid Transport and Road

Research Laboratory, England)

 

Olycksfrekvens i mörker// Vägbelysningskvalitê

olycksfrekvens i dags-

 

ljus

2 1 Ingen belysning

1.8 Dålig

1.6 Normal

1.3 Bra

1.0 Dagsljus
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I Australien har Turner erhållit ett mera precist samband.

_Figur 11. Kvoten mellan olycksfrekvenserna i mörker resp dagsljus relaterad

till gatubelysningens ljusnivå (beräknad av Turner, Australien).
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Av diagrammet framgår att den olycksreduktion som erhålls är störst i början

för att sedan avta med ökad ljusnivå.

* De två sistnämnda undersökningarna finns redovisade av Fisher (1972).
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1 USA har Box (1971) gjort en cost-benefit analys av införandet av väg-

belysning. De vägar som han har studerat omfattar motorvägar inom tätbebyggt

område.

_Tabell 22. Trafikolyckor per mile på en del motorvägar inom tätbebyggelse

i USA under åren 1964-68 fördelade på ljusförhållanden, olycks-

kostnader och vägtyp.

   

  

Olyckor per mile r 4-fä1tsväg 6-fältsväg 8-fä1tsväg

och år. \

Dagsljus ' 74 52 89

Mörker, utan belysning(u) 58 41 69

Mörker, med belysning (m) 36 25 43

Antal olyckor som kunde

ha förhindrats om väg- . 22 16 26
belysning funnits.(u-m)

Kostnader för dessa 01.
under 20 år_ $ 340 000 $ 250 000 $ 400 000

Totala kostnader för vägJ
belysningen under 20 år. $ 150 000 $ 180 000 $ 230 000

COSt-Benefit kvot 2,34 1_4 - 1.7

  

 

   

Som synes är det ekonomiskt lönsamt att installera vägbelysning. De största

vinsterna kan man härvidlag göra på 4-fältsvägar.

'Vid.en för- och efterstudie i USA, Tennessee Valley Authority (1969) studerades

effekten av vägbelysning. Efter införande av vägbelysning minskade olyckorna

med 221% och antalet skadade med 39 Z. Den årliga kostnaden för belysningen

var 1450 dollar per mile och olyckskostnaderna minskade med 3317 dollar per år

och mile varför den samhällsekonomiska vinsten blir 1867 dollar per år och

mile. För beräkning av olyckskostnaderna har utnyttjats de värden som

National Safety Council uträknat för år 1965 d v 5 310 dollar för egendoms-

skada, 1800 dollar för personskada och 34400 d01lar för dödsfall.

I en annan amerikansk undersökning Smith and Associates (1971) har man beräknat

 

de direkta kostnaderna för olyckor som inträffat under olika ljusförhållanden.

De direkta kostnaderna inkluderade bl a nuvärdet av förlusten av beräknade

framtida inkomster för personer som dödats eller invaldiserats. Olycksmate-
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rialet omfattar motorfordonsolyckor som inträffat mellan 1 april 1964 och

31 mars 1965 i Washington D.C. I tabell 23 redovisas antalet skadefall

fördelat på ljusförhållandenwochvdirekta;kostnader.

Tabell 23. Kostnader för de trafikskadefallxsom inträffat i Washington D.C.

 

I mellan 1 april 1964 och 31 mars 1965 och som uppdelats på olika

   

 

  

ljusförhållanden.

Ljusförhållanden ' Skadefall Direkta kostnader Mhdelkostnad

Nummer :ZZ ,, Summa Z -Per skadefall

Halvdager . 7,809 8,4 $ 5,040,335 10.4 $ 645

Dagsljus 57,670 62,2 22,990,956 47,2 399

Summa dagsljus 65,479 70,8 $ 28,031,291 57,6 $ 428

Mörker utan gatubelys- 7,135 7,7 9,570,353 19,7 1,341
ning. '

Mörker med gatubelys- 20,086 21,7 11,029,435 22,7 549
ning.

Summa mörker 27,221 29,4 $ 20,599,788 '42,4 $ 757

Totalt 92,700 100,0 V100,0 $ 525

 

 

 

$ 48,531,079

 

   

 

xInkluderarwflerfordonsolyckor, Singel- och gåendeOlyckor.

Som framgår av tabellen så är de direkta kostnaderna större för skadefall som

inträffade under mörker än för de som skedde i dagsljus. Under mörkerför-

hållanden förelåg vidare stor skillnad mellan skadefall som inträffat på

vägar med resp utan belysning - 549 mot 1341 dollar. Det påpekas dock att

denna skillnad ej helt och hållet kan tillskrivas belysningsförhållandena

bl a eftersom de vägar som saknar belysning i allmänhet ligger i utkanten av

städerna eller på landsbygden där fordonshastigheterna är högre vilket också

påverkar olyckskostnaderna.

I tabell 24 har skadefallen förutom ljusförhållanden och direkta kostnader

även fördelats på olyckstyp och svårhetsgrad.
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Tabell 24. Antalet trafikolyckor som inträffat i Washington D.C., USA under

åren 1963-64 fördelat på olyckstyp och ljusförhållanden.

FATAL INIURY NONFATAL INIURY PROPERTY DAMACE ONLY

 

 

    

    

 

 

 

 

GNT Gawmnmv BY IHVOSEE'IDENTSTOML tnmlAECIDENTS ACCIDENTS ' ALL SEVERITY CLASSES

1709 OF 46610551" ment. o; me tv - ;Otal xHVOlvc- TOLal IQVOLV.- TOtal lv'r.g.V g . n 3 osv. ment: Cost ent. Cost gon.

LLISION BETWFEN VEHI LES iSELir-"f-------ÅL'-'DiåålåttDUSR 42 4 1.253.001 14.249 911.092.405 40.293 9 5.915.029 54.574 - s19.150.435 3 351
Dark "ich st t . h . 19 959.429 2.097 2.357.594 5.111 975.745- 7.215 4.102 759 569

05 x w h fee LLQ ting 29 7°1'515 5'179 3v925-011 13.438 2.995.945 19.545 2 512 371 4°3
r lt out Street L1qht1nq 49 1.059.093 2.050 1.997.577 3.515 995.355 5.714 4'533'075 911

50900705 137 9 4 502 020 23 ' r " o i l. . .355 519.252..79 52.449 411.453.995 95.150 935.409.591 $ *11

QLLISION WITH PEDESIRIAN '

:gzåiåCCDu k 1; _ 5:22.295 1.353 ;575.299 - - 1.370 -s 1 001 594 5 731
. . s i g 0 . 52 , 227 54.310 - - 3 ' i 1 105

