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NORDISKI' TRAFIKSÄKERHEI'SRÅD

MIRO-projektet

FÖRORD

Nordiska trafiksäkerhetsrådet, NTR, beslöt 1976 att genomföra

en första fas av projektet "Metodik för insamling och redovis-

ning av olycksdata - MIR " .

MIRO-projektets huvudmål är att - inom ramen för det övergri-

pande målet öka vår kunskap om vad som kan göras för att minska

olycksrisken i trafiken -'- förbättra det faktaunderlag i form av

olycks- och exponeringsdata som används inom trafiksäkerhet-.s-

arbetet . Detta mål försöker man uppnå genomatt kartlägga nu-

varande förhållanden rörande datainsamlingen och utifrån denna

kunskap undersöka olika möjligheter till samnanläggning, koor-

dinering eller normering för att slutligen prova olika meto-

der .

Arbetet utförs under ledning av en referensgrupp med ledamöter

från Danmark - N.O. Jörgensen; Finland - Anders Tallqvist;

Norge - Trond Pedersen och Sverige - Anders Englund, projektle-

dare .

I den första fasen har tre delprojekt ingått .

Delprojekt l Haveriundersökningar - en litteraturtudie och en

redovisning av haveriundersökningar av vägtrafik-

olyckor i de nordiska länderna . Statens väg- och

trafikinstitut, Rapport nr 170.

Delprojekt 2 Kilder til data om trafikulykker i Norden. Kart-

legging av insamling, registrering, bearbeiding
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og presentasjon av vegtrafikkulYkkesdata i de

nordiske land . Transportøkonanisk institutt ,

NOtat nr 432.

Delprojekt 3 Studie vedrçárende politiets undersçágelseteknik

ved personskadeuheld . Rådet for Trafiksikkerheds-

forskning, Notat nr 2/1978.

En sammanfattande rapport och en däri ingående nålstudie har

utarbetats av referensgruppen och utgivits som nr 21 i NTRs

rapportserie under följande titel : Metodik för insamling av och

redovisning av olycksdata - MIRO. Slutrapport för fas 1 - Mål-

studie . Denna rapport har utgjort underlag för beslut rörande

en avslutande fas av projektet innehållande fyra delprojekt .
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HAVERIUNDERSÖKNINGAR

- en litteraturstudie och en redovisning av

haveriundersökningar av vägtrafikolyckor i de nordiska

länderna

av Anders Englund

Nordiskt trafiksäkerhetsråd

REFERAT

I Nordiska trafiksäkerhetsrådets projekt Metodik för insamling

och redovisning av olycksdata - MIRO - har en litteraturstudie

genomförts rörande haveriundersökningar av vägtrafikolyckor .

Denna Översikt har utgjort ett av tre delprojekt i MIRO-pro-

jektets första fas .

Studien inleds med en kort historisk överblick. Därefter sker

en genomgång av olika aspekter ifråga om uppläggning och ge-

nomförande av projekt med haveriundersökningar. Här behandlas

bakgrund, syften och olika faktorer som påverkar projektens

utformning - t ex metodfrågor - samt i vilken utsträckning

detta redovisas och diskuteras i rapporter inom området . Yt-

terligare aspekter som ingår i studien är undersökningsgrup-

pernas sanmansättning, metodik för alarmering, utryckning och

arbete på olycksplatsen , datainsamling, bearbetning och analys

samt redovisning av resultat ochanvändning av dessa. Kostna-

der och administrativa problem i anslutning till dessa projekt

behandlas avslutningsvis i denna del.

I studien ingår vidare en redogörelse för två internationella

projekt samt ett avsnitt med en redovisning av huvuddragen i

de totalt sex projekt med haveriundersökningar som genomförts

eller pågår i de nordiska länderna .
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Multidisciplinary Accident Investigations

- a literature survey and an account of multidisciplinary

investigations of road traffic accidents in the Nordic

countries

by Anders Englund

Nordic Road Safety Council

ABSTRACT

In the Nordic Road Safety Council' s project Methods for the

Collection and Presentation of Accident Data (MIRO) a litera-

ture survey has been performed concerning multidisciplinary

investigations of road accidents . This study has been one of

three sub-projects in the first phase of the MIRO-project.

After an introductory, short historical outline various

aspects are presented concerning the design and performance of

projects with nultidisciplinary accident investigations . This

regards background, objectives and different factors which

have influenced project design - e 9 methodological questions

- and the extent to Which this is described and discussed in

reports in this area. Further aspects dealt with in the study

are the composition of the investigation group, methodology

for alarm, rnobilization and work on the accident scene, col-

lection of data, data processing and analysis , presentation

and utilization of results . Costs and administrative problems

in connection with multidisciplinary accident investigations

conclude this part .

The survey also contains an account of two international pro-

jects and a section outlining the salient features of a total

of six multidisciplinary accident investigation projects which

have been conducted or are now in progress in the Nordic

countries .
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HAVERIUNDERSÖKNINGAR

- en litteraturstudie och en redovisning av

haveriundersökningar av vägtrafikolyckor i de nordiska

länderna

av Anders Englund

Nordiskt trafiksäkerhetsråd

SAMMANFATTNING

I Nordiska trafiksäkerhetsrådets projekt Metodik för insamling

och redovisning av olycksdata - MIRO, ingår som ett delprojekt

i den första fasen en litteraturstudie rörande haveriundersök-

ningar .

Intresset för att genomföra undersökningar och på grundval här

av söka bemästra de problem bilismen för med sig har inte

vuxit fram i takt med dess utveckling. Detta illustreras också

av att haveriundersökningar av vägtrafikolyckor har en förhål-

landevis kort historik. En översikt av denna visar dock att de

nordiska länderna legat väl framme på detta område .

I litteraturstudiens huvudavsnitt redovisas olika aspekter på

haveriundersökningar . Vad gäller _baligrun_d_o_ch_S§_/ften kan kon-

stateras att genomförda projekt ofta vilar på en mycket allmän

grund, en önskan att få mer information och kanske - om man

bara gör undersökningen tillräckligt detaljerad - finna "the

Silver Bullet". Förväntningar av det slaget har inte infri-

ats .

Kritiken mot ett sådant ostrukturerat tillvägagångssätt har

varit överraskande sparsam. Detsamma gäller i fråga om bristen

på teoretisk bakgrund. De principiella problem som pionjärer
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som J. Stannard Baker tar upp och William Haddon och några få

andra vidareutvecklar möter föga gensvar . Diskussioner rörande

olika faktorer_sgm_påve_rkat projngeEs_uEfgn_t_1_ni_ng_ förekomner

sällan. Detta gäller t ex sådana frågor som inriktning på

olycksfas och val mellan klinisk respektive statistisk metod.

I haveriundersökningar är undersökningsgruppgn oftast saxrman-

satt av ingenjörer eller tekniker samt medicinsk expertis; öv-

riga fackområden utgör ca 10 % . I fråga om sker

alarmering och utryckning på ett förhållandevis likartat sätt;

det är närmast graden av beredskap som varierar . Praktiska

problem rapporteras ofta när det gäller att få tillräckligt

snabb och pålitlig alarmering. Arbetet på olycksplatsen sker

av de sparsanrma beskrivningarna att döma på ett i stora drag

likartat sätt. Detsamma gäller datainsamlingen. Den sker i

nånga fall tämligen ostrukturerat; så småningom utvecklas

emellertid hjälpmedel som t ex (EM-formuläret och olika skalor

för klassificering av skador vilket bidrar till att styra ar-

betet . Metodproblem i samband med datainsamling berörs inte

särskilt ofta i rapporter rörande haveriundersökningar . Där-

errot finns några rena metodprojekt .

Vad gäller bearbetning och ana_ly_s_a1 data sker detta på mycket

olika nivå i olika projekt. I några fall ägnar man speciellt

intresse åt dessa arbetsmoment och utvecklar som i det danska

projektet Fynsundersçágelsen ett speciellt analysschema. Det

projektet tillhör undantagen ; i många fall sker endast en sam-

manställning av insamlade data och en mer eller mindre struk-

turerad diskussion rörande händelseförloppet, men inte någon

egentlig analys. En förklaring till att man i många projekt

arbetat på en förhållandevis enkel nivå kan vara att verksam-

heten planerats och genomförts utan erforderlig bakgrund . I

speciella projekt från senare år genomförda såväl i England

som vid några universitetsinstitutioner i USA finns emellertid

exempel på hur man på olika sätt ändå givit sig i kast med

dessa problem.
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En vanlig form för redoziâning av utförda haveriundersökningar

och resultaten av dessa utgörs av en serie beskrivningar - en

för varje undersökning - och en sarrmanfattande redovisning av

hur olika data från dessa undersökningar fördelar sig. Till

detta komner i de flesta fall någon form av redogörelse för

orsaker till olyckan. Dessa rubriceras som medverkande eller

förklarande faktorer eller vilken benämning man nu valt ; här

är varationsrikedomen stor på termer , synpunkter , uppfattning-

ar och klassificeringssystem.

Frågan om anivändning_av resultaten från haveriundersökningar

kan betraktas från många synpunkter . Det kan gälla den använd-

ning en uppdragsgivare tänkt sig respektive verkligen kunnat

få eller de möjligheter som finns att generalisera från resul-

taten i ett eller flera projekt i syfte att utnyttja vunna er-

farenheter på ett mer övergripande plan . Svårighetema i sist-

nämnda fall har fått en utförlig belysning i ett projekt som

0 ' Day ochhans medarbetare genomfört . De problem de blottläg-

ger har generell giltighet och illustrerar haveriundersökning-

ens begränsningar ; de förslag de framför, dess möjligheter.

Litteraturstudiens huvudavsnitt avslutas med några uppgifter

om kostnaderna för haveriundersökningar och cm de administra-

tiza problem man redovisat i rapporter inom detta område .

I ett efterföljande avsnitt lämnas en redogörelse för två in-

ternationella projekt . Slutligen redovisas i ett separat av-

snitt huvuddragen i de projekt med haveriundersökningar som

genomförts ellerpågår i de nordiska länderna. Det gäller

Fynsundersøgelsen i Danmark i början på 1960-talet, Trafikska-

dekcmnissionerna i Finland samt fyra projekt i Sverige; have-

riundersökningarna i Uppsala län 1960 - 1971, Volvos och

SAAB: 8 haveriundersökningar samt slutligen projektet TRK:s

haverikonmission .
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I den.avslutande diSkussionen'konstateras att i beaktande av

de prdblenlnan.ställs inför inom.trafiksäkerhetsarbetet'har

man inte råd att undvara något'hjälpmedel; problemet blir sna-

rare att för varje tillfälle välja rätt medel odh ge det bästa

möjliga utformning. Utifrån ett sådant'betraktelsesätt utgör

haveriundersökningar fortfarande en vetenSkaplig utmaning odh

en inte till fullo utnyttjad resurs.
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Multidisciplinary Accident Investigations

- a literature survey and an account of multidisciplinary

investigations of road traffic accidents in the northern

countries.

by Anders Englund

Nordic Road Safety Council

SUMMARY

The initial phase of the Nordic Road Safety Council' s project

Methods for the Collection and Presentation of Accident Data

(MIRO) includes a sub-project in the form of a literature sur-

vey concerning nultidisciplinary accident investigations .

The interest in conducting investigations aimed at overcoming

the problems of motor traffic has not kept pace with the ex-

pansion of motorisnu This is reflected'by the relatively Short

previous'history of nultidisciplinary investigations of road

accidents . A survey of that history, however , reveals that the

Nordic countries have been well to the fore .

The main section of the literature studypresents various a-

spects of multidisciplinary accident investigations. As re-

gards background;and;objgotiyes,*wezmay note that the projects

WhiCh have been carried out often rest on highly generalized

foundations, a desire to obtain more information and perhaps -

given a sufficiently detailed inquiry - to find "the Silver

Bullet". Actual adhievements have fallen Short of any such ex-

pectations .
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VIII

Inarticulate procedure of this kind has cane in for surpris-

ingly little criticism. The same goes for the lack of theore-

tical background. The problems of principle raised by such

pioneers as J . Stannard Baker and elaborated by William Haddon

and a few others have elicited a meagre response. Discussions

concerning various factors v_vlr1_i_ch_ hage_in_f_l_ugn_c_ed project de-

sign are few and far between. This applies, for exanple, two

questions such as the accident phase focussed on and the

choice between clinical and statistical methods .

The inyeâtiggtion_ group involved in multidisciplinary accident

investigations is mostly made up of engineers or technicians

together with medical expertise; other specialist fields make

account for roughly 10 per cent . Where methodology is concern-

ed, alarm and rrobilization enploy a relatively uniform proce-

dure; such variations as do occur are concerned primarily with

the degree of preparedness . Practical problems are often re-

ported in connection with obtaining prompt and reliable

alarms . Judging by the meagre descriptions available , work at

the scene of the accident also proceeds on fairly set lines .

The same goes for the collectionof data . In many cases this

is fairly inarticu late , but aids are eventually develOped,

such as the GV! collision performance and injury report and

various :injury and damage Classification scales which help to

steer the work . Problems of method connected with the collec-

tion of data are not very often touched on in reports on

multidisciplinary accident investigations . On the other hand

there are a number of purely methodological projects.

The level of data_proc_e§sing and analysis varies a great deal

from one project to another. In some cases special interest is

devoted to these aspects and, as in the Danish Fyen Survey, a

special analytical system is develOped. That project belongs

to a kind which is nore the exception than the rule; in many
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cases, all that happens is that the data collected are tabu-

lated and a more or less articulate discussion is carried on

concerning the course of events , without any analysisin the

true sense. One reason why many projects have proceeded on a

relatively rudimentary level may be that the activities in

question were planned and conducted without the necessary the-

oretical background. However, there are a number of special

projects which have been conducted both in Britain and at some

university departments in the United States and in which

various attenpts have been made to tackle these problems .

One common form of presentation of accident nultidisciplinary

investigations and the results accruing from them is that of a

series of descriptions - one for each investigation - together

with a concise account of the distribution of various data

from all the investigations carried out. To this is added, in

Host cases , some sort of account concerning the causes of the

accident . These causes are classified as contributory or ex-

planatory factors or in some other terms; terminology, view-

points , interpretations and systems of Classification all vary

extremely widely.

There are many possible ways of approaching the question of

the utilizaticg gf_results from nultidisciplinary accident in-

vestigations . There is the use which a client has envisaged or

actually can achieve, or else there are the possibilities of

generalizing on the strength of results from one or more pro-

jects in order to utilize the experience thus gained on a more

general plane. The difficulties involved in the last mentioned

instance have been illustrated at considerable length in a

project conducted by O'Day and his associates .

The problems which they reveal are universally valid and re-

flect the limitations of the multidisciplinary accident in-

vestigation, while the proposals which they put forward illu-

strate its potentialities .
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The main section of the literature study ends with various

particulars concerning the costs of multidisciplinary accident

investigations and the administrative problems presented in

reports within this sector .

A subsequent section describes two international projects .

Last of all comes a separate section outlining the salient

features of the multidisciplinary accident investigation pro-

jects which have beenconducted or are now in progress in the

Nordic countries , namely the Fyen Survey in Denmark during the

early 19608 , the Accident Board of Inquiry in Finland and four

Swedish projects , the multidisciplinary accident investi-

gations carried out in the County of Uppsala between 1960 and

1971 , the Volvo and SAAB indepth accident investigations and,

lastly, the TRK multidisciplinary accident investigation

study.

In the concluding discussion it is observed that, in view of

the problems confronting road safety work, no aid can be dis-

pensed with; thus the essential problem will be to choose the

right instrument for each particular situation andto design

it in the best possible way. Viewed in these terms, multi-

disciplinary accident investigations still constitute a scien-

tific challenge and a not fully utilized resource.
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INLEDNING

I Nordiska trafiksäkerhetsrådets projekt Metodik för insamling

och redovisning av olycksdata - MIRO ingår som delprojekt l i

den första fasen en litteraturstudie . Detta delprojekt redovi-

sas här som en litteraturöversikt rörande haveriundersökningar

och en redovisning av haveriundersökningar av vägtrafikolyckor

i de nordiska länderna .

Bakgrund

Prograxrmet för MIRO-projektet utformades uti från ett Utkast

till nordiskt projekt för utveckling av metodik för insamling

och redovisning av olycksdata , Nordiskt Trafiksäkerhetsråd,

1975-09-02 . Detta utkast som presenterades vid Nordiska tra-

fiksäerhetsrådets sarrmanträde i oktober 1975 baserades i sin

tur på vad NTR anfört i sin verksamhetsberättelse 1974 1 an-

slutning till arbetsuppgiften "Normer för medicinsk och tek-

nisk undersökning av vägtrafjkolyckor i syfte att kartlägga

olycksförlopp och olycksorsaker. Sanordning av resultatbear-

betning" .

I Utkastet utvecklades vissa synpunkter på olika typer av un-

dersökningar av vägtrafikolyckor, med betoning på s k multi-

disciplinära undersökningar. De syften och det innehåll som

skisserades i detta utkast kunde i stort sett följas när MIRO-

projektets program utarbetades i samråd mellan representanter

för Danmark, Finland, Norge och Sverige. I samrådsdiskussio-

nerna betonades emellertid att ett väsentligt inslag i detta

projekt måste vara att utreda, diskutera och ta ställning till

varför - för vilka konkreta och specificerade syften - man ön-

skar förändra metodik, rutiner m m för insamling och registre-

ring .av olycksdata .
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1.2 Syfte och omfattning

 

Med utgångspunkt i dessa uttalanden utformades delprojekt l i

MIRO-projektets program som en "Litteraturstudie med därtill

knuten målstudie ochplanering av försöksverksanhet" . På ett

tidigt stadium i arbetet stod det emellertid klart att målstu-

dien av flera skäl borde ges en mer framskjuten plats. Bidra-

gande härtill var bl a de synpunkter som framfördes redan un-

der samrådsdiskussionerna inför programskrivningen och som nu

upprepades - med än större eftertrka - och utvidgades under

referensgruppens diskussioner . Därmed kan också de frågor som

skulle behandlas i nålstudien alltmer i förgrunden. Detta

liksom rent redovisningstekniska skäl talade då för att låta

målstudien utgöra slutrapport för fas 1 . De olika delprojekten

kom som en följd härav att förändras något - dock inom ramen

för angivna målsättningar - och att underordnas målstudien.

Litteraturstudiens syfte har därmed inte förändrats . Den ska -

för att citera programmet - "ge en översikt rörande syfte, me-

todik och resultatanvändning i fråga om undersökningar av väg-

trafikolyckor" . Däremot har omfattningen påverkats något ; lit-

teraturstudien har successivt karmit att bli ett självständigt

projekt och det har då varit naturligt att utvidga studien

till att omfatta något fler aspekter på haveriundersökningar

än de som ursprungligen nämndes i progranmet .

Eftersom delprojekt 3 "Studie rörande undersökningsteknik" ut-

vidgats till att omfatta inte endast tekniska hjälpmedel utan

även metodiken för insamling m III av uppgifter vid polisens ru-

tinmässiga undersökningar av inträffade vägtrafikolyckor har

delprojekt l kunnat koncentreras till haveriundersökningar .
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1.3 Arbetets upbläggning

 

Litteratursökningen har Skett på bred bas ooh bl a inneburit

följande. En.preliminär sökning i IRRD, dvs OECD:s datorbase-

rade dökumentationssystem International Road Researoh Documen-

taticnq gav 96 referenser. En'kompletterande ooh mer detalje-

rad sökning gav 657 referenser. En sökning i HRIS - Highway

Researdh Information Service gav 263 referenser ooh i HSL -

Highway Safety Literature gav 2 177 referenser. Slutligen har

en sökning genomförts i Statens Väg- ooh Trafikinstituts

ämnesvisa register ooh i NTF/NKT:S Bibliografi.

En genomgång'har Skett av dessa referenser. Med utgångspunkt i

den sunmary som.i de flesta fall funnits tillgänglig har be-

ställning Skett av artiklar, rapporter 0 d. Vid den slutliga

genomgången har det visat sig att en viss del av dessa trots

allt inte gäller haveriundersökningar eller inte behandlar

;pndblenli anslutning till dessa. Antalet referenser sonndirekt

åberopas i denna litteraturöversikt är124.
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KORT HISTORIK

Intresset för att genomföra undersökningar och på grundval

härav söka bemästra de problem bilismen för med sig har inte

vuxit fram i takt med dess utveckling . Detta gäller de skador

som uppstår i miljön, vilka i dag tilldrar sig ökad uppmärk-

samhet , men har i lika hög grad gällt vägtrafikolyckorna . Att

så är fallet illustrerade Wolf och Fralish när de presenterade

"A brief history of notor vehicle accident investigation" vid

ett Collision Investigation Methodology Symposium i Virginia

1969 (Wolf & Fralish, 1969).

Wolf och Fralish redovisar några uppgifter om bilismens ut-

veckling och insatser som gjorts för att t ex ta itu med de

problem olyckorna skapade; uppgifter som visar denna efter-

släpning . Vid den tidpunkt då National Safety Council etable-

rades fanns det redan 3 miljoner fordon i USA och antalet dö-

dade i vägtrafikolyckor var 7 000 per år . Drygt femton år se-

nare , 1930 fanns det 26 miljoner fordon . Det året dödades

31 000 personer i trafikolyckor. vilket innebar att dödsfall-

kvoten ökat från 6,8 till 25 per 100 miljoner fordonsmiles.

Några år tidigare hade National Safety Council börjat publi-

cera "Accident Facts " och J Stannard Baker som då arbetade på

NSC hade börjat göra studier utifrån polisens olycksrapporter .

Men - som någon påpekat - dataunderlagets kvalitet varierade;

ännu i mitten på 30-talet använde man i Chicago samma blankett

för att rapportera olyckor med bilar som olyckor med hästar .

I mitten av 1930-talet genomförde Stannard Baker och Burt

Marsh en undersökning i syfte att utröna orsaker till vägtra-

fikolyckor och the Interstate Corrmerce Corrmission (senare

Bureau of Motor Carrier Safety vid National Highway Safety

Bureau) började genomföra haveriundersökningar av olyckor med

tunga fordon . Några olikahändelser i den fortsatta utveck-

lingen när det gäller multidisciplinära undersökningar av
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trafikolyokor redovisas i det följande. Uppgifterna som hämr

tats ur Wblf ooh FraliShs artikel ger inte en fullständig his-

torieSkrivning utan utgörnågra exempel för att illustrera ut-

veoklingen. Till dessa uppgifter har fogats några data rörande

haveriundersökningar i Europa ooh speciellt i de nordiSka län-

derna för att sätta dessa aktiviteter i sitt tidsmässiga samr

manhang.

1952

1955

1957

1959

1960

Vid Cornell University, USA, startar projektet "Automo-

tive CraSh Injury Researoh - ACIR". Projektet finansie-

ras till att börja med av militären; sedan 1955 av bil-

fabrikanterna.

Road Researoh laboratory, England, börjar genomföra de-

taljerade undersökningar av trafikolyokor som inträffar

i närheten; en forSkargrupp utför undersökningarna på o-

lycksplatsen.

J Stannard Baker ooh'hans medarbetare vid Nörthwestern

University, USA, inleder det arbete rörande olika aspek-

ter beträffande haveriundersökningar vilket utnynnar i

rapportserien "Experimental Studies of Traffic

Accidents", 1960; ett närmast klassiSkt verk på detta

område (Baker, 1960) .

.A L Moseley vid Harvard University startar ett projekt

omfattande multidisciplinära undersökningar av dödsolyc-

kor i Boston.

Bertil Aidman vid Statens trafiksäkerhetsråds trafikme-

dicinSka laboratorium.inleder en serie haveriundersök-

ningar som'kommer att pågå i 12 år. Undersökningarna omr

fattar genomgång av fordon ooh studier på olyoksplatsen

inom.några dygn efter olyckan sanm.data rörande person-

Skador (Aldman, Thorngren & Larsson, 1974).
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1961

1962-

1963

1964

1965

1966

1967

D.F. Huelke ooh P.Wh Gikas startar haveriundersökningar,

case-studies, med bl a syftet att utröna vilka Objekt

som.orsakade uppkomna Skador (Huelke & Gikas, 1965;

Huelke & Gikas, 1966; HUelke & Sherman, 1970a OCh

1970b).

TransportforSkningsudvalget i Danmark genomför den s k

Eynsundersøgelsen omfattande 42 case-studies (Transport-

forSkningsudvalget, 1968).

Haddon, Sudhman OCh Klein publicerar boken "Accident

Researc ", som.ger en överbliok över utvedklingen på omr

rådet. Den illustrerar hur systematiSka undersökningar

av olyokor med hjälp av vetenSkapliga metoder växer fram

som en ny form av forskning jämfört med det epidemiolo-

giSka betraktelsesätt som.var föthärSkande under 1950-

oöh början av l960-talet (Haddon, Sudhman & Klein,

1964).

National Institute for Road Researdh i Sydafrika inleder

ett haveriundersökningsprojekt (Odendaal, 1973).

I Australien genomförs haveriundersökningar i Adelaide

(Röbertson, McLean & Ryan, 1966).

Vid Cornell University startar Campbell, Garrett ooh

'WOlf ett flerårigt, nultidisciplinärt arbete rörande

olika aspekter inonlhaveriundersökningar, t ex insamling

ooh analys av data ooh utbildning av undersökningsper-

sonal (t ex Keryeski & Garrett, 1968; Garrett & Tharp,

1969; Garrett & Pitdher, 1971).

National Highway Safety Bureau etableras odh'William.

Haddon blir dess förste Chef.

Opelkcncernen i TySkland inleder'haveriundersökningar.
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1968

1970

1971

VTI

Den första trafikskadekomnissionen - i Nylands län - i

Finland börjar sin verksamhet; efter tre år finns tra-

fikskadekorrmissioner i samtliga län. Undersökningarna

genomförs inom något dygn efter olyckan (VALT, 1974).

SWOV - Stichting Wetenschappeli jk Onderzoek Verkeersvei-

ligheid - i Holland inleder ett projekt omfattande

olycksundersökningar inom ca en vecka efter olyckstill-

fället .

Daimler-Benz liksom också Volvo påbörjar projekt med ha-

veriundersökningar i omedelbar anslutning till inträf-

fade olyckor där senare modeller av egna person- och

lastbilar är inblandade .

I-IUK - Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftver-

kehrsversicherer e.U. - i Harrburg inleder undersökningar

av trafikolyckor med utgångspunkt från försäkringsmate-

rial; retrospektiva studier.

The Accident Investigation Project startar . Detta utgör

ett av sju projekt inom the Road Safety Pilot Study vil-

ket i sin tur ingick som ett område i NATO:s "sociala"

program under ledning av the Committee on the Challenges

of Modern Society - CCMS (Cromack, Flanboe & Lee, 1974).

Samma år inleder Fordfabrikerna 1 Västtyskland liksom

Peugeot-Renault och ONSER - l ' Organisme National de Se-

curité Routiêre - i Frankrike haveriundersökningspro-

jekt.

SAAB liksom även Volkswagenwerk startar haveriundersök-

ningar av inträffade olyckor där senare modeller av egna

fordon är inblandade; undersökningarna genomförs inom

några dygn efter olyckan respektive i omedelbar anslut-

ning till denna .
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I korthet karakteriseras utvecklingen av några strödda insat-

ser från mitten av 1930-ta1et till mitten av 1950-talet. Där-

efter intensifieras och expanderar verksamheten irycket kraf-

tigt ända in på l970-ta1et. Några siffror - återigen från USA

- kan illustrera detta. År 1968 fanns det sex MDAI-teams (Mul-

tidisciplinary accident investigation teams) i arbete; år 1971

finns det sexton teams som levererar rapporter från haveriun-

dersökningar till National Highway Traffic Safety Administra-

tion - NHTSA. I sin Översikt angående data på detta område

konstaterar 0' Day 1974 att dataregistren innehåller uppgifter

från 22 olika MDAI-teams i NHTSA: s regi och ytterligare 11

andra teams varav fem kanadensiska (0' Day 1974) .

Utvecklingen i Europa när det gäller haveriundersökningar och

framför allt verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll

redovisas i en översikt som Institut für Landverkehrsmittel

vid Technische Universität (FAT, 1977) har genomfört.

Den fortsatta utvecklingen illustreras av den förändring tidi-

gare nämnda MDAI-teams i USA undergår . Under bör jan av 70-

talet skiftar tyngdpunkten "from the broad sarrple of accidents

to more specialized studies focused on particular problem

areas of critical importance to the highway safety oonmunity.

The ITDSt significant approach toward this was the implementa-

tion of the tri-level concept of accident studies . . . Tri-

level studies represent the most sophisticated indepth acci-

dent investigation technique currently employedin the NHTSA

Accident Investigation Program" (Baird & Flarrboe, 1975) . Åren

1970-71 var samtliga undersökningsgrupper s k "general teams";

år 1975 var samtliga problemrienterade . En motsvarande för-

ändring från allmän informationsinsamling till inriktning på

specifika problem kan konstateras även på andra håll , t ex i

fråga om trafikskadekomnissionernas verksamhet i Finland .
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De senaste årens utveckling karakteriseras därutöver av ett

ökat intresse för representativitetsproblemen . NHTSA har ut-

arbetat ett sarrplingssystem National Accident Sanpling System,

NASS - som nu successivt införs i USA. (Se t ex Kahane et al,

1977) Det bör nämnas att NASS inkluderar dels Continuous

Sampling Subsystem, dels Special Studies Subsystem, vilket

närmast motsvarar level 2 i Tri-Level Accident studies . Där-

enot ingår inte primärt några MDAI-team i detta system; de

finns kvar under systemets uppbyggnad och förmodligen kommer

några att finnas kvar och stödjas av NHI'SA även efter 1982 då

NASS införts i sin helhet, men kommer enligt nuvarande planer

inte heller då att ingå i NASS (Kahane et al, 1977).

Problem rörande representativiteten hos insamlade data och

därmed samnanhängande svårigheter att föra samman data från

haveriundersökningar i skilda länder har också diskuterats i

den OECD-grupp som började 1975 . Denna grupp ska på interna-

tionell basis ta vid där det tidigare nämnda projektet inom

NATO-CCMS - Road Safety Pilot Study - the Accident Investiga-

tion Project - slutade.
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HAVERIUNDERSÖKNINGAR

I detta avsnitt redovisas resultaten av litteraturstudien rö-

rande olika aspekter på haveriundersökningar . Med tanke på att

de projekt som genomförts respektive pågår i de nordiska län-

derna redovisas separat och mer utförligt i avsnitt 5 har i

detta avsnitt en viss betoning av haveriundersö'kningar i andra

länder blivit naturlig .

Undersökningar av vägtrafikolyckor har definierats på många

sätt - även om skillnaderna inte varit stora. Vid dessa defi-

nitioner har man i flera fall (bl a Wolf and Fralish, 1969 och

Klein and Waller, 1970) betonat skillnaden mellan Olycksrap-

portering och olycksundersö'kning, d v 5 mellan å ena sidan da-

tainsamling av lätt åtkomliga fakta rörande en olycka och å

andra sidan en detaljerad utredning av alla aspekter av hän-

delsen och dess totala omgivning . Data från olycksrapportering

har betecknats som administrativa data och från olycksunder-

sökning som forskningsdata. De senare har tillkomnit med hjälp

av tränade experter som är medvetna om vetenskapliga princi-

per , kontrollerade undersökningar och de begränsningar som av-

gör hur dessa kan respektive inte kan utnyttjas .

Klein and Waller (1970) gör anmärkningen att såväl beslutsfat-

tare som allmänhet betydligt oftare får ta del av administra-

tiva dataän av forskningsdata, att de ofta inte kan skilja

mellan dessa typer av data och att de sålunda kan komna att

använda administrativa data för beslut som är betydelsefulla

nog för att kräva forskningsdata av högsta kvalitet .

Med haveriundersd<ningar menas i det följande undersökningar

av vägtrafikolyckor med hjälp av ett antal experter som insam-

lar och analyserar information i relation till olyckan enligt

ett i förväg uppgjort och - sålunda - reproducerbart tillväga-
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gångssätt . Häri har inte inkluderats undersökningar som polis ,

försäkringsbolag och andra genomför i syfte att försöka fast-

ställa skuld, klarlägga reglering av ersättningsanspråk m m.

Bakgrund och syften

 

Som framgått i föregående avsnitt dröjde det inte så länge ef-

ter det att den första olycksstatistiken upprättats förrän mer

detaljerade undersökningar - de första haveriundersökningarna

- började utföras . Bakgrunden till detta var naturligtvis en

önskan att få mer information - en bättre kunskap . Miss

Barbara Sabey har i en artikel "Accident Analysis in Great

Britain" (Sabey, 1973) fornulerat detta mtiv på följande

sätt . "Whi le regional accident investigations - oorrbining

statistical analyses with onsite observations - add consider-

ably to the understanding of features of road design which

contribute to accidents , the basic understanding of factors

leading to accidents can only be obtained by more local

investigations, which enable detailed studies of vehicle

design, injuries incurred, and road user behaviour to be

made".

