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Statistik över fordonsskador

Jämförelse mellan olika statistikkällor samt beräkning

av risktal

En förundersökning

av Anders Brodin

Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Möjligheterna att bedriva trafiksäkerhetsforskning är

i stor utsträckning beroende av statistikkällornas

täckningsgrad och tillförlitlighet. För att kunna

Välja statistikkälla och bedöma dess användningsmöjlig-

heter behöver man kännedom om de olika statistikkällor-

nas uppbyggnad, brister och innehåll. Det är också

viktigt att pröva nya metoder för att samla in statis-

tisk data.

Avsikten med detta projekt är

dels att öka kunskapen om de traditionella statistik-

källorna genom att jämföra dem i vissa avseenden,

dels att med hjälp av en intervjubaserad skadestati-

stik beskriva skadetalen för olika typer av personbi-

lar och

dels att pröva möjligheten att erhålla relevanta data

genom att intervjua personer, som kommer till AB Svensk

Bilprovning för att besiktiga fordon.

Projektet skall uppfattas som ett bidrag till diskus-

sionen angående uppbyggandet av en bättre trafikolycks-

statistik i landet. Arbetet har närmast karaktär av en

förundersökning.
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I projektet jämförs en intervjubaserad statistik, sta-

tistiska centralbyråns vägtrafikolycksstatistik, väg-

hållarnas trafikolycksstatistik och Trafikförsäkrings-

föreningens statistik över fordonsskador. Jämförelsen

sker med avseende på tid på året då skadan inträffar

och fordonstyp. Rapporten redovisar också med hjälp

av den intervjubaserade skadestatistiken skadetal för

personbil från olika regioner, under olikamånader och

med avseende på årlig körsträcka och fordonstyp. Er-

farenheterna från provet med den intervjubaserade ska-

destatistiken var positiva. I rapporten föreslås att

tekniken vidareutvecklas och tillämpas i framtiden.
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Statistics of damages to vehicles

A comparison between different statistical sources and
an estimate of risk-rates

A pre-investigation

by Anderson Brodin
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

The traffic safety research depends to a great extent

on the degree of coverage and on the reliability of

the statistical sources. To be able to choose a sta-

tistical source and to know its possibilities of app-

lication, it is necessary to be acquainted with the

composition the imperfections and the contents of the

different statistical sources. It is also important

to try new methods for the collection of statistical

data.

The purpose of this project is

partly to increase the knowledge of the traditional

statistical sources by comparing them in some respects,

partly to describe the damage-rates of different types

of passenger cars by means of damage statistics

based on interviews, and

partly to try the possibility of obtaining relevant

data by interviewing the peOple, who visit the Swedish

Motor Vehicle Inspection Company in order to get their

vehicles inspected.
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The project should be regarded as a contribution to

the discussion regarding the develOpment of better

road accident statistics in this country. The work is

very similar to a pre-investigation.

In the project statistics, based on interviews, the

Swedish Central Bureau of Statistics' road accident

statistics, and road accident statistics of the associa-

tions responsible for the maintenance of roads, and the

Swedish Association of Traffic Insurance Companies'

statistics of damages to vehicles are compared. The

comparison is made with regard to the time of the year,

when the damage occurs and with regard to vehicle type.

The report also gives, by means of the damage statis-

tics based on interviews, an account of damage-rates for

passenger cars from different regions, during different

months with regard to annual driving distance and

vehicle type. The experiences from the test with damage

statistics, based on interviews, were positive.

It is suggested that the technique should be further

develOped for future use.

VTI RAPPORT 148



Statistik över fordonsskador

Jämförelse mellan olika statistikkällor samt beräkning

av risktal

En förundersökning

av Anders Brodin
Statens väg- och trafikinstitut

Fack

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Möjligheterna att bedriva trafiksäkerhetsforskning är

i stor utsträckning beroende av statistikkällornas

täckningsgrad och tillförlitlighet. För att kunna välja

statistikkälla och bedöma dess användningsmöjligheter

behöver man kännedom om de olika statistikkällornas

uppbyggnad, brister och innehåll. I vissa fall är ingen

av de traditionella statistikkällorna lämplig. Det är

därför viktigt att pröva nya metoder för att samla in

statistiska data.

Avsikten med detta projekt är

dels att öka kunskapen om de traditionella statistik-

källorna genom att jämföra dem i vissa avseenden,

dels att med hjälp av en intervjubaserad skadestatistik

beskriva skaderisken för olika typer av personbilar och

dels att pröva möjligheten att erhålla relevanta data

genom att intervjua personer som kommer till AB Svensk

Bilprovning för att besiktiga fordon.

Projektet skall uppfattas som ett bidrag till diskus-

sionen angående uppbyggandet av en bättre trafikolycks-

statistik i landet. Arbetet har närmast karaktär av en

förundersökning.
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I denna undersökning har följande statistikkällor ut-

nyttjats:

1. en intervjubaserad skadestatistik (AB Svensk Bil-
provning)

2. Statistiska Centralbyråns (SCB) vägtrafikolycks-
statistik

3. väghållarnas trafikolycksstatistik

4. Trafikförsäkringsföreningens statistik över fordons-
skador.

Den intervjubaserade skadestatistiken grundar sig på

uppgifter om ett urval av fordon, som inkommit till

AB Svensk Bilprovning för kontrollbesiktning under pe-

rioden 1973-01-16 till 1973-03-15. Bland annat inhäm-

tades uppgift om årlig körsträcka samt huruvida fordo-

net råkat ut för någon trafikolycka under år 1972.

SCB redovisar vägtrafikolyckor med personskada. Här-

vid redovisas också antalet i personskadeolyckor del-

aktiga bilar. Olyckorna bygger på polisens rapporter.

SCB redovisar ca hälften av alla personskadeolyckor,

eftersom endast ca hälften av personskadeolyckorna kom-

mer till polisens kännedom.

Statens vägverk (VV) redovisar förutom personskador även

egendomsskadeolyckor, som inträffar på vägar där staten

är väghållare. Även väghållarnas statistik är i många

avseenden osäker. Man räknar sålunda med att endast

ungefär var femte olycka med egendomsskador kommer till

polisens kännedom och kan bli redovisad.

Trafikförsäkringsföreningen redovisar hur många arbets-

akter, som man lägger upp varje månad. Dessa akter be-

nämns av trafikförsäkringsanstalten "skada" eller "ska-

defall". Antalet upplagda arbetsakter är ett indirekt

mått på antal skadade fordon. Sambandet mellan antal

skadade fordon och antal upplagda arbetsakter är mycket
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komplext. Sambandet beror bl a och i mycket hög grad

på rådande försäkringsvillkor och den administrativa

rutin, som man för tillfället tillämpar. I denna rap-

port har dessutom använts data från en undersökning år

1973 av dubbdäcks effektpå trafikolyckor. Vid detta

tillfälle gjorde man en specialundersökning av de ska-

dor, som anmäldes till trafikförsäkringsbolagen. Där-

vid sorterade man bort parkeringsolyckor och skadean-

mälningar, som ej var föranledda av vägtrafikolycka.

Jämförelse mellan olika källor för fordonsskadestati-

De olika statistiska materialen uppvisar olika fördel-

ning av antal skador på årets månaöer. Eftersom käl-

lorna skiljer sig åt i så många avseenden - bl a be-

träffande definition och avgränsning av undersöknings-

variabeln - är det relativt svårt att förklara orsaken

till skillnader i fördelning mellan olika statistiska

material.

De statistikkällor som innehåller lindrigare skador

redovisar förhållandevis fler olyckor i början av året

i jämförelse med de statistikkällor, som enbart redo-

visar svårare olyckor. Beträffande den intervjubaserade

statistiken tycks - som väntat - minnesfunktionen ha

haft stor betydelse och lett till större andel skador

under månaderna närmast före intervjutillfället - i

detta fall årets sista månader.

Med hjälp av dels den intervjubaserade statistiken och

dels en specialbearbetning av de försäkringsanmälda

skadorna kan skaderisken (antal skador per miljoner

fordonskilometer) för olika typer av personbil beräk-

nas på två av varandra oberoende sätt. Personbilarna

delades in efter vikt, motorns placering och driv-

hjulens placering.
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Resultaten från de två olika sätten att beräkna skade-

risken varierade på rakt motsatt vis för de två stati-

stikmaterialen.

Risktalen är jämförelsevis lika enligt den intervju-

baserade statistiken under det att motsvarande värden

som beräknats på basis av försäkringsbolagens stati-

stik varierar kraftigt. I det senare fallet skulle

således till exempel tyngre personbilar ha högre risk-

tal än lättare - ett resultat som troligen är felaktigt

enligt analysen.

