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SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomför med hjälp

av de medel som ställs till förfogande från Transport-

forskningsdelegationen en undersökning om avkörningsolyckor.

Förslag att utföra projektet har framförts av Nordiska

Vägtekniska Förbundet vars utskott 21 har fungerat som

referensgrupp. Föreliggande undersökningär en pilot-

studie - utförd i ett mindre område, Södermanlands län - vars

syfte är att, tillsammans med en litteraturstudie, ge rikt-

linjer och kunskap för planering och genomförande av en mera

omfattande utredning.

Huvudmålet är att finna lämpliga åtgärder med avseende på

vägen, trafiken (ex vis trafikregleringar) och sidoutrymmet

dels för att reducera antalet avkörningsolyckor, dels för

att mildra dessa olyckors skadeföljd. Olika typer av åt-

gärder kan härvid komma ifråga.

l. Antalet avkörningsolyckor kan nedbringas genom

ex vis bättre tvärsektion, linjeföring, optisk

ledning, ökad friktion, lägre hastighetsgräns eller

genom att anordna stationär vägbelysning.

2. Skadeföljden vid avkörningsolyckor kan mildras

genom lämplig utformning av vägens sidoutrymme med

avseende på bredd, förekomsten av fasta föremål,

jämnhet, lutning, mjukbehandling av fasta föremål,

uppsättning av vägräcken, lägre hastighetsgräns m m.

Projektet kommer att genomföras i tre etapper, varav den

första förutom föreliggande pilotstudie även omfattar tidi-

gare nämnda litteraturstudie (1).

I andra etappen skall materialet utvidgas till att omfatta

ett större geografiskt område. Avsikten är att genomföra

en mera fullständig utredning av sambanden mellan å ena sidan

olycksfrekVens, skadeföljd, tidsförlust etc, och å andra

sidan olycks- och skadeföljdsreducerande åtgärder.
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I den tredje etappen skall effekten av olika åtgärder - i

första hand olkaSkostnad - ställas i relation till kost-

naden för reSp-åtgärder (markförvärv, byggande, underhåll

m m), för att därigenom få ett uttryck för lönsamheten i

olika'åtgärder.

Det i pilotundersökningen analyserade materialet härrör från

719 polisrapporterade avkörningsolyckor som inträffat i

Södermanlands län 1969-71; Information har insamlats genom

fältstudier på olycksplatserna, från polisprotokoll samt

från Vägverkets Vägdatabank. 492 av de 719 avkörningsolyc-

korna utgjorde sträckolyckor för vilka vägdatabanksuppgifter

fanns tillgängliga. Dessa 492 olyckor har legat till grund

för analys av avkörningsolyckors väg- och trafikberoende.

Med hänsyn till materialets numerära och geografiska be-

gränsning i pilotstudien bör de resultat som redovisas i

denna rapport användas med största_försiktighet och inte

generaliseras till 'andra vägnät, främst p g a olikheter i

Väg-, trafik- och sidoutrymmesförhållanden.

De 719 polisrapporterade avkörningsolyckorna bestod till

59,1 procent av singelolyckor, 14,3 procent av mötesolyckor

och 12,7 procent av omkörningsolyckor. I materialets 719

avkörningsolyckor dödades 15 perSoner, skadades 90 svårt och

242 lindrigtrmñan 705 personer rapporterats oskadda. Då

avkörningsolyckorna utgör ca 2/5 av de polisrapporterade

trafikolyckorna på landsbygdsvägnätet visar dessa siffror

behovet av åtgärder att minska antalet avkörningsolyckor samt

att minska dessa olyckors skadeföljd;

Inverkan av vägens linjeföring m m på risken för avkörnings-

olyckor.

Vägens linjeföring uppvisar en markant effekt på risken för

avkörningsolyckor. Detta gäller både den vertikala och

horisontella linjeföringen, men är mest påtaglig för den

senare. Olyckskvoten (dvs antalet olyckor per år och for-
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donskilometer) ligger t ex 2 till 3 gånger högre för kurvor

med radie mindre än 400 meter än för kurvor med radie större

än 400 meter.

Uppdelning av materialet efter olika hastighetsbegränsningar

visar vidare att olyckskvoten för kurvor medliten radie är,

störst vid 90 km/tim medan vid 50 km/tim ingen ökad avkör-

ningsrisk i kurvor Synes föreligga i förhållande till rak-

sträckor. Vid uppdelning av avkörningsolyckorna på vägbredd

och kurvradie framgår att olyckskvoten ökar vid tvära kurvor

för samtliga vägbreddsklasser. Vidare är olyckskvoten störst

för vägar smalare än 6,5 meter.