Detta uttalande santranfattar den allmänna grund på vilken

många projekt inom detta område vilar. Men ofta finns - eller

kanske snarare har funnits - en förhOppning att om man bara

gör undersökningen tillräckligt detaljerad så ska man finna

"Den förklarande faktorn" eller "the Silver Bullet". Förvänt-

ningar av det slaget har inte infriats. Baker finner i sin ti-

digare nämnda rapportserie anledning att påpeka detta: . . . ne-

ither this report nor any of the others pretends to "reveal

the secret" of accident causation (Baker , 1960). Någon gång

kan man också ana att haveriundersökningar tillkommit som ett

sätt att visa att man gör något - märkbart och dramatiskt - åt

ett allvarligt problem, eller att sådana undersökningar efter-

frågas med bl a denna utgångspunkt . Ofta sker detta med hän-

visning till de haverjkonmissioner som träder i verksamhet vid
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t ex flygolyckor, utan att man gör klart för sigi vilken

utsträckning analoginkan hävdas , vilket flera forskare

påpekat (se t ex Aldman, 1966) .

Man kan vidare inte bortse ifrån att andra bevekelsegrunder

kan finnas med i bilden, t ex PR mässiga. Det är också helt

uppenbart att "data med blod på" har en viss slagkraft, vilket

för övrigt kan gälla det enskilda, kcnkreta fallet - även utan

en sådan dramatisering .

Med de ibland mycket allmänna motiv som sålunda legat hakan

insatser på detta område riskerar man naturligtvis att få täm-

ligen ostrukturerade projekt . Det kan exempelvis leda till att

datainsamlingen tenderar att bli ett självändanål och att man

får en mängd data, som man inte riktigt vet hur eller till vad

de egentligen kan användas. Detta är också vad som i viss nån

inträffat, vilket illustreras bl a av den förändring man låter

Multidisciplinary Accident Investigation - MDAI - teams i USA

undergå under 1970-talets början ; se avsnitt 2. Det framgår

också i rapporterna från många av dessa MDAI-teams där syftet

med verksanheten ofta behandlas mycket knapphändigtoch bakom-

liggande teorier, analysmodeller, hypoteser som ska prövas 0 s

v i det närmaste inte alls . Konsekvenserna i form av svårighe-

ter att utnyttja resultaten har behandlats i några artiklar av

bl a O'Day (t ex O'Day, 1974; O'Day et al, 1974,- O'Day et al

1976).

I övrigt är den kritik som riktas mot dessa förhållanden och

som kan återfinnas i litteraturen förhållandevis sparsam. Ryan

liksom också Rubinstein tar emellertid direkt upp frågor rö-

rande vilken information man söker och vilka metoder som ska

användas (Ryan, 1972; Rubinstein, 1974) . I artikeln "A Criti-

cal Analysis of Traffic Accident Data" redovisar Cromack och

Barnwell sin syn på både data och metodik (Cromack & Barnwell ,

1975) . De konstaterar t ex att "Although massive quantities of
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data have been collected in local, national and international

programs, attempts by analysts to use these data to explore

ideas or support hypotheses have beenmet by a variety of pro-

blems" . Som avslutning på ett resonemang angående dessa data-

mängder framhåller författarna att "Mere collection of data

with no preconceived hypotheses in mind is an inefficient pro-

cedure" . De förespråkar en systemsyn dels i den meningen att

trafiken ska ses som ett människa - maskin - miljösystem, dels

vad gäller trafikolycksforskningen, d v 5 så att olika metoder

- teoretiska modeller, simulering i dator, laboratorieexperi-

ment och haveriundersökningar - kombineras i en forsknings-

strategi.

Nar mål eller syften för undersökningarna redovisas rubriceras

dessa från bil fabrikanternas sida som "fakta för nykonstruk-

tion" Ford, "produktutveckling", Volvo eller "att ge underlag

för konstruktion av säkrare bilar", SAAB. Även när det gäller

forskningsinstitutioner är det ofta säkerhetsutrustningen och

prövning av dess effekt som anges som mål, t ex Batellei

Frankfurt, Institut für Landverkersmittel i Berlin, Accident

research unit i Birmingham, ONSER i Frankrike, TRRL i England

och SWOV i Holland (FAT, 1977) . För de amerikanska MDAI-pro-

jekt som gemmförs av National Highway Traffic Safety Admini-

stration angavs från bör jan mer övergripande syften, vilka i

några fall konkretiserats och redovisats i rapporter från res-

pektive institution . I en översikt "Statistical Inference from

Multidisciplinary Accident Investigatim" sammanfattas dessa

syften enligt följande (O'Day et al, 1974).

"The stated purposes of the MDAI programs, contained in most

of the MDAI team contracts , are to :

(l) Determine causation of accidents

(2) Determine causation of injuries
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(3) Identify functional problems of the highway transportation

system

(4) Identify the need for countermeasures

(5) Indicate appropriate oountermeasure methods

(6) Assess the Effectiveness of safety features

(7) Evaluate the performance of vehicle safety standards

(8) Evaluate the performance of highway safety standards " .

I de genomförda projekten har dessa förväntningar emellertid

realiserats i mycket varierande utsträckning och med olika me?

todik . Detta leder till starkt begränsade möjligheter att sam-

manföra och tolka insamlade data; se avsnitt 3 . 8 där dessa

problem behandlas och de' bedörmingar O ' Day gör citeras .

Inriktning - avgränsningar

 

I detta avsnitt behandlas inledningsvis några av de faktorer

som påverkar utformningen av haveriundersökningsprojekt och

därefter det val som måste göras när det gäller inriktning av

undersökningarna på en eller flera faser i olycksförlOppet;

pre-crash, crash eller post-crash . I fortsättningen berörs någ-

ra metodfrågor , t ex om undersökningarna utförs i omedelbar an-

slutning till olyckan eller med en kortare eller längre tids-

fördröjning och om projektet bygger på vad man brukar kalla

"clinical method" eller "statistical method". I anslutning här-

till redovisas i korthet hur en tri-level study är uppbyggd .

Slutligen behandlas ytterligare några frågor rörande upplägg-

ningen nämligen avgränsning av det olycksmaterial som ingår i

en haveriundersökning och olika typer av urval .
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Faktorer som påverkat projektens utformning

De totalt drygt 70 haveriundersökningsprojekt som genomförts

eller pågår för närvarande uppvisar en mycket stor variation

ifråga om inriktning och t ex uppläggning eller experimentell

design. Utformningen påverkas naturligtvis i första hand av den

målsättning som formulerats för projektet . Därmed avgörs nästan

undantagslöst vilken olycksfas undersökningarna inriktas mot;

se närmare sida 18. Ofta är emellertid som tidigare nämnts syf-

tet mycket allmänt angivet eller omfattande och då kommer helt

naturligt inriktning, uppläggning och även innehåll , d v 3 den

information som insamlas , att i hög grad påverkas av vilket

fackanråde projektledaren och hans medarbetare representerar .

Som framgår av avsnitt 3 . 3 dauinerar ingenjörsvetenskap/ teknik

och medicin med någon liten övervikt för de förstnämnda .

En ytterligare faktor som mycket starkt borde påverka utform-

ningen är den teoretiska bakgrund mot vilken undersökningen ska

utföras, den beskrivningsmodell för trafiksystemet man utgår

ifrån och den analysrrodell man väljer att utnyttja vad gäller

den information som insamlas . En sådan påverkan finns alltid

och alltså även i fråga om haveriundersökningar, men den kan

vara mer eller mindre uttalad och den ansvarige för projektet

kan välja att redovisa denna bakgrund eller inte. Detta gäller

naturligtvis under förutsättning att han är medveten om att den

teoretiska bakgrunden för projektet är enbetydelsefull faktor

över huvud taget . Så tycks emellertid dessvärre inte alltid

vara fallet.

Baker tar i "Experimental Case Studies of Traffic Accidents"

upp en rad problem också av denna karaktär (Baker, 1960). Under

rubriken Concepts of causes komner han in på frågor som "Just

what are we looking for when we say we are seeking the causes

of accidents?" och "How do we know when we have found them?"
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Baker behandlar även hur undersökningsgruppens experter drar

slutsatser utifrån insamlat material och vilka fel som kan be-

gås . Ytterligare några författare berör en eller flera aspekter

av detta slag: dit hör t ex Ryan, som i en artikel "In-depth

Studies of Car Crashes " bl a behandlar en del -metodproblem av

intresse i detta sanmanhang se närmare sid 19 (Ryan, 1972).

Även mbinstein berör som tidigare nämnts vissa frågor av lik-

nande karaktär (Rubinstein, 1974) . Cromack och Barnwell har ti-

digare citerats, sid 13, i fråga om bakgrund - syften (Cromack

& Barnwell, 1975). Av citaten framgår också deras intresse för

vissa frågor rörande den teoretiska bakgrunden till haveriun-

dersökningar och det sammanhang i vilket dessa rent metodiskt

bör ses .

Metodfrågor med inriktning på analys av data och fastställande

av orsaksförhållanden har behandlats i några rapporter . Fell

sanmanfattar läget på följande sätt . "With the exception of

Baker' s manual (1963) and a few research methodology reports

(Tharp and Garrett, 1968; Fell and 'Iharp, 1969; Treat and

Joscelyn, 1971) the development of accident causal schema, as

applied to accident investigation studies has been limited"

(Fell, 1974) . Fell redovisar i den citerade artikeln ett system

baserat på orsak - effekt relationer . Utöver de referenser som

Fell anger kan Transportforskningsudvalgets undersökningi Dan-

mark - Fynsundersøgelsen - nämnas som exempel på ett projekt

där man ägnat speciellt intresse åt frågor rörande analysm-

dell .

De problem Baker tar upp 1960 och som Haddon, Suchman och Klein

utvecklar några år senare i "Accident Research" har således

mött föga gensvar - åtminstone i den litteratur som redovisar

genomförda haveriundersökningar av vägtrafikolyckor . Det finns

emellertid artiklar som behandlar teori , nodellbildning m m

inom trafik och trafiksäkerhet, men dessa har uppenbarligen in-

te utnyttjats i anslutning till dessa projekt (se t ex Gibson &
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Crooks, 1938; Goeller, 1969; Kontaratos, 1974; Benner, 1975).

Dessutom finns litteratur på angränsande områden, t ex olycks-

forskning inom industrin. Lawrence, som arbetar inom gruvindu-

strin, inleder en artikel i vilken han redovisar utveckling och

användning av en modell med ett konstaterande som också kan

läsas som en uppmaning (Lawrence, 1974). "A conceptual frame-

work or model that links the various factors in the dynamic

accident process from the initiating cause until the final con-

sequence has considerable utility . It may provide the basis for

a discussion of accident causation; it may be used as the

framework for investigating individual accidents: or it may

facilitate the analysis of a particular class of accident to

determine its Characteristics and the probabilities of particu-

lar combinations of events occurring . The ultimate aim in each

case is to reduce the incidence of accidents through a better

understanding of the factors involved".

I ett nyligen genomfört projekt - TRK:s Taverüçannission - kom-

menteras bristerna av tidigare nämnt slag och framför allt kcn-

sekvenserna härav (Englund, Jarleryd, Lindqvist & Pettersson,

1978) som upptakt till en kort översikt av några artiklar rö-

rande modeller, begreppsliga referensramar eller analysmetoder.

I denna redovisas bl a dels några nodeller som avser olycks-

studier i allmänhet - t ex den n'odell Lawrence använt - dels

några med inriktning på studier av trafikolyckor. I TRK-projek-

tet har en analysmetod utformats . Arbetet inriktades därvid på

att utveckla en modell, som kunde användas dels san en generell

beskrivning av hur trafikanten fungerar i trafiksystemet i sam-

spel med de övriga komponenterna, dels för strukturering av da-

tainsamlingen, dels vid analysen av händelseförloppet i det in-

ledande skedet i ett olycksför lopp .

Avslutningsvis ska ytterligare en typ av faktorer nämnas vilka

kan påverka projektets utformning i olika avseenden, nämligen

de förutbestämda uppfattningar som kan finnas hos berörda per-
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soner . Det skulle föra för långt attutveckla detta tema här -

i all synnerhet som det i regel inte är något som diskuteras i

rapporter på området utan får utläsas mellan raderna . Även här-

vidlag utgör emellertid Baker ett undantag i den meningen att

han dels tar upp problemet och dels redovisar hur man resonerat

inom hans projekt i detta avseende (Baker, 1960) .

åre-9282: _caaâhv_ Boâtfâaâh

Den inriktning man väljer att ge haveriundersökningar kan avse

endera av tre faser i olycksförlOppet, nämligen pre-crash ,

crash respektive post-crash . Tidigare har nämnts att detta val

i hög grad kan styras av den nålsättning som anges för projek-

tet, d v s studiet av vissa problem medför att datainsamlingen

näste koncentreras till en eller flera av dessa faser. Samban-

det mellan olycksfaser och några problemområden kan i grova

drag illustreras på följande sätt.

Olycksfas Problemmråde

Pre-crash Samspel mellan trafikant - fordon - Vägmiljö.

Trafikanternas informationsinhämtning, beslut och

åtgärder

Crash Skadors uppkomst

Yttre och inre miljöfaktorer

Fordonskonstruktion

Effekten av skyddssystem

Första hjälpinsatser

Ambulanst jänst

Post-crash

Vård och rehabilitering
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Den alldeles övervägande delen av genomförda och pågående ha-

veriundersökningar avser primärt kollisionsfasen . I många fall

talar man om att undersökningen avser olycksorsaker, men vid

närmare studium visar det sig att tonvikten ligger på denna

fas . En uttalad inriktning på pre-crash-phase förekommer i någ-

ra fall, som beroende på hur man drar gränserna uppgår till sex

så tio projekt; inriktning mot post-crash förekommer ännu mer

sällan . Vidare finns naturligtvis exempel på undersökningar med

en sådan bred uppläggning att man täcker åtminstone såväl pre-

crash som crash-phase . Därmed inte sagt att detta är efter-

strävansvärt ; snarare tvärtom tar - som framgått tidigare -

kritiken sikte just på den massiva, ospecificerade datainsam-

lingen och efterlyser en mer problemorienterad uppläggning där

preciserade hypoteser prövas (se t ex Cromack & Barnwell, 1975;

O'Day et al, 1976).

Ryan har i en artikel, In-depth Studies of Car Crashes, presen-

terad vid National Road' Safety Symposium i Canberra 1972, skis-

serat en begreppsram i termer av bl a dessa olika faser (Ryan,

1972) . Ryan sammanfattar en del av denna i en tabell. Även om

tabellen i vissa delar - vad gäller t ex utfall och variabler

som påverkat detta - snarast är att betrakta som en exemplifi-

ering förtjänar den ändå att återges; om inte annat för att in-

spirera till fortsatt utveckling av begreppsramen.

CRASH PHASE

Pre -Crash Crash Post-Crash

Population at All drivers All crashin- All injured
risk at risk volved persons persons

Outcane mea- Crash involv- Injury Death and
sure ment vehicle, pro- disability

perty, damage
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Variables affecting

outcome

Hmnan Age, sex Age, sex Age, sex

Driver trai-
ning
Alcohol

Vehicle Stability Weight Vehicle
Safety equip-collapse
ment

Environment Lighting Road side Emergency
Road con- furniture medical
ditions service

3 . 2 . 3 9n:sgene_eller_after:the:fact

Till frågan om haveriundersökningarnas uppläggning hör också

valet mellan att genomföra undersökning i omedelbar anslutning

till olyckan, on-scene, alternativt en kortare eller längre tid

därefter, after-the-fact. Flera faktorer påverkar detta val.

Till de viktigaste hör projektets syfte, som t ex kan vara

sådant att undersökningar i efterhand inte kan användas , och de

resurser som disponeras förundersökningen . Studier i omedelbar

anslutning till olyckan kräver inte endast större ekonomiska

resurser utan också att de experter som erfordras disponeras på

ett sådant sätt att man kan upprätta jourtjänst o 5 v. Av de

totalt tjugoåtta projekt som redovisats i en tidigare nämnd

samnanställning rörande haveriundersökningar i Europa är

fjorton stycken att betrakta som on-scene , åtta after-the-fact

och resten retrospektiva (FAT, 1977) .
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Erfarenheter tycks sanmantaget tyda på att antingen genanför

man studier i omedelbar anslutning till olyckan och siktar då

på en hög grad av omedelbarhet eller också sker undersökningar-

na med ett eller flera dygns fördröjning. Skälet härför synes

vara att en kompromiss tidsmässigt trots allt blir oproportio-

nerligt kostnadskrävande. En jämförelse mellan dessa båda upp-

läggningar är emellertid svår att göra. Att inte komna till

olycksplatsen mycket snart efter det att olyckan inträffat in-

nebär att vissa - kanske betydelsefulla,- till och med avgörande

- spår försvunnit, men undersökaren vet inte ens om det förhål-

ler sig så. Så snart fordonen flyttats tillkommer ett i vissa

fall betydande merarbete när det gäller att rekonstruera hän-

delseförloppet. Utförs studierna flera tinmar eller dagar i

efterhand går avsevärd tid åt för att spåra upp inblandade fö-

rare och fordon och för transporter till de platser där de då

befinner sig. Därtill kommer att t ex fordonen kan ha tillfo-

gats skador under transporten från olycksplatsen eller föränd-

rats på annat sätt. De intervjuresultat som erhålles omedelbart

på olycksplatsen skiljer sig från de uppgifter man får vid en

senare tidpunkt. Mot detta ska ställas att studier i efterhand

blir mindre kostnadskrävande, kan ske mer rationellt - arbetet

kan planeras på ett annat sätt - och blir mindre krävande för

personalen,- ingen jourtjänst, utomhusarbetet kan anpassas efter

rådande väderleksförhållanden 0 s v.

Elinicâl_-_rsseeäti_vs satiszisal mezhed

Ett ytterligare ställningstagande som blir aktuellt när det

gäller uppläggningen av ett projekt med haveriundersökningar

avser vad man brukar benämna clinical - respektive statistical

method. Med hänsyn till att man i skilda sammanhang med dessa

uttryck refererar till metoder med något olikainnehåll kan man

konstatera att det inte är fråga om några helt entydiga be-

grepp . Ofta används de också mer för attmarkera en inriktning

än för att beskriva metodiken, d v s för att ange att intres-
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set koncentreras på det enskilda fallet respektive på ett stort

antal fall .

Den statistiska metoden karateriseras bl a av att exakt samma,

väl definierade informationer ska insamlas för ett antal fall .

Denna metod kräver ofta en stor mängd standardiserade data , där

man med hjälp av matematiska statistiska metoder söker finna

eventuella sanband mellan olyckor , olycksförlopp jämte skade-

föl jd och olika faktorer vad gäller trafikant, fordon och väg.

Statistiska metoder utgör då hjälpmedel i beskrivning och ana-

lys av insamlade data, men det statistiska ins laget kan också

avse möjligheterna att dra slutsatser eller generalisera uti-

från vunna resultat . För detta krävs att informationen insamlas

för ett . på statistiska grunder beräknat ochutvalt antal fall .

Den kliniska metoden - å andra sidan - karakteriseras av att

man söker klarlägga lTOtSvarande sanbandgenom att tolka data

från ett betydligt mindre antal fall. Undersökningarna innebär

en intensiv - och i viss utsträckning individualiserad - studie

av varje olycka i syfte attkunna rekonstruera och därefter be-

skriva hur och varför den inträffade och att dra slutsatser

från varje enskilt fall.

Baker tar upp frågan om statistiskt eller kliniskt angreppssätt

i det projekt som genomförs 1957 - 1960 (Baker, 1960) . Han kon-

staterar att detta projekt inte ska uppfattas vara begränsat

till vare sig strikt statistisk eller klinisk metod. "It was

planned to attempt to gather much more systematic factual data

than had heretofore been available on accidents . Such data

might be treated statistically if enough cases could be gather-

ed to warrant such treatment . However it was al so planned to go

as far as possible in deducing fromthe information on each ac-

cident how and why it oocurred which would be a clinical study
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of the individual accident. If such conclusions could be ex-

pressed in sufficiently standardized terms, they might be

classified and sumrlarized". Statistisk metod avser i detta ut-

talande uppenbarligen statistik som hjälpmedel vid beskrivning

av data ,- statistisk metodik vid t ex urval av de olyckor som

undersöks har inte utnytt jats, Vilket också kritiserats (se

1: ex Haddon, Suchman & Klein, 1964) . Kritikerna tycks emeller-

tid inte ha uppmärksammat att Baker ändå varit medveten om ma-

terialets begränsning även om han tydligen mer tänker på anta-

let undersökningar än på hur urvalet skett. "In planning the

project, which was intended to be completed in less than three

years, it was not expected that enough cases would be studied

to permit nuch generalization about the causes of accidents . In

oomnenting on the observations made in connection with the 68

people involved in accidents studied there is no inplication

that these few people and their experiences are representative

of all of the people involved in all of the accidents every-

where". (Baker, 1960) De svårigheter som uppstår när man i

efterhand ska försöka utnyttja data som insamlats utan att man

beaktat inferensproblemen har som tidigare nämnts behandlats av

bl a O'Day och hans medarbetare (O'Day et al, 1974).

Enéeäsåaiagsnâ avgränsning : Erzal aveln/sker

Avgränsning av projekt med haveriundersökningar i fråga om vil-

ka olyckor som ska ingå avgörs i många fall av undersökningar-

nas syfte. De projekt som genomförs vid bilfabrikerna för att

ge underlag för produktutveckling begränsas ofta till att avse

olyckor med fordon av senaste årsmodeller. Vid studier av t ex

human tolerance följer också en viss avgränsning av de precise-

rade problem man väljer att studera. I övriga fall där syftet -

som tidigare nämnts - ofta är angivet i allmänna termer måste

avgränsningen ske på andra grunder .
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För att återigen inleda med Baker kan nämnas att man i denna

studie valde att ta med alla olyckor som rapporterades till

gruppen (Baker, 1960). Bland de skäl som redovisas för att inte

Välja ut vissa olyckor var bl a att det på ett tidigt stadium i

utvecklingsarbetet inte tycktes spela någon roll när det gällde

utveckling av undersökningsmetoder om de olyckor man undersökt

inträffat inom eller utom tätort, om de var svåra eller lätta.

Baker nämner också att då svarade egendomsskadeolyckorna för en

total kostnad som var elva gånger större än dödsolyckorna . Ett

annat skäl att undersöka alla olyckor och alltså inte endast

t ex de med svåra personskador var att man ville kunna genom-

föra fullständiga intervjuer med de inblandade personerna myc-

ket snart efter olyckan. Uttrycket alla olyckor är i detta fall

liksom i flera andra projekt mycket missvisande ; vilket karmen-

teras närmare längre fram i detta avsnitt .

Vad gäller flertalet av NHI'SA: s NNE-teams har avgränsningen

definierats enligt följande. De av polisen kända olyckor, som

också kommer till undersökningsgruppens kännedom ska ingå i un-

dersökningsmaterialet om följande kriterier uppfylls: Minst ett

av de inblandade fordonen ska vara från de senaste tre modell-

åren; fordonet ska vara i behov av bärgning; personskada ska

föreligga (se t ex West, Nelson & Tyner, 1972). Vid haveriun-

ders'okningar som ingått i s k Tri-level studies sker urvalet

oftast på annat sätt (se t ex Treat& Joscelyn, 1973).

Andra exempel på avgränsning av olycksmaterialet är följande :

olyckor där polisens rapportnunmer är jämnt delbart med tre

(States, 1975); var tredje olycka som arrbulanscentralen får

kännedom om och som inträffar inom jourtiden som är fyra timmar

per dag under fyra dagar varannan vecka, dock ska alla dödso-

lyckor under jourveckan ingå (Rubinstein, 1974); alla olyckor

till vilka anbulans kallas (McLean, 1974). Ytterligare exempel

utgör avgränsning till egendomsskador över enviss angiven

kostnad, endast personskadeolyckor med vissa trafikantkategori-

er och olyckor med vissa typerav fordon (se t ex FAT, 1977).
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San tidigare nämnts är uttrycket alla olyckor missvisande lik-

som ofta även de beSkrivningar som.ges av det olkasmaterial

man.erhållit efter en viss form.av avgränsning..Att det förhål-

ler sig på detta sätt beror på att man i samtliga dessa pro-

jekt bygger på ett ofullständigt utgångsmaterial. Polis eller

anbulanscental eller vilken annan instans man valt att få larnl

ifrån får kännedom.om en viss andel av inträffade olyckor. An-

delens storlek varierar beroende på t ex olydkans svårhetsgrad

oCh geografiSka belägenhet. Vidare påverkas det urval olyckor

som karmer att ingå i ett projekt med haveriundersökningar av

olika faktorer beträffande undersökningens uppläggning, t ex

jourperiodernas inplacering under dygnet, veckan 0 s v. De pro-

'blem som Skisserats'här försöker man lösa på olika sätt. Ofta

har detta Skett så att man i efterhand beSkriver'hur undersök-

ningsmaterialet ser ut OCh söker påvisa dess representativitet

genom.att jämföra fördelningen i vissa variabler i detta mate-

rial med motsvarande fördelningar i trafiksystemet i stort. Ett

sådant förfaringssätt har uppenbara brister ooh kan leda till

direkta felslut. Det är oundvikligt att.on|man inte har kon-

troll över hur urvalet av olyckor som.undersökts'har Skett, vet

man inte i vilken utsträokning de samband som klarlagts i un-

dersökningsmaterialet är giltiga.

Ryan har i en tidigare nämnd artikel tagit upp vissa metodpro-

blem.(Ryan, 1972). Till dessa hör att man i många fall genomför

en vad Ryan kallar "Case-affected study", d v s de personer el-

ler fordon man väljer att studera har valts beroende på att de

varit inblandade i en olycka; undersökningen genomförs utan att

man har någon kontrollgrupp. I andra fall följer undersökningen

en "oöhort study design" dvs en uppläggning där en total riSk-

grupp finns med i undersökningen och utfallet för den del av

gruppen som.utsatts för en viss faktor jämförs med utfallet i

resten av gruppen som.då utgör kontrollgrupp. Ryan ger i arti-

keln en översikt av hur ett antal undersökningar fördelar sig

på olika typer av studier. Översikten kan dock diskuteras bl a

vad gäller'hur olika undersökningar Ska karakteriseras när det

gäller inriktning på olika olydksfaser.
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För att anknyta såväl till de problem Ryan berör som till de

efterhandskonstruktioner som nämndes tidigare kan avslutnings-

vis konstateras att de olika problemen rörande avgränsning av

olycksmaterialet och urvalet av olyckor måste tacklas redan på

planeringsstadiet. Dessa problem ska inte - och kan i allmänhet

inte - bemästras när data redan insamlats och berarbetning och

analys ska börja eller slutsatser därav dras. De ska lösas via

vetenskaplig metodik i form av experimentell design, definierad

statistisk urvalsmetodik osv.

:ri-562% åtEÖieâ

Ett försök att komna till rätta med vissa metodproblem utgör

den metodik som utarbetades vid Cornell Aeronautical Laboratory

av bl a Garrett, Kereysky och Tharp (Garett & Tharp, 1969) . De

föreslog ett system av olycksundersökningar på olika nivåer ,

enligt följande: "'I'ne multi-level system is designed to provide

accident records that are apprOpriate in both quantity and

quality for the specific tasks for which the data are intended.

The suggested three levels of investigative effort are:

Level 1 . Basic reporting of all reportable accidents : Collect-

ed data include driver and vehicle identification,

time and place of occurrence, and a brief description

of the accident. Data are to be used to identify

highfrequency accident locations , drivers , and

vehicles; to obtain rate and risk estimates; and to

satisfy agency Operational requirements .

Level 2. Limited investigation of a sanple of accidents for

preselected research objectives on special topics :

The information would be collected for statistical

analysis of special study topics by technicians or
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specially trained police, and would be used to evalu-

ate topics concerning the highway, the driver, and

the vehicle. Sample size would be dependent on study

requirements.

Level 3. Intensive investigation of a lináted number of acci-

dents: Detailed information would be collected on a

small number of accidents by'multidisciplinary teams.

Data would be used to improve investigative

tedhniques, establiSh research needs, and hypothesize

causal relationShips*Which may be examined further at

lmelZJ'

I litteraturen'har detta systenlbenänmms "TriéLevel Accident

Studies". Sådana har genomförts vid Cornell - numera CALSPAN

Corporation - samt vid t ex Indiana University - Institute for

Research in Public Safety - ooh University of Michigan - High-

'way Safety Researdh Institute. Baird ooh Flanboe framhåller att

även om.dessa studier givit värderlla resultat, har två olä-

genheter frankcnnut; undersökningarna är mycket tids- ooh kost-

nadSkrävande (Baird & Flamboe, 1975). De hävdar OCkså att in-

sanüing av meningsfulla exponeringsdata varit systemets svagas-

te komponent. Kritikerna'har vidare konstaterat att olycksdata

inte i någon större utsträckning relaterats till olika slag av

bakgrundsdata på nivå 1. Dessutom har hävdats att även om de

olyckor som undersöks på nivå 2 kan statistiskt relateras till

nivå 1 data, så kan de olyckor som undersöks på nivå 3 inte re-

lateras till vare sig nivå 2 eller nivå 1 (Ryan, 1974). De ha-

veriundersökningar som utförs på nivå 3 tycks, säger Ryan, vara

en serie intressanta fall med tonvikt på de mer allvarliga ooh

spektakulära. Det kan dOCk diSkuteras om inte kritiken Skjuter

över målet härvidlag. Det avgörande måste vara'hur man avsett

att använda ooh faktiSkt har utnyttjat data från nivå 3. I den

sanuanfattning av systemet som tidigare citerats begränsas an-

vändningen av data från dessa undersökningar till uppgifter som

inte förutsätter ett statistiSkt urval.
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Treat och Joscelyn näxmer också i en rapport en faktor som

äventyrar den urvalsprincip man avsåg att använda för olyckor

som skulle undersökas på nivå C; dvs motsvarigheten vid Indiana

University till Cornells nivå 3 (Treat & Joscelyn, 1973 a).

Författarna anför följande: "Intheory, it is intended that ac-

cidents investigated on Level B be randomly selected for inves-

tigation o'n Level C. However, motorists often refuse to coope-

rate for the Level C investigation, which involves a greater

level of inconvenienoe , thereby preventing many accidents from

being acquired. As a result, an attempt is made to acquire

nearly all Level B accidents for Level C investigation." De

kommenterar inte hur detta påverkar möjligheterna att dra slut-

satser utifrån resultaten av undersökningarna.

Undersökningsgrupp

 

I detta avsnitt behandlas frågor rörande undersökningsgrupper-

nas sammansättning och utbildning .

Vid överväganden rörande undersökningsgruppens sanmansättning

utgår man naturligt nog mycket ofta från att det system vars

funktion och brister man ska studera består av tre komponenter

människa, fordon och väg (se t ex Baker, 1960 ; Treat &

Joscelyn, 1973) . Ibland betonar man också att det är fråga om

en interaktion mellan dessa och det är uppenbart att detta syn-

sätt har viss inverkan på den sanmansättning man till slut kom-

mer fram till. I de fall målsättningen är mycket preciserad -

t ex att ge underlag för produktutveckling av ett visst fordon

eller att pröva ett antal hypoteser rörande exempelvis human

tolerance - följer därav vilken sammansättning undersöknings-

gruppen bör ha .

När - son i de flesta fall - målsättningen är mer allmänt for-

mulerad är val friheten större och därmed även inverkan av andra
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faktorer. En sådan är t ex att valet av specialister i viss mån

påverkas av vilket fackområde initiativtagaren och/eller pro-

jektledaren representerar. Där finns en strävan att komplettera

eget kunnande , men också att låta det egna fackanrådet bli väl

representerat . Vilka expertområden som ska vara företrädda lik-

som på vilken utbildningsnivå personerna ska befinna sig påver-

kas av hur stor grupp man är beredd eller har resurser att ar-

beta med, men också naturligtivs av hur ingående undersökningar

man avser att göra. Det blir ofta fråga om en ganska grannlaga

avvvägning mellan ett önskemål att begränsa antalet experter

vilket kräver att de som medverkar har ett brett kunnande och

att verkligen erhålla kvalificerad expertis för att inte även-

tyra själva idén med haveriundersökningar .

Baker tillhör dem som ägnat dessa frågor intresse och också re-

dovisat överväganden bakom den gruppsanmansättning man hade i

det projekt som genomfördes 1957-1960 (Baker, 1960). I fråga om

gruppens storlek konstaterar han att man i samband med trafik-

olyckor inte kan arbeta med det uppbåd av expertis som förekom-

mer vid t ex flyghaverier. Detta av två skäl: "first, the cost 7

and second, the probable detrimental effect on relations with

participants and police if such a crew were to swarm over a re-

latively minor accident on a busy thorough fare" . Baker finner

att en grupp på 2, 3 eller 4 personer kan vara lagom; i de

flesta senare tillkoma projekt har också gruppernas storlek

hållit sig kring fyra personer.

Baker betonar att det är mycket viktigt att gruppen får en så-

dan saxrmansättning att idéutbytet mellan experterna stimleras .

Detta ligger så att säga i haveriundersökningen san idé ; i syn-

nerhet när den genomförs med utpräglad klinisk metod i syfte

att spåra ' nya sanband ' , att få underlag för att fornulera hy-

poteser osv. Alldeles speciellt gäller naturligtvis detta också

i det projekt Baker genomförde eftersom det bl a syftade till

metodutveckling m m. För att uppnå det klimat Baker syftat på
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måste också frågan an personval ägnas stor omsorg. Betydelsen

av detta understrø<s av det faktum att experterna ofta får ar-

beta under tidspress , t ex när olyckan har skett på en hårt be-

lastad trafikled eller på en plats där fordonen av andra skäl

måste flyttas så snart' som möjligt. Till detta konmer att de

yttre förhållandena kan vara pressande; gruppen ska kunna

genomföra sitt undersökningsprogram i regn, mörker och kyla .