Dark H1th Street L1ght1nq 12 415.992 291 355.515 - - :9; 332,29: 42:667
Dark Wxthout street Lighting _1 529.953 55 104,999 - - 52 734 952 1)'353

suaroran . 3 :1.575.393 1.915 ;1.101.112 - - 'IláEE s 2.7752505 * 3-417

mLLISION WITH EIXEQ i

v _ 3:::1åztpu5k _ 1; 9 :11.20: 52: 5731.094 515 ;301.054 1.155 4 1.950.043 9 1-50?
.n _ i . . 9 115,293 149 52.350 232 493 5 20093

Dark 91.5 Street L1qht1nq _17 1.197.744 499 999.212 412 193.457 929 2 390.32: 27555
Dark W1thout Street Ltqhttnq 15 1.547.951 441 925.130 321 151.990 779 2.535 971 30350.. - l

suarornn 53 ;3.979.235 1.543 :2.552.719 1.497 :709.751 3.093 s 7.249.705 3 3-34*

EAN 0?? 9009551 . i '
3:::132t0. R 10 5 520.995. _ . 194 5 237,439 357 5120.470 571 s 979.793 5 1-714

k _ us . - _ 40 115.453 97 79.373 127 195.935 1-542
Dar w1th Street L1qht1nq 2 157.055 75 155.003 142 32.075 219 355 144 1-6??
Dark 91tngut Street L1qht1nq 10. 997.599 310 554.907 251 113.910 591 1-555'505 2.86

SUBTOTAL _ 2 51.755.539 519 51.094.911 057 5345.929 1,499 s3.195.279 3 3-134

MÅL OF' POUR WO! EPES 1 '

:ayllåhtn R 95 :3.127.197 15.319 :12.527.215 41.255 :7.235.553 57.570 522.990.955 O 199
Dawn r hus . 29 1.377.215 2.435 2.554.550 5.345 1.009.459 7.909 5.040.335 645
Dnr: u1t street Ltqhtan 50 a 2.472.305 5.034 5.445.741 13.992 3.111.399 20.095 11.029.435 549
ar :;;:Zut Street quhttnq §1 5.024.505 2.955 3.303.513 4.199 1.152.155 7.135 9 570 353 103.1

M

. 255 412.001.294 27.543 924.111.220 54.902 012.519.555 92.700 549.511.070 3 935

 

11) ?01117 accidunl ?från head n .ou prunlønt.

I tabellen ingår fyra olyckstyper och alla Visar samma bild som det totala

antalet olyckor d v 3 att de direkta kostnaderna är större för skadefall som

inträffade under mörker än för de som inträffade i dagsljus. Kostnadsnivån

däremot är olika - de största kostnaderna har olyckstypen "kollision med fast

föremål" och de lägsta olyckstypen "kollision mellan fordon".
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Dödsolyckorna har klart högre kostnader per olycka än övriga personskade-

olyckor vilka i sin tur har klart högre kostnader per olycka än egendoms-

skadeolyckorna.

_âgä (1971) fann att ur olyckssynpunkt hade gatutypen större betydelse än den

utmed gatan befintliga miljön samt att exceptionellt hög belysningsnivå

kan ha en negativ effekt ur olyckssynpunkt. Vad gäller det sista påståendet

bör dock påpekas att andra viktiga faktorer såsom reklamljus, affärsbelysning

m m som också kan ha effekt härvidlag inte har medtagits i analysen.

Införande av gatubelysning av hög kvalité kan reducera antalet olyckor

upp till 80 Z, Zilberman, Hakkert (1972) Israel.

Studier av de ekonomiska konsekvenserna av åtgärder - främst förbättrad väg-

belysning - ägnade att minska antalet olyckor påplatser med hög olycks-

frekVens i mörker har visat att den vinst man gör är 4,4 gånger större än

kostnaderna för åtgärdernas införande och underhåll. Motsvarande siffra för

vägar inom ej tätbebyggelse är 2.1, Becker (1971) Israel.

Det finns ytterligare en mängd undersökningar som har behandlat frågan om

vägbelysning ur olyckssynpunkt,Hedman (1972) har bl a redovisat en del av

dessa.

Någon mer ingående diskussion rörande mer tekniska frågor som exempelvis

belysningsstolparnas placering, lampornas höjd över vägbanan och deras styrka

m m har inte tagits upp i detta sammanhang. Sådana frågor finns dock också

i viss utsträckning behandlade i rapporterna.

Sammanfattningsvis kan sägas att vägbelysning har en reducerande effekt på

trafikolyckorna. Framförallt är det svåra olyckor och olyckor med gående som

minskar. De cost-benefit studier som har utförts har visat att det har alltid

varit lönsamt att införa vägbelysning.

Att kostnaderna är olika' stora för olyckor som inträffar under olika

ljusförhållanden är mycket intressant. Vid beräkningen av olyckskostnaderna

i samband med studier av effekten av vägbelysning har man nämligen Ai allmänhet

A1nte*taglt'hänSYH-tlll-detta_ vilket innebär att den ekonomiska vinsten av

vägbelysning är större än vad man normalt räknar med.
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Fordonsbelysning

I Birmingham och många andra större städer i England genomfördes under

60-talet speciella kampanjer för att förmå bilförare att använda halvljus

även vid mörkerkörning på gator med belysning. Tidigare använde de flesta

enbart parkeringsljus vid körning på sådana gator. Uppföljningen av kampanj-

erna var grundligast i Birmingham. Där fann man att efter kampanjen ungefär

hälften av alla förare körde med halvljus. Vad gäller effekten på olyckorna

visade det sig att gåendeolyckorna minskade medan övriga olyckor ökade något.

Totalt var effekten på olyckorna försumbar. Någon markant skillnad i kampanj-

effekt mellan övriga städer octhirmingham framkom inte, Christie, Newby

(1968).

 

Övrigt

I en studie från USA Campbell and Rouse (1968) har man studerat hur reflekte-

 

rande registreringsskyltar påverkar frekvensen olyckor av typ påkörning baki-

från under mörker. På grund av olika omständigheter kunde inte undersökningen

läggas UPP På lämpligaSte sätt varför vissa invändningar mot resultaten kan

göras. Förutsättningen för undersökningen var att man beslutat införa reflekte-

rande registreringsskyltar i North Carolina och under den sex-veckors period

som det tog att förse alla bilar med de nya skyltarna förekom bilar med både

nya och gamla skyltar i trafiken. Genom att sedan studera de olyckor som in-

träffade under perioden ifråga, vad gäller påkörning bakifrån och andra olycks-

typer och därvid se iivilkaprSitioner bilar med resp utan reflekterande skyltar

befann sig dels för olyckor under mörker, dels för olyckor i dagsljus kunde

man uppskatta hur de nya skyltarna påverkade antalet olyckor av typ påkörning

bakifrån. Undersökningen omfattade totalt 3458 olyckor varav knappt 40 Z ut-

gjordes av påkörning bakifrån och man beräknade att de sistnämnda olyckorna

minskade med 13,4 %. En cost-benefit analys visade vidare att det skulle be-

hövas en minskning av olyckorna med 6 Z för att denna åtgärd skulle löna sig.