Ovanstående resultat bekräftar tidigare vetskap om att

statistik skiljer sig åt i väsentliga avseenden. Fram-

för allt är det viktigt att notera, att man kan komma

till olika slutsatser beroende på vilken statistikkälla

som används.

åäêâêäiêk_âêä_es:§99äll_bê§§§§2_pâ_igferyigmêzeäiêl

Under januari och februari är skaderisken (antal ska-

dade fordon per miljoner fordonskm) högre än under må-

naderna mars t o m september. Månaderna i slutet av

året ligger närmast intervjutillfället. Det är troligt

att intervjupersonen glömmer trafikolyckor och då

speciellt lindriga trafikolyckor som ligger långt till-

baka i tiden relativt intervjutillfället. Minneseffek-

ten gör sålunda att risken under årets sista månader

baseras på relativt sett lindrigare skador jämfört med

övriga delar av året.

Skaderisken under olika månader redovisas för attmöj-

liggöra en kvalitativ jämförelse trots minneseffekten.

Beträffande följande redovisningar förefaller det inte

som minneseffekten har någon betydelse.
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Risktalen avtar med årlig körsträcka. Det finns två

möjliga förklaringar. 1) De personbilar som har lång

årlig körsträcka körs förmodligen till största delen

av samma bilförare, vilket ger körvana som i sin tur

troligen ger ett säkrare körsätt. 2) Fordon som har

förhållandevis kort årlig körsträcka körs förhållande-

vis mer i tätort, där risken är större.

Nedanstående tre figurer visar hur risktalen beror på

fordonstyp med hänsyn tagen till årlig körsträcka.

Figurerna visar hur risken beror på personbilens vikt,

drivhjulens placering respektive motorns placering.

RISK OF DAMAGES

S15ADERISKç A LÄTTA PERSONBILAR (1,29)
| 0 MEDELTUNGA PERSONBILAR (6, 7)

\ o TUNGA PERSONBmAR(4,5)

A UGHT FÄSSENGER CARS(L;3)
\ o MEDunw HEAVY PASSENGER CARS (Q7)

8 \\ 0 HEAVY PASSENGER CARS(4§)

    

0 nmo nn) amm me mm)

ÃRUG KÖRSTRÄCKA (KM)

ANNUAL DRIVlNG DISTANCE (KM)

Skaderisk (antal skador per miljoner fordonskm) för
personbil efter personbilens vikt och årlig körsträcka.

Anm° Inom parentes är angivet de grupper - som ingår i

den angivna fordonstypen. Intervjubaserad skadestati-

stik.
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?äêDERISK 0 FRAMHJULSDRIVNA PERSONBILAR(2,L,7)

H 0 BAKHJULSDRIVNA PERSONBlLAR (10, 3,55)

g.. \\ O PASSENGER CARS WITH FRONT WHEEL DRIVE (2,4,7)

o PASSENGER CARS WITH END WHEEL DRIVE (1a,3,5,6)
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ÄRLIG KÖRSTRÄCKA (KM)

ANNUÅL DRIVlNG DISTANCE (KM)

Skaderisk (antal skador per miljoner fordonskm) för
personbil efter drivhjulens placering och årlig kör-

sträcka.

Anm. Inom parentes är angivet de grupper - se tabell 3 -
som ingår i den angivna fordonstypen. Intervjubaserad
skadestatistik.

RISK OF DAMAGES

SKADERISK

10 o .i - PERSONBILAR MED MOTORN FRAM (2a, 3, 5,6)
X \ 0 PERSONBlLAR MED MOTORN BAKH)

9-- \ || o FASSENGER CARS WITH FRONT ENGINE LOCATION (2u,3,5,6)
\\ \ 0 PASSENGER CARS WlTH REAR ENGINE LOCATIONH)

\
8 - \\ ||

\\ \

7 4. \||

\l

6 H

  

0 10000 20000 30000 40000 50000
ÃRLIG KÖRSTRÄCKA (KM)

ANNUAL DRNING DISTANCE (KM)

Skaderisk (antal skador per miljoner fordonskm) för I
personbil efter motorns placering och årlig körsträcka.

Anm. Inom parentes är angivet de grupper - som ingår i

den angivna fordonstypen. Intervjubaserad skadestatistik.
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Skaderisken skiljer sig ej entydigt åt för olika for-

donstyper.

lêêêmllêg_ê2_EEêÅlEQlYSEêêEêElêElk_@§§_äläl9_êy_lâäêä:

ziger

Institutet har prövat möjligheten att samla in uppgif-

ter om bl a eventuell skada och årlig körsträcka för

bilar via intervjuer. Insamlingen skedde genom att

intervjua personer som kom till kontrollbesiktnings-

stationerna för att besiktiga bilar. Erfarenheterna

är positiva° Enligt institutets bedömning har den an-

vända tekniken sådana fördelar att den bör vidareut-

vecklas och prövas i större skala som ett komplement

till nuvarande statistikrapportering. Framför allt

synes intervjutekniken medge goda möjligheter att dels

 

uppskatta det totala antalet fordonsskador, dels följa

olycksutvecklingen via normerade olycksmått för olika

fordonsslag.
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Statistics of damages to vehicles

A comparison between different statistical sources and
an estimate of risk-rates

A pre-investigation

by Anders Brodin
National Swedish Road and Traffic Research Institute

Fack

5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The traffic safety research depends to a great extent

on the degree of coverage and on the reliability of

the statistical sources. To be able to choose a sta-

tistical source and to know its possibilities of app-

lication, it is necessary to be acquainted with the

composition, the imperfections and the contents of the

different statistical sources. None of the traditional

statistical sources is, in some cases, suitable. It

is therefore important to try new methods for the collec-

tion of statistical data.

The purpose of this project is

partly to increase the knowledge of the traditional

statistical sources by comparing them in some respects,

partly to describe the damage-rate of different types

of passenger cars by means of damage statistics, based

on interviews and

oartly to try the possibility of obtaining relevant

data by the interviewing of peOple, who visit the

Swedish Motor Vehicle Inspection Company in order to

get their vehicles inspected.
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The project should be regarded as a contribution to the

discussion regarding the develOpment of better road

accident statistics in this country. The work is very

similar to a pre-investigation.

In this investigation the following statistical sources

have been used:

l. damage statistics based on interviews (The Swedish

Motor Vehicle Inspection Company)

2. The Swedish Central Bureau of Statistics' (SCB)

road accident statistics

3. road accident statistics of the associations

responsible for the maintenance of roads

4. The Swedish Association of Traffic Insurance Companies'
statistics of damages to vehicles.

The damage statistics, based on interviews, are based

on information about a selection of vehicles, which

have been received at the Swedish Motor Vehicle Inspec-

tion Company for a periodic inspection during the pe-

riod 1973-01-16 to 1973-03-15. Information of annual

driving distance was among other things obtained, and

whether the vehicle had met with a traffic accident

during 1972.

SCB reports on road traffic accidents with personal

injury. In this connection the number of cars invol-

ved in accidents with personal injuries are also shown.

The accidents are based on police reports. SCB reports

on about half of all accidents with personal injuries,

as the police receive information of only about half

of the accidents with personal injuries.
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The National Swedish Road Administration reports, be-

sides personal injuries, also on accidents with pro-

perty damages, that happen on roads, where the State

is responsible for the maintenance. Also the stati-

stics of the associations responsible for the mainte-

nance of roads are in many respects unsure. It is

thus estimated that only about each fifth accident with

prOperty damages is brought to the knowledge of the

police and could be reported on.

The Swedish Assiciation of Traffic Insurance Companies

reports how many working files, that are made out

each month. The files are called "damage" or "case

of damage" by the traffic insurance company. The num-

ber of made out files is an indirect measure of the

number of damaged vehicles. The connection between

the number of damaged vehicles and the number of made

out working files is very complex. The connection

depends among other things to a great extent on the

prevailing insurance terms and on the administrative

routine, that is applied for the time being. In this

report data from an investigation in 1973 of the

effect of studded tyres on traffic accidents has,

furthermore, been made. On that occasion a special

investigation of the damages, which were reported to

the traffic insurance companies, was made. In that

connection, the parking accidents and damage reports,

which were not caused by road traffic accidents, were

rejected.

ê_99mp§ri§99_êefwse9_éiffereaf_§99§9§§_ef_§EêE;§Ei§§

9f-éêmêgê§_§9_yeäigl§§

The different statistical materials show different

distributions of the number of damages on the months

of the year. It is relatively difficult to explain

the reason for differences in distribution between
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statistical sources, as the sources differ in many

respects - among other things as to definition and

limitation of the variable of investigation.

The statistical sources that contain lighter damages

show comparatively more accidents in the beginning of

the year in comparison with the statistical sources

that only give an account of more serious accidents.

As regards the statistics, based on interviews, the

memory-function seems to have been of great im-

portance and to have resulted in more damages during

the months immediately before the occasion of the inter-

view - in this case the last months of the year.