Dessa faktorer påverkar även valet av expertnivå menarvissa

författare (se t ex Treat & Joscelyn, 1973).

Slutligen kan nämnas att en genomgång av ett antal haveriunder-

sökningsgrupper visar att det är ingenjörer/tekniker respektive

medicinare som fungerar som projektledare i dessa; med en viss

övervikt. förde förstnämnda. Om man ser till medletrmarna i

grupperna i sin helhet utgör ingenjörer eller tekniker samnan-

lagt ca 50 %, medicinsk expertis av skilda slag ca 40 % och öv-

riga fackormråden - huvudsak ligen psykologi - ca 10 % . Fördel-

ningen mellan fackområden är i det närmaste identisk om man

jämför europeiska och arrerikanska undersökningsgrupper .

91219929

I fråga om utbildning av undersökningsgruppens medlemnar redo-

visar Baker att det från början fanns ett förs lag att träna dem

i de metoder för olycksundersökning vilka utvecklats vid insti-

tutet för polisens räkning (1960) . Men som Baker säger: "these

methods were for enforcement rather than scientific purposes

and contained nuch dogma of questionable validity". Därför av-

stod man från denna form av utbildning och lät experterna stu-

dera olyckan utan sådan vägledning. Eftersom det i Bakers pro-

jekt bl a var fråga om att utveckla undersökningsmetoder menade

man att detta syfte främjades av en sådan uppläggning .
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När Wolf och Fralish i sin historiska översikt tar upp utbild-

ningsfrågan kcnstaterar de först att "becoming a professional

accident investigator during this half century of gestation has

been a difficult, self-making process" (1969). De poängterar

att de som önskat ägna sig åt sådana undersökningar fått lita

till sina egna erfarenheter för att via försök och misslyckan-

den successivt utveckla metoder allt efter de syften man formu-

lerat . Instruktionsböcker eller kurser på detta område har va-

rit - och är fortfarande när Wolf och Fralish publicerar sin

översikt - sällsynta. Ett undantag som de nämnt är J Stannard

Baker ' s "Traffic Accident Investigators Manual for Police" som

utarbetades i en första version 1953. De framhåller emellertid

- liksom Baker i ovannämnda citat - att det är polisens och

inte forskarens uppgifter som betonas i boken .

I artikeln nämns också betydelsen av att i detta arbete utnytt-

ja tekniker från andra områden t ex på det sätt man gjort i 0-

lika projekt vid Cornell Aeronautical Laboratory. I ett av des-

sa utvecklade man med stöd av anslag från Automobile Manufac-

turers Association ett undersökningssystem omfattande insam-

ling, bearbetning, analys och tolkning av data ('Iharp 8: Garett ,

1968) . Här finns menar Wolf och Fralish erforderligt underlag

för den instruktionsbok man efterlyser (1969).

I ett annat projekt vid Cornell University tar man ett ännu

bredare grepp på ämnet . På uppdrag av Department of Transporta-

tion genomförs under 1967-1968 ett omfattande arbete som 1968

publiceras i fem volymer under titeln "Researchto Improve the

Process of Accident Investigaticn" (Keryeski & Garrett, 1968) .

Utbildningsfrågorna tas upp dels i Volym 3 som behandlar trä-

ning att använda olika tekniker och hjälpmedel, dels i Volym 5

som är en manual.

Med dessa projekt byggde man upp ett kunnande som senare kom

till användning i de MDAI-teams som National Highway Safety

Bureau organiserade under slutet av 1960-ta1et (se t ex

Cranack, 1970) . Cromack ger i en annan rapport exempel på andra
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former för utbildning, t ex "the national conference of Hulti-

disciplinary teams" vid Indiana University i juni 1971

(Cranack, 1972)

Andra exempel på utbildningsprogram på detta område utgör

Accident Investigation Technician Instructor Training Institute

(Daugherty, Hayes & Orletsky, 1973) och "Multidisciplinary

Highway Collision Investigation Training" (Parker, 1973) . Be-

hovet och betydelsen av en utbildning av detta slag illustreras

i det tidigare nämnda, nyligen igångsatta projektet i USA - the

National Accident Sampling System. I en lägesrapport från 1977

anger man följande inriktning. "In all' cases of methodology and

field protocol, an increased enphasis will be placed on train-

ing, rather than the sinple reliance on the skills of the field

personnel to accurater and consistently record measurements .

All field personnel will be given basic training and periodic

refresher training. Special and advanced training will also be

used for selected t0pics and in preparation for special studies

(Kahane, Fell & Smith, 1977)

Metodik

Under rubriken metodik behandlas här sådana frågor som alarme-

ring av undersökningsgruppen och utryckning . Vidare berörs ar-

betet på olycksplatsen respektive det efterföljande uppfölj-

ningsarbetet och slutligen något om tekniska hjälpmedel.

êlêmesiag_-_u2rzdsning

I de flesta fall har undersökningsgrupperna organiserat en

jourtjänst. Denna är ofta utformad så att den sammanfaller med

den normala arbetstiden, möjligen med en något förskjuten ar-

betstid omväxlande under morgon- och kvällstid. Endast i en-

staka fall har man jour dygnet runt och i så fall är detta or-

ganiserat så att de experter som har jour kan nås per telefon
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i bostaden eller annorstädes . Vanligtvis har man således en

form av passiv jourtjänst, dvs de som ingår i gruppen arbetar

med olika uppgifter på sin arbetsplats eller tillbringar fri-

tiden i stort sett som vanligt; den enda skillnaden är att de

hela tiden är beredda att vid alarmering rycka ut till en

olycksplats på mycket kort varsel. Endast några få exempel på

aktiv jour finns (se t ex Aldman, 1970; Englund et al, 1978).

Alarmering av undersökningsgruppen sker vanligtvis via polisen .

Detta ordnas så att man kommer överens med polisen i ett eller

flera distrikt att gruppen ska få larm till olycksplatser med

olyckor av ett visst definierat slag. Alternativt kan alarme-

ring ske via anbulanscentral eller bärgningsföretag eller dyl.

Ett problem med denna form av alarmering är som tidigare nämnts

att ingendera av dessa instanser får kännedom om alla olyckor -

inte heller alla olyckor av ett visst slag. Skadade kan trans-

porteras i vanliga personbilar och bärgning kan också ordnas på

privat väg . Till detta bortfall av olyckor komner problemet att

den personal som hos polisen, på anbulanscentralen osv ska lar-

ma gruppen helt enkelt glömmer bort detta. I de fall då man

väljer att undersöka en viss sällan förekorrmande olyckstyp och

/eller olyckor inom ett mycket begränsat område, dvs utformar

undersökningen så att larm till gruppen sker med förhållandevis

långa tidsmellanrum ökar naturligtvis sannolikheten för denna

typ av bortfall .

Ytterligare omständigheter som försvårar en kcnsekvent alarme-

ring av undersökningsgruppen kan vara stor personal, eller per-

sonalomsättning hos den instans som ska svara för alarmering. .

En pressad arbetssituation för dessa kanske i kombination med

att gruppen är svår att nå - telefonlinjen upptagen, långsam

telefonpassning osv - kan också medverka till att alarmeringen

inte fungerar planenligt .
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Detta kan i förstone förefalla vara triviala problem. De är in-

te det; brister i alarmeringen påverkar bl a det urval av olyc-

kor som undersöks . Ett bortfall av olyckor kan också leda till

ökade kostnader eftersom det kan innebära att projektet måste

pågå en längre tid än eljest . Vidare framgår det med stor tyd-

lighet i olika rapporter att detta är ett verkligt problem av

praktisk natur. Man kommenterar det nämligen ofta och redovisar

en eller annan uppgift som antyder hur man försökt lösa det .

Att följa polisens radiokanmum'kation är ett sätt att minska

risken för bortfall, ett annat är att ha en separat telefonlin-

je - ibland kombineras dessa (se t ex Cooley et al, 1973,- Treat

& Joscelyn, 1973) . Vissa författare poängterar vikten av att

.upprätthålla kontinuerlig kontakt med dem som ska alarmera

gruppen (se t ex Cromack, 1970).

Utryckningen sker vanligen i speciella fordon som undersök-

ningsgruppen förfogar över och som är utrustade för detta ända-

mål. Även om man oftast har någon form av "overhead f lashing

lights" på fordonen används dessa först när man kommit fram

till olycksplatsen. Under själva utryckningen används de såle-

des inte. Man har med endast något enstaka undantag valt att

inte utverka rätt attpåkalla fri väg i likhet med utrycknings-

fordon som anbulans, brandkår osv utan följer alltså trafikreg-

lerna som vanlig trafikant. En allmän bedömning är att den tid

som skulle vinnas med "utryckningskörning" inte uppVäger de

risker en sådan innebär (se t ex Treat & Joscelyn, 1973).

542629: aioli/skip???

I vissa projekt har man prövat och funnit det vara ändamålsen-

ligt att använda två fordon . Detta synes kunna förkorta utryck-

ningstiden. Speciellt under rusnigstid, då fordonen kan välja

skilda vägar. Dessutom kan man placera fordonen i anslutning

till olycksplatsen så att dessa med sina roterande ljus påslag-

na - varnar trafikanter som närmar sig olycksplatsen och därmed

ökar skyddet för dem som arbetar med undersökningen .
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Vad gäller arbetetpå olycksplatsen beskrivs detta oftast täm-

ligen översiktligt i rapporterna . Någon gångnämns säkerhets-

problernen och ett exempel på åtgärd som vidtagits för att mins-

ka riskerna ges - placering av fordonet, eller som nyss nämndes

fordonen, utmärkning av olycksplatsen på annat sätt, särskild

klädsel med färg som syns bra, reflexer osv. Därutöver nämns

ibland det samarbete som måste ske på olycksplatsen mellan t ex

polis, bärgningspersonal osv och experterna i undersöknings-

gruppen 0

AV rapporterna att döma genomförs arbetet på olycksplatsen på

ett förhållandeVis likartat sätt; man följer en i förväg upp-

gjord arbetSfördelning när det gäller såväl kontakter med

polis , bärgningspersonal och inblandade trafikanter som olika

arbetsmment i fråga om datainsamling, fotografering osv. Be-

skrivningarna i rapporterna är emellertid inte så utförliga att

någon detaljerad jämförelse kan göras . De skillnader som kan

utläsas gäller t ex i vilken utsträckning man har ett direkt

samarbete med polisen när det gäller insamling av uppgifter .

Detta inte vanligt . Vidare finns skillnader i den tid man

disponerar för undersökning på olycksplatsen t ex av fordonen

innan dessa flyttas . Tid för intervju med inblandade trafikan-

ter varierar på sarrma sätt . Därmed uppkarmer förhållandevis

stora skillnader i fråga om hur stor del av den totala under-

sökningen som utförs i omedelbar anslutning till olyckan res-

pektive vid en senare tidpunkt. Detta har betydelse för kvali-

tén vad gäller insamlade uppgifter . Det kan t ex uppstå .skador

eller förändringar av avgörande slag på de fordon som transpor-

teras från olycksplatsen till en verkstad för undersökning.
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Eeänisäajiälpmeéel

Mycket ofta finns en redovisning av den utrustning gruppen för-

fogat över; i vissa rapporter ges en ytterst utförlig'beäkriv-

ning i detta avseende ooh ibland bifogas t o m.en utrustnings-

lista.(thnack, 1970; McLean 1974; Englund et al, 1978).

TekniSka hjälpmedel för'haveriundersökningar har tilldragit sig

ett föfhållandevis stort intresse. Speciella projekt'har genomr

förts. Ett mkaet omfattande sådant utfördes vid Cornell Uni-

versity under 1967-1968, Researoh to Improve the Process of

Accident Investigation (KeryeSki & Garrett, 1968). I detta pro-

jekt'beákrivs'behov av data ooh till dessa knutna förslag till

metod, teknik eller utrustning för informationsinsamling. Det

utförda arbetet redovisas i en serie om.fen1rapporter.

En annan inte fullt så omfattande undersökning rörande tekniSka

hjälpmedel har genomförts i anslutning till ett projekt rörande

relationerna mellan fordonsfel ooh fordonsolydkor (Stanford Re-

searoh Institute, 1970). Med utgångspunkt från denna studie har

man utformat "An Investigator's Guide" med anvisningar rörande

de flesta arbetsmomenten på en olycksplats .

Datainsanding

 

Ett av Skälen till att man'började utföra haveriundersökningar

var att man ville ha mer information, bättre kunSkap om varje

olycka. Jämfört med polisens rutinmässiga undersökningar Skulle

de ha en bredare uppläggning, d v 3 täcka fler variabler ooh ge

betydligt mer ingående information för var ooh en av dessa.

Detta medförde att det i varje undersökning blev fråga om en

förhållandevis stor mängd data som.skulle insamlas odh hante-

ras.
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I de första undersökningarna skedde datainsamlingen tämligen o-

strukturerat; slutprodukten utgjordes ofta av en kort redovis-

ning av utgångsläge, händelseförlOpp och följder. Andra metoder

utvecklades i de projekt som genomfördes av exempelvis Road Re-

search Laboratories, Birmingham University och Cornell Univer-

sity under 1950-talet. Baker tar upp olika problem i fråga om

datainsamling; de experter som medverkar i projektet redogör

för utgångspunkterna för datainsamling inom respektive fackom-

råden (Jones, 1958; Young, 1958) men också för de olika meto-

der, den teknik och de hjälpmedel som kcnmer till användning

(Young, 1960; Mack 1960; Orleans & Ross, 1960).

Trots det grundläggande arbete som Baker och hans medarbetare

utför i detta projekt 1957-1960 och trots de insatser i samma

riktning som sker vid andra institutioner finner man ännu under

slutet av 1960- och början av 1970-talet projekt där data in-

samlas nära nog lika ostrukturerat som i begynnelsen (se t ex

Hobbs, 1967,- Mackay, 1968 ; Mackay, 1968a; Mackay, 1970; Aldman

et al, 1974) . '

Den kommentar Baird och Flamboe ger till situationen i USA i

detta avseende är ganska belysande . Beträffande NHTSA: s

MDAI :teams hade man från början planerat att låta medlemmarna i

undersökningsgrupperna få utrymme att använda sitt vetenskap-

liga kunnande för att samla fakta, tolka dessa i ett tvärveten-

skapligt åsiktsutbyte och nå fram till en rekonstruktion av

olycksförloppet utifrån vilken slutsatser kunde förmedlas till

NHTSA i olycksrapporterna. "As the first reports were submitt-

ed, the Accident Investigation Division Staff immediately re-

alized that anecdotal accounts of accidents were not sufficient

to allow comparisons of individual findings that would provide

an aggregation of results and conclusions submitted by all of

the teams (Baird & Flamboe, 1975). De problem detta innebär

togs upp vid ett första symposium rörande olycksundersök-

ningar .
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Betydelsen av att komna till rätta med dessa illustreras av de

projekt som genomfördes . Vid Oornell Aeronautical Laboratory

påbörjades 1966 ett sådant projekt som syftade till att utveck-

la ett fullständigt system omfattande insamling, bearbetning,

analys och tolkning av data från haveriundersökningar (se t ex

Tharp & Garrett, 1968) .

Eomläryshjadrajiälpmeáel

Ett bidrag till lösning på de problem som nämnts i det föregå-

ende innebär det fonrulär som utvecklades vid General Motors

Proving Ground i Milford, the Collision Performance and Injury

Report (General Motors 1969). Detta formulär togs fram i två

utformningar, nämligen dels den s k Field (Short) Form, som var

avsedd för mindre vältränad personal, dels Long Form, som ut-

formats för att göra detmöjligt att överföra på olycksplatsen

insamlade data direkt till datorbehandling utan vissa vanliga

mellansteg. Long Form - versionen är som man säger avsedd en-

dast för "thehighly trained, professional accident research-

er . Anvisningar för formulären - speciellt the Field (Short)

Form - finns i en manual (General Motors, 1970) .

Parallellt med att detta formulär togs fram och började använ-

das utvecklades andra hjälpmedel, t ex Vehicle Deformation In-

dex (VDI) - Collision Deformation Classification (CDC) i samar-

bete mellan experter från t exACIR vid Cornell University,

National Safety Council och bilindustrin; CDC har därefter pub-

licerats som rekommenderad praxis av SAE (Society of Automative

Engineers , 1972) . Samtidigt utvecklades också under överinseen-

de av American Medical Association ett motsvarande hjälpmedel

för att klassificera personskador , nämligen the Abbreviated In-

jury Scale - AIS (American Association for Automotive Medicine,

1976) .
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Både GM-menuläret ooh de olika Skalorna för klassificering av

Skador har fått enmydket vidsträckt användning. Betydelsen av

t ex GM-fonruläret framgår exempelvis av att det användes som

utgångspunkt för det internationellt accepterade formulär som

var målet för delprojektet Accident Investigation Project i

Road Safety Pilot Study inom.ramen för NATO:s Connuttee of the

Challenges of Modern Society; se vidare avsnitt 4.

Zaziâbsläögtscäning

Även om många - för att inte säga de flesta - utgår ifrån Col-

lision Performance and Injury Report - Long Form förekommer det

ofta att man gör avvikelser från detta formulär. I synnerhet om

haveriundersökningarna inriktas på någotspeciellt prOblem kan

det bli aktuellt att utvidga datainsamlingen inonldetta områ-

de.

I rapporterna förekcnnmm'det tändigen oftaatt man inte endast

hänvisar till GM-fornuläret utan att man redovisar en fUllstän-

dig förteckning över de uppgifter som.insanüas (Odendaal, 1973;

Delaware Department of Highways and Transportation, 1974: west,

Nelson & Tyner, 1972). En sådan redovisning blir ännu mer ange-

lägen i de fall där man inte utgått från detta fornulär: detta

gäller t ex vissa projekt i Europa (FAT, 1977).

Dessa variableförteCkningar är av värde av flera Skäl. De ger

en mer detaljerad bild av var betoningen har lagts i själva un-

dersökningen. Vidare kan man via en sådan redovisning i någon

mån utläsa hur omsorgsfullt man gått till väga i studiet av 0-

lika aspekter t ex hur långt man drivit uppdelningen av data i

vissa variabler ooh i vilken utsträckning man eftersträvat db-

jektiva data respektive bedömningar. Tillvägagångssättet här-

vidlag harbetydelse för kvalitén på data.
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Kvalitén hos insamlade data är naturligtvis i hög grad beroende

av de metoder som används . Metodproblem berörs inte särskilt

ofta i rapporter rörande projekt med haveriundersökningar . Det-

ta kan man delvis förklara med att många andra frågor åtminsto-

ne till en början kom i förgrunden; detta gäller t ex en rad

praktiska problem som måste lösas för att över huvud taget få

undersökningsgrupperna att fungera. En ytterligare förklaring

är att en förhållandevis stor del av de data som insamlades var

av teknisk karaktär där metoden syntes självklar liksom objek-
tiviteten och precisionen .

Till detta kommer att man ifråga om metodproblem ofta kunde

hänvisa till pågående projekt som speciellt behandlade dessa.

Tidigare har projekt vid Cornell University nämnts (Tharp &

Garrett, 1968) . Detta projekt följdes av ännu ett där man bl a

även rent praktiskt prövade att ha en grupp experter som från

en central via TV- och radiokcmnunikation dirigerade arbetet på

olycksplatsen . (Keryeski & Garrett , 1968)

Ytterligare exempel utgör bl a studier som utförts i anslutning

till haveriundersökningarna vid Road Research Laboratory och

Birmingham University i England samt vid University of Michigan

i USA (Mackay, 1970; Starks et al, 1961,- Huelke & Cherman,

1970) .

Att metodproblemen inte negligerades utan snarare ägnades stort

intresse - om än icke i rapporterna - framgår av de syrrposier

som ordnats, t ex International Collision Investigation Metho-

dology Synposium, 1969, där Cornel Aeronautical Laboratory,

Autonobile Manufacturers Association och National Highway

Safety Board svarade för arrangemangen .
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De metodfrågor som någon gång berörs i rapporter från projekt

med haveriundersökningar gäller intervjuerna med de inblandade

trafikanterna OCh olika sätt att fastställa hastigheten hos

fordonen i kollisionsögonblicket. I fråga om.intervjutekniken

kan bl a noteras att Ryan tar upp betydelsen av att genomföra

intervjun snart efter olkaan; han säger "Many people eXhibit a

psyChological need to talk about the event, often at great

length, WhiCh produces a.ncmeecorrect account of events than an

interview at a later time" (Ryan, 1972).

Intervjuer med de inblandade trafikanterna tar en förhållande-

vis lång tid. Inte så sällan löser men detta protdem.genom att

dela upp intervjun, d v 5 dels i omedelbar anslutning till o-

lyckan, dels en eller flera dagar senare (se t ex Baker, 1960;

TransportforSkningsudvalget, 1968; Treat & Jöscelyn, 1975).

Ibland genomförs intervjun i sin helhet vid en senare tidpunkt

(Rubinstein, 1974) . Det är inte alltid man uppmärksarrmar vilka

'konsekvenser detta kan få. I Fynsundersøgelsen i Danmark jänh

förde men den redovisning som.gavs omedelbart efter olyckan med

den man fiCk vid en senare tidpunkt - den första Skildringen

visade den bästa överensstänueisen med den rekcnstruktion

undersökningsgruppen kunde göra utifrån övriga data. (Trans-

portforskningsudvalget, 1968). Att intervjuerna med de inblan-

dade trafikanterna är så tidsödande föranledde States att vidta

en drastisk åtgärd. I ett projekt under hans ledning 1974 -

1975 hade som mål satts att genomföra 500 undersökningar per

år. För att nå.detta syfte uteslöts intervjuerna helt (States,

1975).

Fordonens hastighet i kollisionsögonblicket nämndes tidigare

som ännu ett metodproblem som av och till nämns i rapporterna.

I den översikt som Institut für Landverkehrsmittel, vid teknis-

ka universitetet i Berlin, genomfört redovisas vilka metoder

man använt i skilda västeuropeiSka projekt (FAT). Utöver upp-

gift från föraren, bedömning av polis respektive undersöknings-

grupp ooh olika typer av beräkningar från'kollisionspunkten och
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bakåt, med hjälp av karosserideformation osv nämns t ex repro-

duktion av bromsspår och liknande rekonstruktionskörningar .

Hävstiaade âv_a2d:a_dâtâkäll0.r_

I de tidigare projekten, de som genomfördes under 30-, 40-, 50-

och början av 60-talet, förlitade man sig helt på data som in-

samlades av undersökningsgruppen. Allteftersom olika dataregis-

ter byggts upp har man naturligtvis tagit dessa i anspråk i

sanband med haveriundersökningar.

Ett exempel på detta utgör de s k Tri-level Studies (se avsnitt

3 . 2) där nivå 1 i mycket hög grad bygger på data från centrala

register med uppgifter rörande exempelvis fordon, körkortsinne-

havare och vägförhållanden (Treat & Joscelyn, 1973). Beträf-

fande inblandade trafikanter tar man i många fall in bakgrunds-

data från olika register - i USA från t ex driving records,

credit records, school records (Cromack, 1970) . I fråga om ska-

dade trafikanter erhålles uppgifter från 5 jukhusens dataregis-

ter. Ytterligare informationskällor utgör polis- och domstols-

väsende som kan ge data rörande brott, trafikförseelser 0 s v

(Rubinstein, 1974).

I en studie "Analysis of reliability of accident information

obtained from off-the-scene sources" har .man undersökt tillför-

litligheten när det gäller att ersätta data insamlade på

olycksplatsen med data från bl a förar- och fordonsregister

(Gerrard & Mosher , 1968). Man undersökte även liknande möjlig-

heter för data rörande väder och ljusförhållanden . Resultaten

bed'c'mdes som uppmuntrande och detta kan alltså utgöra ett

hjälpmedel när det gäller att begränsa kostnaderna för haveri-

undersökningar .

Bearbetning och analys av data

 

Från det att data rörande en vägtrafikolycka har insamlats fram

till dess att dessa data på ett eller annat sätt kommer till
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användning kan många olika arbetsmoment urskiljas . I denna lit-

teraturstudie har en uppdelning i tre olika avsnitt skett - be-

arbetning och analys av data , redovisning samt användning av

resultaten . Avsikten härmed har varit att på detta sätt rikta

uppmärksamheten på tre var för sig mycket viktiga skeden i en

verksarrhet av denna karaktär .

I de allra flesta fall förekommer någon form av bearbetning av

insamlade data även om denna i de allra tidigaste projekten och

även många senare ligger på en tämligen enkel nivå. Ofta är det

egentligen endast fråga om att ordna data för varje undersökt

olycka enligt en viss systematik för att utifrån denna genom-

föra rekonstruktion eller analys . Detta förfaringssätt kan il-

lustreras med följande exempel från Multidisciplinary Crash In-

vestigation Team i Delawere (Delawere Department of Highways

and Transportation, 1974) .

En vad man kallar "procedural manual" har utarbetats i samråd

med bl a Department of Transportation, National Highway Safety

Transportation Administration . I denna ingår utöver anvisningar

för undersökningsgruppen - uppgifter, ansvar och utrustning -

och för undersökningsarbetet på olycksplatsen även ett avsnitt

"Crash Reconstructim". Däri ges följande riktlinjer.

För varje olycka som undersökts etableras en datafile som ska

innehålla minst dessa avsnitt: A - alla intervjuer med förare,

fotgängare, passagerare och vittnen; B - uppgifter på blankett

rörande väg- och trafikmiljö inklusive skisser; C - uppgifter

på blanketter avseende fordonsundersökning; D - fotografier ; E

- uppgifter på blankett rörande personskador; F - uppgifter på

blankett från emergency service; G - andra anteckningar, band

mm.
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Med faktamaterialet ordnat på detta sätt Sker en systematiSk

genongång av samtliga uppgifter om olyckan . Detta utföres av

undersökningsgruppen ooh genomförs - vilket betonas i manualen

- som."give and take sessions where each member is free to of-

fer his opinions and to question the other members. The end re-

sult Should'be a sequence of events upon WhiCh all can agree".

I manualen ges anvisningar för i vilken ordning genomgången av

data Ska Ske ooh dessutom.finns en checklista för det minimum

av fakta respektive händelser som Ska beaktas.

Efter denna genomgång Sker dels en rekonstruktion omfattande en

beákrivning av händelseförloppet före, under ooh efter kolli-

sionen för varje fordon, dels en detaljerad diSkussion av vilka

fel eller'brister som bidragit till olyckan.avseende fordon,

väg, förare, avsiktliga fel - medveten överträdelse av trafik-

regler, självmordsförsök osv - eller en kombination av flera av

dessa. För att strukturera denna rekonstruktion rekcnnenderar

man i manualen följande hjälpmedel. "NUmerous agencies involved

in craSh investigations are using a matrix cell Which relates

the craSh sequences to the failures described above. The matrix

cell appears as follows:

Sequence

Pre-CraSh CraSh Post-CraSh

HUman l 2 3

Events vehicle 4 5 6

Environmental 7 8 9

The matrix can be used to identify and categorize failures,

conclusions, and recommendations."
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Så långt "Multidisciplinary Crash Investigation Team - Proce-

dural Manual" från Delaware . Det kan naturligtvis hävdas att

exemplet fått en oproportionerligt stor plats och att det sista

citatet var onödigt långt. Redogörelsen är emellertid fullt av-

siktligt förhållandevis utförlig i syfte att söka skildra på

vilken nivå databearbetning och analys i många fall ligger. Det

bör observeras att manualen utformats tillsammans med bl a US

Department of Transportation och utgivits 1974. Detta är såle-

des en aktuell manual; den bearbetning av data och den analys

som genomförs enligt dess anvisningar överensstämmer av allt

att döma i stora drag med tillvägagångssättet i flertalet lik-

nande projekt . Det är mot denna bakgrund man ska se de projekt

som nämns i följande avsnitt och den utveckling som nu sker i

USA inom ramen för det tidigare nämnda projektet "National

Accident Sarrpling System" som successivt ska ersätta huvuddelen

av dess undersökningsgrupper.

För den nyssnämnda undersökningsgruppen utgjorde en rapport för

varje undersökt olycka slutprodukten. Vad gäller de MDAI-teams

som tidigare nämnts och som arbetar på kontrakt från National

Highway Traffic Safety Administration i USA genomför de en lik-

nande bearbetning och analys som resulterar i en rapport till

den gemensamma datacentralen vid University of Michigan.

I vissa projekt sker en bearbetning därutöver. Detta gäller

bl a projekt med en speciell inriktning på ett specificerat

problem och vissa projekt där efter en tid ett förhållandevis

stort antal undersökningar genomförts (se t ex States et al,

1970,- Crornack, 1972; Aldman, 1974). Den ytterligare bearbetning

som då vanligen blir aktuell utgörs av en enkel deskriptiv sta-

tistik baserad på data från samtliga undersökningar eller i

vissa fall data från olyckor av ett visst slag. Något om for-

merna för denna typ av redovisningar liksom om de slutsatser

som kan eller inte kan dras utifrån de resultat dessa saxtman-

ställningar ger tas upp i följande avsnitt 3.7 och 3.8.
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Även om exemplifieringen här Skett i huvudsak med hänvisning

till amerikanska projekt är förhållandena på andra'håll i stort

sett likartade. Detta gäller exempelvis de haveriundersökningar

som.genomförts i.Australien ooh i Sydafrika sanm.en del projekt

i Västeuropa. En viss reservation får dOCk göras med tanke på

att det i några fall inte finns en sådan redovisning av verk-

samheten att man'kan avgöra hur databearbetning ooh analys

egentligen genomförts.

Det finns å andra sidan OCkså exempel på projekt där man ägnat

speciellt intresse åt dessa arbetsmoment i undersökningarna.

Fynsundersøgelsen som.genomfördes i Dannark.i'början på 1960-

talet utgör ett sådant exempel (TransportforSKningsudvalget,

1968). I detta projekt inriktades arbetet i hög grad.på utvedk-

ling ooh prövning av ett speciellt analyssdhema. Detta tjänar

som.underlag dels för att avgöra vilka data son15ka.insan&as,

dels hur dessa ska bearbetas, dels slutligen'hur en analys ooh

tolkning av resultaten Ska Ske.

äpsciellâ Brsjslü

En förklaring tillatt'både bearbetning och analys i många pro-

jekt genomförs på den förhållandevis enkla nivå som återgivits

i det föregående kan vara att verksamheten planeras ooh genom-

förs utan erforderlig teoretiSk'bakgrund. Åtminstone av rappor-

ter, manualer 0 s v att döma saknas ofta som.tidigare nämnts en

teoretiSk referensranu analysmodell eller liknande mot bakgrund

av vilken såväl insamling sonlbearbetning och analys av data

skulle kunna Ske. Ibland har arbetet måhända de facto utförts

utifrån sådana förutsättningar utan att detta speciellt anges;

i vissa fall är det dOCk uppenbart att så inte Skett.
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Bristerna härvidlag har naturligtvis uppmärksammats och insat-

ser av olika karaktär har genomförts . Tidigare har som exempel

nämnts Fynsundersçágelsen i Danmark ett projekt där utveckling

och prövning av ett speciellt analysschema intog en framträdan-

de plats . Detta projekt genomfördes under åren 1962 - 1963 och

avrapporterades 1968 (Transportforskningsudvalget, 1968) . Arbe-

tet beträffande analysschemat har fortsatt som ett speciellt

projekt. Syftet har varit att "nå til en fastlaeggelse af, i

hvilket omfang trafikanten, køretçájet eller vejområdet kan an-

ses for att have vaeret en faktor i et kcnkret faerd-

selsuheld" (Rådet fortrafiksild<erhedsforskning, 1973). Analy-

sen förutsätter att de inblandade parternas positions- och has-

tighetsförlopp under tiden omedelbart före olyckan är känt .

Idén med analysen är då att sätta det faktiska händelseförlOp-

pet uttryckt i "informationsinhämtande, undanmanövrer, yttre

fysiska förhållanden" osv i relation till ett tänkt händelse-

förlOpp därdessa faktorer ingår med norm- eller gränsvärden .

Andra exenpel på projekt där man ägnat speciellt intresse åt

databearbetning och framför allt analys av data utgör de have-

riundersökningar som genomförts vid Department of Transporta-

tion and Environmental Flaming vid University of Birmingham.

Mackay tar i "A system for analysing contributing factors in

traffic collisions" bl a upp hur olika felfunktioner hos trafi-

kanter , fordon och väg ska avgränsas respektive hur de ska re-

lateras till olycksförlOppet , dvs betraktas som medverkande

faktorer (Mackay, 1968) . Vidare görs olika försök att studera

vilken roll olika medverkande faktorer rörande exempelvis tra-

fikant och fordon spelat i olika trafikmiljöer.

I en sammanfattande redovisning "A report on the road accident

research" från sanma institution vid universitetet i Birmingham
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ges ett annat exempel (KolbuszewSki, 1972). Bland de olika ar-

tiklarna finns en av Clayton med titeln "An accident'based ana-

lysis of road user errors". Utifrån en analys av data från 210

olkaor med 348 trafikanter konstaterar författaren bl a föl-

jande. "If accidents are not a homogeneous body of events, then

the concept of accident rate tends to lose any psychological

significance that it might once have possessed. Thus instead of

merely establiShing the number of accidents incurred'by a road

user per unit exposure to riSk, it becomes necessary to know

what types of errors were committed in each accident. "

'Ytterligare exempel - ooh på en.matemati8kt mer avancerad nivå

- vad gäller bearbetning av data utgör det utvedklingsarbete

som.McHenry ooh Piziali vid Cornell University inleder 1971 på

*kontrakt från National Highway Traffic Safety Adndnistration

(McHenry & Piziali, 1971). Projektet avser framtagning av ett

datorprogranlson13ka behandla data som.rapporteras per radio

från olkasplatsen. Beräkningarna avser t ex: fordonens posi-

tion, riktning oCh hastighet i olika Skeden av händelseförlop-

*pet vid en olkaa. Det framhålls att inte minst hastighetsupp-

Skattningarna'bedöms'bli'bättre ooh mer likformigt utförda med

denna,metodik.