Den faktiska minskningen var således dubbelt så stor.

I rapporten omnämnes även andra liknande undersökningar i USA vars resultat

stöder ovannämnda resultat.
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I slutet av 50-talet började man i Holland använda viltspeglar för att för-

söka minska antalet mörkertrafikolyckor mellan motorfordon och djur - framför-

allt rådjur. Avsikten med speglarna var att dessa skulle reflektera bilarnas

strålkastarljus på så sätt att djur som befann sig längs vägen skulle bländas

och därmed avstå från att kOrsa vägen tills bilen hade passerat. De första

resultaten från Holland tycktes peka på att speglarna fungerade och att vilt-

I USA har man på flera håll studerat denna fråga

Gordon (1967), Queal

olyckorna minskade i antal.

och utfört praktiska experiment i ett tiotal stater.

(1967),New Jersey Highway Authority (1967). Sammanfattningsvis kan sägas

 

att ingen av dessa amerikanska studier har varit tillräckligt omfattande för

att kunna ge avgörande bevis - positivt eller negativt rörande viltspeglars

möjlighet att reducera antalet viltolyckor. Det kan emellertid också sägas

att viltspeglarna inte har visat sig tillräckligt effektiva för att motivera

de kostnader som uppsättning och underhåll av speglarna medför. För närvarande

är förmodligen fysiska hinder längs vägen den enda åtgärd som effektivt kan

förhindra djuren från att komma ut på vägbanan. Erfarenheterna från svenska

försök med viltspeglar har varit blandade d v 3 inga entydiga resultat har

erhållits. Nyaförsök pågår emellertid bl a med nya typer av speglar.

Cykelolyckor

 

Endast en undersökning rörande cykelolyckor har erhållits där hänsyn har

tagits till ljusförhållanden. Den har utförts i Australien av H Raymond (1968)

l§9§§EEl§§E_9§llêE_QlXEEQE_i_E§EEEE_EE§B_§ê8§liE§

Svårhetsgrad

I följande sammanställning har olyckorna fördelats på svårhetsgrad och

ljusförhållanden.



4.2.1.2

42.

Tabell 25. Cykelolyckor i Victoria, Australien under år 1965 fördelade efter

svårhetsgrad och ljusförhållanden (flerfordonsolyckor).

  

  

Dagsljus Mörker

Antal Z Antal Z

Dödsolyckor 27 3,4 20 9,2

Övr. personskadeol. . 774 96,6 197 90,8

Totalt 801 100,0 217 4 100,0

   

  

Andelen dödsolyckor av samtliga personskadeolyckor var således störst under

mörker - 9,2 Z. Motsvarande procenttal för dagsljus var 3,4 Z.

Olyckstyp

Tabell 26. Cykelolyckor i Victoria, Australien under år 1965 fördelade efter

 

svårhetsgrad, ljusförhållanden och Olyckstyp (endast fler fordons-

 

 

 

 

 

  

olyckor)

Dagsljus Mörker
Dödsolyckor Personskadeol. Dödsolyckor Personskadeolyckor _

Olyckstyp Antal Z Antal Z Antal Z :Antal Z

_TKorsning 14 52 '472 59 2 10 90 41

Påkörning
,bakifrån el. 11 41 288 36 16 80 114 53
omkörning

Möte 2 7 '41 5 2 10 13 6

Totalt 27 1007" 801 100 20 100 217 100

  

 

 

 

 

T.

Olycksbilden är som synes inte densamma vid dagsljus som vid mörker., Den

vanligaste olyckstypen i dagsljus Var korsningsolyckor -59 % - medan det

i mörker var påkörning bakifrån el omkörningsolyckor - 53 %. Om man tittar

enbart på dödsolyckor blir olikheterna mellan dagsljus och mörker ännu större.

I dagsljus utgjordes 52 Z av dödsolyckorna av korsningsolyckor och i mörker

var 80 Z av dödsolyckorna påkörning bakifrån eller omkörning.
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Vad gäller åldersfaktorn har materialet fördelats på barB,(5-l6 år) resp

vuxna (över

 

16 år)

 

   

  

Tabell 27. Cykelolyckor i Victoria, Australien under år 1965 fördelade efter

svårhetsgrad; ljusförhållanden och barn resp.vuxnav(flerfordons*

olyckor)

Dagsljus Mörker

Dödsolyckor Personskadeol. Dödsolyckor PersonskadeoL

Antal Z Antal Z Antal 2 Antal Z

Barn
(5_16 år) 19 70 559 70 4 20 83 38

VHXHa . 8 30 242 30 16 80 134 62(over 16 ar) _

Totalt 27 100 801 1100 20 100 217 100

     

 

I dagsljus var det olyckor med barn som dominerade (70%) medan det i mörker

var Olyckor med vuxna (62 Z). Vidare kan sägas att i dagsljus andelen döds-

olyckor var lika stor för barn som för vuxna medan samma andel i mörker var

dubbelt så stor för vuxna som för barn.

Cykelbelysning

Raymond har också undersökt förekomsten av belysningsanordningar hos cyklarna.

Tabell 28. Cykelolyckor i Victoria, Australien under år 1965 som inträffat i

'mörker fördelade efter olyckstyp och förekomst av cykelbelysning

(endast flerfordonsolyckor)

 

  

 

 

Med cykelbelysning Utan cykelbelysning

Olyckstyp Antal Z Antal Z

Korsning 42 65 23 35

Påkörning
bakifrån el 84 86 14 14
omkörning .

Möte 5 62 3 38 74_ l
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Den vanligaste olyckstypen var påkörning bakifrån eller omkörning (57 Z)

och bland de cyklar som där ingick saknade endast 14 Z belysning. Det

förefaller således som Om cyklarna syns dåligt bakifrån under mörker även

när dessa är utfdstade med fungerande belysningsanordningar (i Australien

skall cyklar baktill bl a vara försedda med lykta Visande rött sken vid färd

i mörker). Totalt saknade 23,4 Z av cyklarna belysning. Ett problem med

cykellysen är att de ofta är defekta men denna fråga tas inte upp till behand-

ling i studien.

gåendeolyckor

 

gämförelse mellan olyckor i mörker resp dagsljus

 

Totalt

1 ett par undersökningar från England har man studerat gåendeolyckor i dags-

ljus resp mörker. Smeed (1968) fann att risken för en gåendeolycka var

dubbelt så stor i mörker som i dagsljus. Harris, Christie studerade också

 

gåendeolyckor men begränsade sig till vuxna gångtrafikanter. De fann att

olycksrisken för denna kategori var tre gånger högre i mörker än i dagsljus

och att motsvarande risk för en olycka med dödlig utgång var sex gånger högre.