Partly by means of the statistics based on interviews,

and partly by means of a special adaption of the repor-

ted damages, the risk of damage (the number of damages

per one million vehicle-kilometres) for different types

of passenger cars can be determined in two, of each

other independent, ways. The passenger cars were clas-

sified according to weight, the position of the engine

and the position of the driving gears.

The results of the two different ways of determining

the risk of damages varied in completely opposite ways

for the two statistical materials.

The risk-rates are comparatively similar according to

the statistics, based on interviews, whereas the corre-

sponding values, which have been determined on the basis

of the insurance companies' statistics, vary very much.

In the latter case heavier passenger cars, for instance,

should consequently have higher risk-rates than lighter

ones - a result that probably is wrong according to the

analysis.
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The differences in risk between different types of ve-

hicles may be explained by different annual driving

distance and by the prevailing insurance terms.

The results above confirm the earlier knowledge of the

fact that statistics differ in several respects. It

is above all of importance to note that it is possible

to come to different conclusions dependent on which

statistical source, that is used.

Bi§5_9f_é§mê9§_§9§_§_9ê§§e99§§_9êäi_äê§eé_9§_lazeäyiew

Eêäåälêl

The risk is higher during January and February than

during the months of March to September inclusive.

The months at the end of the year are closest to the

occasion of the interview. The person, who is inter-

viewed will probably forget traffic accidents and

especially light traffic accidents, that happened a

long way back in time in relation to the occasion of

the interview. The result of the effect of the memory

is that the risk during the last months of the year is

based on relatively speaking lighter damages in compa-

rison with the other parts of the year.

The risk of damages during different months is shown for

the purpose of making a qualitative comparison possible

in spite of the effect of the memory. Regarding the

following reports it does not seem as if the effect of

the memory is of any importance.

The risk-rates decrease with the annual driving distance.

There are two possible explanations. 1) The vehicles,

that have a long annual driving distance are, as a rule,

driven by drivers, who are more experienced and who

drive more safely. 2) Vehicles, that have a compara-

tively short annual driving distance are driven compara-

tively more in densely pOpulated areas, where the risk is

greater.
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RIS K OF DAMAGE S

  

ääêDER'SK, A LÄTTA PERSONBILAR (12,3)
L? l 0 MEDELTUNGA PERSONBILAR (6, 7)

\\ | - TUNGA PERSONBILAR (4,5)
9 -1

\ \ A LIGHT PASSENGER CAR5(1,2,3)
\ \ o MED!UM HEAVY PASSENGER CARS (6J7)

84_ \\l 0 HEAVY PASSENGER CAR5(4_,5)
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ÃRLIG KORSTRÄCKA (KM)

ANNUAL DRIVING DISTANCE (KM)

Risk of damage (number of damages per million vehicle-
kilometres) for a passenger car with regard to its

weight and annual driving distance.

Note. The groups forming parts of the indicated type of
vehicle - see table 3 - are stated inside brackets.

RISK OF DAMAGES
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kilometres) for a passenger car with regard to position
of the driving gears and annual driving distance.

Note. The groups forming parts of the indicated type of
vehicle - see table 3 - are stated inside brackets.
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RISK OF DAMAGES
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7 l 0 PERSONBILAR MED MOTORN BAKH)

PASSENGER CARS WITH FRONT ENGINE LOCATION (20,355)
PASSENGER CARS WlTH REAR ENGtNE LOCATIONH)O
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ÅRL|G KÖRSTRÄCKA ( KM)

ANNUAL DRIVING DISTANCE (KM)

Risk of damage (number of damages per million vehicle-
kilometres) for a passenger car with regard to position
of engine and annual driving distance.

Note. The groups forming parts of the indicated type of
vehicle - see table 3 - are stated inside brackets.

The three figures abOVe show how the risk-rates depend

on the vehicle type with regard to the annual driving

distance. The figures show how the risk depends on the

weight of the passenger car, the position of the driving

gears, and on the position of the engine.

The risk of damages do not differ unambigiously for

different vehicle types.
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XIX
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The institute has tried the possibility of getting in-

formation about other things any damages that may arise

and about annual driving distance for cars through

interviews. The collection was made by the interviewing

of people, who were visiting the control survey sta-

tions in order to get their cars surveyed. The ex-

periences are positive. The technique has such advan-

tages, according to the institute's estimate, that it

should be develOped further and tested on a larger scale

as a complement to the present statistical collection.

The interview technique seems, above all, to allow

good possibilities of estimating the total number of

damages to vehicles as well as of following the deve-

lOpment of accidents through standardized accident-rates

for different vehicle types.
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BAKGRUND OCH SYFTE

Olycksstatistikens allmänna målsättning bör vara att

tillsammans med annan statistik, bl a trafikstatistik,

ge information om trafiksäkerhetsläget och lämna under-

lag för beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Den

bör även i stor utsträckning ge möjligheter att följa

upp effekten av olika trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder.

De källor som vanligtvis används är 1) vägtrafikolycks-

statistik, 2) väghållarnas trafikolycksstatistik och 3)

Trafikförsäkringsföreningens statistik över fordonsskad-

or. Den art av information eller underlag för beslut som

Önskas bestämmer vilken källa, som är mest lämplig. För

att veta vilken källa som är lämpligast och hur den kan

användas behöver man kännedom om de olika statistikkäll-

ornas uppbyggnad, brister och innehåll. För att öka känne-

domen om lämpligaste källa lämnas i denna rapport en kort

beskrivning över respektive statistikkälla. Vidare sker

en jämförelse mellan dem i vissa avseenden bl a vid be-

räkning av risktal.

Brister hos de olika källorna gör i vissa fall att ingen

av källorna är lämplig. Som exempel kan nämnas att för

att kunna göra ekonomiska bedömningar av olika trafik-

säkerhetsprojekts lönsamhet krävs kännedom om samtliga

olyckor, ett krav som ingen av källorna uppfyller. Som

exempel kan också nämnas att ingen av källorna är direkt

lämplig för att belysa olika fordonstypers risksituation,

därför att de olika statistikkällorna uppvisar brister i

representativitet.

För attundgå brister i täckning och representativitet

har i denna studie prövats möjligheten att med intervju-

teknikens hjälp beskriva olika fordonstypers risksitua-

tion. Den intervjubaserade skadestatistiken ingår också

i jämförelsen mellan olika källor för fordonsskadestati-

stik.
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Projektet syftar till dels att öka kunskapen om de tradi-

tionella statistikkällorna genom att jämföra dem i vissa

avseenden, dels att med hjälp av en intervjubaserad ska-

destatistik beskriva skaderisken för olika typer av per-

sonbilar och dels att pröva möjligheten att erhålla rele-

vanta data genom att intervjua personer som kommer till

AB Svensk Bilprovning för att besiktiga fordon.

Projektet skall uppfattas som ett bidrag till diskussion-

en angående uppbyggandet av en bättre trafikolycksstati-

i landet. Arbetet har närmast karaktär av en förunder-

sökning. Bl a av denna anledning innefattar analysen i

kapitel 3 inte några signifikanstester.

VTI RAPPORT 148



OLYCKSDATA OCH TRAFIKDATA

I denna undersökning har följande statistikkällor ut-

nyttjats:

1) en intervjubaserad skadestatistik

(AB Svensk Bilprovning)

2) statistiska centralbyråns (SCB)

vägtrafikolycksstatistik

3) väghållarnas trafikolycksstatistik

4) Trafikförsäkringsföreningens statistik över for-

donsskador.

Avsnitten 2.1-2.4 innehåller en närmare beskrivning

över respektive databas.

Intervjubaserad statistik över skador på bilar och bi-

lars årliga körsträcka

 

I den s k dubbdäcksundersökningen (l) ville man beskri-

va dubbdäckens effekt på trafikolyckor. För att möjlig-

göra detta genomförde institutet med medverkan från AB

Svensk Bilprovning en intervjuundersökning.

I samband med att bilen inställdes för kontrollbesikt-

ning inhämtades uppgifter om bilen. Bland annat upp-

gift om trafikolycka under 1972. I detta avsnitt är

översiktligt beskrivet vilken pOpulation urvalet repre-

senterar, och det bortfall som erhölls.
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Den undersökta pOpulationen utgörs av bilar av årsmodell

1971 eller äldre. Det skall sålunda observeras att i

bilpopulationen ingår inte bilar av årsmodell 1972 eller

senare. Ingen skyldighet förelåg att kontrollbesiktiga

dessa senare fordon vid undersökningstillfället.

Urvalet omfattade samtliga fordon som infann sig til kon-

trollbesiktning under undersökningsperioden 1973-01-16--

l973-03-15. Endast förstagångsbesök ingick i undersök-

ningen. Urvalet kan betraktas som slumpmässigt.