Detta projekt har senare utvedklats till att omfatta inte en-

dast ett fUllständigt datorprogram.utan också ett optiSkt mät-

system som monterats i det fordon undersökningsgruppen använder

vid sin utryckning. McHenry har redovisat detta fortsatta ut-

vedklingsarbete bl a i två rapporter 1975 "Mathematical Recon-

struction of Highway Accidents - Scene Measurement and Data

Processing System? samt "A.Comparison of Results Obtained With

Different Analytical Techniques for Reconstruction of Highway

Accidents" (McHenry, 1975).
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Vid Highway Safety Researdh Institute, University of Midhigan,

den institution som tar emot rapporter från olika Multi- disci-

plinary Accident Investigation - MDAI-teams i USA.oCh Canada

har en mer avancerad databearbetning självklart oCksåvarit av

intresse. Darby ooh O'Day ger i en HIT Lab Report en redogörel-

se för institutets anbitioner i detta avseende, "Collision

Data: HSRI's Data Gathering and Analysis ProgranW. Med liknande

utgångspunkter medförde the Accident Investigation Project inom

NATO-C045-Road Safety Pilot Study också att bearbetning och

analys av insanüade data från de olika länderna ägnades ett

speciellt intresse (CromaCk et al, 1974).

Avslutningsvis bör också nämnas det intresse som.ägnats databe-

arbetning och analys vid de symposier,wwork3h0ps osv som arran-

gerats sedan slutet av 1960-talet. Ett exempel på detta utgör

National Conference for Multidisciplinary teams vid Indiana

University 1971. I anslutning till denna utsågs specialistkom-

mittéer som Skulle arbeta med olika pröblem rörande insamling,

bearbetning ooh analys av data rörande trafikant, fordon ooh

väg. Fell som.var ordförande i Human Data Generation Committee

har dels redovisat ett "causal reporting systenW, som för att

kunna utnyttjas naturligtvis förutsätter en databearbetning son

anpassats till detta system.(Fell, 1971; Fell, 1974). En fort-

sättning på de tankegångar Fell tar upp återfinns i de exempel

på bearbetning av data odh därav följande statistik Kahane et

al ger i en rapport från 1977 angående the National Accident

Sampling Systen1(Kahane, Fell & Smith, 1977).

Redovisning

vad gäller redovisning av utförda haveriundersökningar ooh re-

sultaten av dessa behandlas i detta avsnitt dels i vilken form

rapporteringen Sker, dels en speciell företeelse i flertalet

redovisningar nämligen förklarande faktorer.
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Beâoziâningsâosm

Rapporteringen av utförda haveriundersökningar Sker oftast i

form.av antingen en serie beskrivningar - en för varje under-

sökning - och/eller en sammanfattande redovisning avhur olika

data från dessa undersökningar fördelar sig. Beskrivningarna

varierar från standardiserade korta rapporter på 2-4 sidor till

utförliga fallbeákrivningar på över hundra sidor (se t ex

CromaCk, 1970;'Wright, 1971; NHTSA, 1973; Hutchinson et al,

1974; Fogarty, 1977).

I en amerikanSk undersökning, en Tri-Level Accident Research

Study,'beskrivs rapporteringen enligt följande.

"Reporting and documentation of these accidents is sinálar to

that for other NHTSA.nulti-disciplinary team and includes the

following:

a. The Collision Performance and Injury Report Long Fornland a

'vehicle Condition and.Maintenance Report are conpleted for

each vehicle in the oollision as part of each full case re-

port.

b. A.oopy of the police accident report, with identifying

names, etc deleted, is included as part of eadh case

report.

0. A case summary and oollision diagram» and color slides of

the scene and vehicles also are part of the case reports."

(Garrett et al, 1974).

I den tidigare refererade manualen - utarbetad i Delaware, se

avsnitt 3.6 - ges också anvisningar för rapporteringen. De
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inledande meningarna förtjänar att citeras. "The in-depth crash

report is the end product of the teanfs activities and its con-

tents will be the basis upon.WhiCh the tEBHIiS judged. There-

fore , the report must be a well written document able to stand

upon its own merits. The guidelines presented'here Should be

followed scrupulously but it is not intended that the tean1

should avoid expanding on them or improving them. Upper most in

the team' s collective mind should be the thought that the re-

.port Should include enough.material to answer all questions the

knowledgable reader could.be expected to have. All statements

of fact are to be supported by facts and assumptions are to be

clearly so identified." (Delaware Departnent of Highways and

Transportation, 1974).

Det måste, rent parantetiSkt, konstateras att det inte är an-

visningar av detta slag som fungerat som vägledning för rap-

portförfattarna i gemen.

I förtsättningen anger manualen att rapporten ska bestå av tre

delar, nänüigen beSkrivning, blanketter samt foton ooh Skisser.

Vidare ges detaljerde riktlinjer för vad beskrivningen ska omr

fatta under rabrikerna "introduction; location, ambient condi-

tions; vehicles; driver, passenger, pedestrian; description of

the crash; crash severity 7 analysis; recomnendations" .

Den sanmanfattande redovisning som ibland ges av data från ut-

förda undersökningar baserar sig på ett mkaet varierande antal

fall - från några tiotal till tusentalet ooh fler. vanligen

återger man i dessa sammanhang hur utförda undersökningarför-

delar sig på exempelvis olika olyckstyper, på tätort - ej tät-

ort oCh på olika väg- ooh trafikförhållanden. Därutöver redovi-

sas fördelning i olika variabler vad gäller föraren, fordonet

ooh vissa aspekter på händelseförloppet t ex fordonens hastig-

het i olika Skeden osv.
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Det finns åtskilliga exempel på denna typ av redovisning ooh.på

olika utföranden. I vissa fall rapporteras ett urval frekvens-

tabeller i avsikt att belysa ett speciellt pröblem.t ex bety-

delsen av förslitning eller fel hos olika fordonSkomponenter

(bl a States et al, 1970; Institute for Researdh in Public

Safety, Indiana University, 1973; Treat & Joscelyn, 1973 (b):

Aldman, Thorngren & Larsson, 1974), en speciell utformning av

någon fordonSkomponent (bl a Gloyns & MaCkay 1976) eller vilken

roll hastigheten spelar i dessa.sanmanhang (Researdh Triangle

Institute, 1970).

De slutsatser resultaten ger anledning till kan i en del fall

inte generaliseras utöver det olycksmaterial som ingår i pro-

jektet. Detta sannanhänger som tidigare nämnts med hur urvalet

Skett av de olkaor som.undersökts.

I några fall redovisas frekvenstabeller utan anknytning till

något speciellt pröblem.odh utan diskussion angående materia-

lets begränsning i fråga om möjligheterna att generalisera ut-

ifrån erhållna resultat (se t ex Cromack et al, 1974). I en del

fall ges emellertid ett klart beSked angående materialets be-

gränsning i detta hänseende - t ex Odendaal i en delrapport av

det sydafrikanSka projektet rörande haveriundersökningar,

"General Analysis of the Pretoria Traffic Accident Case

Studies" (Erlank, 1973). Odendaals precisering citeras i av-

snitt 3.8. I denna undersökning redovisas resultaten som en

genomgång av drygt 150 variabler med en beskrivning för var ooh

en av dessa i vilken utsträCkning variabeln ifråga varit aktu-

ell i någon av de undersökta olyckorna ooh om.den varit det

vilken roll - procentuellt sett - olika aspekter spelar

(Erlank, 1973; Melan, 1974; de Kramer, 1976).
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Eöaklaaaads Eaätersr

I de allra flesta haveriunders'o'kningar finns en redovisning av

orsaker till olyckan, medverkande eller förklarande faktorer

eller vilken benämning undersökningsgruppen nu valt. Oftast re-

dogör man för hur man definierar dem och hur man grupperar oli-

ka faktorer. Däremot redovisar man mera sällan på vilket sätt -

med vilken analysmetod - man kommit fram till orsaken eller or-

sakerna till olyckan och att begreppet "orsak till olyckan" i

sig är kontroversiell .

Baker tar upp en diskussion rörande detta i Traffic Accident

Investigator's Manual for Police (Baker, 1963) . Han säger där

"It has been customary to name an single factor as 'cause of

the accident.' Even people who recognize that nearly all

accidents have more than one factor may urge us to report only

'the most important' factor for the accident . But how can we do

this if we define a factor as a circumstance that is necessary

if the accident is to happen? Naming a single factor as most

important would be like trying to pick out the most important

link in a chain or the most irrportant leg on a Chair. Some may

be mre conspicuous, but all are equally necessary. It is thus

meaningless to try to designate some factors as 'primary' and

some as 'secondary' .

Arthur D Little deklarerar sin syn på följande sätt "Often in

the literatur one finds the statement that an accident was

caused by some factor, for exanple, skidding . . the term

'cause' is a major source of confusion since it inplies a sing-

le cause, a concept which we believe is not meaningful in ITDSt

traffic accidents since they usually result from a combination

of human, vehicle, and environmental factors." (Little, -)
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Vad gäller polisens roll i detta sarrmanhang har den beskrivits

på följande sätt aV'R D Smith vid International Association of

Chiefs of Police, "the central purpose of accident investiga-

tion must, from.the police administrator's View, remain first

the presentation of persons accused of law Violations and per-

tinent evidence to an appropriate public court of adjudication,

and secondly the continuous development of pertinent data re-

lating to vehicle accidents for use by the police administra-

tor, traffic engineer, licensing officials and highway

officials in decision making. Any other Objective is spurious"

(Smith, 1967)

En lösning på pröblemet kan vara Bakers kcnstaterande. "If a

factor cannot by itself produce an accident it Should not be

considered a cause. A true cause will produce the result, in

this case a traffic accident, every time. Therefore, cause is

defined as a combination of simultaneous and sequential circum-

stances*without any one of*Whidh the accident could not have

happened. A combination of circumstances or factors whidh is

sufficient to cause an accident would always cause an accident.

In this combination eadh factor is necessary'but is not suf-

ficient by itself to cause an accident" (Baker, l963a).

Dessa olika uppfattningar som för övrigt finns sannanfattade i

"Accident Investigation and Reporting" märker man inte mkaet

av i rapporterna från projekt med'haveriundersökningar (Nation-

al Highway Traffic Safety Administration, 1974). I dessa går

nan scnlnyss nämndes ofta till verket utan att ens nämna något

om teoretiSka eller andra komplikationer när det gälleratt re-

dovisa orsaksfaktorer.

Utan att nu i varje enskilt fall kcuncntera'bristen.på teore-

tiSk referensranu beákrivning av analysmodell eller diSkussion

av ovan nämnda krnçdikationer Ska några exempel gesrörande hur
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man redovisat resultaten i termer av förklarande faktorer.

En översikt på detta område för tiden fram.till slutet av

1950-talet ger Baker ooh Ross i "Concepts and Classifications

of Traffic Accident Causes" (Baker & Ross, 1960). I denna redo-

visas en genomgång av drygt dussinet rapporter som på olika

sätt behandlat frågor rörande olyckors orsaker ooh jämförelser

görs mellan olika klassifikationsschemata. Med utgångspunkt

från detta bakgrundsnaterial ooh erfarenheter från utförda

olycksundersökningar utvedklar Baker ooh hans medarbetare en

plan för analys av en viss olycka på ett sådant sätt att, som

de anför i nämnda rapport, "so far as possible with information

available, contributing factors and their relationShips may be

systematically discovered". Resultaten redovisas i en vad man

kallar Reconstruction Resume ooh en Cause Analysis som.utmynnar

i en.Sunuamy'där man beSkriver olkaan i termer av vad man kal-

lar "Operational factors" ooh "condition factors". Baker anger

inte någon prioritering mellan faktorerna utan gör endast en

uppräkning; ibland kan dock en uppdelning Ske på "contributing

factors/conditions" respektive "additional contributing fac-

tors/conditions".

En genomgång av olika pröblem.i detta sanuanhang redovisas i

"Pröblems of Determining Causes of Specific Accidents" (Baker,

l963b). Ytterligare synpunkter på ämnet aV'sanme författare har

framförts i andra rapporter (t ex Baker & Horn, 1960) ooh även

i rapporter rörande andra projekt t ex Causesand Characteris-

tics of Single-Car Accidents (Penn, 1965).

Som.ett exempel på en annan klassifikation av förklarande fak-

torer kan nämnas den som användes vid de haveriundersökningar

som utfördes vid Georgia Institute of TeChnology (wright,

1971). I ett försök att beSkriva ooh Värdera de faktorer som

medverkade till en olydkas uppkomst ooh kcnsekvenser definie-

rade forSkargruppen följande termer.
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"1. Principal Contributing Factors. This factor, acting

 

alone, was sufficient to explain the occurrence of the

accident. Without this single factor, the accident, in

the investigators' opinion, would not have occurred.

2. Joint Principal Gontributing Factors. These factors are

 

defined as two or more factors acting jointly whidh were

sufficient toexplain the occurrence of the accident.

'Without the combined presence of these factors, the

accident, in the investigators' Opinion, would not'have

occurred.

3. Modifying Factors. Absence of these factors would not

 

have prevented the accident from occurring. However,

these factors, in the investigators' opinion, compounded

the consequences of the craSh and increased the magnitude

of the damages to property and injuries to those involved

in the accident."

'Vid redovisning av resultaten av undersökningarna markerar

gruppen ibland graden av säkerhet rörande någon faktor genom

att ange "probable" eller "possible" efter denna. vad marke-

ringen närmare bestämt står för redovisas emellertid inte.

Det gör däremot Treat ooh Joscelyn vid Institute for Researdh

in Public Safety vid Indiana University (Treat & Joscelyn,

l973a). De har utarbetat ett Causal Factor Rating System av

följande utseende.

 

 

   

Certainty' significance of Assessment
of Investigator
Assessment Severity-

Causal Increasing
Certain

Probable

Possible
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Faktorerna anges vara antingen "causal" eller 'severity-- in-

creasing" enligt följande definitioner.

Causal Factor - a factor necessary or sufficient for the oc-

currence of the accident; had the factor not been present in

the accident sequenoe, the accident would not have occurred.

Severity-Increasing Factor - a factor WhiCh was neither

necessary nor sufficient for the accident's oocurrence but re-

moval of Which from.the accident sequence would have lessened

the speed of the impact whidh resulted".

Det bör observeras att dessa definitioner avser pre-craSh-fak-

torer; craSh-phase- respektive post-craSh-faktorer delas inte

upp i dessa kategorier.

Skattningen.beskriver författarna på följande sätt.

"A.certain rating is analogous to a 95 % confidence level, and

is applied.When there is vertually no doubt as to the involve-

ment of a factor in the role specified. Pröbable is analogous

to an 80 % confidence level, and is used When evidence strongly

supports the involvement of a factor, but does not establiSh

its involvement beycnd all doubt. No analogous confidence level

can be assigned to a possible rating, WhiCh indicates that a

deficiency may have been present although its involvement is

neither rejected nor adequately supported'by available

evidence. The judgement that a factor is involved is cautiously

and concervatively reaChed, as it is IRPS intention to reliably

establish mininunlinvolvement rates for eadh factor or group

factors."

Ett annat sätt att kategorisera de faktorer man funnit medverka

i olycksförlOppet illustreras av en sarrmanställning från Mc

Gill Automotive Collision Investigation Project (Thompson et
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al, 1974). De använder den matris som.ofta utnyttjas för att

beSkriva relationer mellan de olika komponenterna i trafiksys-

temet och de tre oLkasfaserna oeh redovisar i denna den fre-

kvens med vilken olika faktorer anges som medverkande. Med tan-

ke på att antalet undersökningar både i detta fall liksom hos

Cromaek, son10dkså använder denna som han kallar Highway Colli-

sion.Matrix, är förhållandevis litet odh urvalet'biased återges

inte här några frekvenserutan endast själva matrisen.

 

Pre-craSh CraSh Post-craSh

 

Human

Vehicle

Environment

 

Raden av exempel kan utökas. wright oeh Baker tar upp några i

en artikel med titeln "Causes of traffic accidents" (wright &

Baker, 1973). Enligt deras mening har utveeklingen när det gäl-

ler forSkning rörande olydkors orsaker hindrats av bristen på

en enhetlig terminologi oeh de ger som sagt en rad exempel på

rapporter där man använder begrepp utan att ge en definition på

dessa. De anger inte vilka dessa är, vilket i oeh för sig är

taktfullt men sanmidigt omöjliggör kontroll varför exemplen in-

te återges här. De diSkuterar inte orsakerna till denna utveek-

ling odh ger inte något förslag till åtgärder - onninte den re-

dovisning som strax därpå följer av det'klassifikationssystem

som.utveCklats i deras forSkargrupp Ska betraktas som.ett så-

dant; jfr redovisning av detta i det föregående.

Här är inte platsen att gå in i detalj i denna diskussion men

man måste nog ändå avslutningsvis ifrågasätta om inte den tidi-
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gare redovisade bristen på teoretisk bakgrund, i form av teore-

tisk referensram, analysnodell eller vad man nu vill kalla det,

är eni hög grad bidragande orsak till de problem Wright och

Baker tar upp. I så fall är det inte så svårt att ange hur pro-

blemet ska angripas .

Användning av resultaten

 

Frågan om användning av resultaten från haveriundersökningar

kan naturligtvis betraktas från flera olika utgångspunkter . Det

kan exerrpelvis gälla den användning en uppdragsgivare tänkt sig

respektive verkligen kunnat få, eller de möjligheter som finns

att generalisera från resultaten av ett eller flera projekt i

syfte att utnyttja vunna erfarenheter på ett mer övergripande

plan. I det följande ska några av dessa aspekter belysas .

Ett exempel på hur användningen av resultaten förhåller sig

till de syften uppdragsgivaren egentligen har utgör de MDAI-

projekt som genomfördes i Amerika i NHTSA:s* regi med början i

slutet av 1960-talet. De syften man ville uppnå med denna verk-

samhet - se sammanfattning i avsitt 3 . l - sträckte sig över ett

brett område alltifrån att bestämma olyckors och skadors orsa-

ker, identifiera problem och behov av åtgärder till att utvär-

dera effekten av säkerhetsbestämnelser rörande vägar och for-

don .

I sistnämnda avseende finns flera exempel på hur man i ett

MDAI-projekt summerar resultaten av haveriundersökningar under

en tidsperiod och i en rapport till NHI'SA redovisas hur dessa

kan belysa olika aspekter på vissa bestämmelser. Detta kan

 

*NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration
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göras hos West och hans medarbetare vid Research Triangle In-

stitute så att man går igenom de s k "safety standards" som på

något sätt belyses av de data man samlat (West et al, 1972) .

West gör detta systematiskt för 32 standards avseende dels

Highway Safety Program Standards , dels Motor Vehicle Safety

Standards . Eller det kan ske som hos Cromack vid Southwest Re-

search Institute där man t ex för varje undersökning registre-

rar vilka standards som berörs av olyckan ifråga. I en sanman-

fattning av resultaten från 80 case studies konstaterar Cromack

att man ifråga om bestämmelser rörande fordonet refererat till

standard "Occupant Protection in Interior Impa " 65 gånger me-

dan motsvarande noteringar rörande t ex "Seatbelt installation"

är 30, "Side Door Strength" är 14. "Anchorage of Seats" är 8

och "Tire Selection and Rims" är 1 (Cromack, 1972). Det bör

kanske nämnas att Cromack inte diskuterar representativiteten

hos dessa 80 undersökningar.

Ytterligare aspekter på användningen av data från dessa MDAI-

teams ger Marsh i ett projekt som genomfördes i början av 1970-

talet "Multidisciplinary Accident Investigation Report Automa-

tion and Utilization" (Marsh, 1973) . Vid denna tid - december

1973 - hade över 6 000 haveriundersökningar utförts. Data från

dessa hade som tidigare nämnts förts samman i en gemensam da-

tabas vid Highway Safety Research Institute vid University of

Michigan. Utöver en rapportering rörande det kontinuerliga ar-

betet med denna databas tar Marsh i detta projekt speciellt upp

olika frågor rörande användningen av data - däribland t ex sam-

arbetet med användarna . Kontakterna med och utbildning av de

som ska använda data hör till de problem som behandlas i "The

use of Accident Data in the NHTSA Standards Enforcement Pro-

gram" (O'Day & Carroll, 1974). I detta sammanhang diskuteras

emellertid inte de statistiska problem det innebär om man vill

generalisera utifrån de slutsatser som kan erhållas vid en be-

arbetning av detta material uppbyggt på rapporter från olika

MDAI-tearrs .
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âegräreaée_mäjligheter_t_i_l.l_ geezaliâerieg

Detta behandlar å andra sidan O'Day odh hans medarbetare - som

tidigare nämnts, se avsnitt 3.1 - i en inträngande analys "Sta-

tistical Inference from.multidisciplinary Accident Investiga-

tim" (O'Day et al, 1974). I ett avsnitt sammanfattas de fak-

tiSka möjligheterna att utnyttja dessa data i relation till de

syften som.angivits för undersökningsverksamheten, Med tanke på

hur väl denna sannanfattning illustrerar det aktuella läget, de

misstag man gjort, de pröblem.som.måste lösas osv återges'här

ett långt citat från denna. Ett ytterligare Skäl'härför utgör

den betydelse dessa studier oCh därtill fogade förslag till

lösning på pröblemen haft för den fortsatta utvecklingen på omr

rådet.

O'Day et al inleder med att sannanfatta de syften som ligger

bakom MDAI-progranmet , sålunda .

(l) Deterndne causation of accidents

(2) Determine causation of injuries

(3) Identify functional pröblems of the highway transportation

system

(4) Identify the need for countermeasures

(5) Indicate appropriate oountermesure methods

(6) Assess the effectiveness of new safety features

(7) Evaluate the perfonnance of vehicle safety standards

(8) Evaluate the performance of'highway safety standards

De sammanfattar därefter i vilken utsträökning vart odh ett av

dessa syften kunnat uppfyllas på följande sätt. "A.major pur-

pose of this study performed'by HSRI*was to determine Whether

the combined information from the many individual investiga-

tions can be used in a statistical sense to address these same

purposes. To a linüted extent causativefactors involved in

accidents can be identified -- however without exposure in-
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formation the existence of potential causative factors is dif-

ficult to interpret.* 'Ihe causes of injuries (in the sense of

which parts of the vehicle interior were involved) can be stu-

died with respect to , say accident configuration (rollover vs .

nm-rollover) . Functional problems in the highway transporta-

tion system" might be identified by noting the occasional occur-

rence of some factor (like injury due to hood penetration of

the wind-shield) , but the national frequency of such events can

only by estimated by reference to one of the MVMA subsets of

the data -- and there with an unknown provincial bias .

The need for oountermeasures , and the identification of the

appropriate countermeasure may be suggested by data analysis ,

but must in the end rest with experts in oountermeasure design

-- for exanple with highway or vehicle engineers who can invent

a solution to a problem identified in the data.

The effectiveness of new safety features, and the evaluation of

the performance of vehicle safety standards can only be solved

in a limited fashion in the present data - in part because of

the sanpling biases (e.q. early crash investigations concen-

trated on the ITDSt severe crashes) and in part because of the

lack of data on older vehicles and on non-injury accidents

which are necessary for comparison. Finally the performance of

highway safety standards , which may often be noted in individu-

al reports, is exceedingly difficult to determine in the

* "In addition the methodology for reporting causative factors
was not well defined and information from various teams oan-
not be aggregated in a consistant fashion . A scheme similar
to that enployed by the Indiana MDAI pogram if consistently
applied by all teams, would permit some Irore useful analysis
of accident causes . "
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collected data because of the lack of an exposure measure --

for exanple we may know in some detail whether the drivers in

the accident data set have had a particular kind of driver

education course, but We'have no idea of the extent to WhiCh

this course has been taken by drivers not involved in craShes.

The evaluation of some of these safety standards is exceedingly

difficult even in well designed experiments (as discussed in

Appendix C) and the MDAI progran1$hould hardly'be expected to

solve all these prOblems".

Betydelsen av vad som härsagts, vidden av den kritik detta in-

nebär - inte endast mot dessa amerikanSka undersökningar utan

även flertalet övriga som.genomförts under liknande förhållan-

den - illustreras av de två avsnitt som följer omedelbart efter

detta.

"This tabulation may seentrather negative, but the reader might

keep in Hund.that negative results also come from highly con-

trolled experiments in these same areas. This set of data has

many linufations whidh are discussed in some detail in the text

of this report, but it is also better in many ways than any-

thing else WhiCh is available.

It is clear that we as analysts would be better off if we had

planned at the outset carefully to collect a set of data more

appropriate to our questions, but we note that the work to-date

has been of value in a number of'ways - learning What data

could be Obtained and developing reporting methods for consist-

ent and precise recording: learning more about ways of analyz-

ing accident data and thence defining sampling_plans more care-

fully: and developing a cadre of investigators*who'have the

capability to provide information more attuned to the needs of

statistical inference."

vad scntnåhända inte tillräckligt diskuteras i denna rapport är
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konsekvenserna av det bortfall som uppenbarligen drabbar MDAI-

programmet . I t ex Annual Reportto the Secretary on Accident

Investigation and Reporting Activities - 1972 redovisar MHTSA

att uppåt 20 procent av fallen måste uteslutas - se vidare av-

snitt 3. Ett sådant bortfall och ett bortfall som dessutom inte

är slumpmässigt utgör naturligtvis ett allvarligt problem även

i det system med ett representativt urval av olyckor vilket

O'Day föreslår som alternativ till MDAI-progranmet (O'Day,

1974).

Den sammanfattning 0' Day och hans medarbetare ger av läget när

under loppet av sex år totalt 33 MDAI-team genomfört mer än

6 000 undersökningar avser - det bör återigen understrykas -

användning av resultaten av undersökningarna i relation till

angivna syften. Författarna ger i samma rapport exempel på frå-

geställningar som kan belysas; en metodik härför har beskrivits

i "Case Studies Considered as Retroactive Experiments" av

O'Days medförfattare (Carlson & Kaplan, 1975). Det kan ju vi-

dare förhålla sig på det sättet att dessa syften är uttryck för

helt, eller i hög grad, orealistiska förväntningar i förhållan-

de till det program man är beredd genomföra , de resurser man

har och vill satsa eller det kunskaps läge man måste utgå ifrån.

Då hjälper det inte om man ökar antalet grupper, håller på

längre eller gör många undersökningar.

Att det ligger något i detta illustreras av att utförda haveri-

undersökningar har givit åtskilliga resultat av annat slag, re-

su ltat som inte - eller åtminstone inte helt och hållet - ryms

inom de syften som angivits för MDAI programmet . Cromack ger

exempel på t ex en recall campaign gällande en defekt på for-

donssidan (Cromack, 1972) . Det finns andra exempel som visar

att ett begränsat antal case studies kan användas för att be-

lysa speciella problem (Cooley et al, 1973; Ryan, 1974).
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Ändå måste man konstatera att de förhOppningar som Wolf och

Fralish - och säkert flera med dem - gav uttryck åt i sin his-

toriska översikt 1969 inte helt kunnat realiseras (Wolf &

Fralish, 1969). Ifråga om dåvarande NationalHighway Safety

Bureau - NHSB:s MDAI program yttrade författarna. "The process,

at its present stage of evolution, however, is essentially in

the clinical or case-study category of investigation - few

cases, in detail, but not sufficient quantity to draw generali-

zations of typicality or probability of occurrence. It is a re-

asonable expectancy that as the MDAI activity expands, it will

gradually move fromthe clinical to the statistical realm, even

though it will be a sampling process ".

De problem av statistisk natur som uppstår när resultat från

haveriundersökningar ska användas som underlag för slutsatser

av generell karaktär har naturligtvis uppmärksamnats även av

andra . I en delrapport rörande det projekt som genomförts i

Syd-afrika tar Odendaal upp olika förhållanden av praktisk art

som resulterat i att de olyckor som blivit föremål för under-

sökning inte utgör ett representativt urval (Erlank, 1973) . San

exerrpel nämns att olyckor där ett eller flera fordon förts bort

innan undersökningsgruppen kom till olycksplatsen inte under-

sökts liksom inte heller olyckor som inträffat närgruppen va-

rit upptagen med en undersökning.

Odendal konstaterar att dessa brister när det gäller urvalets

representativitet inte är något speciellt för detta projekt.

Han fortsätter " It is virtually inpossible with limited re-

sources to select accidents for in-depth study by a nulti- dis-

ciplinary process in an essentially random fashion, with the

result that few, if any, investigations of this kind have been

made throughout the world without having introduced some bias

in the sample selection.
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Therefore, rather than claimdng a statistically representative

sample that*would'be questionable, the material dealt with in

this report should be regarded as a collection of individual

cases in a single area, selected as randcmly as possible to in-

clude all types of road accident and.with norigid criteria as

regards severity".

Ett annat exempel utgör den analys coh sanmanfattning som

Bureau of Motor Carrier Safety gjort av olycksundersökningar

under 1973-1976 (bureau of Motor Carrier Safety, 1977), I denna

'konstaterar man att Although a significant number of the

Nation's more serious notor carrier accidents are covered in

this report, statistical comparisons on industry"wide'bases,

such as comparing these data with total vehicles, mileage,

drivers cr experience of prior years, is not recommended".

Flora odh'hans medarbetare framhåller att det urVal de studerat

är som de säger ganSka svagt från statistiSk synpunkt odh kon-

staterar att detta bl a beror på att en definierad systematiSk

procedur för urval vid haveriunderSökningar egentligen saknas;

därtill kommer tids- coh budgetmässiga hinder (Flora et al,

1975).

Det finns ytterligare några forSkare, t ex HUtdhinson ooh hans

medarbetare eller forSkarna scm.svarar för haveriundersökning-

arna vid ONSER scm.varnar läsaren för att generalisera utifrån

presenterade resultat,.medan andra förbigår pröblematiken

(HMtChinson et al 1974; ONSER, 1970). I "Accident Research"

återges en artikel av Orleans coh Ross "Social Science

Tedhniques in Experimental Case Studies of Traffic Aocidents"

där författarna inte tar upp denna diSkussicn (Haddon et al,

1964,- Orleans & Ross, 1960). I kommentaren till denna .artikel

påpekar Haddon ooh'hans medförfattare detta. Eftersom deras

kritik äger giltighet för många andra projekt på detta område

återges ett utdrag. "Unfortunately, generalizations from the
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data Obtained in this work cannot be made with confidence. As

detailed in the full report, the criteria for selection of the

case group apparently ladked consistency, varying with time of

day and month. The case group seems, as a result, to have borne

no known relationShip even to the accidents occurring in the

sane area during the sane period. Furthermore, because no

control drivers, pedestrians, vehicles, or highway situations

were studied, there was no way of knowing'Whether the

Characteristics of the case group differed in any'way from

those of the population at riSk. Hence there can be no

certainty that the Characteristics described, other than those

relative to the craShes per se,*were differentially- and,

'hence, potentially causally-associated with the occurrence of

the accidents studied". '

Författarna fortsätter med följande kritik ooh råd. "Another

major*weakness of accident research in general is the grouping

together of accidents of too great'heterogeneity. Since there

is mudh evidence that the Significance of specific causal fac-

tors can vary substantially anong accident types, it is essen-

tial for most purposes that the groups studied be homogenerous,

especially when resources are linuted and only snall numbers of

cases can be studied. In addition, it is usually far more pro-

fitable and scientifically defensible to linut consideration to

the number of variables that can be cleanly studied rather than

to include a vast array of possibly germane and often poorly

studied factors" .

Det passar bra att avsluta detta avsnitt med den inledning

Joscelyn ooh Treat ger till avsnittet "Discussion of Results" i

en rapport (Joscelyn & Treat, 1970). "Any discussion or con-

sideration of the results of Multidisciplinary CraSh Investiga-

tions must beundertaken with a clear understanding that sta-

tistically valid conclusions about accidents in general cannot
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and should not be drawn from the individual case findings .

Accidents selected represent a non-random, biased sample .

Further, though general procedural guidelines are laid down,

each investigation is conducted in a probing "ad hoc" nature

which varies with the circumstances of each accident, and which

results in findings not easily subject to quantification".

Vad författarna här säger gäller inte endast detta projekt utan

många andra där emellertid inte samma uppriktiga läsanvisning

ges.

Hnéessswiagârjz Brscissrsde Brgblem

I det inledande avsnittet nämndes att man måste uppmärksamma om

de syften eller mål som formuleras för de resultat man vill

uppnå med haveriundersökningar är rimliga, om de innebär rea-

listiska förväntningar. Exempel nämndes också på resultat som

uppnåtts , men som kanske inte riktigt var vad man förutsåg och

som inte var av den storstilade och övergripande karaktär som

målformuleringarna ibland givit uttryck för .