Båda nämnda undersökningar bygger på antagandet att folks trafikvanor mera

hänger samman med tiden på dygnet än på ljusförhållandena. Detta innebär att

under vissa bestämda timmar på dygnet har man för var och en av dessa timmar

samma trafik men olika ljusförhållanden beroende på årstiden och det är detta

förhållande som utnyttjas i olycksanalysen.

I en undersökning från Nya Zeeland Cameron studerades gåendeolyckor vid

övergångsställen (Zebra crossings). Resultaten finns redovisade i följande

figur.
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Figur 12. Gåendeolyckor per miljoner gående i Nya Zeeland i förhållande till

fordonstrafiken.
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De data som Cameron presenterar tyder på att risken för en gåendeolycka vid

ett övergångsställe är 6 gånger högre under mörker än i dagsljus.

Becker (1971) från Israel fann att den relativa risken för en dödsolycka vid

övergångsställen för gående var_3,7 gånger större på natten än på dagen.

I Danmark har Jörgensen, Rabani (1971) utnyttjat en teknik som använts i

 

England och som redovisades På föregående sida. Den del av dygnet som an-

vändes var timmarna mellan kl 16-20 och riskförhållandet mellan mörker och dags-

ljus definierades som r = olyckor i mörker per 1000 minuter mörker/olyckori

dagsljus per 1000 minuter dagsljus = rm/rd. Om r = 1 betyder det att mörkret

i sig själv inte har någon betydelse men ju högre värde på r (r >1) desto större

betydelse har mörkret som riskhöjande faktor. Analysen bygger på att trafiken

- både vad gäller fordon och gående - är konstant under de aktuella fyra

timmarna. Om trafiken inte är konstant så är det troligast att den avtar mot

slutet av fyratimmarsperioden vilket innebär en undervärdering av r eftersom

mörkrets andel ökar mot slutet av perioden. Ett liknande resonemang kan föras

beträffande säsongvariationer. I nedanstående tabell redovisas gåendeolyckor

som skett på övergångsställen i mindre tätorter på landsbygden.
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Gåendeolyckor på övergångsställen i mindre tätorter i Danmark

under åren 1962-66 fördelade på ljusförhållanden.

  

 

1962 1963 1964 '1965 1966 Totalt

Dagsljus IH.42 32 42 37 36 189
/ rd. 0.780 0 595 0.780 0.687 0 670 3.51

Mörker (ü.35 29 63 32 45 204

mn 1.04 0.860 1.87 0.950 1.33 6.05
_ r

r -9 1.3 1.4 2.4 1.4 2.0 1.7
rd

 

 

 

    

 

Det bör påpekas att ca 95 Z av olyckorna skett vid övergångSställen med god

belysning. Som synes är olycksrisken i mörker klart högre än i dagsljus.

E952959:_§99_§êfâfäfk95-99555959-9529999999-19295599_2å_259§ikâ959599599

Som nämnts tidigare finns det faktorer som medverkar till uppkomsten av

trafikolyckor och som får förstärkt effekt i samband med mörkerförhållanden.

För gåendeolyckorna redovisas här två yttre sådana faktorer - väglag och

väderlek.

Väglag och väderlek

I en undersökning av_§meed (1968) har jämförelse gjorts mellan våta och torra

vägar och deras samband med gåendeolyckor vid vilka vuxna personer är inblanda4

de. Undersökningen visade att antalet gåendeolyckor per timme vid vått väg-

lag ökade med 1.37 i dagsljus och med 2.30 i mörker i jämförelSe med torrt

väglag. Man vet emellertid att mörker och vått väglag minskar gåendetrafiken

varför nämnda värdenmåste betraktas som underskattningar.

Smeed har i denna undersökning också studerat shambandetillz-_IEllau gåendeolyckor

och Väderleken.
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Tabell 30. Gåendeolyckor med dödlig utgång som inträffat i London under år

1967 fördelade på ljusförhållanden och väderleksfaktorer.

 

 

 

Mörker Dagsljus Totalt '

Regn 54 41 95 4

Uppehåll 103 224 i 327

Totalt 157 265 422

 

   

 

 

Smeed antog att den del av tiden som regn föll var ungefär lika stor i dags-

ljus som i mörker. Om denna andel betecknas med p och antal dödsfall med

gående som inträffar vid regn resp uppehåll betecknas med r resp u borde an-

talet döda per regntimme vara proportionellt mot r/p och antalet döda per

uppehållstimme proportionellt mot u/l-p. Följaktligên är den relativa risken 1

Vid regn i jämförelse med den vid uppehållsväder å- l%B-. Beräkningar gav

vid handen att p ligger mellan 0,05-0,06. Om man sätter in dessa värden i

ovannämnda formel kommer man fram till att regn ökar risken för en gående-

olycka med ungefär 3 gånger i dagsljus och ungefär 9 gånger i mörker. Som

framgår ovan gäller detta olyckor med dödlig utgång.

Jörgensen, Rabani (1971) har i Danmark på liknande sätt undersökt hur regn på-

 

verkar frekvensen gåendeolyckor vid övergångsställen.

Tabell 31. Gåendeolyckor på övergångsställen i mindre tätorter i Danmark under

åren 1962-66 fördelade på ljusförhållanden och väderleksfaktorer.

  

 

Torr väderlek Regnväder Totalt

Dagsljus 595 (74 Z) 70 (39 Z) 6651

Mörker 214 (26 Z) 108 (61 Z) 322

Totalt 809 (100 Z) 178 _(100 Z) 987

  

 

  

 

Liksom i England kom man fram till att andelen regntimmar var lika stor i

dagsljus som i mörker och utgjorde 5 Z av samtliga timmar. Genom att utnyttja

detta värde får man fram att regn ökar risken för en gåendeolycka i dagsljus

19_ 19 = 2.24 . n 108 19 = 9.60 . .
med 595 .T_ i och 1 morker med-ET: ..-T . Dessa Siffror ligger

ungefär i nivå med den tidigare nämnda undersökningen i England.
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Bland de åtgärder som är ägnade att minska antalet olyckor under mörker och

som påverkar gåendeolyckorna märks införandet av vägbelysning och två under-

sökningar som behandlar detta redovisas i 4.3.3.1.

En trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd som är direkt riktad mot gåendeolyckorna

är användningen av reflexmaterial och den behandlas i kapitel 4.4.2.4.

Åtgärder för attminska antalet olyckor under mörker.

Vägbelysning

I Trenton, New Jersey, USA har man under en lång tidsperiod studerat hur

gåendeolyckorna har påverkats av en ökad nivå hos gatubelysningen. Som synes

av nedanstående figur har olyckorna minskat i takt med den ökade belysnings-

nivån. Lipinski mfl (1970).