Vägens vertikala linjeföring uppvisar betydligt mindre in-

verkan på olyckskvoten än den horisontella linjeföringen.

Lutningar större än 30 promille förefaller dock ha högre

olyckskvot än mindre lutningar.

En jämförelse med tidigare studier(2) visar att risken för

avkörningsolyckor i olika linjeföringsmiljöer i stort föl-

jer samma mönster som råder för hela trafikolyckspopulatioá

nen.

Approximativa beräkningar visar att olyckskvoten för avkör-

ningsolyckor är betydligt högre vid is och snö än vid torr

och våt vägbana.

Inverkan av sidoutrymmets utformning m m på skadeföljden

 

vid avkörningsolyckor.

 

Det är fastställt att krockobjekt såsom träd, stenar, bro-

fundament, belysningsstolpar m m i vägens sidoutrymme orsakar

svåra skador vid avkörningsolyckor.

I 29 kollisioner med grövre träd avled 3 av förarna, medan

7 skadades svårt och 8 lindrigt. Vid kollision med berg-

och jordskörning har av 41 förare l dödats, 4 skadats svårt_

och 14 lindrigt. Vid båda-dessa typer av krockobjekt var
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skadeföljden mycket svår. Undersökningen har visat att

skadeföljden vid kollision med krockobjekt av stum karak-

tär är signifikant större än vid kollision med avkörbara

krockobjekt.

Vidare har pilotstudien visat att avkörande fordon i all-

mänhet håller sig inom ett relativt begränsat område från

vägkanten. I 394 avkörningsolyckor där fordonen ej kolli-

derat med något krockobjekt har endast 7 % av fordonen av-

vikit mer än 10 meter från vägkanten, medan ca 75 % av for-

donen hållit sig inom 6 meter. Genom att undanröja alla

krOckobjekt inom ett begränsat avstånd från vägkanten skulle

således kollisionsrisken nedbringas avsevärt.

Som inledningsvis nämnts utgör denna rapport en redovisning

av den i etapp 1 ingående pilotstudien. Projektet skall nu

planeras i etapp 2 med tillgodogörande av bl a erfarenheter-

na från pilotstudien och litteraturstudien.



SUMMARY

With funds supplied by the Transport Research Delegation,

the National Road and Traffic Research Institute carries

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

ject was initiated at the proposal of committe 21 of the

Nordic Association of Road Engineers which has acted as a

*reference group after commencement of the investigation.

This investigation is.a pilot study in a limited area, Söder-

manlands County, the object of which is to provide the guide

lines and the information necessary for planning and imple-

mentation of a more comprehensive investigation.

The primary object is to find appropriate measures relating

to the road, the traffic (e.g traffic regulations) and the

clearance provided at the sides of the road, in order to re-

duce the number of accidents in which the vehicle ran off

the road and also to lessen the injury caused by these accie

dents. Different types of measures may be considered in or-

der to achieve this.

1. The number of ran-off-road accidents can be reduced by

e-g improved road across section, alignment, optical

guidanCe, frictiOn lower speed limit or by the introduc-

.tion of stationary road lighting.

2. The consequential injury due to these accidents can be

lessened by suitable design of the clearance provided at

the sides of the road with regard to width, presence of

.solid objects, evenness, gradient, treatment of solid

objects so as to^giveåthem a soft surface texture, erec-

tion of road barriers, imposition of a lower speed limit

etc.

The project will be carried out in three successive stages

the first of which in addition to this pilot study, will also

comprise a study of the literature (l).
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In the second stage the material will be expanded so as to

cover a larger geographical area. The object in this stage

will be to perform a more comprehenSive study into the rela-

tionships between accident frequency, consequential injury,

time loSs etc, and the measures taken with a view to redu-

cing aCCidents and consequential injury.

In the-third Stage the effect of different measures, expres-

sed mainly in terms of the accident cost, will be related

to the cost of the measure concerned (land acquisition, con-

struction, maintenance, etc), in order to obtain in this way

an expression for the profitability of various measures.

The material analysed in the pilot study was obtained from

ran-off-road accidents, reported to the police, which occu-

red in Södermanlands county over the period 1969-71. Infor-

mation was collected by studies at the sites of the accidents,

from police journals and from the road data bank of the

National Road Administration.

In view of the numerical and geographical limitation of the

material in the pilot study, the results in this report

should be used with the greatest caution and should not be

generalized so as to apply to other road systems, primarily

because of difference in road, traffic and side clearance

conditions.

Of the ran-off-road accidents, 59.1 % was single vehicle

accidents, 14.3 % involved two vehicles meeting and 12.7 0

was a result of an overtaking manoeuvre.