Ytterligare exempel på användbara resultat från haveriundersök-

ningar finner man i projekt som.inriktats på preciserade pro-

'blemu Några sådana har nämnts tidigare, se avsnitt 3.7. Dessa

kan utökas med den redovisning som ges i en översikt som.Insti-

tut füerandverkehrsmáttel vid TeChnische Universität i Berlin

genomfört rörande europeiSka projekt med haveriundersökningar

(FAT, 1977). I denna sammanfattas t ex inom.vilka verksamhets-

områden man haft användning av resultat från sådana undersök-

ningar: det gäller bl a inom polis- ooh rättsväsende, inom

sjUkvård, försäkringsrörelse ooh fordonstillverkning. I över-

sikten ingår OCkSå en redovisning av användning i termer av vad

man kallar utvärderingsaspekter. Från bilfabrikanternas sida

anger man därvid t ex fakta för nykonstruktion, produktutveck-
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ling, förändringar i löpande serier ooh studier av den passiva

säkerheten i fordonet. Det bör emellertid understrYkas att det-

ta utgör svarlämnade i en enkät. Möjligheten att via rapporter

från bilfabrikerna studera ooh sluta sig till hur resultaten

används saknas eftersom rapportering av detta slag med något

undantag över huvud taget inte förekommer .

De forákningsinstitutioner som.deltagit i projektet anger både

i några fall övergripande aspekter som t ex svar på viktiga

trafiksäkefhetspröblenu men oftast preciserade pröblem.rörande

exempelvis tolerans- oCh belastningsvärden, studier av fordo-

nets yttre i relation till personSkador i fotgängarolyokor ooh

användning av bilbälten.

Avslutningsvis kan konstateras att rapporterna över haveriun-

dersökningsprojekt oftainte ger någon definitiv information

rörande resultatens användning. Ibland avslutas rapporten med

att författarna redovisar vilka säkerhetsbestänmelser som be-

rörs eller vilka pröblenlsonlblivit belysta av insanüade data.

I några fall har man utgått från formulerade hypoteser odh då

framstår resultatens användning eller tillämpbarhet med större

klarhet.

En del av förklaringen till att denna i ooh för sig.mycket vik-

tiga aspekt inte beaktas i större utsträokning i rapporterna är

naturligtvis att dessa endast täcker händelseförloppet franl

till det tillfälle då resultaten redovisas för uppdragsgivare

oCh/eller de instanser som svarar för att resultaten omsätts i

åtgärder. Den fasen i händelsekedjan mellan identifiering av

ett pröblem.till åtgärd oCh uppföljning av denna redovisas säl-

lan.

Kostnader

I rapporter rörande projekt med haveriundersökningar redovisas
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ytterst sällan vad verksamheten kostat. Om några uppgifter läm-

nas är det i flertalet fall oklart vad kostnaderna egentligen

avser; det är emellertid oftast helt uppenbart att uppgifterna

inte gäller de totala kostnaderna. Utifrån nu tillgänglig lit-

teratur går det således inte att skapa någon fullständig bild

av förhållandena i detta avseende .

Nu skiljer sig inte dessa rapporter från andra härvidlag. Det

är över huvud taget mycket sällsynt att man redovisar kostnads-

uppgifter i forskningsrapporter eller liknande redogörelser.

Skälen härför kan man naturligtvis bara spekulera kring. Bh

förklaring är kanske att det inte är kotym att redovisa kostna-

der; det ingår helt enkelt inte i den mer eller mindre enhetli-

ga tradition - eller mall - man följer vid upprättande av en

forskningsrapport .

Ett annat motiv kan vara .att uppdragsgivarna ju är väl medvetna

om kostnaderna och det känns av flera skäl fullständigt onödigt

att dem om dessa. Det ligger nära till hands att bör ja

tänka i termer av cost-benefit om man anger kostnaderna . Dess-

utom ger en kostnadsberäkning av olika arbetsmoment i ett ut-

vecklingsarbete eller en föröksverksamhet inte en helt riktig

uppfattning av de verkliga kostnaderna i ett senare skede - ett

inte helt invändningsfritt argument .

Alldeles bortsett från att det inte någon avgörande invänd-

ning mot att försöka beräkna kostnaderna kan konstatera att

en verksarrhet med haveriunderso'kningar innehåller .en rad rroment

som är svåra att kostnadsberäkna. Detta kan anses gälla kostna-

derna för t ex alarmering via polis , anbulanscentral och andra

instanser, data från andra uppgiftskällor eller bistånd från

utomstående expertis . Ytterligare exempel kan vara den merkost-

nad polis eller annan personal på olycksplatsen kan åsamkas

p g a att deras arbete fördröjs eller måste utföras på ett
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annat sätt,- eller de kostnader de inblandade trafikanterna får

vidkännas i form av väntetider, tid för intervjuer och fordons-

undersökning 0 s v.

Ibland nämns något om kostnaderna, men inte för att ge en redo-

visning av vad verksamheten faktiskt kostat utan uppenbarligen

i huvudsak för att nämna vilka som finansierat projektet.

Rubinstein ger ett bra exempel på denna typ av information.

"The Australian Department of Transport has made available a

grant of s 10 000 to be used for the design and testing of the

study plan. R.O.S.T.A pays for the engineers and all other

costs are met by Health Department". (Rubinstein, 1974).

I den översikt som gjorts beträffande flertalet haveriundersök-

ningar i Västeuropa har man försökt att också få in kostnads-

uppgifter (FAT, 1977) . Av samtliga frågor har denna den lägsta

svarsfrekvensen och synbarligen även den sämsta kvalitén på

svaren. Många har alltså helt enkelt avstått från att svara;

andra har inte angivit om beloppet avser totalkostnad eller

kostnad per år osv. Ett försök har gjorts i den nämnda rappor-

ten att beräkna kostnader per fall när det gäller datainsam-

ling, dokumentation respektive utvärdering. Denna typ av kost-

nadsberäkning ger emellertid endast skenbart större möjligheter

till . jämförelse,- hänsyn måste tas till om det är fråga om un-

dersökning på plats i omedelbar anslutning till olyckan eller

först (en tid efteråt liksom vilken omfattning undersökningen

har osv.

Uppgifter om kostnad per undersökning ger Försäkringsbolagens

trafiksäkerhetskomnitté i fråga om trafikskadekorrmissionernas

verksamhet (VALT, 1977) . Enligt denna uppgick undersöknings-

kostnaderna under år 1975 till i genomsnitt 650 mk per skada.

Det bör dock observeras att detta utgör de direkta utlägg man

tvingades göra . Korrmissionsmedlenmarnas löner, delar av deras
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bilkostnader, lokalkostnader osv ingår inte liksom inte heller

övriga kontorskostnader eller lönekostnader för biträdes- och

sekreterararbete . Det förefaller inte osannolikt att de verk li-

ga och totala kostnaderna ligger högre - och avsevärt högre -

än den angivna .

Ytterligare exempel på kostnadsuppgifter finns hos 0' Day et al,

1974, som till sin granskning av tidigare haveriundersökningar

i USA fogar ett förs lag till ett alternativt tillvägagångssätt .

De föreslår "a new tri-level approac " och kalkylerar med att

30 undersökningsgrupper var och en genomför följande program.

System Cases /year $/case Total

SCRUB 20 2 500 50 000

VACUUM 500 150 75 000

CARPEI'SWEEP 500 40 20 000

145 000

I system SCRUB ingår de egentliga haveriundersökningarna . Ut-

över totalkostnaden för de 30 undersökningsgruppernas fältar-

bete, ca $ 4.5 milj beräknade O'Day et al ytterligare mellan

$ 0. 5 - 1 milj för administration och databearbetning. I grova

drag överensstämmer dessa kostnader med dem som kan utläsas ur

den tidigare nämnda översikten rörande västeuropeiska projekt .

Det kan tillfogas att det program som så småningom utarbetats

för att på sikt ersätta nuvarande MDAI-teams , dvs det National

Accident Sanpling System - NASS - som National Highway Traffic

Safety Administration nu successivt introducerar lär ha en års-

budget på S 9 milj.

Både dessa kostnadsuppgifter och de som redovisats för vissa

projekt i t ex England, Holland, Frankrike och Tyskland visar

att totalkostnaderna för haveriundersökningar omedelbart på
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cüycksplatsen kan variera ganSka kraftigt. De ligger i stor-

leksordningen 40 till 60 gånger högre än kostnaderna för t ex

retroaktiva studier eller för mer begränsade studier utförda av

s k teChnical teams.

En genomgång av kostnadssidan visar också att de faktiska to-

tala kostnaderna för haveriundersökningar uppgår till sådana

belopp att det måste vara ytterst befogat att diskutera kost-

nad/nytta relationer liksom alternativ användning av motsva-

rande resurser.

Adndnistrativa pröblem

 

Motivet för att i denna litteraturstudie speciellt ta upp ad-

lninistrativa pröblem.är dels att dessa är nkaet framträdande

när det gäller haveriundersökningar, dels - kanske som.en följd

därav - det faktum.att man i några rapporter inte endast nämner

pröblemet utan också ger några synpunkter. En förklaring till

att de administrativa pröblemen märks i denna verksamhet kan

vara att forSkarna här tvingas se till att deras undersökningar

kan genomföras samtidigt som.ordinarie verksamhet pågår i an-

slutning till olkaan. .

Någon uttömmande redovisning av dessa problem är det inte fråga

<an; de som redovisas är de som behandlats i de rapporter som

ingår i litteraturstudien ooh de rör framför allt samarbetet

lnellan olika parter samt integritetsprOblenu

Samarbete mellan experter

Både Baker i sin rapportserie 1960 ooh WOlf ooh Fralish i sin

historiSka översikt tar upp de_pr0blem.det innebär eller kan

innebära att få företrädare för olika ämnesområden att sanh

arbeta på ett konstruktivt sätt (Baker, 1960;'Wo1f & FraliSh,

1969). Baker menar att detta skulle vara speciellt svårt när
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det gäller en Lppgift som denna - olycksstudier - jämfört med

andra uppgifter t ex inom industriell produktion. Ett skäl här-

för menar han är att det akademiska klimatet kanske. är mindre

fördelaktigt när detgäller interdisciplinärt samarbete jämfört

med det industriella eller militära eller det som råder i sam-

hällets styrsystem.

Baker framhåller att även med god vilja så kan det ta tid innan

experterna förstår varandras tekniska språk . Dessutom kan med-

lemmarna i en sådan grupp ha något olika uppfattning om forsk-

ning och om hur forskningsresultat gestaltar sig, 'menar Baker,

men understryker att till slut fungerar 'gruppen' även om det

tid. '

Wolf och Fralish tar också upp vad de kallar "interdisciplinary

oommmication" och de åtgärder man kan vidta . I allmärmet menar

de, kan man lösa detta på endera av två sätt. Det ena är att

utbilda gruppens medlemmar i mer än enspecialitet . Det andra -

och som de framhåller mer praktiska - är att välja deltagare

med ett brett intresseområde och med personliga egenskaper som

underlättar samarbete . De betonar också vikten av att utöva

stor försiktighet och stort tålamod under gruppens

diskussioner .

âamarbsts meg Boli§ _siw§1gs_m_f_l_

I flera rapporter rörande haveriundersökningsprojekt framhåller

författarna betydelsen av ett gott samarbete med den lokala po-

lisen, med läkare och andra befattningshavare på sjukhus osv

(tex Cromack, 1970,- Institute for Research in Public Safety,

1973). Förklaringen är naturligtvis att dessa projekt många

gånger är helt beroende av detta samarbete med polisen för att

få larm om inträffade olyckor eller kunna genomföra undersök-

ning på olycksplatsen, sjukhusen för att få uppgifter om

personskadors omfattning m m.
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Crunack tar också upp några exempel på hur ett sådant samarbete

kan byggas upp t ex genom att man accepterar att ställa upp som

föredragshållare vid konferenser och via vad han kallar "Safety

messages through local news Channels". Cromack franhåller också

att detta arbete inleds långt innan projektet i övrigt påbörjas

samt att goda relationer med institutioner , organisationer och

enskilda personer upprätthålls under projektets gång .bl a genom

att de kontinuerligt informeras om resultat från verksarrheten .

_I en artikel med titeln "Methodology for Establishing and

Operating Producti ve Accident Investigation Program" tar Huelke

och Sherman. bl a upp dessa samarbetsfrågor (Huelke & Sherman,

1970). Betydelsen av samarbete och några av de problem som mås-

te beaktas framgår av följande citat "The cooperation of all

participating agencies and individuals is very irrportant to the

accident inveStigator . All of the individuals involved -

police , towing crews , axrbulance attendants , hospital personnel ,

nurses and physicians -. are wooed to make them feel a part of a

scientific research effort so that they accept the investiga-

tors as a quasi-merrber of their organizat-im.- The investigator,

however, must be sensitive to the individuals' problems and .

attitudes and must constantly be alert not to irritate or annoy

these potential data sources by voice inflection, poorly worded

questions, or imprOper comments" .

Treat och Joscely redovisar sin syn på dessa frågor på ett lik-

nande sätt och betonar vikten av personlig kontakt mellan

undersökningsgruppens medlemmar och de poliser som arbetar inom

undersökningsområdet (Treat & Joscely, 1975) . Författarna kon-

staterar också att eftersom undersökningsgrupper av detta slag

arbetar utan att kunna hänvisa till 'makt och myndighet' via

lagstiftning är man helt beroende av frivillig medverkan från

lokala Hyndigheter .
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3 o 10- 3 insamlade ?_3233 Eillgägglighst

I den översikt Institut für Landverkehrsnáttel gjort över väst-

europeiSka projekt.med haveriundersökningar har man'bl a belyst

några aspekter på insamlade datas tillgänglighet (FAT, 1977).

Man Skiljer mellan å ena sidan de fall där data definitivt inte

är tillgängliga för tredje person ooh å andra sidan en rad al-

ternativ där data - oftast efter uppdragsgivarens medgivande -

är tillgängliga för statliga myndigheter, universitet, fordons-

tillverkare respektive övriga. Vidare Skiljer man.mellan till-

gänglighet beträffande rådata respektivebearbetade data.

Uppställt i tabellform redovisas svaren i dessa avseenden för

tjugotvå av de tjugoåtta undersökningar som ingick i denna stu-

die. variationen i tillvägagångssättet är stor. I några få fall

är data definitivt inte tillgängliga vare sig i det Skick de

insanüats eller i bearbetad form; i några fall gäller restrik-

tiviteten endast rådata. Flertalet låter såväl statliga myndig-

heter som universitet OCh fordonstillverkare ta del av data - i

några fall endast efter bearbetning. I ett fall beträffande rå-

data ooh i två fall beträffande bearbetade data är dessa till-

gängliga även för den grupp som betecknats "övriga".

I översikten redovisas också i vilken utsträCkning man tar be-

talt när data ställs till förfögande. Av de tretton undersök-

ningar för vilka man har svar på denna fråga visar det sig att

flertalet tar betalt.

I rapporter rörande undersökningar med haveriundersökningar i

USA ooh Canada, i Sydafrika eller i Australien berörs inte da-

tas tillgänglighet i denna mening. Därenot tar man i vissa rap-

porter - framför allt i USA - upp en annan aspekt på insamüade

datas tillgänglighet.
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'Wle ooh FraliSh konstaterar i sin historiSka översikt att "A

number of legal pröblems'has also beset accident investigators

and will continue to cause difficulties in the foreseeable

future , not with standing contenplated legislation intended to

make things easier for the investigators to cbtain.more and

better information" (Wblf & FraliSh, 1969). De franhåller att

en del har varit mer framgångsrika när detgäller att åstadkomr

ma ett samarbete med lökala juridiSka myndigheter i syfte att

erhålla immunitet närdet gäller domstolsingripande för förare

inblandade i olkaor liksom.för vittnen. Detsanna.gäller arran-

gemang i syfte att undvika att medlemmar i undersökningsgruppen

instäms i rättsmål eller att material som.insan&ats i en ha-

veriundersökning utnyttjas för detta ändamål.

.Avslutningsvis nämner också författarna att en lagstiftning

som vid denna tidpunkt diskuterades i vissa stater - kan under-

lätta en lösning av dessa problem. De noterar emellertid samti-

digt att det finns projektledare ooh andra som hävdar att en

sådan lagstiftning Skulle göra mer Skada än nytta. Dessa före-

drar status quo ooh vill även i fortsättningen förlita sig på

egen uppfinningsrikedom oCh personliga arrangemang; något som

tidigare fungerat bra, menar de.

De pröblen1Wblf ooh FraliSh på detta sätt berörde i sin artikel

återkcnmem'senare i litteraturen. National Highway Traffic

Safety Administration ger denlen mkaet framSkjuten plats i

"Annual Report to the Secretary on Accident Investigation and

Reporting Activities - 1972 (National Highway Traffic Safety

Administration, 1973b). I ett särSkilt avsnitt behandlas den

nuvarande lagstiftningen på detta område ooh de konsekvenser

denna medför när det gäller olkasundersökningar. Redan 1 in-

ledningen anges problemets räckvidd. "The lack of investigative

authority and.innunity to subpoena have continued to inhibit

accident investigation researöh efforts".
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Man konstaterar att fastän dedata som insamlas i NHTSA: s

olycksundersökningsprogram endast ska användas för forsknings-

ändamål kan med nuvarande lagstiftning dessa data och/ eller de

som utfört undersökningen kallas inför rätta i. ett mål rörande

den undersökta trafikolyckan . De personer som varit inblandade

i olyckan måste därför överväga de följder ett samarbete med

undersökningsgruppen kan få och bestämma om en sådan medverkan

står i överenskommelse med deras personliga intressen. -

sägs det i rapporten - för både forskare och den allmänhet för

vilken han arbetar , måste den enskilde individen ofta neka att

Samarbeta för. att försäkra sig om' att inte råka ut för senare

rättslig inblandning.

I detta sarrmanhang nämns också en uppgiftsom med något undan-

tag - se t ex Treat & Joscelyn, 1975 - inte redovisas i de rap-

porter som respektive undersökningsgrupp angivit . "'Ihe NHTSA' s

Multidisciplinary Accident Investigation Teams have reported

that upwards of 20 percent of their cases have had to be aban-

doned because of insufficient c00peration received from those

involved in the acciden " . I fortsättningen nämns att undersök-

ningsgrupperna 'uppger att motståndet mot medverkan ökar direkt

med olyckans svårhetsgrad; sannolikheten för rättslig inbland-

ning är också* direkt proportionell mot olyckans svårhets grad .

Ett bortfall av denna storleksordning och av detta slag utgör

naturligtvis en allvarlig begränsning när det gäller möjlighe-

terna att generalisera utifrån erhållna resultat - jfr tidiga-

re, 3.8.

I NHTSA: s rapport diskuteras - och avvisas - olika försök eller

förs lag till lösningar . Att vänta till dess att eventuella

rättsliga åtgärder avvisats eller slutbehandlats kan ta måna-

der,- i vissa fall år. "By then, significant information may be

lost" kmstaterar NHISA i sin rapport . Påståendet får närmast

betraktas som ett kraftigt understatement , vilket också framgår

av den uppräkning man ger av exenpel på svårigheter att i
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efterhand få tillräCklig information. I vissa fall är detta di-

rekt omöjligt ooh det ter sig närmast parodiskt att ens disku-

tera att genomföra haveriundersökning - eller någon annanform

av verkligt djupgående undersökning - månader eller år efter

det att olkaan inträffat.

NHTSA avvisar också som sagt detta tillvägagångssätt som en

lösning på problematiken. Man nämner andra metoder som prövats,

exempelvis att avlägsna namn ooh andra uppgifter som gör det

möjligt att identifiera individuella fall. Det visar sig emel-

lertid, menar man, i det närmaste omöjligt att avlägsna alla

sådana karakteristika utan att samtidigt förlora alltförrycket

av nödvändig information för de syften man har. En annan metod

som undersökningsgrupper använt har varit att avstå från att

fullfölja en undersökning inför hot om rättslig inblandning ooh

sända en ofullständig rapport till NHTSA. Detta är emellertid

inte cost-effective franhåller NHTSA eftersom.tid, arbetSkraft

ooh pengar utnyttjas i en resultatlös insats. Det bidrar dess-

utom till att onuntetgöra nyttan av det eventuella urvalsför-

farande man lagt upp, vilket NHTSA också påpekar.

I rapporten avslutas detta avsnitt med att man konstaterar att

hittillsvarande förhållanden egentligen inte är idealiska för

någondera parten "neither progrannöbjectives nor the protection

of individual rights have been safe from compromise". Den lös-

ning man hänvisar till är trots allt en lagstiftning som.ger

NHTSA samma ställning som andra organ som sysslar med säkerhet

t ex Federal Aviation Administration.

I andra länder där haveriundersökningar genomförts eller för

närvarande utförs har denna pröblematik inte aktualiserats på

sanma sätt . Detta sammanhänger förmodligen med flera faktorer

t ex skillnader i försäkringsrättsligt avseende. Problemet har

dOCk berörts, t ex i den s k Fynsundersøgelsen som genomfördes

i Dannark.l962-63 (TransportforSkningsudvalget, 1968). I rap-
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porten sägs följande vilket också illustrerar ett sätt att lösa

problematiken: "Pligten til eventuelt at skulle fremlegge dele

af undersçágelseresultatene for domstolene fik ingen praktisk

betydning, idet alle sager strafemaessigt var afgjort in-

den forskningsholdets resultater forelå. "

Buälicjelâtiogs

I vissa rapporter rörande projekt med haveriundersökningar be-

handlas utöver samarbetet med myndigheter och institutioner av

skilda slag också relationerna till allmäxmeten. I åtminstone

ett fall ger man denna aspekt en förhållandevis utförlig be-

handling (Delawere Department of Highways and Transportation ,

1974) . Under rubriken Public Relations konstaterar man inled-

ningsvis att värdet av en "good public relations campaign" när

det gäller att främja undersökningsprogramnets syften inte kan

överskattas . Man skiljer därvid på de aktiviteter som projekt-

ledningen respektive undersökningsgruppens medlemmar ska svara

för.

I stort sett medför denna uppdelning att projektledningen sva-

rar för kontakter med massmedia och olika kommunala instanser

medan undersökningsgruppen svarar för kontakterna med framför

allt de människor de möter under sitt arbete . Avsnittet avslu-

tas med följande uppmaning. "Utnrost in all our minds should be

the thought that the public relations activities never end. A

relaxation would destroy any built up good will and result in a

loss of the team's effectiveness."

Även om man oftast inte gör sådanamarkeringar som denna berör

alltså flera författare betydelsen av goda relationer till all-

mänheten (t ex Baker, 1960; Cromack, 1970; Huelke & Sherman,

1970; Habinstein, 1974; Treat & Joscelyn, 1975). Många gånger

sker detta i sanband med att man betonar betydelsen av medver-

kan från deinblandade . Denna underlättas naturligtvis om un-

dersökningsprojektet har allmänhetens förståelse och aktiva

stöd.
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A.propos relationer kan avslutningsvis ett citat redovisa yt-

terligare en annan aspekt när det gäller att planera ooh genome

föra haveriundersökningar. Det är trots allt inte ofta forSkare

tillåter sig publicera sudkar av detta slag (Rubinstein, 1974).

"Anyone setting up a study within a Government Department

Should be prepared for considerable frustrations. As a result

of the inflexible measures taken to control Government use of

funds, inordinate delays occur when equipment needs to be pur-

Chased. Quotes for our vehicle had to be submitted three times

before they were approved and meanWhile 3 months passed.

By then prices had risen and a new_pr0blem arose. When the team

applied for disc brakes the request was initially rejected. Be-

fore approval for this aCKnowledged safety measure was granted,

representation on the matter from the Council was required."
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INTERNATIONELLA.PROJEKT

Vad gäller internationella projekt rörande haveriundersökningar

redovisas i det följande två sådana. Det ena - the Accident In-

vestigation project - utgjorde ett av de sju delprojekt som in-

gick i Road Safety Pilot Study Vilket i sin tur var ett av fle-

ra projekt inom.ramen för de speciella aktiviteter NATO inledde

under 1969. Det andra utgör det projekt som initierats inom

OECDs Road Research Progrann Ad hoc group on Multidisciplinary

Accident Investigation Surveys.

Road Safety Pilot Study - Accident Investigation

 

När NATO accepterat president Nixons förslag att man utöver mi-

litära ooh politiSka aktiviteter Skulle ta upp en tredje, soci-

al dimension och därvid behandla bl a miljöproblem bildades i

november 1969 en speciell kommitté som.Skulle handlägga dessa

frågor Cbnnáttee on the Challenges of Modern Society - CCMS.

*Vid det första sannanträdet inom.denna konnutté antogs USAs

förslag att olika aspekter på trafiksäkerhet Skulle utgöra ett

projekt inom ramen för CCMS progranu The Road Safety Pilot

Study utformades uppdelat.på sju delprojekt vart ooh ett under

ledning av en NATO-medlenu Accident Investigation utgjorde ett

delprojekt ooh detta leddes av Holland.

Målet för the Accident Investigation project var att pröva möj-

ligheterna - även rent praktiSkt - att sanda information röran-

de fordonsskador ooh tillhörande personSkador i syfte att (1)

hjälpa fordonSkonstruktörer att producera säkrare fordon oCh

(2) understödja myndigheter när det gäller att utvärdera effek-

ten av föreliggande regler OCh standardbestämmelser eller be-

stämma behovet av förändringar av dessa. Medlen för att nå des-

sa mål utgjordes av en internationell uppsättning protökoll för

olkasundersökning ooh rapportering, vilka Skulle bilda en ge-
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mensam grund för olycksanalys i internationell skala . Med hän-

syn till studien av möjligheterna till en sådan uppsättning

protokoll begränsades undersökningarna till två betydelsefulla,

fundamentala olycksparametrar , nämligen fordonsdeformation och

skadans svårhetsgrad (Cromack, Flamboe & Lee, 1974).

The Accident Investigation project startade formellt vid ett

möte i Bryssel, i juni 1970. Nio nationer förklarade sig Vil-

liga att medverka i projektet; Belgien, England, Frankrike,

Holland, Italien, Kanada, USA, Västtyskland och Sverige "as a

non-NATO Observer" . En "coordinating panel" utsågs sammansatt

av en regeringsrepresentant från vart och ett av de deltagande

länderna. * Ett programförslag lades fram enligt vilket under-

sökningsgrupper bestående av fordonsingenjörer och läkare skul-

le genomföra undersökningar av femtio motorfordonsolyckor i

respektive land. Undersökningsgrupperna skulle vara statliga

eller utgöra en kombination stat/industri . Med utgångspunkt i

detta förslag beslöt man genomföra projektet i tre faser. Under

den första skulle ett undersökningsprotokoll - Report Form -

utvecklas inkluderande Vehicle Deformation Index och Abbreviat-

ed Injury Scale. Under den andra fasen skulle olycksunders'ok-

ningar genomföras med utnyttjande av det formulär man utveck-

lat. Slutligen - i den tredje fasen - skulle data från under-

sökningarna sanmanföras och analyseras i syfte att ge underlag

för ställningstagande rörande projektets syfte, nämligen - som

det uttrycks i slutrapporten - "the feasibility and utility in

several nationsconducting research accident investigations in

the same manner".

Vid nästa sammanträde i Wolfsburg, i oktober 1970, diskuterades

programmet i detalj och en preliminär version av ett formlär

"Collision Analysis Report Form - CARF" presenterades. På basis

av de diskussioner som fördes under en "Multidisciplinary

*Från svensk sida deltog AB Volvo
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Accident Investigation Training Course" sonlhölls i USA.vid

Cornell University i februari 1971 omarbetades formuläret . Den-

na version - den blå - prövades därefter av undersökningsgrup-

per 1 Europa och Nördanerika. Efter några månaders fältarbete

arrangerades ytterligare ett möte, i Turin i juli 1971. Vid

detta diSkuterades erfarenheter av CARF och förslag till ytter-

ligare förändringar framfördes . Med utgångspunkt från dessa ut-

arbetades en ny version av formuläret; gul version, december

1971.

I februari 1973 hade totalt 528 undersökningsrapporter från 33

undersökningsgrupper insänts till projektledningen. Rapporterna

vidarebefordrades till Southwest Research Institute - SwRI - i

San Antonio, Texas , där databehandling och resultatanalys skul-

le genomföras . Vid ett avslutande arbetssamnanträde i Bryssel ,

i juni 1973, diskuterades undersökningsmetodik vad gäller for-

donsdeformation, bestämning av kollisionshastighet och bedöm-

ning av skadors svårhetsgrad. En förkortad version av Collision

Analysis Report Form presenterades som ett svar på de komnenta-

rer man erhållit från deltagande undersökningsgrupper (Flamboe

& Lee, 1973).

Den analys som genomfördes vid SwRI baserades på data rörande

520 fordon, 519 förare och 397 passagerare. Skadeföljden vid

olyckan varierade från ren egendomsskada till både person- och

egendomsskada; det senare var fallet i 90 % av olyckorna . Data-

materialet är inte representativt för olyckor i något av län-

derna eller för dem gemensamt, vilket framhålles i slutrappor-

ten (Cromack, Flaeroe & Lee, 1974). De flesta undersöknings-

grupperna undersökte endast olyckor av sådan svårhets grad att

olycksfordonet måste bärgas från olycksplatsen eller att per-

sonskada uppstod; urvalet innehåller sålunda en överrepresenta-

tion av svåra olyckor.
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I slutrapporten redovisas vissa karakteristika rörande förare

ooh fordon. Vidare redovisas uppgifter rörande t ex användning

av bilbälte, utkastning, kollisionstyp samt fordonsSkador'kont-

ra personSkador ooh personSkador i relation till olika islags-

punkter i fordonet. Som.slutondöme anförs följande"Despite

differences between countries in traffic conditions and in

vehicle design, a general picture of occupant injury from traf-

fic accidents can be dbtained. The international accident in-

vestigation protocol developed for and used by the 33 partici-

pating teams from 9 nations in the Accident Investigation Pilot

Study has been proven in this program to have significant

value. ..... Greater uniformity must be accompliShed in the re-

porting of accident injury and damage so that statistical re-

sults will be more comparable and meaningful. The Pilot study

program Shows this goal to be realistic and attainable."

Detta uttalande liksom de rekonmendationer rörande fortsatt

verksamhet som man enades om bl a vid ett sammanträde i Paris i

november 1973 kan diskuteras. Det kan exempelvis'hävdas att man

i detta projekt visserligen visat att det är praktiSkt möjligt

att genomföra haveriundersökningar enligt en i stort sett ge-

rmamwm1nmtcdik, men därmed har man inte visat vilka resultat

Han faktiskt kan erhålla utöver den1nan.kan nå via undersök-

ningar inom ett land. Leder de hänsyn sommåste tas till de

olikheter som trots allt finns i trafikmiljö, fordonspark 0 s v

till att undersökningar i internationell Skala blir hänvisade

till insamling av data på en förhållandevis översiktlig nivå?

Frågor av detta slag diSkuteras inte i den rapport som.National

Highway Traffic Safety Administration utarbetat ooh som redo-

visar en uppföljning av de resolutioner projektet i sin helhet

utnynnade i "United States Evaluation Report on CCMS Road

Safety Pilot Study Follow Up" (National Highway Traffic Safety

Administration, 1976).
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I denna rapport konstaterar man vad gäller delprojektet "Acci-

dent Investigation" att en "ad hoc group" formellt etablerats

av CECD i maj 1975 som.svar på förslag från Kanada med stöd

från USA.oCh Holland. Syftet skulle vara att samordna olycks-

undersökningar - haveriundersökningar - som.genomförs av med-

lemsländer ooh ta vara på erfarenheter ooh rekonmendationer

från CCMSRoad Safety Accident Investigation Project, se vidare

den redovisning som.ges av OECD MAS i det följande.

I övrigt beSkrivs i uppföljningsrapporten när det gäller

"Accident Investigation" vad man vid den tiden arbetar med i

USA.på detta område ooh hur denna verksamhet Ska ses i relation

till de resolutioner som.utarbetades som slutprodukt i CCMS

Road Safety Pilot Study. Man redovisar olika program.inom

National Highway Traffic Safety Administration avseende forsk-

ninngaserad olycksundersökning ooh ny teknologi för olycksun-

dersökning. Här nämns föregångare till nu pågående aktiviteter,

t ex projektet "Prototype National Investigation Strategy", som

är sannanlänkat med det tidigare nämnda "National Accident

Sampling System.- NASS".

Avslutningsvis hänvisar man i fråga om läget inom landet till

Highway Safety Program Standard No 18, Accident Investigation

and reporting, 1972, ooh den "prograntmanual" med samma titel

som utgavs i september 1974 (National Highway Traffic Safety

Administration, 1974). vad gäller internationellt samarbete

till OECDs ad hoc group och till den gemensamma "in-depth

accident data file" som USA ooh Kanada har vid Highway Safety

Researdh Institute vid University of MiChigan.

Ad hoc group on Multidisciplinary Accident Investigation

Surveys - OECD MAS

 

OECDs Steering Connuttee for Road Researdh behandlade vid sitt

sammanträde i maj 1975 ett tidigare diskuterat förs lag rörande
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ett internationellt projekt beträffande haveriundersökningar .

Förslaget hade framlagts av dr Campbell, Kanada med stöd från i

första hand Holland och USA: Förslaget anknöt dels till ovan

nämnda projekt, Road Safety Pilot Study - Accident Investiga-

tion, dels till diskussioner inom ECMT Road Safety Corrmittee,

dels till rekommendationer från OECDs Group Sl On the bio-

mechanics of automobi le accidents .