 

Figur 13. Minskningen i procent av gående- och totala antalet olyckor under

mörker i Trenton, New Jersey, USA i förhållande till ökningen i

procent av gatubelysningen under åren 1946-60.

76

als/Valayrkat
. ua7rwzummaøl

30 ' ' '

za /
. ,04 .nu rusa/V-

, / :(40504 yczal:
10 4

I' . 411A OLYCKDK

     

:r
t-

'1
sz

o
L
y
c
r
s
z
u
u
x
n
m

:
m
a
c
.

 

  

 

 

r, °/,ar-2:. r." 3-/l., 0 '-1

0

0/0

40

30

 

20 /

,o /
0

1945-45

  

I
E
L
Y
S
N
I
N
G
S
Ö
K
N
l
N
G

n
n
o
c
z
u
T

  

 

 

 

1950'52 1954-56 1958-50



4.

4.

4. l

4

49.

I Danmark utnyttjas det s k Köpenhamnssystemet vid övergångsställen för

gående. Systemet består av en lampa visande gult blinkande sken och en belyst

tavla som visar att det där finns ett övergångsställe. Hela anordningen

hänger 6 meter över vägbanan. I Köpenhamn fanns år 1968 170 övergångsställen

med detta system. Beräkningar gav vid handen att systemet sparade 10-20

gåendeolyckor detta år. Grovt räknat blev kostnaden för varje sparad olycka

omkring 20 000 danska kronor. (Systemet kostade ca 10 000 kr per styck och

man uppskattade drift-, ränte- och avskrivningskostnaderna till 20 Z av

anskaffningssumman) Jörgensen, Rabani (1971).

 

Mörkertrafikolyckor i Sverige

Den officiella olycksstatistiken i Sverige har ingen detaljredovisning av

mörkertrafikolyckor. Statistiska centralbyråns årliga redovisning av väg-

trafikolyckor med personskada innehåller endast en tabell där olyckorna

har fördelats på ljusförhållanden. Förutom denna variabel är olyckorna

dessutom fördelade på svårhetsgrad och olyckstyper. Vidare är tabellen tu-

delad - en del avser tätbebyggelse, en del ej tätbebyggelse.

Vägverket, som också är producent av trafikolycksstatistik, har inte heller

någon fyllig redovisning av detta slags olyckor.

9222251ieg_§y_m§:ksrt:eâikelzstEEê

Under år 1972 inträffade i Sverige 16013 polisrapporterade trafikolyckor av

vilka 5625 eller 35,1 z skedde i mörker (inkl halvdager). Inom tätbebyggelse

var andelen mörkertrafikolyckor 34,1 Z och utanför tätbebyggelse 36,7 Z. 1

tabell 32redovisas motsvarande värden för tidigare år. Denna tabell samt

tabellerna- 33 - 34 är sammanställda på basis av Statistiska centralbyråns

statistik över vägtrafikolyckor i Sverige.



50.

Tabell 32. Antal mörkertrafikolyckor (inkl halvdager) samt deras andel av_

samtliga polisrapporterade trafikolyckor med personskada i Sverige

under åren 1960-72 inom och utom tätbebyggelse.

    

Tätbebyggelse Ej tätbebyggelseu

År ,Antal Z Antal' 2

1960 2924 29,7 2664 36,1

61 3135 29,8 2800 37,2 1

62 3142 31,0 2759 37,3

63 3304 31,3 2919 V 38,1

64 3731 33,1 3194 39,6

65 3542 33,4 2892 38,3

66 3085 33,6 2561 36,4

67 2912 33,6 2681 39,7

68 3118 32,9 2565 34,9

69 3183 32,3 2633 35,2

70 3239 33,0 2390 35,0

71 3186 32,8 2442 36,4

72 3220 34,1 2405 36,7

      

Antalet mörkertrafikolyckor inom tätbebyggelSe samt deras andel av samtliga

trafikolyckor ökade stadigt från 1960 fram till 1964. År 1965 var antalet

mörkertrafikolyckor fortfarande högt men 1966 sjönk antalet kraftigt för att

fram till 1972 ligga på ungefär samma nivå.

Olycksutvecklingen utanför tätbebyggelse visar ungefär samma bild bortsett

från att antalet mörkertrafikolyckor sjönk de tre sista åren. Antalet dags-

ljusolyckor minskade emellertid också varför andelen mörkertrafikolyckor inte

har sjunkit.

Olycksutfallet 1966 är som synes anmärkningsvärt och sammanhänger troligen med

omläggningen av den officiella statistiken detta år.

De skillnader, som här redovisas, kan sammahänga med ändrade trafikvanor hos

olika trafikantkategorier eller m a 0 med en ändrad fördelning av trafik-

intensiteten och trafiksammansättningen mellan dygnets ljusa resp mörka timmar.

De kan också vara ett uttryck för ändrade olycksrisker vid mörkertrafik.
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För att kunna jämföna olycksriskerna vid mörkertrafik med motsvarande risker

under dagar erfordras emellertid, att olyckorna ställes i relation till bl a

trafikfrekvensen under dager resp mörker, vilket i sin tur kräver tillgång till

uppgifter rörande trafikens intensitet under dygnets olika timmar.

Numera finns vissa möjligheter att erhålla sådana uppgifter och en bearbetning

av dessa kommer att ske vid VTI.

Mörkertrafikolyckornas andel av samtliga trafikolyckor redovisas även i

diagramform.

Figur 14. Andel mörkertrafikolyckor av samtliga polisrapporterade trafik"

olyckor med personskada i Sverige åren 1960w72.
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Jäaêêäslâê_asll§9 olyckor i mörker resp dagêligâ

Olyckstyper

Som nämnts finns i den officiella statistiken även trafikolyckornas fördelning

på ljusförhållanden och olyckstyper. I tabellerna 33 och 34

redovisas detta för tätbebyggelse resp ej tätbebyggelse.

Tabell 33. Polisrapporterade trafikolyckor i Sverige under år 1972 inom

 

tätbebyggelse fördelade på ljusförhållanden och olyckstyper.

 

 

  

agsljus Mörker X) Totalt

Olyckstyp Antal Z Antal Z Antal

Singel 441 42,2 605 57,8 1046

Omkörning ' 92 63,0 54 37,0 146

Upphinnande 236 72,0 92 '28,0 328

Möte 165 57,7 ' 121 42,3 286

Avsväng / V 177 71,1 72 28,9 249
likrikt. kurs \

?ZE:? åár:°t' 413' 65,7 216 34,3 629

äâåâåäå ej 946 72,6 357 27,4 1303

Korsväg avsväng 408 71,8 § 160 28,2 568 ,

Cykel/moped 1744 76,5 i 535 23,5 2279

Gående 985 55,2 1 801 44,8 1786

Övriga ' 627 75,2 207 24,8 834 i

Summa 6234 65,9 - 3220 34,1 9454

  

 

   

x) inkl halvdager.