In the 719 accidents analysed, there were 15 people killed

90 seriously injured and 242 slightly injured, while 705

people escaped without injury. Since accidents in which the

vehicle leaves the road constitute about 2/5 of all road

accidents reported to the police, these figures show the need

for measures which will reduce the number of such accidents '

and the consequential injury.
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Influence of road alignment etc on the risk of ran-off-road

accidents.

 

The alignment of the road exhibits a pronounced effect on

the risk of ran-off-road accidents. This applies to both

vertical and horizontal alignment, but is far more evident

in the case of the latter. The accident rate is e.g. 2-3

times as high for curves with a radius less than 400 meters

as for curves with a radius more than 400 meters.

Classification of the material on the basis of speed limits

shows further that the accident rate (i.e. the number of

accidents per year and vehicle kilometre) for curves of small

radius is largest at 90 km/h, while at 50 km/h there appears

to be no increase in the risk of such accidents in curves.

When accidents in which the vehicle run off the road are

classified on the basis of road width and curve radius, it

is evident that the accident rate increases in sharp curves

for all road width classes. Furthermore, the rate is largest

on roads narrower than 6.5 meters.

4 The vertical alignment of the road has an appreciably lesser

effect on the accident index than the horizontal alingment.

On the other hand, gradients higher than 3 percent appear

to have a larger accident index than lesser gradients.

Compared to the risk of traffic accidents in general, the

ran-off-road accidents follows the same model in different

road alingments.

Approximate estimates show a quitehigher accident rate in

roads covered by ice and show than in dry and wet roads.

Effect of the design etc of the side clearances on injury

caused by accidents in which the vehicle leaves the road.

It has been established that objects, such as tress, rocks,

bridge abutments, lighting columns, etc which are situated
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in the side clearances and are hit by the vehicle when it

leaves the road cause serious injuries.

In 29 collisions with larger trees, 3 of the drivers were

killed while 7 were seriously injured and 8 slightly injured.

In collisions with rock or earth cuttings out of 41 drivers

l was killed, 4 seriously injured and 14 slightly injured.

In conjunction with bQäIthese types of object, the conse-

' quential injury was very serious.

The investigation shows that injury caused by a collision

with a rigid object is significantly more serious than that

4by a collision with an object which can move.

The study has also shown that vehicles leaving the road do

not reach very far from the road. In 394 accidents, where

the vehicle went off the road without hitting any roadside

obstacle, only 7 % of the vehicles went more than 10 meters

from the road while 75 % of the vehicles did not reach more

than 6 meters from the road. By removing all roadside ob-

stacles near the road the exposition to risk of collision

should be highly reduced.



BAKGRUND

Ca 2/5 av de polisrapporterade trafikolyckorna på lands-

bygdsvägnätet utgöres av avkörningsolyckor, d v 5 olyckor

'i vilka fordon med eller utan föregående konflikt med annat

trafikelement kör av vägen. Detta är p g a bortfall i

polisrapporteringen en underskattning av andelen avkörnings-

olyckor. Enligt en undersökning (3) som_utförts vid insti-

tutet, torde avkörningSolyckorna utgöra ca 2/3 av de trafik-

olyckor som inträffar utanför tätbebyggt område; Då avkör-

ningsolyckorna, enligt en grov uppskattning från (10), sva-

rar för ca l/3 av dödsolyckorna och ca 1/2 av personskade-

olyckorna på landsbygdsvägnätet, utgör dessa olyckors huma-

nitära och ekonomiska konsekvenser en betydande post i sam-

hällets totala trafikolyckSkostnader. Det är därför av

'samhällsekonomiskt intresse att finna metoder för begräns-

ning av dessa olyckorns antal och skadeföljd.

MÅLSÄTTNING

Huvudmålsättning för projektet är att finna lämpliga åtgärder

med avseende på vägen, trafiken och sidoutrymmet, dels för att

reducera antalet avkörningsolyckor och dels för att mildra

dessa olyckors skadeföljd. Olika typer av åtgärder kan härvid

komma ifråga.

l. Antalet avkörningsolyckor kan nedbringas genom ex vis bätt-

re tvärsektion, linjeföring, optisk ledning, ökad friktion,

lägre hastighetsgräns eller genom att anordna stationär

vägbelysning.

2. Skadeföljden vid avkörningsolyckor kan mildras genom lämp-

lig utformning av vägens sidoutrymme med avseende på bredd,

förekomsten av fasta föremål, jämnhet, lutning, mjukbehandé

ling av fasta föremål, uppsättning av vägräcken, lägre has-

tighetsgräns m m.