Bakgrund, mål och arbetsmetoder framgår av ett arbetsdokument

från april 1975. OECDs Road Research Secretariat sammanfattar

projektet på följande sätt i det brev som i maj 1975 går ut

till medlemsländerna "... this activity will in the first in-

stance be aimed at the exchange of information between national

in-depth accident investigation teams and at a later stage at

co-ordinating and harrronizing the national studies in progress .

The basic objectives of this project have been set forth in the

document mentioned above (. . . . . .) and centre on vehicle safety

and biomechanical research i.e. on secondary safety (crash

phase) as well as to a certain extent on the indepth study of

the causation of the accidents investigated. The project will

be inplemented by an ad hoc Group following a 'decentralized'

approach as described in the background note and will be oo-

ordinated on a rotating basis by a 'Pilot Country' . leadership

for this Group during the first phase of the project will be

provided by either the Netherlands or Canada . "

Holland har hittills svarat för ledarskapet. Totalt har åtta

länder deltagit i arbetet; utöver de tre tidigare nämnda

Belgien, England, Frankrike, Sverige och Västtyskland.

Vid gruppens första sammanträde i Haag utgick man i diskussio-

nen rörande det fortsatta arbetet från det bakgrundsmaterial

som nämnts här inledningsvis. Man kom fram till att arbetsfor-

merna skulle vara följande.
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"(1) The detailed accident data will be gathered by national

teans. These teams can be governmental or non-governmental.

(2) In order to Obtain compatibility and comparability of

national data and to ensure as far as possible their aggrega-

tion on an international level, standardized basic data defini-

tions will beused. During the course of the Group's work the

CCMS formnwill be adapted to suit the objectives and types of

national researdh projects and surveys and the level of detail

required for eaCh pröblem area considered.

(3) The analysed national data on specific subjects (ohosen

either by the Group or by two or more Group Members) will be

circulated'by the national co-ordinators to all other Group

Members. copies of the correspondance between individual

Members of the Group regarding the provision of analysed

national data.will also be sent to the oo-ordinators in other

Member countries.

(4) The national reports distributed to all Group Members

should include a clear statement on the statistical reliability

of the data and their degree of representativity (for instance

description of the accident samples used).

(5) Once the analysed data have been dissenánated to all par-

ticipating countries, there*will be no restriction on the use

of these data."

I syfte att strukturera gruppens franmida arbete beslöt man ge-

nomföra en översikt av pågående OCh_planerade projekt inom det-

ta arbetsområde i respektive land. Ett frågeformulär utarbeta-

des vid Institute for Road Safety Researdh, SWOV, i Holland,

SOHIOCkSå sanmanställde inkomna svar. Översikten omfattar 24

projekt i sju länder - av dessa utgör tio stycken projekt i USA

ooh ett i Kanada - ooh ger således tyvärr inte någon särSkilt

fullständig bild av läget. De aspekter som täcks gäller t ex

problemområde, syfte, undersökningsmetod, faktorer rörande re-

presentativitet ooh sanplestorlek, anslutning till CCMS-formu-
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läret CARF, databehandling oeh analyser. Beroende på i Vissa

fall knapphändiga - och ibland uteblivna - svar är den inforrna-

tion som kan ges i dessa olika avseenden dock förhållandevis

begränsad .

Resultaten av översikten redovisades vid gruppens andra samman-

träde, i Lyon, november 1976 (Edelman, 1976). Vid detta samnan-

träde diskuterades det fortsatta internationella samarbetet i

anslutning till de riktlinjer som tidigare dragits upp och man

fattade beslut angående ett konkret försöksobjekt . Informa-

tionsutbytet från genomförda haveriundersökningar skulle avse

"effectiveness of seat belts for car occupants". En arbetsgrupp

med representanter från England och Holland har därefter utar-

betat ett förs lag till protokoll rörande erforderliga data för

detta syfte . Detta protokollsförslag har diskuterats i gruppen

- vid ett glest besatt möte i Washington - varefter en omarbe-

tad version ska utsändas till deltagarländerna för godkännan-

de .

Som framgått av denna beskrivning försöker man alltså inom ra-

men för detta projekt få till stånd ett utbyte av data från ge-

nomförda haveriundersökningar . Avsikten - åtminstone från vissa

deltagarländers sida - är uppenbarligen att man därmed ska er-

hålla ett totalt sett tämligen omfattande datamaterial, som ska

bearbetas statistiskt. I de diskussioner som förts har man na-

turligtvis nämnt representativitetsproblemen; se t ex samnan-

fattningen av arbetsformerna i det föregående . Därmed är emel-

lertid prolemen inte lösta .

Efter vad som framgått i föregående avsnitt borde man måhända

vänta sig att erfarenheter från genomförda projekt där den teo-

retiska bakgrunden varit oklar och urvalsmetodiken om inte obe-

fintlig så dock knappast statistiskt stringent skulle mana till
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försiktighet när det gäller att ta steget från nationell till

internationell datasammanföring. Problenlbeträffande t ex vari-

ationer i metodik ooh definition av variabler'blir inte mindre

på denna nivå snarare tvärtom. Detsanma gäller i minst lika hög

grad representativitetsproblematiken .

Mot bakgrund härav skulle det kanske vara av värde att också

diskutera om informationsutbytet över huvud taget ska avse data

med sikte på statistisk bearbetning eller om det ska avse re-

sultat från case-studies.
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HAVERIUNDERSÖKNINGAR I DE NORDISKA LÄNDERNA

I detta avsnitt redovisas de haveriundersökningar sonlgenom-

förts eller fortfarande pågår i de nordiSka länderna. Det är

fråga onltotalt sex projekt, nämligen Fynsundersøgelsen i Dan-

mark, TrafikSkadekonmdssionerna i Finland och de projekt som

det tidigare Trafiksäkerhetsrådet, Vblvo, SAAB sanm.Försäk-

rinngransdhens TrafiksäkerhetSKOHUdtté genomfört i Sverige.

Danmark - Fynsundersøgelsen

Bakgrund ooh syfte. NördiSka rådet riktade 1959 en hemställan

 

till regeringarna i de nordiSka länderna att göra en gemensam

insats för ökad trafiksäkerhet. Detta utgör bakgrundentill att

Justitieministeriet 1961 beviljade TransportforSKningsudvalget

medel till det_projekt sonukcnlatt kallas Fynsundersøgelsen.

Avsikten var att genomföra liknande undersökningar som de Sta-

tens trafiksäkerhetsråd i Sverige låtit utföra i Uppsala län;

se vidare avsnitt 5.3.1.

Syftet med "Fynsundersøgelsen om trafikuheld" var att via

undersökningar av faktorer rörande väg, fordon ooh trafikant -

ooh av trafikanternas färd - belysa trafiksituationen i sin

'helhet före oCh i olycksögonbliCket för att därigenom klarlägga

de omständigheter soulkunnat medverka till att olyckan inträf-

fat ooh till dess omfattning. I presentationen av projektet

franhölls att i den utsträckning man därmed kunde avslöja för-

hållanden som'kunde åtgärdas skulle projektet kunna bidra till

att öka möjligheterna att genomföra Säkerhetsfrämjande insatser

(TransportforSKningsudvalget, 1968).

Med denna uppläggning företer undersökningarna vissa likheter

med de case studies som genomfördes av Baker ooh hans medarbe-

tare vid The Traffic Institute, Nörthwestern University, i USA

(Baker 1960).
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Inriktning - avgränsningar. Fynsundersçágelsen skiljer sig från

 

flertalet andra projekt inom detta område dels ifråga om in-

tresset för den teoretiska bakgrunden, dels vad gäller redovis-

ning av projektet . I rapporten - Fynsundersçágelsen om trafik-

uheld - beskrivs exempelvis hur projektets syfte förändrats

från den första skissen till vad som till slut genomfördes.

Vidare ges en förhållandevis utförlig redogörelse för metodiken

vid rekonstruktion och analys av händelseförloppet i de olyckor

som undersökts .

Det råder inte någon tvekan om att den teoretiska bakgrunden -

t ex det principiella synsättet och analyssystemet - påverkat

projektets utformning. Detta poängteras också på ett par stäl-

len i rapporten; i kapitlet Konklusion og fremtidigt forsk-

ningsarbe jde kmstaterar man: "At det er nødvendigt at have et

systenkarpleks som det ovennaartte til analyse af uheldene

framgår klart af den forbedring af Fynsundersçágel sens uhelds-

rapporter som kunne gennemføres efter introduktionen af analy-

sesystemerne" . . . . .

De undersökningar som genomfördes varprimärt inriktade på pre-

crash phase . Någon diskussion rörande detta eller ifråga om

metodiken i övrigt förs dock inte i rapporten . Man konstaterar

- som redan nämnts - att "der er i udpraeget grad tale om

case studies" och man har eftersträvat undersökning "on the

scene". Projektet omfattade i princip alla olyckor, som kom

till polisens kännedom, inom ett definierat område i nordöstra

Fyn och delar av staden Odense. Man tänkte sig ursprungligen

välja särskilt intressanta olyckor, men stannade av olika skäl

- bl a med hänsyn till effektiviteten i alarmeringen - för att

ta alla olyckor .

Undersökningsgrupp . I projektet utsågs dels en utrycknings-

grupp, dels en forskningsgrupp. I utryckningsgruppen ingick en

polisman - som svarade för vad man kallade en allmän rapport,

en bilinspektör - fordon och körteknik, en vägingenjör - väg-
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och trafikteknik samt en psykolog - som skulle svara för for-

donsmiljönOCh förarens egenSkaper. EorSkningsgruppen deltog i

arbetet med de fornulär som användes vid datainsamlingen 7 ana-

lyssystemet utformades, efter några inledande undersökningar,

av utryckningsgruppen.med utgångspunkt från PM som utarbetats

av en av forskningsgruppens medlenmar.

Tanken var att gruppernas arbete skulle koordineras , att forsk-

ningsgruppen skulle arbeta vidare på det material som kom in

från undersökningarna och att på detta sätt en dialog skulle

föras mellan grupperna . De ekonomiska resurserna medgav emel-

lertid till slut inte att denna tanke kunde fullföljas.

Metodik . Undersökningarna genomfördes under 7 huvudsakligen

tredygnsperioder i oktober - november 1962 och 12 tvådygnsperi-

oder under mars - juni 1963. Övergången från tre till två dygn

i respektive period gjordes med hänsyn till den belastning

jouren innebar för utryckningsgruppens medlenmar varav två hade

sina ordinarie arbeten att sköta utöver detta åtagande.

Alarmeringen av utryckningsgruppen onbesör jdes av vakthavande

polis på polisstationen i Odense. Medlemmarna i gruppen begav

sig till olycksplatsen var och en för sig. Utrycknjngsbilen med

dess utrustning svarade antingen polismannen eller bilinspek-

tören för. Bortsett från olyckor i arbetsområdets yttre delar

anser man att alarmering och utryckning fungerade väl; polis-

mannen och bilinspektören var snabbt på plats - ofta före

tjänstgörande polispatrull.

I utryckningsbilen, som var utrustad med radiotelefon, medför-

des utrustning för utmärkning av olycksplatsen - varningsmärken

och blått blinkljus . Vidare medfördes hjälpmedel för uppmätning

av olycksplatsen, utrustning för Vägning av fordon, dorrkraft,

broms- och retardationsrrätare m m.
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Datainsamling. Eh instruktion hade utarbetats för utrycknings-

gruppens arbete på olycksplatsen. Denna instruktion liksom de

fyra fornulär som användes vid datainsamlingen redovisas i sin

helhet i tidigare näxmda rapport . I instruktionen poängteras

bl a att utryckningsgruppen skulle arbeta oberoende av polisen

och på ett sådant sätt att gruppens upplysningar förbehölls den

vetenskapliga forskningen och inte samanblandades med den po-

lisiära och rättsligabehandlingen av händelsen.

Med utgångspunkt från uppgifterna i det s k CCMS-fornuläret, se

avsnitt 4.1, har en sanmanstäl lning gjorts av de uppgifter som

ingår i haveriundersökningar, som genomförts eller pågår i de

nordiska länderna, sebilaga 1 . Utöver de uppgifter samman-

ställningen omfattar tillkommer bl a mer detaljerade data rö-

rande fordonens läge m m i syfte att ge underlag för de detal-

jerade beräkningar på vilka analysen av händelseförloppet base-

ras .

Bearbetning och analys av data . I samband med bearbetning och

 

analys av data från de första undersökningarna vidareutvecklade

man inom utryckningsgruppen ett förs lag till analyssystem. Ut-

gångsmaterial , synpunkter m m hade utarbetats och redovisats av

en medlem i forskningsgruppen. Det förs lag som därefter utryck-

ningsgruppen och delar av forskningsgruppen diskuterade resul-

terade i en systematik som gav möjlighet att mer koncist ur-

skilja de faktorer som hade betydelse för olyckan . Analysen ba-

serades på en rekonstruktion av olyckan - d v 3 de inblandade

trafikanternas positioner i tid och plats e och beräkning av

vissa variabelvärden rörande händelser i det inledande olycks-

skedet - i olika faser från det att riskmomentet uppstår till

det att en eventuell undanmanöver utförs .
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Det analyssystem som utarbetades i detta skede - det man kalla-

de "teoretisk ideelle analysesystem" - försökte man senare för-

enkla. Detta skedde somnaren 1964 i en särskild arbetsgrupp,

som utarbetade ett "enpiriskt system". Det skulle föra för

långt att här i detalj redovisa tillvägagångssättet. Samman-

fattningsvis kan sägas att analysen baseras på en uppdelning av

orsaksfaktorer i antingen "perceptionshindrende"- eller

"afvaargehindrende" förhållanden hos trafikant, fordon el-

ler väg, vilket tillsamnans med en ytterligare faktor "trafi-

kantens utilpassede hastighed" ger sju kategorier. Därefter

sker ytterligare avgränsning av olycksfaktorer på så sätt att

man utifrån en rekonstruktion av färdväg och hastigheter, d v 5

de inblandade trafikanternas positioner i tid och plats , fast-

ställer vissa variabelvärden. De variabler man därvid arbetar

med är t ex "Uheldspunktet", "Mulige perceptionspunkt", "Mulige

perceptions laeugde" - avståndet mellan "mulige percep-

tionspunkt" och "uheldspunkt" - "Konstateret afvaerge-

punkt". ."nødvendige afvargepunkt". . "nødvendige reak-

tionslaengde " , nçádvendige perceptionspunkt " 0 s v.

Redovisning . Fynsundersçágel sen omfattade totalt 42 undersök-

 

ningar . För 30 av dessa kunde man genomföra en analys av det

slag som nämnts,- i övriga fall saknades erforderliga data.

Redovisningen av materialet har skett i form av dels en rapport

för varje undersökning bestående i sin tur av en rapport från

respektive sakkunnig i utryckningsgruppen, dels en analys - be-

träffande 30 av de 40 olyckorna - i syfte att ta fram de fakto-

rer som medverkat till olyckans uppkomst . I rapporten poängte-

ras att en vägtrafikolycka sällan kan hänföras till en enda om-

ständighet eller orsak. Man inriktar å andra sidan inte analy-

sen "med påvisning av flest nulige fejl" utan på de omständig-

heter som bevisligen eller med stor sannolikhet utgjort direkt

anledning till olyckan ifråga. I rapporten "Fynsundersçágelsen

om trafikuheld" redovisas vilka medverkande faktorer en analys

av respektive olycka resulterat i .
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Användning avresultaten. "Fynsundersøgelsens*Wirde lig-

 

ger først og fnamnest i, at der for første gang her i landet er

indvundet erfaring med at foretage udrYkning til et uheldssted

for at indsamle oplysninger ved hjaelp af et alsidigt hold

af eksperter". Detta'konstaterar man i förordet till den nämnda

rapporten.

De resultat som redovisas är dels en genomarbetad systematik

för rekonstruktion till tid ooh plats av händelseförloppet i en

olydka, dels det analyssystenlsonnutarbetats för avgränsning av

olycksfaktorer. Det är också dessaresultat ooh deras använd-

ning som N 0 Jörgensen framhåller när man tio år senare ska

:ännnanfatta resultaten (NordiSka trafiksäkerhetsrådet, 1978).

I rapporten poängterar man i olika sammanhang att det inte är

ett representativt olycksmaterial som redovisas ooh att man

inte kan dra några generella slutsatser utifrån detta. Däremot

kan.man utnyttja resultaten från undersökningarna på annat

sätt; man nämner t ex att i vissa av dessa har man funnit tek-

niSka fel, som bör rättas till, när det gäller vägens utform-

ning, signaler, märken eller belysning.

Kbstnader. För projektet ställde Justitieministeriet 200 000 kr

till förfogande 1961. Därutöver konnem resurser av bl a följan-

de karaktär: tjänstefrihet för två personer, utryokningsfordon,

utrustning, kontor hos polisen i Odense, fri bärgning av fordon

till speciell fordonsundersökning, verkstadslökal för detta

sant.hjälp från rikspolisens tekniSka distriktsavdelning i

Odense när det gäller uppmätning ooh fotografering av olycks-

platsen. Slutligen svarade DanSk,AutomObilförsäkrings Eorbund

för nödvändiga medel i samband med framtagning ooh publicering

av den rapport som.utgavs i slutet av 1960-talet.
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Adndnistrativa pröblem. I rapporten över projektet understryker

man betydelsen av medverkan från_polisen ifråga omualarmering

odh att speciella hänsyn måste tas för att detta Ska füngera

tillfredsställande. Man betonar också hur väl detta samarbete

fungerat.

Ursprungligen var tankenatt var ooh en av experterna i utryok-

ningsgruppen skulle utarbeta en rapport - vilket oCkså Skett -

och därefter göra en gemensam genomgång och värdering av det

samlade materialet. I rapporten konstateras kort ooh gott att

en sådan gemensanlvärdering inte var möjlig att genomföra.

Slutligen bör nämnas att man redovisar att inblandade trafikan-

ter, ooh även vittnen, visat förståelse för projektet odh varit

Rycket.samarbetsvilliga. Utan denna medverkan från dem som

drabbas av olyckorna kan denna typ av undersökningar inte ge-

nomföras.

Litteratur. Fynsundersøgelsen har redovisats i en rapport.

TransportforSkningsudvalget. Fynsundersøgelsen av trafikuheld.

TransportforSkningsudvalget. Köpenhamn, 1968.

Finland - Trafikskadekonudssionerna

 

Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommátté svarar i Finland

sedan 10 år tillbaka för en verksamhet med trafikskadekomnis-

sioner som.utför haveriundersökningar. I flera avseenden utgör

detta ett kvantitativt myoket omfattande projekt; undersökning-

arna har pågått kcntinuerligt i flera år, de utförs över hela

landet ooh de engagerar ett stort antal experter från olika

fackområden.

Bakgrund ooh syfte. För att få till stånd utredning av trafik-

 

Skador ooh ett effektivare trafiksäkerhetsarbete grundade Tra-
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fikförsäkringsföreningen år 1967 Försäkringsbolagens trafiksä-

'kerhetskcnuütté. Efter överläggningar med olika myndigheter

tillsatte denna kommitté år 1968 i experimentsyfte en kommis-

sion för utredning av trafikskador i Ny1ands län. verksamheten

'har därefter successivt byggts ut så att det fr 0 m.juni 1971

finns en trafikSkadekonndssion i sanmliga 11 län, en på Åland

ooh från 1976 även en i Helsingfors stad.

Syftet med trafikSkadekonudssionernas verksamhet'har varit och

är att vid undersökning av trafikSkador.med hjälp av experter

från olika områden klarlägga sådana faktorer som.är av betydel-

se i trafiksäkerhetsarbetet samt att inkomna med initiativ för

ooh delta i trafiksäkerhetsarbetet. I presentationen av verk-

samheten framhålles att i undersökningarna fästes uppmärksamhet

bl a vid Skadornas orsaker, de Skadeförebyggande möjligheterna

ooh säkerhetsutrustningens betydelse. Detta menar man gör det

möjligt att inrikta arbetet på sådant som är Väsentligt för

trafiksäkerheten."

Man poängterar att ändamålet med trafikSkadekcnndssionernas

verksamhet inte är att utreda straffrättsliga Skuldfrågor; så-

dana undersökningar utförs av delokala polisnyndigheterna.

Inriktning - avgränsningar. I de rapporter som.utgivits Skild-

 

ras verksanhetens utveckling ooh i stora drag'hur undersökning-

arna rent praktiskt genomförts. Däremot har inte någon beSkriv-

ning påträffats av vilka faktorer som påverkat projektets ut-

fonmning eller vilken betydelse erfarenheter från tidigare ut-

ländsk verksamhet haft. I tillgängliga rapporter återfinns inte

heller någon redovisning av den teoretiSka bakgrunden; exempel-

vis vilken beSkrivningsmodell för trafiksystemet respektive

vilket principiellt synsätt man utgått ifrån. En diSkussion an-

gående undersökningarnas inriktning i fråga om.t ex olycksfas,

om genomförande "on the scene" eller "after the fact" eller om

valet mellan kliniSk odh statistiSk metod saknas oCkså.
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Av verksan'hetens uppläggning framgår dock att man söker täcka

såväl pre-crash som crash phase och att undersökningarna pri-

märt avses ske "on-the-scene" . Däremot kan man inte entydigt

utläsa om den ursprun_g_l_iga_azsikten varit att genomföra case-

studies eller utföra undersökningar i syfte att erhålla ett för

trafiksystemet i sin helhet representativt datamaterial . Den

praktiska uppläggningen ger närmast anledning att betrakta

verksamheten som ett stOrt antal case studies, medan

redovisningen av data sker i en form som - med den tolkning man

ger dem - förutsätter ett statistiskt representativt material .

Avgränsning vad gäller de olyckor som undersöks beskrivs på

följande sätt: "Undersökningarna är i alla län inriktade på

allvarligare olyckor, som krävt ett eller flera dödsoffer och

som det därför framstår som mest angeläget att förebygga . Såda-

na trafikolyckor undersöks , där motorfordon varit inblandade

och någon av dem som varit med i fordonet avlidit inom 3 dygn,

då det är fråga om - kollision mellan motorfordon, - kollision

mellan motorfordon och tåg, - körning not fast föremål, samt -

vältning . Även sådana skadefall undersöks efter skadekorrmissio-

nens prövning, där döden inträtt inom 4-30 dygn från skadetid-

punkten eller om vid trafikolyckan onkonmit en mOpedist" (VALT,

1977) .

Dessa undersökningar har fr 0 m år 1976 kompletterats med ett

antal specialprojekt: "- fotgängarskador på vissa gatuavsnitt i

Helsingfors, - skadorna i lätt trafik på vissa områden som när-

mare avgränsats vid verksamhetscentra i Åbo, Björneborg och

Uleåborg, - alla vägtrafikskador på vissa vägavsnitti Kymmene

och Vasa län och - alla vägtrafikskador i alla korsningar och

anslutningar på ett avsnitt av en riksväg i Mellersta Finlands

län" (VALT, 1978).

Undersökningsgrupp . En trafikskadekorrmission är en arbetsgrupp

 

sammansatt av experter från fyra olika fackområden. Ordföranden
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är en representant för polisen, vanligen länskommissarien vid

den s k rörliga polisen. Som medlemmar i en kommission ingår

vidare en bilbesiktningsman, en trafiksäkerhetsingenjör från

väg- och vattenbyggnadsverket samt en läkare . För vissa spe-

cialprojekt engageras även någon beteendevetenskaplig expert

och i Helsingfors spårvägstekniska experter .

I regel finns flera experter utsedda inom respektive område så

att kommissionen ska kunna arbeta även om någon har förhinder .

Sammanlagt fanns under t ex 1977 133 medlemmar, med följande

fördelning på fackområden: polisen - 35, bilbesiktning - 36,

vägteknik - 31 , läkare - 25 , beteendevetenskap - 4 och spår-

vägsteknik - 2.

Metodik. Trafikskadekcmmissionen alarmeras av den lokala polis-

myndigheten. Larmet går till kommissionens polismedlem som sam-

lar de övriga medlemmarna . Beroende på var olyckan har inträf-

fat sker utryckningen enskilt eller i grupp i syfte att snab-

bast möjligt komna fram till olycksplatsen. Trafikskadekommis-

sionernas medlemmar har i allmänhet egen bil i vilken undersök-

ningsinstrument , blanketter och skyddsutrustning medförs . Några

av läkarna är med vid undersökningarna. medan andra endast del-

tar som sakkunniga när slututlåtandet upprättas .

För att underlätta en snabb utryckning har de tretton trafik-

skadekommissionerna mer än en aktionsbas inom sitt verksamhets-

område. Totalt i landet finns 24 sådana aktionsbaser som har

åtminstone ensammankallare. Arbetet på olycksplatsen inleds

med att man försöker erhålla en allmän bild av vad som hänt.

Trafikskadekommissionen i sin helhet talar med den lokala poli-

sen och i möjligaste nån med inblandade trafikanter. Kommis-

sionen bekantar sig med platsen, granskar spår på vägen ochpå

fordonen samt konstaterar vilka förhållanden som råder beträf-

fande väderlek och väglag.
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Efter denna översiktliga utredning inleder respektive medlem en

grundläggande undersökning som i allmänhet följer vad man kal-

lar för "grundundersökningsblmetterna" . Grundundersökningen

är i stort sett likartad oavsett olyckstyp medan de fortsatta

undersökningarna kan variera från olyckssituation till

olyckssituation .

I utrustningen vid undersökning på olycksplatsen ingår förutom

varningstriangel, reflekterande skyddsrock och ficklampa, vil-

ket varje medlem utom läkaren medför, bl a olika kameror. Bil-

teknikern har instrument för mätning av fordonets retardation

samt av däckens ringtryck och mönsterdjup . Vägteknikern har ut-

rustning för att mäta avstånd, temperatur, vägojämnhet och väg-

lutning. I vissa skadekomnissioner har man tillgång till in-

strument för synprov och för mätning av alkoholhalt i utand-

ningsluften.

Datainsamling. Insamling av data i undersökningarna följer som

 

nämnts i allmänhet de blanketter som utarbetats , men kan vari-

era från olycka till olycka. Polisen i kommissionen genomför

intervjuer med de inblandade trafikanterna och med ögonvittnen.

De övriga medlenmarna arbetar var och en inom sitt fackområde.

Bilteknikern svarar - utöver fordonsundersökningen - även för

utredning av händelseförlOppet med utgångspunkt från spår på

vägbanan, skador på fordonen 0 s v. Ofta sker denna del av ut-

redningen i samarbete med polismannen och vägteknikern.

Med utgångspunkt från uppgifterna i det s k (IMS-formläret, se

avsnitt 4.1, har en sammanställning gjortsav de uppgifter som

ingår i haveriundersökningar, som genomförts eller pågår i de

nordiska länderna, se bilaga 1. Utöver de uppgifter samman-

ställningen omfattar tillkommer data rörande skadeplatsen som

t ex vägregisternumner, väggeometri, lutning, kurvradie, väg-

märken och trafikmängd. Beträffande fordonet kontrollerar man

speciellt vindrutespolare, vindrutetorkare, dörrlås och däckens

tillstånd. I fråga om trafikanterna tar man in olika uppgifter

angående "körkondition". Vidare görs en klassificering av per-
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sonskadorna i en femgradig skala jämte en bedömning av vilken

del av fordonet som orsakat skada .

I datainsamlingen ingår också enligt uppgift en bedömning av

"dels åtgärder som skulle ha förhindrat olyckan, dels om bälte

eller hjälm skulle ha förhindrat skada, dels av vad som hänt om

en utkastad person stannat i fordonet".

Utöver de data som skadekomnissionen insamlar begär man alltid

in polisens undersökningsprotokoll och rättsmedicinskt obduk-

tionsutlåtande beträffande dem som onkortmit i olyckan. Vid be-

hov infordras även andra utredningar .

Metodproblem beträffande datainsamling berörs inte i rapporter

och allmänna redovisningar rörande trafikskadekomnissionerna .

Däremot behandlas de i viss utsträckning i verksamhetsberättel-

ser och årsrapporter; dessa är på finska.

Bearbetning och analys . När undersökningarna av en trafikskada

slutförts har kommissionen ett slutsanmanträde. Vid detta går

man igenom samtliga data, drar slutsatser angående händelseför-

loppet och avger ett slututlåtande . Utlåtandet innehåller en

redogörelse för händelseförloppet, orsaker till olyckans upp-

komst , personskadorna och deras direkta orsaker, säkerhetsut-

rustningen och dess betydelse samt i övrigt synpunkter som bör

noteras rörande säkerheten . I san'band med upprättandet av slut-

utlåtandet ifylles de statistikforrrulär som hör till skadefal-

let.

Slututlåtandet tillställs - om de begär detta - såväl åklagar-

myndigheten som respektive försäkringsbolag samt berörda trafi-

kanter.

Vissa data rörande samtliga genomförda undersökningar förelig-

ger och lagras i numerisk form på magnetband. Detta samlade ma-

terial har utnytt jats för specialutredningar av skilda slag.
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Därutöver har man använt insamlade data som grundmaterial för

ytterligare utredningar av olika slag och i skilda samnanhang.

Redovisning. Trafikskadekomnissionerna har fram till slutet av

år 1975 undersökt 2 216 skadefall inom ramen för det s k huvud-

projektet. Under åren 1976-1977 har ytterligare 990 skadefall

 

undersökts varav 534 inom huvudprojektet och sammanlagt 456

inom de olika specialprojekten.

Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskomnitté har årligen låtit

sammanställa årsrapporter över undersökta skadefall. Man har

vidare låtit genomföra ett antal specialutredningar med ut-

gångspunkt från skadematerialet vilka redovisats i separata

rapporter .

I de rapporter som utgivits sammanfattas undersökningsresu 11:a-

ten på olika sätt. De förändringar i definitioner av olika be-

grepp, t ex olika orsaksfaktorer, som genomfördes 1975 påverkar

dock möjligheterna att göra sammans lagningar av data från un-

dersökningar före och efter denna tidpunkt .

För undersökta skador under åren 1972-74 ges en redovisning av

t ex trafiksituationen vid skadan; singleolyckorna dominerar

följda av korsnings-, mötes- och onkörningsolyckor. Vidare re-

dovisas för dels totalmaterialet, dels respektive olyckstyp de

vanligaste orsakskombinationerna . Därvid anges för varje huvud-

orsaksgrupp dess andel i det totala materialet och de vanligas-

te bidragande orsaksgrupperna .

För de trafikskador som undersökts under år 1975 och därefter

redovisas de s k direkta orsakerna; i följande huvudgrupper:

förarnas varseblivningsfel, bedömningsfel respektive körfel,

fordonstekniska faktorer, väg- och miljöfaktorer samt andra or-

saker. De gidragande orsakerna anges i fyra huvudgrupper: fö-

rarfaktorer - dvs egenskaper, tillstånd, attityder och skick-

lighet - fordonstekniska faktorer , vägtekniska faktorer samt
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slutligen som en huvudgrupp väderlek, ljusförhållanden ooh

övrigt.

Den betoning av förarfaktorerna som återspeglas i inledningen

och i de procenttal som anges - t ex att 84 % av de s k direkta

orsakerna Skulle härröra sig från mänSkliga misstag - är en

följd av den filosofi som.synes ligga bakom datainsamling ooh

avslutande diskussion. Detta återspeglas också i de övervägan-

den som Sker angående vilka.möjligheter som funnits att före-

bygga att olyckan inträffade. Där beaktas i främsta hand dels

primära ooh dels alternativa möjligheter att undvika Skadesi-

tuationen. vad gäller 1975 års material Skulle, menar man, ca

80 % av Skadefallen ha undvikits om åtgärd riktats.ncm.föraren;

motsvarande procenttal för fordon, trafikmdljö, övriga åtgärder

respektive inga åtgärder ligger på ca 5 % vardera.

Som.exempel på särskilda pröblem.som belysts med data från des-

sa trafikSkadeundersökningar kan nämnas förekomst av alköhol i

olika Skadefall, motorcykelskador ooh t ex betydelsen av att

nc-förare ooh passagerare använder hjälm, fotgängarSkador, ef-

fekten av användning av bilbälten sanm.undersökningar på vissa

vägavsnitt.

Användning av resultaten. Undersökningsresultaten ställs till

förfogande för det allmänna trafiksäkerhetsarbetet. De publice-

ras dels i årsrapporter, dels i specialrapporter rörande Skilda

pröblem. Erhållna resultat ooh presentationen av dem i olika

rapporter lanseras i pressmeddelanden mim.

I vilken utsträCkning det material som på detta sätt ställs

till förfogande kcnner till direkt användning är svårt att be-

döma. Detta gäller naturligtvis särSkilt i de fall där de slut-

satser man drar av dessa undersökningar'har konstaterats tidi-

gare i Skilda sanmanhang t ex i fråga om alkoholens betydelse,

nyblivna körkortsinnehavares olkasbelastning, riSken med slit-

na däCk oCh betydelsen av att använda'bilbälte.
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I rapporter över verksamheten framhåller Försäkringsbolagens

trafiksäkerhetskcnmdttê att trafikskadekonndssionernas verksanh

het varit till stor nytta i trafiksäkerhetsarbetet, t ex att

resultaten tjänat som underlag i trafiksäkerhetsdebatt ooh för

lagstiftning. Som ytterligare exempel nämns trafikövervakning-

ens inriktning, trafiktekniska förbättringar som.görs på skade-

platserna som en följd av vad man funnit vid undersökningarna

ooh det samarbete dessa medför mellan myndigheter sam svarar

för trafiksäkerheten i länen. Det kan vara så att det är i den

formen ooh för den lokala trafiksäkerhetsndljön undersökningar

med denna uppläggning har sin största betydelse.