Som framgår-av tabellen varierar andelen mörkertrafikolyckor inom tät-

bebyggelse kraftigt mellan olyckstyperna. Den största andelen uppvisar singel- 3

Även gåendeolyckor och mötesolyckor har relativt höga

23,5 Z.

olyckorna med 57,8 %.

andelar med 44,8 resp 42,3 Z.

En stor del av skillnaderna kan förklaras med att trafikförhållandena d v 3

Minst har cykel/mopedolyckorna -

trafiksammansättning, trafikvolym m.m är annorlunda under mörker i jämförelse

med de under dagsljus. Den ringa andelen mörkertrafikolyckor med cykel/moped
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beror naturligtvis på att sådana fordon inte utnyttjas så mycket under

mörker - speciellt inte under vinterhalvåret då mörkrets del av dygnet är som

störst. I kontrast härtill står singelolyckorna som ofta sammanhänger med

halka, alkoholpåverkan, trötthet mvm, vilket medför att de företrädesvis

sker under den mörka delen av dygnet.

Tabell 34. Polisrapporterade trafikolyckor i Sverige under år 1972 utanför

tätbebyggelse fördelade på ljusförhållanden och olyckstyper.

  

 

 

Dagsljus Mörker X) Totalt

Olyckstyp ' Antal 2 Antal Z Antal

Singel 1413 54,5 1182 45,5 2595

Omkörning 231 60,8 149 39,2 380

Upphinnande 189 73,0 70 27,0 259

.Möte 618 67,6 296 32,4 914

ååâZäEf. kurs 283 1 84,0 54 16,0 337

Avsväng

motrikt. kurs 158 73,1 58 26,9 216

K9rsväg" 152 '81,7 34 18,3 * 186
eJ avsvang ,

KorSYäg 217 77,5 63 22,5 280
avsvang

Cykel/moped 443 81,4 101 18,6 544

Gående 126 45,2 153 54,8 279

Övriga 324 56,9 245 43,1 569

Summa 4154 63,3 2405 36,7 6559

   

 

  

x) inkl halvdager

Även utanför tätbebyggelse varierar andelen mörkertrafikolyckor från Olyckstyp

till Olyckstyp. Liksom inom tätbebyggelse har singelolyckorna och gående-

olyckorna de största andelarna mörkertrafikolyckor men ordningsföljden dem

emellan är omkastad. Mötesolyckorna däremot har mindre andel mörkertrafik-

olyckor utom än inom tätbebyggelse. En bidragande orsak härtill är att mötes-

olyckor i stor utsträckning inträffarpå små, smala vägar medliten trafik där

de mötande upptäcker varandra för sent. Under sådana förhållanden upptäcker

förarna varandra tidigare under mörker eftersom fordonsbelysningen då är tänd

och de har därmed större möjlighet att undvika en trafikolycka.
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4.4.2.2 Väglag

Från Statistiska centralbyrån har även erhållits några specialtabeller där

förutom ljusförhållanden och olyckstyper olyckorna även har fördelats efter

väglag.

Tabell 35. Polisrapporterade trafikolyckor i Sverige under år 1966 fördelade

på bebyggelseslag, ljusförhållanden och väglag.

   

Tätbebyggelse

Torrt Vått Is el. snö Totalt

Dagsljus ant 3952 1132 901 5985
Z 66,0 18,9 15,1 100,0

Mörker ant 1107 1069 812 2988

Z 37,0 35,8 27,2 100,0

 

   

  

Ej tätbebyggelse

  

Torrt Vått Is e1. snö Totalt

Dagsljus ant 2473 742 1218 4433

2 55,8 16,7 27,5 100,0

Mörker ant 1006 557 959 2522

Z 39,9 22,1 38,0 100,0

   

   

 

 

Olyckor vid vilka väglaget varit okänt är ej inkluderade i tabellen.

Tabell 35 visar att vad gäller väglaget skiljer sig olycksbilden för olika

ljusförhållanden. Andelen olyckor som inträffat vid "dåligt väglag" d V 3

då vägbanan är våt eller täckt av is och snö, var betydligt större under

mörker än i dagsljus. Detta gäller för båda bebyggelseslagen. En bidragande

orsak härtill är att dåligt väglag företrädesvis råder under vinterhalvåret då

mörker upptar en stor del av dygnet.

För att kunna göra en bedömning av hur olycksrisken varierar mellan olika

ljusförhållanden och olika väglag krävs information om trafikarbetets fördelning

på dessa faktorer. För närvarande saknas sådan information men vissa möj-

ligheter finns att i samband med den vid VTI nu pågående dubbdäcksundersök-

ningen,erhå11a dessa uppgifter.
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I följande två tabeller har olyckorna för varje olyckstyp uppdelats på

dagsljus och mörker och därefter procentuellt fördelats på väglagsklasser.

Den första tabellen omfattar tätbebyggelse och den andra utanför tätbebyggelse.

Tabell 36. Polisrapporterade trafikolyckor inom tätbebyggelse i Sverige under

år 1966 procentuellt fördelade efter olyckstyp, ljquörhållanden

 

  

och väglag.

Olyckstyqp Torrt Vått Is eller snö

Singel agsljus 57,4 22,0 20,6

örker 42,4 30,1 27,5

Möte Dagsljus 23,7 18,2 58,1

örker 19,7 28,9 51,4

Omkör- Dagsljus 66,1 22,0 11,9

ning
Mörker 30,0 28,0 42,0

Upphin_ Dagsljus 62,3\ 23,2 14,5
nande

Mörker 35,5 43,5 21,0

Avsväng Dagsljus 60,3 27,8 11,9

Mörker 41,0 35,3 23,7
Korsning Dagsljus 61,4 21,0 17,6

Mörker 37,0 33,3 29,7

cykel/ V Dagsljus 76,5 17,9 5,6

moped Mörker 37,4 40,8 21,8
Gående Dagsljus . 64,3 16,5 19,2

Mörker 35,5 38,8 25,7

Övriga Dagsljus 73,7 14,7 11,6

Mörker 42,1 33,2 24,7

      

Av tabellen framgår att inom tätbebyggelse är för alla olyckstyper utom en

andelen olyckor som inträffat vid is- eller snöväglag högre under mörker än

i dagsljus. Undantaget utgörs av mötesolyckorna. Denna olyckstyp uppvisar

för övrigt mycket höga andelar olyckor vid is- eller snöväglag - 58,1 Z i

dagsljus och 51,4 Z i mörker. Omkörningsolyckorna har under mörker också

en hög andel vid is- eller snöväglag (42,0 Z) medan motsvarande andel i dags-

ljus är mycket lägre (11,9 z).