Projektets målsättning delar undersökningen i två separata

delar; nämligen; dels att studera avkörningsolyckornas väg-

och trafikberoende - dels att studera vilka faktorer och i

vilken grad dessa faktorer påverkar skadeföljden vid avkör-

ningsolyckor främst då personskador.

Projektet kommer att genomföras i tre på varandra följande

etapper, se figur 1, varav den_första förutom föreliggande

pilotstudie även omfattar en litteraturstudie (l), Pilot-

studien - genomförd i ett mindre område, Södermanlands län

skall tillsammans med litteraturstudien ge underlag för

planering och genomförande av efterföljande etapper.

Dessutom skall den första etappen ge en redovisning av

nuvarande kunskapsnivå beträffande avkörningsolyckor.

I andra etappen skall materialet utvidgas till att omfatta

ett större geografiskt område. Avsikten är att genomföra

en mera fullständig undersökning av sambanden mellan å ena

sidan olycksfrekvens, skadeföljd, tidsförlust etc, och å

andra sidan olycks- och skadeföljdsreducerande åtgärder.

I den tredje etappen skall effekten av olika åtgärder - i

första hand uttryckt som olyckskostnad - ställas i relation

till kostnaden för resp åtgärder (markförvärv, byggande,

underhåll mm), för att därigenom få ett uttryck-för lön-

samheten i olika åtgärder.



 

Utredning av Ekonomisk värdering av olika åt-
1. hur antalet avkörningsolyckor beror av Vägens ut- gärder med hänsyn tlll 01YCkS-

O. . . . . " kostnad, restid m m a ena sidan:iåçninå ágeometrl, sektion m m), hastighetsgrans, Och kostnad för åtgärder å den

andra sidan.
2. hur avkörningsolyckornas skadeföljd beror av sidout-

rymmets utformning
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Analys och systematisering av olika tänkbara åtgärder

 

 

 

Figur 1. Projektets indelning i etapper.

 



MATERIAL OCH_METODER

Datakällor

 

Materialet i denna utredning består av data från polisrappor-

terade avkörningsolyckor inträffade i Södermanlands län 1969-

71 på europavägarna 3 och 4, riksvägarna 52, 55, 56, 57, 58

samt genomgående länsvägarna 214, 216, 218, 220 och 223. Två

faktorer har bestämt valet av vägar. För det första fanns för

utredningen relevanta väggeometri- och trafikräkningsdata in-

samlade och lagrade på Vägverkets vägdataregister. För det an-

dra kunde Vid olycksanalysen användas vid institutet redan ti-

digare utfört arbete för studium av olyckors väg- och trafik-

beroende.

Data om olycksförlopp, skadeföljd, väder, sikt- och vägförhål-

landen vid olyckstillfället är kodade från polisprotokoll.

Information om sidoutrymmets utformning har inhämtats genom

fältstudier på olycksplatserna.

Grupperingsvariabler.

 

Risken för trafikolyckor kan tänkas vara olika stor i olika

väg- och trafikmiljöer, för olika fordonstyper m m. På samma

sätt är troligen skadeföljden vid avkörningsolyckor beroende

av sidoutrymmets utformning, avkörningshastighet etc. Genom

lämpliga grupperingar av materialet bör eventuella skillnader

framgå. Materialet är därför vid sammanställningen kodat med

möjligheter till en mycket detaljerad subgruppering. På grund

av materialets begränsade omfattning á_endastgll9_avkörnings-

olyckor - bör man emellertid akta sig för en alltför vittgående

subgruppering. En avvägning har därför ofta måst göras mellan

gruppstorlek och inomgrupphomogenitet. Med andra ord, små

grupper har slagits samman till större på bekostnad av inom-

gruppvariationen. Lämpliga grupper har från fall till fall

fått bestämmas av denenskilda analysens syfte.
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och trafikberoende

Trafiksituationen är kodad enligt SCB:s system.(4) som fotgän-

 

garolycka, singelolycka, upphinnandeolycka, mötesolycka, om-

körningsolycka med möte, omkörningsolycka utan-möte, avsväng-

ningsolycka, korsningsolycka, djurolycka och övriga olyckor.

Trafikelement är indelade efter fordonstyp, vikt, motorns pla-

 

cering, drivhjulens placering, ev släp-m m i 20 klasser.

Vägen har grupperats med avseende på tvärsektion, kurvradie,

lutning, och hastighetsbegränsning.

Trafikflödet mätes i årsmedelsdygnstrafik.
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Trafikelement samma som ovan.