Kostnader. Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskomnitté har re-

dovisat vissa uppgifter angående kostnader. I en av rapporterna

anges att undersökningskostnaderna under år 1975 uppgick till i

genomsnitt 650 finska mark per skada, (VALT, 1977). Det bör

dock observeras att detta utgör de direkta utlägg man tvingades

göra . Kommissionsmedlemnarnas löner, lokalkostnader osv ingår

inte liksom inte heller övriga kontorskostnader eller lönekost-

nader för biträdes- och sekreterararbete . Det förefaller därför

inte osannolikt att de verkliga och totala kostnaderna ligger

avsevärt högre. Härför talar också den jämförelse som kan göras

med kostnader för rrotsvarande undersökningar i andra länder .

Administrativa problem. Några administrativa problem nämns el-

 

ler diskuteras inte i rapporterna,- där berörs över huvud taget

inte problem.

I detta sanm'mhang bör nämnas att undersökningsverksamheten och

dess vidareutveckling planerasav Försäkringsbolagens trafik-

säkerhetskomnittê tillsammans med en av Trafikförsäkringsföre-

ningen tillsatt delegation. I denna ingår representanter för i

verksamheten engagerade organisationer samt experter inom data-

behandling och information. På förs lag av denna utvecklingskom-

mission har man beställt en forskningsplan och ett test av

hundra skadefall: arbetet utförs vid Statens tekniska forsk-

ningscentral .
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Litteratur . Verksamheten dokumenteras som tidigare nämnts på

olika sätt. Årsrapporterna liksom.specialrapporterna'har hit-

tills endast utgivits på finska . De rapporter som utkommit på

svenska och engelska är följande.

VALT - Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskonmitté (Finland) -

TrafikSkadekcnnussionerna; Rapport om.trafik$kadeunder-

sökningar i Finland. Helsingfors, 1974.

VALT - the Insurance Companies' Traffic Safety Committee -

Traffic Accident Boards of Inquiry. Insurance in Fin-

land, no 1, 1977

VALT - Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskcnmitté (Finland) -

Trafikskadekorrmissionerna; Rapport om trafikskadeunder-

sökningar i Finland. Helsingfors, 1977.

Sverige

I Sverige följde man med intresse det projekt som J Stannard

Baker m fl genomförde under åren 1957-1960 (Baker, 1960) . Redan

1958 började Bertil Aldman och hans medarbetare vid Statens

trafiksäkerhetsråds medicinska forsknings laboratorium utföra

liknande undersökningar . Verksamheten ut vecklades så småningom

till det första projektet av detta slag i de nordiska länderna

och blev därmed också en inspirationskälla till liknande akti-

viteter såväl i grannländerna som senare på olika håll i

Sverige .

I detta avsnitt redovisas i kronologisk ordning de projekt som

genomförts eller pågår i Sverige inom detta område. Framställ-

ningen inleds med en samnanfattande beskrivning av medicinska

forsknings laboratoriets haveriundersökningar av vägtrafikolyc-

kor i Uppsala län 1960-1971. Därefter följer de projekt som

Volvo respektive SAAB genomfört och slutligen den försöksverk-

samhet Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskonmitté, TRK, lå-

tit utföra .
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Haveriundersökningar av vägtrafikolyckor i Uppsala län

Dessa haveriundersökningar genonüömdes inom ramen för de resur-

ser som Statens trafiksäkerhetsråd på sin tid ställde till för-

fogande för rådets medicinska forSkningslaboratorium. Haveri-

undersökningarna ingiCk som ett projekt i laboratoriets årsvis

upprättade arbetsprogranu

Bakgrund ooh syften. Utgångspunkten för dessa studier utgjordes

 

som tidigare nämnts bl a av Bakers arbete vid Northwestern Uni-

versity (Baker, 1960), men OCkså av andra undersökningar i USA

samt tidiga undersökningar i t ex England ooh Tyákland. En

översiktlig redovisning av bakgrunden till detta projekt ges i

en rapport från 1974 "Haveriundersökningar av vägtrafikolkaor

i Uppsala län 1960-1971" (Aldman, Thorngren & Larsson, 1974).

Huvuduppgiften för verksamheten var under hela perioden 1960-

1971 att fastställa olydksfordonens tekniska kondition ooh be-

döma i vad mån tekniSka fel ooh brister på dessa medverkat till

olkaans uppkomst ooh förlopp. För att fullgöra denna uppgift

valde man singleolkaor som.undersöknings0bjekt.

Under delar av tidsperioden undersöktes dessutom vissa andra

olyckstyper. Huvudmotivet var då att söka rekonstruera olycks-

OCh skadeförlopp. Även i dessa fall genomfördes den fordonstek-

niSka undersökningen. Såsom framhålls i den nämnda rapporten,

varifrån denna beSkrivning av målsättningen är hämtad, har en

betydelsefull uppgift för verksamheten också varit att tillföra

den experimentella forSkningen över skadeförebyggande system.

erfarenheter från verkliga trafikolka r både vad beträffar

olkasförlopp ooh funktion hos aktuella system,

Inriktning - avgränsningar. Detta projekt utvecklades succes-

 

sivt i fråga om såväl inriktning som omfattning. Det inleddes

med en försöksperiod under mars-juni 1960. Resultaten av denna
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låg därefter till grund för den utforrming projektet fick från

starten 1 juli 1960 . Därefter har erfarenheterna av genomförda

undersökningar under ett budgetår utnytt jats vid uppläggningen

av arbetet under påföljandeperiod . Exempel på förändringar som

vidtagits vad gäller olycksmaterial , informationsinhämtning och

undersökningsgrupper ges i det följande .

Utformningen av projektet i stort - i synnerhet under de första

åren - ska ses mot bakgrund av att detta utgjorde ett pionjär-

arbete i de nordiska ländernas verksamhet inom trafiksäkerhets-

området. Häri ligger också endel av förklaringen till att nå-

gon teoretisk bakgrund i form av beskrivningsmodell för trafik-

systemet eller principiellt synsätt inte redovisats . Detsarrma

gäller i fråga om undersökningsmetod, val av modell för infor-

mationsinhämtning respektive analys av data .

De undersökningar som utfördes bör dock närmast karakteriseras

som case studies . De var i enlighet med huvudsyftet primärt in-

riktade på pre-crash phase. När verksamheten efterhand utvidga-

des till andra olyckstyper i syfte att rekonstruera såväl

olycks- som skadeförlopp medförde detta naturligtvis en motsva-

rande förändring av inriktningen i fråga om olycksfas; under-

sökningarna omfattade därmed både pre-crash och crash-phase .

Avgränsningen i fråga om olycksmaterialet har redan berörts .

Till en början undersöktes endast singleolyckor utanför tättbe-

byggt område . Singleolyckor vid vilka dels fordonets skador va-

rit obetydliga , dels det inte kunnat antas att fordonsdefekter

medverkat till olycksuppkomsten skulle dock anmälas till be-

siktningsgruppen endast under vissa förutsättningar; se vidare

under "Användning av resultaten". Från och med 1962 tillkom mö-

tesolyckor på större vägar . Under en tid ingick även djurolyc-

kor inom samma område . Vidare undersöktes i vissa fall också

olyckor av annan typ och olyckor som inträffade utanför arbets-

området, t ex efter direkt förfrågan från polisen och då olyc-

kan i fråga bedömdes ha särskilt intresse. Aretsområdet har
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under hela verksamhetsperioden utgjorts av Uppsala län .

Undersökningsgrupp . Under de första årens verksamhetgenmfördes

 

undersökningarna av någon av de besiktningspatruller som orga-

niserades. En sådan patrull bestod av två erfarna fordonstekni-

ker som på fritid utförde fordonsbesiktningen antingen på

olycksplats eller på verkstad el dyl dit fordonen förts . I slu-

tet av det andra verksamhetsåret anställdes en fordonstekniker

och under det tredje ytterligare en tekniker. Därefter kunde

besiktningarna i huvudsak utföras på ordinarie arbetstid. De

kvällsarbetande teknikerna var dock under ytterligare några år

knutna till verksamheten bl a som reserv vid hög arbetsbelast-

ning och för specialundersökningar .

För bedörming av skadade förare har läkare och under en kortare

period 1963-64 även en psykolog medverkat . Vid bearbetning av

vissa frågeställningar, t ex vid misstanke om materialfel, har

även andra specialister anlitats.

Metodik . Alarmeringen har skett i form av telefonsamtal från

polisen inom arbetsområdet . Infomation har därvid lämnats om

olycksp latsens läge , fordonens uppstäl lningsplats samt person-

uppgifter beträffande föraren och besked om till vilket sjukhus

denne förts i händelse av skada. Såsom framhålls i den tidigare

nämnda rapporten har detta telefonmeddelande lämnats under km-

torstid, vilket inneburit att besiktning kunnat jas tidi-

gast ett par timmar efter olyckan; i samband med veckoskiften

har däremot flera dygn kunnat förflyta mellan olycka och be-

siktning (Aldman, Thorngren & Larsson, 1974) . I en rapport ef-

ter två års verksamhet kommenteras detta för övrigt på följande

sätt: "Erfarenheten har emellertid visat, såsom antytts i det

föregående, att endast allvarligare olyckor med mer omfattande

skador på fordonen anmäls till haverikommissionen . Sådana mer

skadade fordon blir emellertid ofta stående både en och två

veckor, ja t o m längre tid, i väntan på skadereglering och re-

paration, varför kravet på besiktning inom något eller några
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dygn efter anmälan ej behövt upprätthållas strängt i samtliga

fall."

Med tanke på dels projektets karaktär av pionjärarbete, dels

den långa verksamhetsperioden är det naturligt attmetodiken

undergått vissa förändringar. En.sammanfattande'beSkrivning

finns i den avslutande översiktsrapport som redan åberopats

(1974). I denna nämns i fråga om metodiken även följandesom

torde ha gällt generellt under hela tidsperioden: "Vid utryok-

ning har gruppen sökt kontakt med den polispersonal sonuhaft

hand om förundersökningen av olyokan för att få så detaljerade

uppgifter som möjligt. Som regel har endast olyckor av sådan

svårighetsgrad att fordonen inte kunnat köras från platsen an-

mälts. Det har därför oftavarit nödvändigt att söka.kontäkt

med bärgningsföretagen för att klargöra vilka Skador_på fordo-

nen som kan'ha uppstått i samband.med'bärgningen. I anslutning

till fordonSbesiktningen, som skett på den verkstad dit fordo-

net förts, har även besiktning av olycksplatsen utförts ooh

preliminära uppgifter på personSkadornas lökalisation ooh svå-

righetsgrad inhämtats."

Datainsamling. I rapporten "Tekniska brister'hos motorfordon"

 

ges en beákrivning av besiktningens utförande oCh bedömning av

felen (TRAG, 1965). Där konstateras att besiktningarna av

olkasfordon n har omfattat samtliga detaljer av betydelse ur

trafiksäkerhetssynpunkt, att antalet sådana detaljer är stort

ooh att en besiktning därför vanligtvis tagit cirka 2 timmar i

anspråk. I arbetet har ett protökollsformulär använts där varje

undersökt detalj ges betyg i en tregradig Skala. Ethopia av

besiktningsprotOkollet har sänts till den utredande polisen.

Uppkomna fordonsSkador har fotograferats enligt ett standardi-

serat förfarande oCh under körning på det för olyckan aktuella

vägavsnittet har detta under en del av undersökningsperioden

filmats; en rapport från studier av sistnämnda slag åren 1969-

1970 finns (Larsson, Thorngren & Thorsson, 1971).
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I de fall personskadorna studerats har en klassificering av

dessa skett i tre olika svårhetsgrader på basis av uppgifter

från sjukjournaler, poliklinikkort och obduktionsprotokoll,

vilka erhållits efter förfrågan på sjukhus och rättsläkarsta-

tioner .

Tack vare att haveriundersökningarna genomfördes som ett pro-

jekt inom Trafiksäkerhetsrådets medicinska forskningslaborato-

riums arbetsprogram kunde haveriverksamheten integreras med ex-

perimentella projekt . På detta sätt har man kunnat korrplettera

de insamlade uppgifterna med resultat från t ex kollisionsför-

sök i full skala med bilar eller prov med enskilda detaljer

under dynamiska förhållanden.

Med utgångspunkt frånuppgifterna i det s k CCMS-fornuläret, se

avsnitt 4.1, har en sammanställning gjorts av de uppgifter som

ingår i haveriundersökningar som genomförts eller pågår i de

nordiska länderna; se bilaga 1.

Bearbetning och analys . Eftersom undersökningarna genomförts

 

som case studies har bearbetning och analys av insamlade data i

första hand skett för varje fall för sig i syfte att klargöra

händelseförloppet och i vad mån tekniska fel och brister hos

inblandade fordon medverkat till olyckans uppkomst och förlOpp .

Data för varje undersökning har på detta sätt sammanställts .

Någon analysmodell eller dylikt för detta arbete har inte fram-

lagts eller diskuterats i den redovisning som skett.

I de rapporter som utgivits med resultat från verksamheten -

till en början årsvis, senare omfattande längre tidsperioder -

har data för det totala undersökningsmaterialet sammanställts ,

och enkla antalsmässiga eller procentuella fördelningar redovi-

sats . I avsikt att underlätta bearbetning av materialet från

fordonsbesiktningarna överfördes data från dessa på hålkort

under 1969 .

Redovisning. Under åren 1960-1971 har inom ramen för detta pro-
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jekt totalt 895 vägtrafikolyckor undersökts . Av dessa har 628

klassificerats som singleolyckor och 136 som mötesolyckor; re-

sterande 131 olyckor representerar en rad skilda olyckstyper .

Redovisningen av genomförda undersökningar skedde , som tidigare

nämnts, till en början årsvis. I dessa rapporter återges t ex

antal genomförda undersökningar, antal tekniska fel av olika

slag och antal fall när dessa bedömts vara helt vållande eller

_megvållande. Dessa uppgifter kompletterade med andra liknande ,

t ex antal tekniska fel per fordon, antal fordon fördelade på

felens art redovisas i översikter rörande tidsperioden 1960-

1964 respektive 1960-1971 (TRAG, 1965; Aldman, Thorngren 8.

Larsson , 1974) .

Användning av resultaten. Undersökningsresultaten har kontinu-

erligt ställts till förfogande för det allmänna trafiksäker-

hetsarbetet . Detta har framför allt skett underhand i direkta

kontakter med projektgruppens medlemmar , i arbetsgrupper och

utredningar av olika slag.

I den avslutande rapporten (1974) nämner författarna att avsik-

ten med dessa undersökningar från början var att ge underlag

för bestämmelser angående återkommande besiktning av motorfor-

don . Efter det att Svensk Bilprovningsverksamhet startat 1965

fanns det anledning att under en viss tid följa utvecklingen

för att se om en eventuell effekt av den obligatoriska fordons-

kcntrollen skulle kunna avläsas i det insamlade materialet .

Utifrån en sammanställning som redovisats i denna rapport häv-

dar författarna att andelen fordon som ansetts vara i bra skick

ökat och andelen fordon som ansetts vara i dåligt skick - 6' an-

märkningar eller fler - minskat. Denna ändring i fordonens all-

mänkondition sammanfaller väl med beslutet om återkommande be-

siktning av äldre fordon i Svensk Bilprovnings regi och den

ökade skrotning av äldre bilar som blev följden härav, säger

man . I rapporten konstateras emellertid samtidigt att det inte

är möjligt att med utgångspunkt i dessa undersökningsresultat

uttala sig om fordonsparken i sin helhet .
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De begränsade möjligheterna att dra slutsatser utifrån erhållna

undersökningsresultat illustreras bl a av arbetsområdets av-

gränsning oöh av urvalsprinciperna inom detta. Så Skulle t ex

singleolyckor vid vilka dels fordonets Skador varit Obetydliga,

dels dessa inte medverkat till olycksuppkomsten anmälas till

projektgruppen endast under förutsättning att föraren inte på-

fordrade att efter avslutad polisundersökning få fortsätta sin

aVbrutna resa; föraren skulle frivilligt ställa fordonet till

förfogande för besiktning.

Resultaten av de utförda undersökningarna har emellertid haft

stor betydelse för den experimentella forSkningen vid laborato-

riet. Såsom understrYks i den avslutande rapporten (1974) kan

erfarenheter från experimentella kollisioner tillämpas för att

rekonstruera förloppen vid olkasutredningar ooh prov i labora-

toriet kan styras av erfarenheterna från fältundersökningar oCh

verkliga olyckor. Ett antal exempel på detta nämns.

Kbstnader. Någon redovisning av de totala kostnaderna för verk-

samheten 1969-1971 finns inte i den avslutande rapporten

(1974). En beräkning av dessa försvåras av att de personer som

genomförde huvuddelen av undersökningsarbetet även hade andra

arbetsuppgifter som.utfördes under tidenmellan fordonsbesikt-

ningarna. Till detta konner svårigheten att ens tillnärmelsevis

beräkna i vilken utsträokning'kostnaderna för medicinSka forSk-

ningslaboratoriets tekniSka utrustning borde belasta denna del

av verksamheten. Något belopp som verkligen motsvarar de fak-

tiska kostnaderna för de genomförda haveriundersökningarna'kan

således inte anges.

Administrativa pröblem, vad gäller adndnistrativa frågor dis-

 

kuteras i rapporterna från de första årens verksamhet delsor-

ganisationen av besiktningspatrullerna 06h deras stationerings-

orter, dels alarmeringen. Det sistnämnda är ett återkommande

pröblenlsonaprojektgruppen studerat i en särSkild undersökning

1969 "Intensivstudie av trafikolyckor i Sundsvall 21-28.1O

1969" (Addman, 1970).
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Litteratur . Verksamheten har kontinuerligt redovisats i Statens

trafiks'akerhetsråds verksamhetsberättelser för berörda budget-

år . Därutöver finns ett antal rapporter , vilka här uppräknas i

kronologisk ordning.

Ankarlou, I . Rapport från STRs haverikomnission angående verk-

samheten under budgetåret 1960/61 (tiden 1/7-60 - 30/4-61) .

Statens trafiksäkerhetsråd, Rapport nr 49, Stockholm, 1961 .

Ankarlou , I . Rapport över verksamheten vid STRs haverjkonmis-

sion under budgetåret 1961/ 62 jämte därtill fogad bilaga med

analys av undersökningsresultaten från budgetåren 1960/61

och 1961/62. Statens trafiksäkerhetsråd, Stockholm, 1962.

Ankarlou, I . Rapport över verksamheten vid SI'Rs haverikorrmis-

sion under budgetåret 1962/63. Statens trafiksäkerhetsråd,

mpport nr 61, Stockholm, 1963.

Kritz, L-B. , Lundquist , S . Rapport rörande verksamheten vid

SI'Rs haverikonmission under tiden 1/7 - 31/12 1964. Statens

trafiksäkerhetsråd, Rapport nr 68, Stockholm, 1965.

Kritz, L-B. , Lundquist, S. Tekniska brister hos motorfordon. En

översikt av tekniska fel, som påträffats vid de besiktningar

av olycksfordon, som haverikonmissionen utfört under tiden

1960 - 1964. Statens trafiksäkerhetsråd, Rapport nr 77,

Stockholm, 1965.

Aldman, B. PM angående haverikonmissioner . Statens trafiksäker-

hetsråd, Rapport nr 81, Stockholm, 1966.

Aldman, B. Redogörelse för verksamheten vid rådets medicinska

forskningslaboratorium 1959 - 1967 . Statens trafiksäkerhets-

råd, Rapport nr 98, Stockholm, 1967.
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Aldman, B. Haverikommissioner för undersökning av vägtrafik-

olyckor, Statens trafiks'a'kerhetsråd, Trafikmedicin, Solna, -

1970.

Aldman, B., Larsson, S., Thorngren, L., Thorsson, J. Oriente-

rande medicinSk ooh tekniSk studie av bilolydkor. Statens

trafiksäkerhetsråd, Rapport nr 170, Stockholm, 1970.

Larsson, S. , Thorngren, L. , Thorsson, J. Singelolyckor med bil

i Uppsala län. En orienterande undersökning av olycksplat-

ser. Statens trafiksäkerhetsråd, Rapport nr 172, StoCkholm,

1971.

Aldman, B., Thorngren, L., Larsson, S. Haveriundersökningar av

vägtrafikolydkor i Uppsala län 1960-1971. Statens väg- och

trafikinstitut, Rapport nr 50, Stockholnu 1974.

Zolvgsjâvsriuadsrâöäningaa

volvo genomför haveriundersökningar avseende bussar, personbi-

lar odh lastvagnar. I det följande redovisas verksamheten på

personbilssidan. Avslutningsvis ges därefter några konplette-

rande uppgifter rörande lastvagns- ooh bussundersökningar.

Bakgrund ooh syften. volvos haveriundersökningar inleddes 1970

 

och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att via des-

sa undersökningar få kunskaper som kan utnyttjas i produktut-

vecklingen; haveriundersokningsgruppen är också organisatoriskt

knuten till enheter som arbetar med förberedande utveckling och

produktplanering. Undersökningarna inriktas speciellt på att

klarlägga orsaker till skada på förare och passagerare, på pro-

blem rörande human toleranoe, samt olycksförlopp och skadeföl jd

i relation till fordonsskada.
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Inriktning - avgränsningar . Någon redovisning av teoretisk bak-

 

grund - exenpelvis den beskrivningsxrodell för trafiksystemet

eller det principiella synsätt på trafiksystemet man utgår

ifrån - har inte påträffats . Inte heller någon diskussionrö-

rande t ex val av anlysmodell.

De undersökningar som genomförs är inriktade på crash-phase;

detta är en naturlig följd av de syften som angivits ovan. Un-

dersökningarna genomförs on-the-scene och är att betrakta som

case studies. I anslutning härtill kan nämnas att man också ge-

nomför retrospektiva undersökningar - after the fact - med an-

litande av experterna i haveriundersökningsgruppen. Dessa un-

dersökningar avser emellertidspeciella, avgränsade problem och

pågår inte kontinuerligt; de behandlas inte vidare här.

Haveriundersökningar genomförs av vägtrafikolycka med person-

skada i vilken en bil av Volvo Modell 140, 240, 260 och 343

eller 160 (tidigare) är inblandad. En förutsättning är vidare

att olyckan inträffar inom ett definierat arbetsområde och kom-

mer till polisens eller Larmtjänsts kännedom. Arbetsområdet ut-

görs av Göteborg med omgivningar upp till ett avstånd på ca 1

tinmes bilresa. Detta innebär elva polisdistrikt.

Undersökningsgrupp . Undersökningarna genomförs av två man per

 

gång ur en grupp av fyra ingenjörer, som turas om att ha jour.

Dessa två genomför en undersökning på olycksplatsen så snart

som möjligt efter larm - omedelbart eller senast inom 24 timmar

efter det att olyckan inträffat . En läkare ingår i gruppen, men

deltar inte i utryckningarna. Den medicinska delen av undersök-

ningen påbörjas inom 7 dagar med uppföljning t o m 6:e månaden

efter olycksdagen .

Metodik. Haveriundersökningsgruppen har jour dygnet runt, året

om. Gruppen får larm via telefon från polisen i något av de
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elva polisdistrikten och/eller från Larmtjänst. Det är bl a för

att alarmeringen ska fungera så bra som möjligt som man har

kontinuerlig jour; att göra uppehåll vissa tider 0 s v leder

erfarenhetsmässigt till att andelen larm i förhållande till in-

träffade olyckor minskar .

Arbetet på olycksplatsen följer vissa rutiner, som successivt

ändrats allt eftersom syfte, metodik, formulär och hjälpmedel

undergått förändringar . Ett exempel på en sådan utgör övergång-

en till ett enklare formulär plus inläsning av uppgifter på

bandspelare. Motivet för detta var att man dels ville nedbringa

tiden för varje olycksundersökning, dels önskade få ett mer

lätt tillgängligt material.

Vid utryckning använder man en personbil, Volvo 245, utrustad

med mobiltelefon med automatisk passning samt lokalfrekvenser

till Larmtjänst. I bilen medförs utrustning för arbetet på

olycksplatsen: trummeter - för uppmätning av bromsspår, stål-

måttband och mätfixtur - för uppmätning av deformationer, kame-

ra med objektiv för översikts- respektive närbilder, bandspe-

lare, spårmarkeringsfärg, lampa samt verktyg.

Datainsamling. Insamling av data i undersökningarna sker som

 

nämnts dels enligt vissa formulär, dels i form av inläsning på

band. Man använder egna formulär för vissa grunddata samt för

uppgifter avseende speciella frågor, t ex detaljinformation rö-

rande skyddssystem.

Därutöver användsdet s k CCMS-fornuläret, se avsnitt 4.1. Med

utgångspunkt från uppgifterna i detta formulär har en samman-

ställning gjorts av de uppgifter som ingår i haveriundersök-

ningar som genomförts eller pågår i de nordiska länderna, se

bilaga 1. Till de uppgifter som sammanställningen omfattar kom-

mer data rörande bl a barnsäkerhetsanordningar typ barnstol,

bälteskudde . Vidare uppföljning och jämförelse med främmande

tillbehör exempelvis rattar, stolar m rn.
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Totalt insamlas ca 300 data per fordon i varje undersökning .

Bearbetning och analys . Någon kontinuerlig databehandling av

 

samtliga insamlade data utförs inte . De undersökningar som ut-

förts och tillhörande data lagras i kronologisk ordning. Vidare

lagras vissa nyckelord för varje undersökning tillsammans med

undersökningens nummer . Med denna uppläggning kan man sedan i

efterhand ta fram samtliga "fall" av ett 'visst slag, karakteri-

serade via nyckelord rörande miljö, olyckstyp, trafikelement,

årsmodell, vagntyp, deformationsgrad samt vissa uppgifter rö-

rande de åkande och uppgifter av teknisk natur.

Redovisning . Totalt torde hittilldags 800 undersökningar ha ut-

 

förts . Någon samlad offentlig redovisning av dessa har inte

skett. Data kan emellertid - enligt uppgift - efter förfrågan

ställas till statliga myndigheters eller universitets förfogan-

de .

Användning av resultaten . Resultaten av undersökningarna an-

 

vänds i produktutvecklingen t ex ifråga om design av konponen-

ter och system rörande såväl aktiv som passiv säkerhet, liksom

mer allmänt vid programspecifikation.

Kostnader . Vad gäller haveriundersökningar på personbilsidan

uppgår arbetstiden till ca 300 timnar/nånad. Denna arbetsinsats

plus övriga kostnader ifråga om materiel, lokaler osv ger en

årlig kostnad på ca 1,2 milj kr.

Administrativa problem. Alarmeringen utgör i detta , liksom i

 

andra projekt rörande haveriundersökningar , ett problem. Det

kräver som nämnts tidigare speciella hänsyn och arrangemang för

att fungera tillfredsställande. En mycket positiv inställning

från polisens sida är en nödvändig förutsättning; den finns när

det gäller detta projekt .
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Litteratur. Som redan nämnts finns det inte några rapporter i

 

vilka redovisning ges av teoretisk bakgrund, analysrrodell eller

metodik. Den beSkrivning som gjorts här bygger på uppgifter som

erhållits från den översikt Institut für Landverkehrsmittel vid

TeChnisChe Universität i Berlin utfört beträffande flertalet

haveriundersökningar i Västeuropa, (FAT, 1977) ooh från muntlig

kontakt med medlemmar i Volvos haverikorrmission.

Vissa resultat från haveriundersökningarna ingår emellertid i

följande rapporter.

Andersson, A, Jonasson, K. Barn ooh bilkollisioner. Dödsolyekor

med barn som pssagerare 1973 - 1975. AB Volvo Personvagnar.

Göteborg, 1978.

Patrick, L M, Bohlin, N, Andersson, Å. Threeepoint harness

accident and Laboratory data Comparison. wayne State Univer-

sity, 1974.

Undersökningar av olyckor med lastvagnar ooh bussar. Som komp-

lement till beSkrivningen av haveriundersökningar på person-

bilssidan kan följande uppgifter rörande motsvarande lastvagns-

ooh bussundersökningar nämnas. Dessa undersökningar startade

1969 vad gäller lastvagnar ooh 1974 ifråga om bussar.

Lastvagnsundersökningarna inledde således Volvos verksamhet på

detta område. Dessa undersökningar är inriktade på aktiv säker-

het, arbetsmiljö samt teknisk funktion. Arbetsanrådet utgörs

här utöver Göteborgsområdet även av övriga Sverige vid 1 första

hand dödsolyckor.

Undersökning av bussolyokor genomförs on-the-scene inoanöte-

trmgsområdet, samt även i övriga Sverige ooh i de nordiSka

grannländerna vid olyokor med dödliga Skador. Inriktningen ave

ser i första hand aktiv säkerhet, studier med avseende på ar-
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betsmiljö - förarplatsens säkerhet - samt förebyggande detaljer

på Chassi ooh karosseri, t ex beträffande brandsäkerhet.

Totalt har ca 700 haveriundersökningar utförts beträffande

lastvagnar ooh bussar under åren 1969-1977 respektive 1974-

1977. Arbetstiden för undersökningar inom detta område uppgår

till totalt ca 150 timar per månad.

Resultat av dessa undersökningar har redovisats i följande rap-

port.

Högström. K, Svensson, L, Thörnqvist, B. Olkasfallsundersök-

ning dödsolydkor tung lastvagn/personvagn. AB Völvo, Last-

vagnar , Trafiksäkerhetsavdelningen , 1974 .

SAAB:s haveriundersökningar

Saab-Scanias personbilsdivision utför sedan ett antal år till-

baka'haveriundersökningar.

Bakgrund ooh syften. Saabs haveriundersökningar inleddes år

1971 ooh har pågått fram.till 1976. Syftet var att via dessa

 

undersökningar få underlag för konstruktion av säkrare bilar.

Undersökningarna inriktades speciellt på orsaken till Skador på

förare ooh passagerare sanm.på olyoksförlopp odh skadeföljd i

relation till fordonsSkadorna.

Inriktning - avgränsningar. Någon redovisning av teoretiSk bak-

 

grund - exempelvis den beákrivningsmodell för trafiksystemet

eller det principiella synsätt man utgår ifrån - har inte på-

träffats. Inte heller någon diSkussionrörande t ex val av ana-

lysnodell.
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De undersökningar som genomförs är helt inriktade på craSh-

phase; detta är en naturlig följd av de syften man har. I en

del av arbetsområdet genomförs undersökningarna i vissa fall

on-the-scene; flertalet utgörs dock av after-the-fact studier.

Undersökningarna är närmast att betrakta som case-studies; de

utgör allmänt sett ett mycket selektivt urval av samtliga olyc-

'kor i trafiksystemet som'helhet. I relation till cdydkor1med

denna fordonsmodell har projektet utformats med sikte på en

statistiSk metod; se vidare nedan.

Haveriundersökningar genomförs av vägtrafikolycka - såväl

person- ooh egendomeSkadeolkaa - i Vilken en Saab 99 av senas-

te tre årsnodeller är inblandad och där fordonsskadorna över-

stiger ett visst belopp. Detta var när verksamheten började,

maj 1971, 7 000 kr; men har - för att ett likartat urval Ska

erhållas - efterhand höjts ooh var i slutet av 1975 10 500 kr.

Undersökning utförs av olyckor av detta slag inom ett arbets-

område som omfattar Sverige söder om Falun - Gävle. Detta områ-

de delades inledningsvis upp. I trestadsområdet Vänersborg -

Trollhättan - Uddevalla har utrkaning i omedelbar anslutning

till olyckan Skett i vissa fall; undersökning on-the-scene.

Inom ett område nutsvarande västkusten kunde undersökning av

olycksplats ooh fordon ske relativt snabbt; inom den övriga de*

len av området undersöks endast fordonet ooh efter viss tid;

after-the-fact. För en del olyckor sonnbedömdes intressanta ut-

fördes dock platsstudier, oavsett var de inträffat inom områ-

det.

Undersökningsgrupp. Undersökningsgruppen bestod av tre perso-

 

ner, två ingenjörer ooh en läkare. Undersökningar av olycks-

plats ooh fordon utfördes av ingenjörerna, i några fall har

gruppens läkare deltagit i utryckning till olycksplats - doCk

ej regelmässigt.
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Metodik. Haveriundersökningsgruppen alarmerades rörande olydkor

inontdet nämnda trestadsområdet av'polisen i berörda polis-

distrikt. Inom detta område'har möjlighet funnits att rycka ut

ooh göra fullständiga olyoksplatsundersökningar - ofta i saner-

'bete med polisen. vad gäller olyokor inomnövriga områden Skedde

alarmering via Saabs egna Skadeinspektörer. Den tekniSka under-

sökningen Sker inom.l-15 dagar efter det att olkaan inträf-

fat; den medicinSka i regel inom 1-20 dagar.

AArbetet på olycksplatsen följer vissa rutiner som.i huvudsak

bestäms av de formulär sonnanvänds; se närmare under Datainsanh

ling nedan. Detsanma.gäller metodiken i de fall endast fordons-

tekniSk ooh medicinSk undersökning skett. De medicinSka uppgif-

terna har inhämtats via sjukhusjournaler ooh intervjuer.

I utrustningen vid undersökning på olkasplatsen ingår bl a

kamera ooh bandspelare. De fordonstekniSka undersökningarna'har

i allmänhet genomförts vid Saab-Scanias vagnSkadeverkstad i

Nyköping.