Tabell 37. Polisrapporterade trafikolyckor utom tätbebyggelse i Sverige under

år 1966 procentuellt fördelade efter olyckstyp, ljusförhållanden

och väglag.
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Olyckstyp Torrt Vått Is eller snö

Singel Dagsljus 55,7 20,2 24,1

Mörker 45,1 23,4 31.5

Möte Dagsljus 30,4 15,0 54,6

Mörker 28,9 15,2 55,9

Omkörning Dagsljus 53,3 15,5 31,2

Mörker 26,5 23,1 50,4

gåågån" Dagsljus 52,0 18,7 29,3
Mörker 27,5 22,5 50,0

Avsväng .Dagsljus 52,9 14,3 32,8

Mörker 45,4 29,9 24,7

Korsning Dagsljus 57,3 18,7 24,0

Mörker 31,8 18,2 50,0

Cykel/ Dagsljus 79,2 13,0 7,8

mOPEd Mörker *42,0 31,1 26,9
1 Gående Dagsljus 63,8 8,1 28,1

Mörker 37,3 21,2 41,5

Djur Dagsljus 85,7 14,3 -

Mörker 76,3 17,1 6,6

Övriga Dagsljus 60,2 15,8 24,0

Mörker 33,9 19,3 46,8

 

  

I stort skiljer sig inte olycksbilden för: ej tätbebyggelse från den inom

tätbebyggelse. Fortfarande höga andelar mötesolyckor vid is- eller snöväglag

både vad gäller mörker och dagsljus - 55,9 resp 54,6 Z. Omkörningsolyckorna

under mörker har även här en hög andel vid samma väglag (50,4 2). Det finns

emellertid flera olyckstyper som har höga värden härvidlag, exempelvis upp-

hinnande- och korsningsolyckor båda med 50 Z.
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4.4.2.3 Vägkarakteristika

Från Vägverkets redovisning av olyckor på vägar där Kronan är väghållare

har hämtats följande tabell där olyckorna är fördelade på ljusförhållanden,

bebyggelseslag samt sträcka resp korsning.

x' 0 O 0. 0

Tabell 38. Olyckorna 1ndelade efter ljusförhallanden och fordelade pa olyckor

på sträckor och i korsning inom huvudgruppernatättbebyggt resp ej

tättbebyggt område.

Absoluta tal och procentandel per olyckstyp.

 

  

 

   

 

 

   

     

 

 

A 0 '0 . Od

Piusför_ Tättbebyggt område -.EJ tättbebyggt omra e i '

hållande Pâ sträcka I korsning ?å sträcka På sträcka : korsning På sträcka Summa I
. + 1 korsn1ng v + 1 korsning* '

Antal °1y°k°r Artal olyckor

Dagsljua 1 220 1 613 2 833 6 963 1 735 8 698 11 531

Mörker 640 583 1 223 5 072 719 5 791 7 014

Övrigt 161 156 317 1 155 172 1 327 1 644

(ghalv-
dager",
okänt)

Summa 2 021 2 352 4 373 13 190 2 626 15 816 20 189

Procentandel

Dagsljus 60 68 65 53 66 55 57

Mörker 32 25 28 38 27 37 35

Övrigt 8 7 7 9 7 8 8

(-"halv-
dager",
okänt).

Summa 100 100 100 100 100 100 100

K

Polisrapporterade vägtrafikolyckor år 1971 på vägar där Kronan är väghållare.

Av tabellen framgår att sträckolyckorna är relativt sett vanligare under mörker

än i dagsljus både inom och utom tättbebyggt område. Inom ej tättbebyggt om-

råde inträffade exempelvis 38 Z av sträckolyckorna under mörker medan mot-

svarande tal för olyckor i korsningar var 27 Z. Detta förhållande hänger

troligen samman med att trafikintensiteten är lägre under mörker än i dagsljus.

Vid minskad trafikintensitet torde nämligen antalet konfliktsituationer sjunka

kraftigare i korsningar än på sträckor.»
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4.4.2.4 Gåendeolyckor

Rångtell (1972) har studerat gåendeolyckor utanför tätbebyggelse som inträffat

'i Sverige under år 1968. Bl a har olyckorna indelats efter ljusförhållanden

och gångtrafikanternas färdriktning som framgår av följande tabell.

Tabell 39. År 1968 utanför tätbebyggelse inträffade, polisrapporterade tra-

fikolyckor med personskada, i vilka gående varit primärt delaktigt

trafikelement, fördelade efter ljusförhållanden samt den gåendes

avsedda färdriktning.

    

i* Gångtrafikantenå färdriktning

LjusgöTT Korsar vägen Längs vägen Längs vägen Står stilla Totalt
5511181143'i med trafiken mot trafiken

Ant Z Ant z iAnti Z . Ant z Ant Z _

Dagsljus 161 60 3 10 ' 4 2; 10 38 178 53
Halvdager 16 6 2 7 . 0 0 .' 0 0 18 5
Mörker 90 34 t 25 83 12 75 . 16 62' 143 42

Totalt Ä 267 100' I 30 100. 16 100 26 100 ' 339 100

    

 

   

Anm. Vid 2 olyckor - en i dagsljus och en i mörker - är den gåendes färd*

riktning okänd.

Av tabellen framgår, att andelen mörkerolyckor varit störst för de olyckor,

då den gående gått längs vägen och med trafiken. Även vid de Olyckor, då

gångtrafikanten gått längs vägen och mot trafiken eller stått stilla, har an-

delen olyckor under mörker varit stor. Det motsatta förhållandet har däremot

rått vad gäller de olyckor som inträffat då den gående korsat vägen. Av dessa

olyckor har den övervägande delen inträffat i dagsljus.

En enkel och praktisk trafiksäkerhetsåtgärd för gående då de färdas i mörker

är att använda reflexbrickor. Några undersökningar som klart visar hur

effektiva dessa är ur olyckssynpunkt har inte framkommit. Rångtell har i sin

undersökning rörande gåendeolyckor utanför tätbebyggelse även studerat an-

vändningen av refleXmaterial. Det visade sig emellertid att sådana uppgifter

Saknades i stor utsträckning i de olycksrapporter som genomgicks.
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Endast för_9O av 143 mörkertrafikolyckor fanns denna uppgift medtagen. AV

de gående som var inblandade i nämnda 90 olyckor hade 7 haft reflexmaterial

och endast en av dessa hade gått längs vägen - övriga hade antingen korsat

vägen eller stått stilla. Som jämförelse kan nämnas att i en landsömfattande

undersökning hösten 1971 Eidên m fl (1972) framkom att drygt en fjärdedel -

av alla gående som observerades under mörker var utrustade med reflexmaterial.