Bilförarna fick besvara frågor angående bl a fordons-

slag, årlig körsträcka och om bilen varit med om trafik-

olycka under 1972.

Totalt omfattade urvalet ca 450 000 fordon. Endast en

tredjedel av enkäterna från kontrollbesiktningsstationer

i södra Sverige bearbetades och hälften av enkäterna från

kontrollbesiktningsstationer i mellersta Sverige. Från

norra Sverige bearbetades varje enkät.
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Bortfall

Vissa uppgifter om fordonet har

besiktningsstationerna fyllt i.

finns inte något bortfall.

Andra uppgifter om fordonet har

Norra Sverige:

Mellersta

Sverige:

Södra Sverige:

Norrbottens, Väster-

bottens, Jämtlands,

Västernorrlands,

Gävleborgs, Köppar-

bergs samt Värmlands

län

Stockholms, Uppsala,

Södermanlands, Öster-

götlands, Jönköpings,

Kronobergs, Örebro,
Västmanlands, Älvs-

borgs samt Skaraborgs

län

Kalmar, Gotlands,

Blekinge, Kristian-

stads, Malmöhus,

Hallands samt Göte-

borgs och Bohus län

personalen vid kontroll-

Bland dessa uppgifter

personen som infunnit

sig vid kontrollbesiktningsstationen fått fylla i.
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En stor fördel med intervjuer i samband med kontroll-

besiktningen är att intervjupersonerna har gott om tid.

Andelen svarande i urvalet bör därför bli hög. Å andra

sidan kommer ofta personer till kontrollbesiktningen

som inte känner till fordonet närmare, exempelvis re-

presentanter från bilfirmor eller bilverkstäder.

Detta har lett till ett stort bortfall. I framtida

undersökningar bör man i dessa fall ta kontakt med

fordonets ägare eller annan person som känner till for-

donet.

I tabell 1 och tabell 2 är bortfallet redovisat för

olika regioner. Man kan utläsa ur tabellerna, att

drygt 100 000 enkätsvar är bearbetade från norra och

mellersta Sverige och knappt 50 000 från södra Sverige.

Totalt har 253 293 fordon ingått i undersökningen. Av

dessa har 217 227 svar gällande personbilar och 8 750

svar gällande lastbilar blivit bearbetade. Gruppen

"övrigt" redovisar förutom övriga fordonstyper även

"vägran". Gruppen omfattar 27 316 fordon och utgör

11% av antalet bearbetade enkäter.

I tabell 1 redovisas dessutom för varje fordonstyp

och region om uppgift om eventuell olyckaär lämnad.

Bland personbilar saknas uppgiften i 8% - 13% och

bland lastbilar saknas uppgiften i 16% - 21% i de olika

regionerna. Inom gruppen "övrigt" saknas uppgiften

i hela 38% - 54%. Orsak till att uppgift om eventuell

olycka saknas är ofta att fordonet blivit kört till

kontrollbesiktningen av representant från bilverkstad

eller bilfirma eller att intervjupersoner vägrat att

besvara frågan.

I tabell 2 är på motsvarande sätt redovisat för varje

fordonstyp och region om uppgift om årlig körsträcka

är lämnad. Uppgiften saknas i 18% - 22%, 33% - 37%,

46% - 60% bland personbilar, lastbilar respektive

"övrigt".
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Tabell 1. Antal fordon i urvalet och antal bearbetade

enkäter uppdelat på dels fordonstyp dels om
uppgift om eventuell olycka är lämnad.

Norra Mellersta Södra

Sverige Sverige Sverige

Antal % Antal % Antal %

Urval 104 811 210 584 129 570

Bearbetade enkäter 104 811 105 292 43 190

Därav:

Personbil 91 106 100 89 093 100 37 028 100

Uppgift om ev olycka 83 462 92 78 580 88 32 336 8%
lämnad

Uppgift om ev olycka 7 644 8 10 513 12 4 692 13
saknas

Lastbil 3 363 100 3 664 100 1 723 100

Uppgift om ev olycka 2 831 84 2 912 79 1 355 79
lämnad

Uppgift om ev olycka 532 16 752 21 368 21
saknas

övrigt 10 342 100 12 535 100 4 439 100

Uppgift om ev olycka 6 419 62 6 298 50 2 038 46
lämnad

Uppgift om ev olycka 3 923 38 6 237 50 2 401 54
saknas

Tabell 2. Antal fordon i urvalet och antal bearbetade

enkäter uppdelat på dels fordonstyp dels om
uppgift om årlig körsträcka är lämnad.

Norra Mellersta Södra

Sverige Sverige Sverige

Antal % .Antal % Antal %

Urval 104 811 210 584 129 570

Bearbetade enkäter 104 811 105 292 43 190

därav:

Personbil 91 106 100 89 093 100 37 028 100

Uppgift om årlig kör- 74 449 82 70 195 79 28 920 78
sträcka lämnad

Uppgift om årlig kör- 16 657 18 18 898 21 8 108 22
sträcka saknas

Lastbil 3 363 100 3 664 100 1 723 100

Uppgift om årlig kör- 2 248 67 2 311 63 1 128 65
sträcka lämnad

Uppgift om årlig kör- 1 115 33 1 353 37 595 33
sträcka saknas

övrigt 10 342 100 12 535 100 4 439 100

Uppgift om årlig kör- 5 642 34 5 418 43 1 794 40
sträcka lämnad

Uppgift om årlig kör- 4 700 46 7 117 57 2 645 60
sträcka saknas
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Statistiska centralbyråns (SCB) vägtrafikolycksstatistik

 

SCB redovisar personskadeolyckor som är kända av polisen.

MålpOpulationen är för närvarande vägtrafikolyckor med

personskada exklusive sådana olyckor, som inträffar inom

inhägnat kasern-, industri-, sjukhus-, tävlingsområde

eller annat sådant område. Det finns personskadeolyckor

som av lättförklarliga skäl inte kommer med i redovis-

ningen, nämligen olyckor som inte kommer till polisens

kännedom. Det finns så vitt känt bara en undersökning,

som belyst denna brist (2). Därvid framkom att endast

ca 50 % av personskadeolyckorna var kända av polisen.

SCB:s vägtrafikolycksstatistik är redovisad dels i års-

rapporter "Vägtrafikolyckor med personskada", som pub-

liceras i serien Sveriges officiella statistik (SOS),

dels i månadsrapporter som framläggs i den av statistis-

ka centralbyrån utgivna serien Statistiska meddelanden

(SM).

Väghållarnas trafikolycksstatistik

 

Vägverket redovisar egendomsskadeolyckor, som inträffar

på vägar där staten är väghållare. Med utvidgningen

att målpOpulationen även omfattar olyckor, som enbart

medfört egendomsskada,gäller i övrigt samma avgränsning

av målpOpulationen som i SCBs vägtrafikolycksstatistik.

I målpOpulationen ingår dock inte olycka som medfört

skada på parkerat fordon och som kan ha blivit orsakad

av annat fordon i samband med parkeringsmanöver, om

olyckan enbart medfört egendomsskada. Inte heller in-

går olyckalsom enbart orsakats av att en ren kommit ut

på körbanan och där blivit påkörd av ett fordon. Olycks-

statistiken är i många avseenden osäker bl a på grund

av att en stor del av de olyckor som sker ej kommer till

polisens kännedom. I nyss nämnda undersökning visas,

att endast ungefär var femte egendomsskadeolycka kommer

till polisens kännedom. Vissa olyckstyper blir polis-
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anmälda mera sällan än genomsnittet, exempelvis singel-

olyckorna. Resultaten över vägtrafikolyckorna är redo-

visade årsvis i en publikation benämnd "Trafikolyckor

på landsbygdens allmänna vägar".

Trafikförsäkringsföreningens statistik över fordons-

 

skador

Om en händelse anmäls till en trafikförsäkringsanstalt,

så läggs en särskild arbetsakt upp. Denna akt benämnes

av anstalten "skada" eller "skadefall".

Varje trafikförsäkringsbolag lämnar varje månad uppgift

till trafikförsäkringsföreningen om alla till bolaget

under den gångna månaden anmälda skadefall i trafikför-

säkring och annan motorfordonsförsäkring.

Med skadefall i trafikförsäkring menas händelse i följd

av trafik med motorfordon, varigenom skada på människor

eller egendom uppkommit, som medför ersättningsanspråk

mot svensk trafikförsäkring. Även skador vållade av

okända eller oförsäkrade motorfordon liksom av utländska

fordon i Sverige kommer med i statistiken. Utanför re-

dovisningen faller däremot t ex skadefall, som ej medför

ersättningsanspråk. Som exempel kan nämnas att om två

bilar kolliderar samt om båda är medskyldiga och försäk-

rade i olika bolag, så noterar vardera bolaget en anmä-

lan och kollisionen blir redovisad som två trafikförsäk-

ringsskador. Om däremot en ensam motorcyklist eller

bilist kör av vägen, så har han själv orsakat olyckan

och det finns därför ingen möjlighet för honom att få

ersättning ur trafikförsäkringen, vilket i sin tur med-

för att skadan ej blir redovisad bland trafikförsäkrings-

skadorna.