Datainsamling. Insamling av data sker enligt formulär som.utar-

betats med ett amerikanSkt ooh ett internationellt fornulär som

utgångspunkt. Det-amerikanSka är det formulär som.utarbetades i

slutet på 1960-talet vid General Motors - i detta fall det s k

Collision Performance and Injury report - Long Eonm, se avsnitt

3.5. Det internationella fornuläret är det som utarbetades inom

CCMS - Road Safety Pilot Study i delprojektet Aocident Investi-

gation, det s k CCMS-fornuläret.

Med utgångspunkt från uppgifterna i detta formulär har en sant

manställning gjorts av vilka uppgifter som ingår i haveriunder-

sökningar, som.genomförts eller pågår i de nordiska länderna,

se bilaga 1.
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Bearbetning och analys . De data som insamlats har samman-

 

ställts, bearbetats ooh analyserats för varje lZamånaderspe-

riod. En väsentlig del av analysen utgör det moment där tekniSk

ooh medicinSk expertis i samråd rekonstruerar personSkadornas

uppkomst. I en artikel i Opuscula Medica (1973) poängteras det-

ta, varefter författarna konstaterar att man genonlatt regi-

strera islagsställen på olika inredningsdetaljer ooh applicera

Skadeindex får ett tillfredsställande mått på bilens inre sä-

kerhet. Skadorna klassificeras enligt AIS-skalan, se avsnitt

3.5. På detta sätt kan man mäta effekten på personSkadorna av

'konstruktionsändringar som företas. Som exempel nämns att in-

redningen i Saab-99 har ändrats på ett sådant sätt att års-

imodell 1969 ooh 1970 kan jämföras med årsmodell 1971 ooh 1972.

Bearbetning av analys ooh data har på detta sätt utförts för

att belysa effekten av olika konstruktionsförändringar, men

också för att kartlägga den allnänna skadebilden eller för att

undersöka generella trafiksäkerhetsfrågor av annat slag.

Redovisning. Under åren 1971-1976 har undersökningar utförts

 

omfattande smunanlagt 857 olycksfordon ooh 1 415 åkande i des-

sa. Redovisning av resultaten har skett i två rapporter; en

rapport 1973 rörande den första 12-månadersperioden; ooh en

rapport 1976 angående tre lZ-månadersperioder inklusive de data

som redovisades i den första rapporten. Vidare har verksamheten

presenterats i artikelform.i tidSkrifter, t ex den tidigare

nämnda artikeln i Opuscula Medica ooh i Läkartidningen 73:1-2,

1976.

Den redovisning som ges gäller vissa data rörande materialet i

sin helhet, exempelvis olkaornas fördelning på årsmodell,

landsbygd respektive tätort; kolliderade föremål, kollisionstyp

och kollisionsriktning. Vidare redovisas Skadornas fördelning

på olika skadeorsaker för åkande med respektive utan'bälte.

VIT RAPPORT 170



124

Skadeorsakerna utgörs av t ex vindruta, styrinrättning, instru-

mentpanel, tak, solskydd, A- respektive B-stolpar, sidorutor ,

olika delar av stolarna osv.

Användning av resultaten. Resultaten av undersökningarna an-

 

vänds i första hand i produktutvecklingen, vid design av kanpo-

nenter och system rörande såväl aktiv sompassiv säkerhet .

Därutöver har resultaten tack vare att de publiceras utnytt jats

i det allmänna trafiks'a'kerhetsarbetet på olika sätt . Detta

gäller t ex studier av bilbältets effekt.

Kostnader . Några uppgifter om kostnaderna för dessa haveriun-

dersökningar har inte publicerats . Enligt uppgift (FAT, 1977)

utgör arbetstiden för datainsamling 370 arbetstimmar per månad

och lika mycket för utvärdering. På basis av dessa uppgifter

och med tanke på övriga kostnadsposter torde den totala kostna-

den belöpa sig på mellan 1 och 1,5 miljon kr.

Administrativa problem. Från Saab-Scania uppges att undersök-

ningsarbetet som helhet fungerat tillfredsställande under hela

fenårsperioden med avseende på statistisk kontinuitet och till-

förlitlighet. Däremot visade det sig snart att verksamheten med

jourhållning och intensivstudier av olyckor inom närområdet var

svårgenomförbart och av lågt resultatvärde i relation till in-

satser . Den utlovade snabbrapporteringen från polisen uteblev

ibland och olycksbilarna var ofta flyttade eller borttranspor-

terade när undersökarna kom till olycksplatsen.

Litteratur . Verksamheten har som tidigare nämnts dokumenterats

på olika sätt. Den beskrivning som givits här baseras på upp-

gifter från den översikt Institut für Landverkehrsmittel vid

Technische Universität i Berlin utfört beträffande flertalet

haveriundersökningar i Västeuropa (FAT, 1977) , men framför allt

på följande rapporter och artiklar .
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Trafikolycksfallsundersökning, SAAB 99, första delrapporten .

Bäckström, C-G., Andersson, C-E., Forsman, E., Nilsson, L-E.

Saab-Scania Personbilsdivisionen, 1973.

Trafikolycksforskning, SAAB 99. Resultat av de tre första åren

Bäckström, C-G., Andersson, C-E., Forsman, E., Nilsson, L-E.

Saab Scania Personbilsdivisionen, 1976.

Olyckor med SAAB 99. Bäckström, C-G. , Andersson, C-E. , Forsman,

E., Nilsson, L-E. Opuscula Medica, Suppl. 1973. Nr 30.

Andersson, C-E., Bäckström, C-G., Forsman, E., Nilsson, L-E.

Bilbältes lägens effekt. Delrapport från Saab-Scanias

olycksundersökning. Läkartidningen, Volym 73 Nr 1-2, 1976.

 

En slutrapport från fem års undersökningar beträffande Saab-99

är under arbete hösten 1978 och skall utkomna vid årsskiftet

1978-79 .

TRK: s haverikorrmission

Försäkringsbranschens Trafiksäkerhetskonmitté, TRK, beslöt 1975

att låta genomföra en försöksverksamhet i syfte att utforma och

pröva en metodik för haveriundersökningar av vägtrafikolyckor .

TRK ville med detta projekt - TRK:s haverikonmission - ta ett

initiativ på området; en åtgärd inom ramen för kommitténs ska-

deförebyggande arbete . Projektet pågick under åren 1976-1978 .

Bakgrund och syften . En utgångspunkt för projektet utgör det

arbetsprogram TRK utarbetade vid sin tillkomst 1971. En annan

 

det förarbete kommittén lät utföra avseende bl a hur haveri-

undersökningar kunde tänkas komplettera olycksstatistik och hur

de i så fall skulle utformas. Under förberedelsearbetet hade

TRK också kontakter med komnunikationsdepartementet . Försöks-

verksamheten kom nämligen att få betydelse för det nordiska

samarbetsprojekt "Metodik för insamling och redovisning av
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olycksdata", MIRO-projektet, i vilket denna litteraturstudie

ingår som ett delprojekt.

Det övergripande målet för TRKs projekt har varit att via

undersökningar av inträffade vägtrafikolyckor söka klarlägga

olycksförlopp och olycksorsaker för att därmed bidra till ökad

kunskap på området och förbättrat faktaunderlag för trafiksä-

kerhetsåtgärder av skilda slag.

Försöksverksamheten har inom ramen för denna målsättning haft

till syfte

att utforma och pröva en metodik för haveriundersökningar av

vägtrafikolyckor ,

att för de olyckor som undersöks söka klarlägga olycksförloppet

i stort samt olycks- och skadeorsaker ,

att i analysen av olycksförloppet speciellt undersöka händelse-

förloppet innan kollision, avkörning el dyl inträffat, t ex

vilken information fordonsföraren hade tillgång till och

hur föraren handlade .

Inriktning och avgränsningar . Utformningen av TRKs projekt ba-

 

serades på erfarenheter från genomförda och pågående projekt

med haveriundersökningar i Sverige och utomlands . I den rapport

som utgivits redovisas en del av dessa erfarenheter, t ex vil-

ken betydelse motsvarande projekt i Danmark och Finland haft

(Englund, Jarleryd, Lindkvist & Pettersson, 1978) . Där diskute-

ras också vissa fundamentala metodproblem.

I rapporten ges en redogörelse för det synsätt vad gäller tra-

fiken och trafiksystemet man utgått ifrån vid arbete med meto-

diken. Den teoretiska bakgrunden preciserasoch den analysmetod

som utarbetats presenteras; se närmare avsnittet Bearbetning

och analys .

De undersökningar som genomfördes var case studies; i rapporten

återges skälen för att man i valet mellan statistisk och kli-
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niSk metod stannade för den sistnämnda. Undersökningarna var i

enlighet med projektets syften inriktade på pre-craSh phase odh

genomfördes on-the-scene.

Arbetsområdet utgjordes av ett antal polisdistrikt utanför

Stockholm. Området byggdes successivt ut ooh omfattade under de

två sista jourperioderna sex distrikt. Det olkasmaterial som

stod till haverigruppens förfogande utgjordes av samtliga väg-

trafikolyckor som kom till polisens - eller'lamnmjänsts - kän-

nedom inom detta område under de jourtider som utvalts inom

respektive jourperiod.

Undersökningsgrupp. Undersökningarna på olycksplatsen genomför-

 

des av en grupp bestående av fyra personer. I denna ingick ut-

över projektledaren ytterligare en beteendevetare som.svarade

för insanding ooh bearbetning av data rörande inblandade tra-

fikanter, en bilinspektör som.utförde undersökning av inblan-

dade fordon oöh en ingenjör som svarade för data beträffande

väg- ooh trafikförhållanden. Under uppföljningsarbetet har ock-

så en.medicinSk expert medverkat med insamling odh bedömning av

data rörande personskador.

Metodik. För att få en möjlighet att dra nytta av vunna er-

farenheter ooh på så sätt successivt kunna utveckla metodiken

delades det egentliga undersökningsarbetet upp på fyra jour-

perioder. Den första omfattade tre dagar, de övriga sex dagar.

Under vissa tidsperioder dessa dagar befann sig haverigruppen i

ett fordon i rörelse inom anrådet beredd att genomföra under-

sökningar. Tiderna för aktiv jour varierades med hänsyn till

bl a förväntad olycksfördelning under dygnet. Alarmeringen un-

der dessa tidsperioder baserades på rapporter från polisen an-

tingen direkt per möbiltelefon eller via Larmtjänst per radio.

De rutiner för alarmering som.efter'hand utarbetades visade sig

fungera bra.
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Under färden till olycksplatsen, vid framkomsten ooh under ar-

betet på platsen följde gruppen rutiner ooh arbetsfördelning

enligt ett enkelt flödessdhema. I detta ingick bl a sådant som

omhändertagande av Skadade personer ooh utmärkning av olycks-

platsen. Innan undersökningsarbetet inleddes presenterades pro-

jektet för de inblandade trafikanterna varvid särSkilt frank

hölls att dessa undersökningar utfördes helt oberoende av andra

utredningar ooh att medverkan var helt frivillig. Samtliga be-

rörda trafikanter medgav att en undersökning utfördes OCh lät

sig också intervjuas; en trafikant aVböjde undersökning av for-

donet.

Haverigruppen'hade till sitt förfogande ett fordon med god

.plats för hela gruppen och dess utrustning. För kommunikation

med polis ooh Larmtjänst försågs fordonet med möbiltelefon;

MTD, kompletterad.med Lanmtjänsts Lökalkanaler. I den utrust-

ning scm1nedfördes ingick utöver hjälpmedel för datainsamlingen

även första-hjälp-material ooh brandsläckare samt varningstri-

anglar, lyktor med gult blinkande Sken.nln1för utmärkning av

olycksplatsen.

Datainsamling. Insamling aV'data i undersökningarna utfördes av

 

respektive expert i gruppen enligt i förväg utarbetade oheCk-

listor.'Vilka data som.Skulle insanüas bestämdes i första hand

av den inriktning man givit dessa undersökningar; de skulle

koncentreras på sanspelet mellan trafikant, fordon samt väg-

och trafikmáljö speciellt i det inledande Skedet i olkasför-

loppet . Datainsamlingen styrdes naturligtvis också av den Iro-

dell man hade utformat för att beSkriva trafiksystemet ooh den-

na del av händelseförloppet. Med denna inriktning spelade in-

tervjun med de inblandade trafikanterna en.nkaet viktig roll.

Det var - såsom framgår av den tidigare nämnda rapporten - be-

tydelsefullt att den i regel kunde genomföras på olycksplatsen,

i haverigruppens fordon ooh i omedelbar anslutning till olyc-

kan.
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Med utgångspunkt från uppgifterna i det s k CGVIS-forrmläret, se

avsnitt 4.1, har en sammanställning gjorts av de uppgifter som

ingår i haveriundersökningar som genomförts eller pågår i de

nordiska länderna, se bilaga 1 . Till de uppgifter som denna

sammanställning omfattar kommer mer utförliga data beträffande

såväl trafikanterna, som fordon och väg- och trafikmiljö. Inte

minst gäller detta uppgifter rörande händelseförloppet i den

s k pre-crash phase .

Bearbetning och analys . Eftersom undersökningarna genomfördes

 

som case studies har också bearbetning och analys av data skett

för varje fall för sig utifrån de samnanställningar respektive

expert gjort av insamlad information.

Som tidigare nämnts utarbetades i detta projekt en analysmetod .

Arbetet med denna och redovisningen av dess bakgrund har givits

en framträdande plats i försöksverksamheten. I rapporten från

projektet kommenteras bristen på teoretisk bakgrund i tidigare

projekt inom detta område,- några undantag nämns , däribland

Fynsundersøgelsen. Vidare ges en kort översikt av några artik-

lar rörande modeller, begreppsliga referensramar eller analys-

metoder. I översikten ingår bl a en presentation av en övergri-

pande modell inom trafikområdet utarbetad av Bruce Goeller

(1969) följt av en teoretisk analys av bilkörning utvecklad av

Gibson & Crooks (1938).

Med detta material som underlag utformades således en analys-

metod. Arbetet inriktades på att utveckla en modell, som kunde

användas dels som en generell beskrivning av hurtrafikanten

fungerar i trafiksystemet i samspel med de övriga konponenter-

na, dels för strukturering av datainsamlingen, dels vid analy-

sen av händelseförloppet. Det resulterade i en modell som utgår

från interaktionen mellan korrponenterna trafikant , fordon samt

väg- och trafikmiljö och som i sina centrala delar beskriver

det informationsbortfall som kan ske på olika nivåer och vilka

faktorer som kan antas påverka detta . Modellens innehåll och

funktion illustreras ytterligare av de data som insamlades ,

t ex data rörande dels generella respektive specifika tillstånd
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hos komponenterna, dels händelseförloppet i informationster-

mer 0

Den analys som utfördes avsåg primärt händelseförloppet under

pre-crash phase . Syftet med analysen sammanfattas i den tidiga-

re nämnda rapporten i tre frågor . Vilken information (1) behöv-

de trafikanterna för att samspelet trafikant - fordon - väg

skulle fungera i denna trafiksituation? Vilken information (2)

beträffande detta samspel inhämtade och utnyttjade trafikanter-

na? (3) Vilka faktorer svarar för skillnaden mellan informa-

tionsmängd 1 och 2?

Redovisning . Totalt genomfördes t jugotre undersökningar under

fyra olika jourperioder . De undersökta olyckorna redovisas i

den tidigare näxmda rapporten grupperade efter olyckstyp och

enligt samma disposition. Redovisningen inleds med en mycket

kort beskrivning av olyckan och en klassificering i olyckstyp.

Därefter återges i sammanfattning insamlade data vad gäller

trafiksituation och vägmiljö, fordon respektive trafikanter .

Efter detta följer en analys av händelseförlOppet .

Analysen leder fram till en beskrivning av olycksförloppet . Den

beskrivningen - liksom även själva analysen - ger underlag för

att precisera faktorer som kan ha medverkat till olyckans upp-

komst och förlopp . Därefter ges en redogörelse för konsekvenser

av olyckan . Var och en av undersökningarna avslutas med en re-

dovisning av exempel på resultat av praktisk natur som kan ut-

vinnas . Detta kan gälla hypoteser som bör göras till föremål

för prövning i annat sammanhang, uppslag till åtgärder av gene-

rellt slag och förslag till åtgärder av lokal natur vilka kan

övervägas eller i vissa fall direkt vidtagas.

Användning av resultaten. Den metodik som utformats i projektet

 

TRKs haverikonmission ger alltså en serie fallbeskrivningar av

ovan nämnt slag. I rapporten utvecklas hur resultaten av dessa

VTI RAPPORT 17 0



131

kan utnyttjas. Med några exempel beákrivs hur detta kan ske

rent praktiSkt. Därefter konstateras att denna metodik

uppfyller de syften som har angivits för projektet. Den kan

användas för uppgiften att klarlägga olkasförloppet i stort

ooh för att speciellt undersöka händelseförloppet innan

kollision ooh ger därvid för trafiksäkerhetsarbetet användbara

resultat.

Utnyttjade på rätt sätt bör undersökningar av detta slag kunna

fungera som ett värdefullt'konpdement till den konventionella

olycksstatistiken. Haveriundersökningar utförda som.case

studies - utan anspråk på att ge representativa resultat - kan

då fylla en rad olika funktioner hävdas avslutningsvis i denna

rapport.

Kostnader. Efter de tre första jourperioderna gjordes en

sarrmanställning av dittillsvarande kostnader samt en beräkning

av kostnaderna för en viss begränsad fortsatt verksamhet.

Enligt denna kalkyl skulle kostnaden per utförd undersökning

bli 11 500 kronor.

I denna beräkning har en viss hänsyn tagits till att det varit

fråga om en försöksverksamhet; en sådan blir av naturliga Skäl

något dyrare än en kontinuerlig aktivitet. Vidare har viss, men

kanSke inte tillräCklig hänsyn tagits till att investeringarna

i utrustningen slagits ut på förhållandevis få undersökningar

totalt sett.

Administrativa pröblem. I rapporten över projektet understrYks

 

betydelsen av medverkan från polisen när det gäller

alarmeringen. Där nämns också vilka åtgärder som vidtogs

härvidlag. Man betonar också hur väl detta samarbete fungerat.

vad gäller undersökningarna på olycksplatsen utfördes dessa som

tidigare nämnts helt Oberoende av t ex polisens utrednings-
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arbete . Detta ingick i utformningen av metodiken liksom att de

skulle genomföras på ett sådant sätt att inte polisens arbete

hindrades . Även i detta avseende fungerade samarbetet väl .

Litteratur . Det projekt TRK låtit genomföra har redovisats i en

 

rapport .

Englund, A., Jarleryd, B., Lindkvist, O., Pettersson, H-E. TRKs

haverikon'mission . Redovisning av en försöksverksamhet . TRK

Rapport nr 1. Stockholm, 1978.
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DISKUSSION

Haveriundersökningar har en kort historik, kort men inte minst

under senare år intensiv. Den litteraturgenongång som.redovisas

'här bör ha gett en bild av detta; av ett arbetsområde under ut-

vedkling. samtidigt måste man konstatera att verksamheten i

mka t hög grad karakteriseras av en inriktning på praktiska

prOblem.alltifrån alarmering av haverigruppen till hjälpmedel

vid insamüing ooh lagring av data.

Som nämnts tidigare i studien har därencm.de principiella pro-

tüenlsom.i ett tidigt Skede togs upp av Baker (1960) OCh som

Haddon, Sudhman ooh Klein utveCklar ytterligare några år senare

i "Accident ResearCh attt.föga gensvar (1964). Intresset för

en utvedkling av den teoretiSka bakgrunden, för analysmetoder,

modeller osv är av litteraturen att döma myöket litet. Detsamma

gäller även haveriundersökningarnas roll i trafiksäkerhetsarbe-

tet. Det är mera sällan man finner en diskussion rörande t ex

vilken funktion dessa undersökningar kan fylla jämsides med an-

nan typ av datainsamling.

Ett undantag utgör Segal som i artikeln "The Diagnostic Teanlin

Accident Prevention" tar upp värdet av vetenSkapliga undersök-

ningar av detta slag (1969). Enligt Segals mening är dessa spe-

ciellt värdefulla inom följande områden.

"1. The impnovenent of mass data systems.

2. The development of quality control teChniques on the mass

data systems.

3. The establishnent of causal hypothesis for verification by

statistical and experimental techniques.

4. The uncovering of faulty design and Operating practices too

subtle for detection by other methods."
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Segal betonar särskilt att haveriundersökningar utgör en rik

källa till frågeställningar och hypoteser och menar att med den

begränsade kunskap Vi har är det varken förvånande eller ned-

slående om vi finner att fler frågor ställs än vad som besva-

ras.

Ytterligare några som fört en diskussion i denna fråga är t ex

Odendaal som efter att ha kommenterat de begränsningar som vid-

låder case studies som metod konstaterar följande. "Whatever

the deficiencies or limitations of case study investigations

into road traffic accidents might be, this method of study, and

particularly the on-the-spot investigation, is still considered

to be the most effective means of obtaining more insight into

the causative factors involved in particular accident problens

as whole" (1973). Rubinstein avslutar en rapport med följande

konklusion: "After visiting about 40 crashes it is evident that

a cormon sense look at what is happening with an injury reduc-

tion and crash prevention perspective can be worthwhile. Simple

recommendations to reduce specific hazards can be and are being

made" (1974).

Ryan kommenterar en form av användning av resultat från haveri-

undersökningar på liknande sätt: " In some cases there is an im-

mediate or obvious factor involved in the production of either

the crash or the injury which could be immediately modified to

prevent further crashes or injuries" (1974) . I ONSERs studie

konstaterar man vad gäller case studies - étude de cas - "enfin

clinique n' est que le premier tenps d' un programme de recherche

plus vaste, oü d'autres mêthodes seront utilisées". (ONSER,

1970)

Dessa exempel till trots är det emellertid som sagt inte denna

typ av problem, inte teoretisk bakgrund eller modeller för da-

tainsamling och analys , som uppnärksamheten koncentreras till .

Den utveckling som för närvarande sker i t ex USA, men även
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i vissa andra länder, domineras i hög grad av dels praktiska

problem i undersökningsarbetet, dels frågor rörande möjlighe-

terna att öka datamängden, dels därmed sammanhängande problem

av liknande slag som gäller olycksstatistik över huvud taget.

Denna inriktning av verksamheten förklaras främst av att man

önskar kompensera bristerna i den konventionella - på polisens

rapporter baserade - olycksstatistiken med ett datamaterial som

inte endast innehåller mer information utan också är represen-

tativt. Med en sådan målsättning tvingas man emellertid sänka

anbitionsnivån såväl kvantitativt som kvalitativt i fråga om

insamlad information jämfört med vad som kan uppnås i haveriun-

dersökningar - för att göra det möjligt att nå önskad represen-

tativitet. I NASS-projektet blir det som tidigare nämnts när-

mast fråga om vad man kallar 'technical investigations' , dvs

undersökningar som ligger på en nivå mellan polisens utredning

och egentliga haveriundersökningar.

Av den litteraturstudie som redovisats här bör ha framgått att

det vad gällerhaveriundersökningar av klassisk typ trots allt

finns ännu outnyttjade möjligheter - inte minst i fråga om ut-

vecklingsarbete på det teoretiska området , beträffande analys-

metoder, modeller osv. De forskare som citerats tidigare i det-

ta avsnitt ger också uttryck för en tilltro till Värdet av ha-

veriundersökningar t ex i form av case studies. Mot den bak-

grunden ter det sig rimligt att påstå att den bedömning Wolf

och Fralish gjorde för tio år sedan i en översikt på detta om-

råde fortfarande i stor utsträckning är giltig. De säger: "In

order to assist the national highway safety program, and its

international by-products, it appears that the key to new know-

ledge is the collection of more accident data on higher

quality, rather than applying more sophisticated analysis to

old data. Quality depends on accurate, detailed information of

relevance to the topic of interest - be it accident causation,

injury causation, law enforoement, or other . Therefore , a new
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emphasis is emerging on the application of the mltidisciplina-

ry, in-depth, on-scene , team approach, especially in the search

for true knowledge of accident causation. "

Detta uttalande behöver för övrigt inte uppfattas som specifikt

gällande för amerikanska förhållanden, utan har en mer generell

räckvidd. I betraktande av de problem man ställs inför inom

trafiksäkerhetsarbetet har man inte råd att undvara något

hjälpmedel; problemet blir snarare att för varje tillfälle Väl-

ja rätt medel och ge det bästa möjliga utformning. Utifrån ett

sådant betraktelsesätt utgör haveriundersökningar fortfarande

en vetenskaplig utmaning och en inte till fullo utnyttjad re-

SUI'S .
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INFORMATION SOM INHÄMTAS VID HAVERIUNDERSÖKNINGAR I DE NORDISKA LÄNDERNA

Variabler

ACCIDENT DESCRIPTION

Team

Case

Date

Time

Time

Day

Number

Number

of Accident

of Accident

of Day

Night
Dawn

Dusk

Dark (but Lighted)

Accident Location

Urban

Rural

of Roadway

2-Way-Expressway/Autobahn-Divided
2-Way-Expressway/Autobahn-Not Divided
2-Way-Mu1tilane-Divided
2-Way-Multilane-Not Divided
2-Way-Sing1e Lane (Each Way)
l-Way-Multilane
1-Way-Single Lane
Entrance or Exit Ramp
Not Applicable
Other

Unknown

Intersection or Cross Road (Grade level)

1

U
1
4
>
D
J
N

O
K
D
G
D
N
O

No Intersection or Near Intersection
But Not a ContributingFactor to Acci-
dent

3-Leg Intersection (Y, Tee, etc)
4-Leg or More Intersection
Road/Railroad Tracks
Road/Private or Commercial Driveway (Only
if Driveway is a Contributing Factor
Bicycle Crossing
Pedestrian Crosswalk or Animal Crossing
Rotary, Round, Traffic Circle, etc
Other

Unknown

Cloud Conditions

Clear

Partly Cloudy

Cloudy/U

Precipitation
None

Fog-mist
Rain

Sleet

Hail

Snow/U

Traffic Control

O
W
N
O
N
L
n
-
D
D
J
N
t
-
l No Control of Not Applicable

Stop Sign(s)
Yield (Give Way) Sign(s)

Traffic Signals (Stop/G0)
Flashing Signals (Red, Yellow, etc)
Police or Watchman Control (Human)

Crossing Gates (With or Without Signal)
Other

Unknown

Road/Roadside Defects or Hazardous Conditions

Reported/Observed

Yes

No

Unknown

Number of Vehicles Involved

Narrative

Collision Sketch

Danmark

Fynsunderságelsen

 

x)

xx)

Teckenförklaring - se sista sidan

Avser uppgifter som införs på statistikblankett

Finland

Trafikskadekomxx

\
\

Sverige
Trafik.med.1ab Volvo

\
\

II

SAAB TRK
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1:" 1 .1 o. . u . ..Danmark linianu ^ .i

Variabler Fynsundersøgelsen Trafikskadekom Trafik.med.1ab Volvo SAAB TRK

 

VEHICLE DESCRIPTION

Team Number = - _ _ _ _

Case Number = = = = = =

Vehicle Number (Assign each vehicle in the = = = = / =

accident a separate number starting with 1,
2,3 ..... etc)

Vehicle identification Number = = = = = =

Vehicle Make = = = =

Vehicle Model = = = =

Vehicle Model Year _ _ _

Vehicle 5-Digit Code / ax / / / 2
Country

Manufacturer

Division
Body Type

\
\

I

I I I II I

Body Style : z 2 z> z) z

OO Unknown

01 2-Door-Hardtop

02 2-Door-Sedan/Coupe
03 4-Door Hardtop

04 4-Door Sedan

05 Stationswagon
09 Motorcycle (greater than 50 cc)

11 Bicycle
12 Truck-Type (see instruction manual)
14 Mass Transporter-type (see instruction

manual)

20 Train
99 Other

Right-or Left-Hand Drive = / / = = =

Right
Left

Vehicle Weight z< z> / = / z
Weight Kg
Weight Category Kg

l Manufacturers Curb Weight for Basic
Vehicle
Empty Weight (including Options)
Actual Weight (With Passengers, Load,
Etc)

O Weight Unknown

W
N

Damage Sketch

Primary Vehicle Deformation Index

Secondary Vehicle Deformation Index

\
\

\
m

\
\
\

\
\
\

(I
)

II II

\
\
\

Estimated Speed (Corresponding to most severe
impact)

At Impact Kph

Velocity Change Kph

Which Roadway Was Vehicle on Before impact a z z 2 / z
(Refer to the "Type of Roadway" and enter
No 1,2 or 3 in the blank)

Vehicle Defects or Hazardous Conditions x a z> a a 3

Reported/Observed
Yes

No

NA

Unknown

Doors Opened During Collision / / 2 = z> z
None

RF

LF

RR

LR

Tailgate
Unknown

x a . . u
) En annan nummerkod fran centralt bilregister anvands



Doors Jammed

None

RF

LF

RR

LR

Tailgate
Unknown

Did Fire Occur
Yes

No

Unknown

Location of cause of fire

Engine Compartment
Gas Tank

Electrical

Other

Unknown

Steering Assembly Damage?

Yes/No/NA/Unk
Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Energy-Absorbing Unit Collapse?
Yes/No/NA/Unk

A-Pillars (Front) Damage?

Padded

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Header Damage?

Padded of Safety Structure?

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Instrument Panel Damage?

Padded on Safety Structure?

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Right Interior Side Damage?
Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Left Interior Side Damage?

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Windscreen Type

Tempered

15 mil

30 mil
other

Unknown

Windscreen Broken?

Yes/No/NA/Unk

Windscreen Cracked?

Yes/No/NA/Unk

Windscreen Popped Out?

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Right Side Glass Damage?

Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Left Side Glass Damage?
Evidence of Occupant Contact?
Yes/No/NA/Unk

Backlight Glass Damage?

Evidence of Occupent Contact?
Yes/No/NA/Unk

Other Interior Components Damage?

Yes/No/NA/Unk

Other Compartment intrusion or Reduction
in Size

Yes/no/NA/Unk

Head Restraints

None

Integral

Adjustable

Unknown

Bilaga
Sid 3 (6)
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Head Restraint Adjustment /
Not Applicable, None, Integral

UP
Down

Unknown

Front Seat back damage 2

Left

Right
Both

Neither

Type and Location of restraints /
01 Lap Belt Only
02 Diagonal Belt Only
03 3-Point Sliding Loop-Manual (Static)
04 3-Point Sliding Loop-Automatic (Retractor

Inertia Reel)
05 3-Point Non-Sliding-Manual (Static)
06 3-Point Non-Sliding Automatic (Retractor

or Inertia Reel)
07 Full Harness of Y-Harness

08 Child Restraint (Type Model No)

09 Air Bag, Only
10 Air Bag and Lap Belt
11 Air Bag, Lap Belt and Shoulder Strap
12 Passive Belt Restraint
98 Not Applicable or None
99 Other
00 Unknown

Number of Occupants in this Vehicle =
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Finland

Trafikskadekom

Danmark

Variabler Fynsundersøgelsen

OCCUPANT DESCRIPTION

Team Number -

Case Number -

Vehicle No in which Occupant was Riding -

Occupant No (Assign each occupant in a given « -

vehicle a number -l,2,3 - The driver will
always be No 1)

Seat Location z<

Front

Second

Third (Sta.Wagon)
Other

Unknown

Position On Seat x< z<

Left

Left Center

Center

Right Center
Right
Lying on Seat
Other

Unknown

Age _

Years (enter O if unknown)

Weight / /
Kg (enter 0 if unknown)

Height
Cm (enter 0 if unknown)

Sex _

(Enter 0 if unknown)

Restraing System Use / z<

(Enter one no, in blank from list below)

Unknown

Complete System, as equipped
Lap Belt Only

Diagonal Belt Only
Passive System Only
Child Restraint
Held in Lap
None Used or not Applicable
Otherk

O
G
D
O
N
U
'
I
b
L
O
N
l
-
*
O

Degree of Occupant Ejection N »
None

Partial
Complete

Unknown

of Ejection / /
(Enter one no, in blank from list below)
Unknown

Window, Left Side
Window, Right Side
Window Rear
Door, Left Side
Door, Right Side
Tailgate or Backlight
Windscreen
Roof or Open Convertible
Not Applicable

Area

k
o
o
o
u
O
N
L
n
b
w
r
e
r
-
*
O

Overall Severity of Injuries z 2)
(Enter one no, in blank from list below)

OO None

Ol Minor
02 Non-Dangerous, Moderate

03 Non-Dangerous, Severe

04 Dangerous, Serious
OS Dangerous, Critical
06 Fatal Lesion Plus 1 Region with Severe or

Less

07 Fatal Lesion Plus 1 Region with Serious
or Critical

08 Fatal Lesions in 2 Regions
09 Fatal Lesions in 3 or More Regions
lO Fatal But Details Unknown
98 Presence of Injury Unknown
99 Injured, But Details Unknown

Sverige
Trafik.med.lab Volvo SAAB TRK
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Occupant Injury Classification /
Occ. No

Veh. No

Region
Aspect

Lesion
System/Organs
Effects

AIS

Areas of Possible Contact /

Front of Passenger Compartment

05 Instrument Panel
09 Steering Assembly

Sides

10 st

Interior

6 st

Roof

4 st

Floor

4 st

Rear

2 st

Exterior to Passenger Compartment

5 st

 

= samma uppgifter insamlas

z uppgifter av detta slag insamlas men med
en annan indelning eller mer > eller
mindre < fullständigt

a uppgifter insalmas, men av annat slag

uppgift insamlas inte