Cykelolyckor

Kritz, Mohlin (1971) fann i sin undersökning rörande cykelolyckor som in-

 

träffat under 1968 ej några speciella samband mellan olika olycksfaktorer och

ljusförhållanden. Det anmärks dock att andelen olyckor under mörker varit

speciellt stor i de fall cyklisten lett sitt fordon och därvid blivit påkörd,

något som kan sammanhänga med att cykelbelysningen i sådant fall inte fungerar

på tillfredsställande sätt och att cyklisten och cykeln därför är svåra att

upptäcka för motorfordonsförare.

Motorcykelolyckor

I en undersökning rörande trafikolyckor med motorcyklar Eidên (1973) har bl a

studerats olyckor i korsningar. För dessa olyckor fann man att de andra i

olyckorna deltagande trafikanterna bröt mot gällande trafikregler i korsningar

mycket oftare än mc-förarna. Skillnaden mellan mcsförarna och de andra tra-

fikanterna härvidlag var emellertid mindre under mörker än under dagsljus.

Vidare fann man att andelen olyckor som skedde under mörker var låg. Det

synes därför rimligt att anta att olyckor i korsningar delvis har att göra med

observansproblem. Pb-förare och andra fordonsförare har lättare att upptäcka

en mc under mörker, då mozn har tänd strålkastare, än under dagSljus. Om

detta antagande är riktigt borde sålunda tänd fordonsbelysning hos motor-

cyklarna även i dagsljus kunna minska den här sortens olyckor.

Trafikolyckor med tunga fordonskombinationer

I en undersökning av Mohlin, Kritz (1972) redovisas bl a följande tabell.
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Tabell 40. År 1969 inträffade, polisrapporterade omkörningsolyckor med
9

personskada, i vilka tunga fordonskombinationer/varit delaktiga,

fördelade efter ljusförhållanden och olyckssituation. 

 

 

L'usför- Fordonskomb. ' Fordonskomb. Fordonskomb.
hallande OmkÖrande omkörd trafikstörning

Antal Z Antal Z Antal Z

. Dagsljus 25 67,6 14 46,7 4 (40,0)

Mörker ' 12 32,4 16 53,3 6 (60,0)

Totalt 37 30 * 10

  

  

 

 

*/
d V 3 tunga lastbilar med tillkopplat släpfordon.

Av tabellen framgår, att de olyckor, vid vilka fordonskombinationen blivit

omkörd eller uppträtt som trafikstörning, till mycket stor del inträffat i

mörker.



Bilaga 1.

Definition av begreppet mörker

Vid polisens rapportering av trafikolyckor i Sverige ingår även uppgifter

rörande ljusförhållandena. 'Härvid skall uppgift om dagsljus resp mörker

vid olyckstillfället lämnas endast då detta förhållande med säkerhet kan

fastställas. I övriga fall d v 3 vid halvdager eller då olyckans tidpunktr

icke säkert kunnat fastställas, markeras ljusförhållandet med "kan ej anges?

Då det gäller ljusförhållandenau är det således den enskilde polismannen

som avgör hur en trafikolycka skall klassificeras. Några klara defini-

tioner att handla efter härvidlag finns inte.

Hedman (1972) har mer i detalj och mer generellt behandlat frågan hur

mörker skall definieras.

I en amerikansk undersökning §25 (1971), som behandlar sambandet mellan

motorvägsolyckor och vägbelysning, har man definierat mörker som varande

från 15 minuter efter solnedgång till 15 minuter före soluppgång. Genom

mätningar har man nämligen kommit fram till att det endast är under denna

tid på dygnet som vägbelysningen är effektiv. Under den övriga delen av

dygnet har vägbelysningen ingen effekt - dagsljuset är då tillräckligt.

Vid polisens olycksrapportering i England definieras mörker på likartat Sätt

som i USA men gränserna är satta 30 minuter efter solnedgång resp 30 minu-

ter före soluppgång Sabey (1973).



Bilaga 2.

Olyckstypsklassificering (§yerige)

Single (Mf ensamt)

 

Till denna grupp förs samtliga olyckor där endast ett fordon - motorfordon -

i rörelse varit delaktigt samt de sk parkeringsolyckorna där ett uppställt

fordon direkt eller indirekt varit delaktigt i olyckan. Bilar (personbilar,

lastbilar och bussar) samt motorcyklar - dock icke mopeder - räknas härvid

som motorfordon.

Motorfordon - Motorfordon

 

Under denna huvudrubrik förs alla olyckor, i vilka minst två motorfordon varit
'\

inblandade i den primära olyckssituationen.

Möte. Olyckor, i vilka de båda primärt delaktiga motorfordonen befunnit sig

på samma väg och med motsatt kurs utan någon tillämnad avsväng, förs till

denna olyckstyp.

Omkörning och filbyte. Härunder alla olyckor där två primärt delaktiga motor-

 

fordon befunnit sig på sammaväg och med samma kurs utan någon tillämnad av-

sväng och där något av fordonen antingen bytt fil eller företagit omkörning.

Upphinnande. Olyckor där två primärt delaktiga motorfordon befunnit sig på

 

samma väg och i samma färdriktning utannågon tillämnad avsväng och där det

bakre fordonet på grund av hastighetsskillnad hunnit upp det främre. Ingen

tillämnad omkörning får finnas i situationen.

Avsväng, likriktade kurser. Olyckor där två primärt delaktiga motorfordon

 

ursprungligen befunnit sig på samma väg med samma kurs och där det ena eller

båda fordonen planerat en avsväng.

Avsväng, motriktade kurser. Olyckor där två primärt delaktiga motorfordon

 

ursprungligen befunnit sig på samma väg med motsatta kurser och där det ena

eller båda fordonen planerat en avsväng.

Korsväg, ej avsväng, Olyckor, där de båda primärt delaktiga motorfordonen

 

ursprungligen befunnit sig på olika vägar och där intet av fordonen planerat

någon avsväng utan fordonens tillämnade kurser har skurit varandra.



Bilaga 2 (forts)

Korsväg, avsväng. Hit förs de olyckor, där de båda primärt delaktiga motor-

 

fordonen ursprungligen befunnit sig på olika vägar och där det ena eller båda

fordonen planerat en Vänster- eller högersväng.

Motorfordon - Cykel/Moped

 

Olyckor där av de två primärt delaktiga trafikelementen det ena varit ett

motorfordon och det andra en cykel eller moped.

Motorfordon - Gående

 

Olyckor, i vilka endast två trafikelement varit primärt delaktiga, varav det

ena ett motorfordon och det andra en gående.

Övriga olyckor

 

Hit förs alla de olyckor, som icke kan hänföras till någon av de ovan nämnda

olyckstyperna, t ex motorfordon/djur, cykel/moped, moped ensam, annat fordon

ensamt, motorfordon/annat fordon pch spårfordon/annat trafikelement.
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