När detgäller trafikförsäkringen tillämpas ett bonussy-

stem. Bonusavdraget kan variera från 0% till 75%. En-
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dast en mindre andel av bilarna är befriade från trafik-

försäkring.

"Annan motorfordonsförsäkring" omfattar förutom ansva-

righetsförsäkring för de ej trafikförsäkringspliktiga

fordonen även kaskoförsäkring.

Kaskoförsäkringen kan omfatta enbart vagnskadeförsäkring,

enbart delkaskoförsäkring (brand, stöld, glasskada m m)

eller fullständig kaskoförsäkring.

Den vanliga vagnskadeförsäkringen omfattar endast ca

en tredjedel av personbilsbeståndet. Detta beror på att

vagnskadegarantierna har spritt sig till ett ökat antal

bilmärken. Volvo och Saab var redan tidigare försedda

med dessa garantier. Vid 1972 års slut hade ca 80 % av

försålda nya bilar vagnskadegaranti. Vanligtvis täcks

vagnskadegarantierna genom s k leverantörsförsäkring

hos svenska trafikförsäkringsbolag. Premier liksom ska-

dor fördelas bolagen emellan i förhållande till bestån-

det av trafikförsäkrade personbilar.

Istället för bonus utgår på vagnskadeförsäkringen en

rabatt, som är beroende av trafikförsäkringens bonus-

placering.

Delkaskoförsäkringen omfattar ca 95% av alla person-

bilar.

Av den officiella statistiken framgår inte, hur många

av skadeanmälningarna, som är föranledda av vägtrafik-

olycka.

Många av de skadeanmälningar, beträffande vilka frågan

om ersättning ur trafikförsäkringen eller "annan motor-

fordonsförsäkring" kan bli aktuell, är skador som man

vanligtvis ej anser ha uppkommit i en vägtrafikolycka.

Som exempel kan nämnas sådana skador, som blir ersatta
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av glasrute-, brand-, räddnings- och stöldförsäkring

liksom motorredskap, som blivit skadade eller förorsa-

kat skada.

Ytterligare ett problem är att ett fordon som skadas

kan ge upphov till flera skadeanmälningar. En skadean-

mälan kan också i vissa fall uppta flera skadade fordon.

Trafikförsäkringsföreningen redovisar normalt inte för-

säkringsanmälda skador uppdelade på fordonstyp. I den

så kallade dubbdäcksundersökningen inhämtades med hjälp

av försäkringsbolagen emellertid dessa uppgifter. En

särskild skadeblankett framställdes och utsändes till

landets samtliga försäkringsbolag. Då personer anmälde

trafikskada till sitt försäkringsbolag för en olycka,

som inträffat under observationsperioden 73-01-16--73-03-15

lämnades respektive skickades blanketten ut tillsammans

med den vanliga skadeanmälningsblanketten. Senare blev

parkeringsolyckor och skadeanmälningar, som ej var för-

anledda av vägtrafikolycka, utsorterade. Datainsamlingen

och frågeformuläret är närmare beskrivet i institutets

rapport nr 72 (1). I denna rapport utnyttjas den bear-

betning och sammanställning av försäkringsanmälda skador

som skett i en studie av hur fordon bör konstrueras för

att kunna föras trafiksäkert (4).
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RESULTAT

Jämförelse mellan olika källor för fordonsskadestatistik

I detta avsnitt jämförs olika källor för fordonsskade-

statistik. Antalet skadade bilar och risktal är redo-

visade med uppdelning på månad, respektive fordonstyp.

Källorna är dels intervjubaserad statistik dels sta-

tistiska centralbyråns (SCB) vägtrafikolycksstatistik,

dels Väghållarnas trafikolycksstatistik, dels trafik-

försäkringsföreningens statistik över fordonsskador.

De olika källorna för fordonsskadestatistik är allmänt

presenterade i kapitel 2. Nedan framhålls därutöver

några speciella egenskaper hos de skilda statistik-

källorna.

Den intervjubaserade statistiken grundar sig på frågor

som ställts till person som infunnit sig till kontroll-

besiktningsstation för att besiktiga bilen. Personen

tillfrågades därvid, om bilen varit med om trafikolycka

under 1972. Med fordonsskada menas därför i detta fall

en händelse sådan att personen, som känner fordonet,

anser den vara en trafikolycka. Skador på utländska

fordon eller fordon med årsmodell 1972 eller senare in-

går ej. Parkeringsolyckor kan ingå.

SCBs trafikolycksstatistik beskriver antalet trafik-

 

olyckor, som medfört personskada och kommit till polisens

kännedom. Statistiken redovisar också antal i olyckor

delaktiga bilar fördelat på månad. Denna redovisning

har utnyttjats i jämförelsen.

Väghållarnas trafikolycksstatistik beskriver antalet

 

trafikolyckor, som medfört person- eller egendomsskada

och kommit till polisens kännedom. Den mer ingående

redovisningen omfattar endast sådana olyckor, som in-

träffar på vägar där staten är väghållare. Mindre än
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hälften av olyckorna sker på dessa. Parkeringsolyckor

Antalet i

Antalet in-

ingår endast om de medfört personskada.

olyckor inblandade bilar är ej redovisat.

blandade motorfordon fördelat på månad har emellertid

uppskattats med hjälp av olyckornas fördelning på månad

och olyckstyp. "singel",I olyckstyperna "cykel, mOped",

"gående", "djur" och "övrigt" har antagits ett inblandat

motorfordon och i olyckstyperna "avsväng", "upphinn-

ande", "omkörning", "möte" och "korsande kurser" har

i analysen antagits två inblandade motorfordon. De på

detta vis erhållna skadorna omfattar alltså därmed även

motorcyklar som är inblandade i olyckor.

Det uppskattade antalet skadade fordon måste i många

avseenden betecknas som osäkert bl a på grund av att en

stor del av de olyckor som inträffar ej kommer till

polisens kännedom samtidigt som man inte har något

mått på storleken av bortfallet. Fördelningen över

antal bilar inblandade i olyckor uppdelat på månad kan

också avvika från den erhållna fördelningen genom att

motorcyklar företrädesvis är använda under den varma

årstiden.

Trafikförsäkringsföreningens statistik över fordons-

 

skador är endast ett indirekt mått på antalet skadade

fordon. I jämförelsen utnyttjas endast de skadeanmäl-

ningar, där ersättning från trafikförsäkringen kunde

bli aktuell.

åäêéeäaêê_âêsêslalag_på_måaâé

I detta avsnitt är fyra olika källor för olycksstati-

stik jämförda med avseende på skadornas fördelning på

månad. Att förklara orsaken till skillnader i för-

delningarna är omöjligt beroende på att källorna skiljer

Sig åt alltför mycket. I avsnittet pekas dock på

skillnader i skadematerialen som skulle kunna vara be-

tydelsefullla för att förklara skillnader i fördelningarna.
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Figur 1 avser att redovisa hur antalet bilar inblandade

i olyckor under 1972 fördelar sig på årets månader en-

ligt olika statistikkällor. Skadorna fördelar sig

ojämnt över året. Det intervjubaserade skadematerialet

visar, att månaderna november och december är mest

skadebelastade. Denna kraftiga koncentration av skador

visar inte SCBs, väghållarnas eller Trafikförsäkrings-

föreningens olycksstatistik. En trolig förklaring är

att ju längre tillbaka i tiden räknat från den tid-

punkt intervjun om eventuell olycka skedde desto svårare

har intervjupersonen att komma ihåg den. Detta torde

speciellt gälla lindrigare skador. I framtida under-

sökningar angående skador med hjälp av intervjuteknik,

bör man uppmärksamma detta och exempelvis fördela

intervjutillfällena på en längre period.

Om man jämför väghållarnas statistik med SCBs statistik

finner man att väghållarna redovisar förhållandevis

fler skador än SCB under årets sju första månader med

undantag för april och maj. Det omvända förhållandet

gäller under de övriga månaderna.

Om man på motsvarande sätt jämför väghållarnas statistik

med SCBs statistik under 1971 och 1973 finner man att

ungefär samma mönster upprepar sig med undantag för

årets två sista månader.

VTI RAPPORT 148



 

Trafikförsäkringsföreningens statistik över fordonsskador

Statistiska centralbyråns vägtrafikolycksstatistik

(endast trafikförsäkring)

Väghållarnas trafikolycksstatistik

Intervjubaserad skadestatistik         L
n

r-i

V
T
I

R
A
P
P
O
R
T

1
4
8

 
 
 
 

1
5

 
 

MMm

 
 

 
 

m
m
m
w

 

  
 
 

  

 
 

 
 

 

  
 
 
 
M
M
W
M
W
M
W
M
W
M
M
M
W
M
H

 

 
 

M
M
W
M
W
W
W
M
W
M
W
M
W
M
M
W
M
M
M
M
W

........
.

,
...................

.
_

:-:.:-:-:-:-:-:-:-:
......

........................................._
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
I
.
D
.
O
'
0
.
0
.
n
.
0
.
O
.
I
.
n
.
0
.
l
.
i

Io
.

I.
n

6
u

0
i
i

I
0

I
I

0
n

i
0

0
I

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

10 0

 
 

M
M
M
M
M
W
W
W
W
W
W
M
W
M
M
W
M
W
M
W

_
-
_
_
_
-
_
_
_
_
MW

 

     

April j Juni Juli Augusti September Oktober November DecemberMarsFebruariJanuari

ligt olika statistik-anad en
0

Antal bilar inblandade i olycka under 1972 efter mFigur 1.

(Procentfördelning).källor.



16

Varför väghållarna redovisar förhållandevis fler skador

vissa månader är svårt att besvara och kan endast bli

föremål för hypoteser.

1) Det kan vara så att olyckorna i allmänhet är lind-

rigare i början av året och under månaderna juni

och juli än övriga delarav året.

2) Väghållarnas statistik omfattar även motorcykel-

olyckor, vilket kan förklara en del av skillnaderna

under juni och juli.

3) Trafikarbetets fördelning mellan statens vägnät

och övrigt vägnätkan variera under året och för-

klara en del av skillnaderna.

Om man jämför trafikförsäkringsföreningens statistik

över fordonsskador med SCBs statistik finner man, att

de försäkringsanmälda skadorna är förhållandevis fler

under årets första fyra månader och förhållandevis

färre under resten av året. Försäkringsanmälda skadorna

är redovisade efter anmälningsdag och ej efter dag, då

skadan inträffade. Om man i jämförelsen förskjuter

de försäkringsanmälda skadorna en månad, så kvarstår

den observerade skillnaden, dock ej lika markant.

Även vid jämförelse med väghållarnas statistik obser-

verar man en liknande skillnad. Skillnaden är dock

ännu något mindre.

Orsaken till nyss nämnda skillnader är svår att förklara

och kan endast bli föremål för hypoteser. De olika

källorna skiljer sig mycket åt. Följande skillnader

kan vara betydelsefulla.
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l) Försäkringsanmälda skador är förhållandevis lindriga

i jämförelse med såväl SCBs som vägmyndigheternas

redovisade skador. De många skadorna i början av

året skulle kunna bero på att olyckorna under den

tidsperioden är lindrigare.

2) Två- eller flerfordonsolyckor blir oftare försäk-

ringsanmälda än singelolyckor. En förklaring till

de observerade skillnaderna kan då vara att olycks-

typsfördelningen är tidsberoende, på så sätt att

det oftare sker flerfordonsolyckor under årets

första månader.

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika källorna

uppvisar olika fördelning av antal skador på årets

månader. De källor som redovisar lindrigare skador

redovisar förhållandevis fler olyckor i början av året

i jämförelse med de källor som enbart redovisar svårare

olyckor. Att närmare penetrera orsaken till funna

skillnader är omöjligt i detta sammanhang. Källorna

skiljer sig åt i alltför många avseenden. Det väsent-

liga är att notera, att man kan komma till olika slut-

satser beroende på vilken statistikkälla man använder.

Beträffande den intervjubaserade statistiken tycks

minnesfunktionen ha haft stor betydelse. Ju längre

tillbaka i tiden som skadan skedde desto svårare måste

den vara för att intervjupersonen skall komma ihåg den.

§Eê§952ê§_åêäêêlêlüg_âå_EQEQQEêäiE

I detta kapitel är de olika källorna för fordonsskade-

statistik jämförda med avseende på fordonstyp. I jäm-

förelsen kan endast ingå det intervjubaserade materialet

och de försäkringsanmälda skadorna. De två övriga

källorna redovisar inte skador uppdelat på fordonstyp.
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Med försäkringsanmälda skador menas i detta avsnitt de

skador som framkom vid den specialbearbetning av de

försäkringsanmälda skadorna som gjordes i dubbdäcks-

undersökningen - jämför avsnitt 2.4.

Jämförelsen har tyvärr inte kunnat göras med statistik-

uppgifter från samma tidsperiod. Skadorna i den inter-

vjubaserade statistiken är från 1972 och de försäkrings-

anmälda skadorna är från 15 januari 1973 t o m 15 mars

1973. I en specialanalys utnyttjades endast de skador

från den intervjubaserade statistiken som inträffade

1972-01-01--1972-03-31. Resultaten från analysen var

likartade de resultat som erhölls med skador från hela

året. Det är därför troligt att de funna resultaten

ej kan förklaras av att skadorna härrör från olika tids-

perioder.

En skillnad i skadornas fördelning på fordonstyp skulle

kunna bero på att trafikarbetets fördelning på fordons-

typ skiljer sig åt. För att eliminera inverkan härav

har trafikarbetet under de olika perioderna uppskattats.

Istället för att jämföra antal skador för olika for-

donstyper jämförs skadetal, d v 5 antal skadade bilar

av viss typ dividerat med fordonstypens trafikarbete.

Fordonen är indelade i 8 fordonstyper beroende på for-

donets vikt, motorns placering och drivhjulens place-

ring. Fordonstyperna är redovisade i tabell 3. Vissa

fordonstyper är dessutom indelade i grupper efter bil-

märken och bilmodeller.
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Tabell 3. Indelning av fordonen i fordonstyper och

grupper.

Fordonstyp Grupp Exempel på märken och
modeller

Lätta bilar med la VW 1200, VW 1300, VW 1500,
motorn bak VW 1600.

1b Renault 8 och 10, Fiat 600
och 850, 1000 Simca 1000.

 

Lätta framhjuls- 2a SAAB 92-96 (V4)
drivna bilar

2b Renault R4, R6 och Rl2,
BMC 850, 1000, 1100,

Peugeot 204, Simca 1100,
Fiat 127, DKW.

 

Lätta bilar 3a Opel Kadett
motorn fram
drivning bak 3b Ford Anglia, Ford Escort,

Fiat 124-1500-1200,
Austin A40, Viva

 

  

  

Tunga framhjuls- 4 Citroen, BMC 1800,
drivna bilar Austin 1800, Morris 1800.

Tunga bilar 5a Mercedesmotorn fram och
bakhjulsdrivna

5b Volvo 164, Opel Kapitän
och Admiral Chrysler,
Plymouth, Dodge, Chevrolet,
Fordon Falcon.

Medeltunga bilar 6a Volvo utom Volvo 164
med motorn fram
och bakhjuls- 6b Opel Record, Opel Ascoda,
drivna Opel 1700-1900, Opel Commodor

6c Ford 1600, Ford 2000,
Ford Corsair, Ford Cortina

6d Peugot 404, 504, Fiat 125,
Taunus 17 M, Simca 1500-1501,
BMW 1500, 1800, 2000, 1600

Medeltunga fram- 7 SAAB 99, Renault 16, VWK 70,
hjulsdrivna Audi 100, 80, 60, Fiat 128,
bilar Peugot 304, Ford 15 M-12 M

Lastbilar 8
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Figur 2 visar skaderisken för personbilar med olika

vikt. Om man mäter skaderisken med hjälp av de för-

säkringsanmälda skadorna ökar skaderisken med ökad for-

donsvikt. Om man däremot mäter skaderisken med hjälp

av den intervjubaserade statistiken avtar skaderisken

något med ökad fordonsvikt.

Figur 3 visar skaderisken för personbilar uppdelat efter

motorns placering och drivhjulens placering. Skade-

risken mätt med försäkringsskadorna är lägre för for-

don med motorn bak jämfört med motorn fram. Den intervju-

baserade statistiken uppvisar däremot något högre skade-

risk för fordon med motorn bak jämfört med motorn fram.

Beträffande drivhjulens placering visar figuren, att

också denna faktor påverkar skaderisken på motsatta vis

i de två materialen, dock med ganska liten skillnad.

Det finns hypotetiska förklaringar till de erhållna

skillnaderna. Avsnitt 3.2.4 redovisar med hjälp av

den intervjubaserade statistiken skadornas fördelning

på fordonstyp och årlig körsträcka med hänsyn tagen

till trafikarbete. Därvid framkom att skadetalen av-

tog med årliga körsträckans längd och att skillnaderna

i skaderisk för fordonstyperna lätta personbilar, medel-

tunga personbilar, tunga personbilar och personbilar

med motorn bak respektive fram delvis är förklarade av

olika lång årlig körsträcka. En förklaring till skade-

riskens beroende av årlig körsträcka kan vara att förarna,

som kör ett fordon med lång årlig körsträcka, i all-

mänhet kör säkrare, beroende på ökad träning. En

annan förklaring kan vara att fordon med kortare årlig

körsträcka är körda förhållandevis mer i tätort, där

skaderisken är större.

Det finns hypotetiska förklaringar även till de skill-

nader som erhölls, då de försökringsanmälda olyckorna

användes.
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Antal skador per
miljoner fordonskm

    

  

     

10 "

Intervjubaserad

F7 skadestatistik
9 nu-

8 -

r_

7 i Trafikförsäk-

ringens statistik

över fordons-

skador

6 v

5 0

4 ..

3 -4

2 -0-
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0 i

Lätt Medeltung Tung Fordonstyp
person- person- person-

bil bil bil

(1,2,3) (6,7) (4,5) Grupp

Figur 2. Skaderisk (antal skador per miljoner fordons-
kilometer) för personbilar med olika vikt mätt
med hjälp av två olika statistikkällor. Anm.
Inom parentes är angivet de grupper - se ta-

bell 3 - som ingår i den givna fordonstypen.
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Antal skador per
miljoner fordonskm
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Figur 3.

   

            

 

 

  

Intervjubaserad
skadestatistik

7- __ Trafikförsäk-

ringens statistik
Över fordons-

skador

.7

Motorn Motorn Drivning Drivning Fordonstyp

fram bak fram bak

(2a,5, (l) (2,4,7) (la,3, Grupp

3,6) 5,6)

Skaderisk (antal skador per miljoner fordons-

kilometer) för personbilar, med motorn fram
respektive bakhjulsdrift. Anm. Inom parentes

är angivet de grupper - se tabell 3 - som in-
går i den angivna fordonstypen.
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Praktiskt taget alla bilar är utrustade med trafikför-

säkring. Relativt nya bilar med högt värde är ofta

utrustade med vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäk-

ring. Nya bilar med lågt värde är sällsynta. Gamla

bilar med högt värde är ofta utrustade med vagnskade-

försäkring medan gamla bilar med lågt värde sällan är

utrustade med vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäk-

ring. Av ovanstående framgår att om ett fordon blir

skadat så är det troligare att skadan blir försäkrings-

anmäld om fordonet har högt värde, d v 3 bilar med

högt värde är överrepresenterade bland de försäkrings-

änmälda skadorna.

Vid skada som kan ersättas ur försäkring jämförs er-

sättningsanspråk med självrisk och bonusförlust. Om

reparationskostnaden överväger så anmäls skadan, annars

anmäls den ej. Reparationskostnaden beror bl a på

biltyp och bilens vikt. Det finns, så vitt känt, ingen

undersökning som beskriver sambanden mellan repara-

tionskostnad, på grund av olycka, å ena sidan och for-

donstyp eller vikt å andra sidan. Det förefaller dock

troligt att ökad fordonsvikt medför högre reparations-

kostnad. Likaså förväntas framhjulsdrivna bilar ha en

högre reparationskostnad än övriga fordon. Dessa bör

därför vara överrepresenterade bland de försäkringsan-

mälda olyckorna.

Sammanfattningsvis kan sägas att de två statistikkällorna

uppvisar olika mönster för skaderisken med olika for-

donstyper. Resultaten är jämförelsevis lika enligt

den intervjubaserade statistiken under det att mot-

svarande värden som beräknats på basis av försäkrings-

bolagens statistik varierar kraftigt. I det senare

fallet skulle således till exempel tyngre personbilar

ha högre risktal än lättare - ett resultat som troligen

är felaktigt. Orsaken härtill är bl a de i de två

statistikkällorna olika definitionerna av skada. Skill-

naden i skaderisk mellan olika fordonstyper kan vidare
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förklaras av olika årlig körsträcka och rådande försäk-

ringsvillkor.

Ovanstående resultat bekräftar tidigare vetskap om att

olika skadestatistik skiljer sig åt i väsentliga av-

seenden. Framför allt är det viktigt att notera, att

man kan komma till olika slutsatser beroende på vilken

statistikkälla som används.

Beskrivning av skaderisk för personbil baserad på

intervjumaterial

 

I detta avsnitt är skaderisken för personbilar under

1972 beskriven med avseende på region, månad, körsträcka

och kombinationer av fordonstyp och årlig körsträcka.

Skaderisken för personbilar är definierad som antal

personbilar inblandade i olycka dividerat med person-

bilarnas gemensamma körsträcka mätt 1 miljoner fordons-

kilometer.

Antalet skadade personbilar och deras körsträcka upp-

skattas i detta kapitel från den intervjubaserade

statistiken, jämför avsnitt 2.1. Trafikarbetet under

år 1972 är uppskattat med hjälp av uppgift om årlig

körsträcka. För att bestämma skaderisken under olika

månader är det nödvändigt att känna trafikarbetet under

olika månader. Trafikarbetet under året har fördelats

på årets månader på samma sätt som motorbensinförsälj-

ningen fördelar sig på årets månader. Med bensinför-

säljning menas den försäljning, som sker till bensin-

mackarna. Att de nämnda två fördelningarna kan antas

vara relativt lika styrks av en utredning utförd av

institutet i annat sammanhang.

För år 1973 finns nämligen möjlighet att jämföra två

av varandra oberoende skattningar av trafikarbetets
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årsvariation. Den ena skattningen kan baseras på väg-

verkets trafikräkningar. Den andra skattningen kan

baseras på försäljning av motorbensin. Jämförelsen

finns närmare beskriven i VTI rapport 74 (3). Jämför-

elsen visar relativt god överensstämmelse mellan de två

fördelningarna.

Det är troligt att intervjupersonerna riskerar att

glömma lindriga olyckor och risken ökar ju längre bort

de ligger i tiden relativt intervjutillfället. Intervju-

perioden var under början av år 1973. Minneseffekten

gör således att skaderisken under sista månaderna 1972

baseras på relativt sett lindrigare skador jämfört med

övriga delar av året. Det förefaller inte troligt att

minneseffekten har betydelse då skaderisken studeras

med avseende på region, årlig körlängd och fordonstyp.

Självklart bör däremot minneseffekten ha stor betyd-

else vid studier av skaderisken under olika månader.

Avsnitt 3.2.2 redovisar skaderisken under olika månader

för att möjliggöra en kvalitativ jämförelse trots min-

neseffekten.

§5êê9:§ê§-âê§§§laias_9å_regieg

Figur 4 redovisar risktalet för personbil i tre olika

regioner - norra, mellersta och södra Sverige.

Antal skador

per miljoner

        

 

 

fordonskm

4 v

3 .

2 .0.

1 -h

Totalt Norra Meller- Södra
Sverige Sverige sta Sverige

Sverige

Figur 4. Skaderisk (antal skador per miljoner fordonskm)
för personbil i olika regioner 1972.
baserad skadestatistik.

Intervju-
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s'

Norra Sverige: Norrbottens, Väster-

bottens, Jämtlands,

Västernorrlands,

Gävleborgs, KOppar-

bergs samt Värmlands

län

Mellersta Stockholms, Uppsala,

Sverigei_ Södermanlands, Öster-
götlands, Jönköpings,

Kronobergs, Örebro,
Västmanlands, Älvs-

borgs samt Skaraborgs
län

Södra Sverige: Kalmar, Gotlands,

' Blekinge, Kristian-

stads, Malmöhus,

Hallands samt Göte-

borgs och Bohus län

 

Totalt i Sverige uppskattas skaderisken till 3,3 skador

per miljon fordonskm. I norra Sverige är skaderisken

något lägre (2,9 skador per miljon fordonskm) än i

mellersta respektive södra Sverige (3,4 respektive 3,5

per miljon fordonskm). En förklaring till lägre risk

i norra Sverige kan vara att fordon i norra Sverige

körs förhållandevis mindre i tätort, där skaderisken

är större.
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§52ê952ê§_§§2§sl91§9_på_måaê§

Figur 5 redovisar risktalet för personbilar under olika

månader 1972. Det bör betonas, att ju längre tillbaka

i tiden, räknat från den tidpunkt intervjun om even-

tuell olycka skedde, desto svårare och därmed sällsyntare

måste skadan vara för att intervjupersonen skall komma

Jämför kapitel 3.l.l. Intervjuerna skedde

under perioden 1973-01-16 t o m 1973-03-15.

därför troligt,

ihåg den.

Det är

att de redovisade risktalen från slutet

av år 1972 är baserade på relativt sett lindriga olyckor

jämfört med början av år 1972.

Man kan utläsa ur figur 5, att skaderisken är större

under januari och februari än under månaderna mars t o m

september. Huruvida skaderisken är större även under

oktober, november och december än under mars t o m

september är svårt att avgöra beroende på att eventuellt

bortfall på grund av minnesfunktionen inte går att kom-

pensera för i denna undersökning.

åkêQQEEêê_§§E§§l§i§§-9§låäll9_kêäêEEäSEê

Figur 6 redovisar risktalet för personbil med avseende

på årlig körlängd. Därvid framgår att risken avtar

med årlig körlängd. En förklaring kan vara att förare,

som kör ett fordon med lång årlig körsträcka, i allmän-

het är mera tränade i bilkörning än de förare, somkör

fordon med kortare årlig körsträcka. En annan förkla-

ring kan vara, att de fordon som har jämförelsevis kort

årlig körsträcka är körda förhållandevis mer i tätort,

där skaderisken är större.

Intervjupersonerna blev tillfrågade om fordonet varit

olycka under 1972.

reda på hur många olyckor fordonet varit inblandade i

under 1972,

inblandat i Vi får därmed inte

 

utan endast om det varit inblandat i olycka.
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Antal skador per
miljoner fordonskm
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Detta är emellertid ganska betydelselöst för att för-

klara kurvans lutning. Om skaderisken är c skador per

km och årliga körsträckan t km för ett fordon, så är

det förväntade antalet skador, som fordonet råkar ut

för under ett år, ca c - t. Sannolikheten för att

fordonet råkar ut för någon skada under året är ca
-ct

l - e .

10'6

Då växer förhållandet mellan förväntat antal

Antag nu att det aktuella skadetalet är 4 skador

per km.

skador och sannolikheten för någon skada från 1,00 till

1,10 om årliga körsträckan ökar från 0 mil per år till

5 000 mil per år. D V 3 om man skall kompensera för

felet att mäta någon skada i stället för antal skador,

så skall man vid en årlig körsträcka på 5 000 mil, och

under ovanstående antagande, öka antalet skadade och

därmed skadetalet med ca 10%. Denna kompensation är

alltför obetydlig för att förklara den avtagande trend,

som figuren visar. En kompensation på 130% skulle

varit nödvändig.

åäâésäsêê_äêräslaiag_eå_§95§92§EXE_99h_âäl29_Eêrêfräskê

I detta avsnitt är skaderisken för olika typer av per-

sonbil redovisad. Skaderisken är mätt med hjälp av det

intervjubaserade materialet och är definierad som antal

skador per miljoner fordonskm.

Figurerna 7-9 visar hur risken varierar med personbilens

vikt, drivhjulens placering, motorns placering och år-

lig körsträcka. Beträffande de kortaste årliga kör-

sträckorna är den uppskattade skaderisken relativt

osäker beroende på bl a urvalets ringa storlek.
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Av figurerna framgår att skaderisken ej entydigt skiljer

sig åt för olika fordonstyper, då man tar hänsyn till

årlig körsträcka. Det framgår också, att skaderisken

avtar med årlig körsträcka för alla de redovisade for-

donstyperna. Två förklaringar är tänkbara, - vilket

kommenterats i föregående avsnitt - dels att de förare,

som kör ett fordon med lång årlig körsträcka, i all-

mänhet kör säkrare beroende på mer träning, dels att

fordonen med kortare årlig körsträcka är körda förhåll-

andevis mer i tätort, där olycksrisken är högre.

RISK OF DAMAGES

5154)_Df-ZRISK.P a LÄWÄ PERSONBHAR (Lag)
\ c; MEDEUUNGA PERSONBlAR(Ei7)

\ \ o TUNGA PERSONBlAR(4J5)

A UGHT FASSENGER CARS(LA3)
\ \ o MEDHMA HEAVY PASSENGER CARS (07)

8* \\ OrüüWY PASSENGER CARS(Q5)

    

0 10000 20000 30000 40000

ÅRUG KÖRSTRÄCKA (KNH

ANNUAL DRIVING DISTANCE (KM)

50GB

Figur 7. Skaderisk (antal skador per miljoner fordons-
kilometer) för personbil efter personbilens

vikt ochårliga körsträcka. Anmärkning inom
parentes är angivet de grupper - se tabell 3 -

som ingår i den angivna fordonstypen. Inter-
vjubaserad skadestatistik.

VTI RAPPORT 148



31

R|SK OF DAMAGES
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FRAMHJULSDRIVNA PERSONBlLAR (2,43)
0 BAKHJULSDRIVNA PERSONBILAR (1a, 3,5, 6)
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Skaderisk (antal skador per miljoner fordons-
kilometer) för personbil efter drivhjulens
placering och årlig körsträcka. Anm. Inom
parentes är angivet de grupper - se tabell 3 -

som ingår i den angivna fordonstypen. Inter-

Vjubaserad skadestatistik.

0 PERSONBILAR MED MOTORN FRAM (20, 3, 5,6)

0 PERSONBILAR MED MOTORN BAKH)

0 PASSENGER CARS WITH FRONT ENGlNE LOCATION (2a,3,5,6)

O PASSENGER CARS WITH REAR ENGINE LOCATIONH)

\

_xw

 

0 *ICIYID 40030

ÅRUG KÖRSTRÄCKA (KM)
ANNUAL DRNING DISTANCE (KM)

Figur 9. Skaderisk (antal skador per miljoner fordons-

kilometer) för personbil efter motorns placering

och årlig körsträcka. Anm. Inom parentes är an-
givet de grupper - se tabell 3 - som ingår i den
angivna fordonstypen. Intervjubaserad skade-
statistik.
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Tabell 4 redovisar medelkörsträckorna för olika fordons-

    

typer.

Tabell 4. Medelkörsträcka (mil per år) för olika for-
donstyper.

Medelkörsträcka
Fordonstyp (mil per år)

Lätta personbilar 1375

Medeltunga personbilar 1552

Tunga personbilar 1715

Framhjulsdrivna 1495
personbilar

Bakhjulsdrivna 1495

personbilar

Personbilar med motorn 1524

fram

Personbilar med motorn 1336

bak

   

 

Av ovanstående tabell framgår, att lätta personbilar

och personbilar med motorn bak har relativt kort årlig

körsträcka. Detta kan förklara en del av de i avsnitt

3.1.2 funna skillnaderna.

Erfarenheter och förslag angående bestämning av fordons

 

skaderisk med hjälp av intervjuer

 

Under de första månaderna 1973 prövade institutet möj-

ligheten att samla in uppgifter om bl a eventuell skada

och årlig körsträcka för bilar. Insamlingen skedde ge-

nom att intervjua personer som kom till kontrollbesikt-

ningsstationerna för att besiktiga bilar. Erfarenheterna

från insamlingen var positiva. Den använda tekniken
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har sådana fördelar att den bör vidareutvecklas och

tillämpas i framtiden. Undersökningen bör då inte

bara omfatta bilar utan alla fordon som måste kontroll-

besiktigas och den löpa kontinuerligt.

Fördelen med en sådan undersökning är att man kan upp-

skatta det totala antalet skador. Detta är nödvändigt

för att kunna göra ekonomiska bedömningar av olika tra-

fiksäkerhetsprojekts lönsamhet. I trafiksäkerhetsar-

betet är man ofta i den situationen att antalet skador

som kommer till kännedom är mindre än som ur analys-

synpunkt skulle varit önskvärt. Vid många tillfällen

kan de lindrigare skadorna (bland de lindrigare skadorna

är bortfallet störst i de traditionella statistikkäl-

lorna) vara lika informativa som de svårare. I dylika

situationer skulle kännedom om det totala antalet skador

leda till säkrare bedömningar.

Med hjälp av den skisserade undersökningen skulle man

också kunna följa olycksutvecklingen via normerade

olycksmått för olika fordonsslag.

Intervjuer i samband med besiktning av fordon har både

för och nackdelar. Bland fördelarna kan märkas:

o Personen som kommer in för att kontrollbesiktiga

fordonet blir ej fördröjd av intervjun. Man kan

genomföra intervjun under den väntetid som normalt

förekommer.

0 Vid frågor av komplicerad teknisk natur kan personalen

vid kontrollbesiktningsstationen hjälpa till.

o Rutiner finns redan för att bearbeta de insamlade

uppgifterna. Uppgifter av annat slag insamlas redan

och bearbetas för körning på dator.
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Bland nackdelarna kan märkas:

o Ibland känner ej intervjupersonen till fordonet och

kan därför inte besvara frågorna. Detta inträffar

exempelvis då representant från bilfirma eller bil-

verkstad inställer fordonet för besiktning.

I de fall intervjupersonen ej känner till fordonet

måste man ta kontakt med fordonets ägare eller annan

person som känner fordonet för att inte bortfallet

ska bli alltför stort.
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