 

Sidoutrymmets utformning har kodats med en kombination av

 

variabler som tillsammans skall ge en detaljerad bild av sido-

utrymmet på olycksplatsen. Sidoutrymmet är därför vinkelrätt

från vägkanten indelat i tre på varandra följande zoner. Zo-

nerna 1 och 2 beskriver strukturen av det vid vägbyggandet be-

arbetade området och zon 3 det ur vägbyggnadssynpunkt obearbe-

tade området. Figur 2 visar några exempel på hur tvärsnitt av

sidoutrymmet kan se ut.

Vidare har samtliga påkörda krockobjekt plats- och typbestämts.

Platsbestämningen har skett genom angivande av zon och avstånd

från vägkanten. I bilaga 1 redovisas kodningsschema för zoner

respektive typ av krockobjekt. För slänter har angivits slänt-

höjd och släntlängd, samt om lutningen är större eller mindre

än 1:3.



 

I
, ' zon 1 zon 2 zon 3

 

 

.saw \/
. zon 1 onliå zon 3

 

   

 

   
zon 3

LUUHHHHHHHHJ Il

åk
zon 1 I zon ;3.H ;ä 3 *\\I år

F.

   

Figur 2. Exempel på tvärsnitt på vägens sidoutrymme.

Olycksförloppet har liksom sidoutrymmets utseende kodats med

en kombination av variabler. Bland dessa kan nämnas; rörelse-

riktning före och efter konfliktsituationen, avkörningsvin-

keln, avstånd från körbanan som fordonet avviktit, färdväg i

sidoutrymmet etc.



Skadeföljden, som indelats 1 person- och egendomsskador, hör

 

till de svårare variablerna att koda. Vid analys av avkör-

ningsolyckornas samhällsekonomiska och humanitära konsekvenser

måste den totala skadeföljdskostnaden uppskattas. Denna kost-

nad är enligt många författare (se ex vis 5 och 6) beroende av

fordonets fabrikat, årsmodell samt av förarens ålder och sys-

selsättning m m.

Vid studier av samband mellan sidoutrymmets utformning och ska-

deföljd är man närmast intresserad av en kvalitativ skade-

följdsindelning. För personskador har här använts: ej skadad,

lindrigt skadad, svårt.skadad och dödlz Skador på trafikele-

ment har indelats i frontskada, höger sida, bak, vänster sida,

vältning höger sida och tak, vältning Vänster sida och tak,

vältning båda sidor och tak samt omfattande skador.

Olycksföljden: kör av vägbanan, kör av vägbanan och välter etc

 

har registrerats noga för varje olycka.

AVKÖRNINGSOLYCKORNAS VÄG- OCH TRAFIKBEROENDE

Inledning

 

Varför inträffar avkörningsolyckor? Svaret på den frågan är

att föraren hamnar i en trafiksituation som han, eller hon, ej

lyckas klara av. Med trafiksituation menas här hela det komp-

lex av faktorer som mer eller mindre starkt inverkar vid upp-

komsten av en trafikolycka. Vilken av ett flertal faktorer

som är huvudorsak till en viss olycka är i allmänhet svårt att

avgöra. Det primära syftet i detta avsnitt är att studera

vilka faktorer som påverkar risken för avkörningsolyckor och i

vilken grad de gör det.

 

1) Med död menas här död enligt polisens
förundersökningsprotokoll.



Som mått på olycksrisk i olika väg- och trafikmiljöer används

olyckskvoten. Denna - definierad som antal olyckor per år och

fordonskilometer - gör det möjligt att direkt jämföra olycks-

risken i olika Väg- och trafikmiljöer. Väg- och trafikmiljön

bestäms av en mängd olika faktorer exempelvis horisontalradie,

lutning, tvärsektion, trafikflöde och hastighetsgräns. I denna

studie indelas vägmiljön i olika linjeföringsklasser beroende

av horisontalradie och lutning. I var och en av dessa linje-

föringsklasser bestäms sedan olyckskvoten för avkörningsolyck-

or. På grund av det knappa materialet blir osäkerheten stor

i sällsynta linjeföringsklasser. Antalet linjeföringsklasser

måste därför begränsas i så stor utsträckning som möjligt om

inte möjligheten att dra slutsatser skall gå helt förlorad.

Lämpliga indelningsgrunder för trafikmiljön är hastighetsbe-

gränsning, olyckssitutation; vägbredd, årsmedelsdygnstrafik

mm.

Genom att jämföra olyckskvoten i olika väg- och trafikmiljöer

kan man bilda sig en uppfattning om lämpliga åtgärder för att

minska antalet avkörningsolyckor.

Klassificering av avkörningsolyckor.

Klassificering av trafikolyckor efter orsak kan ske på många

olika sätt. I denna utredning har använts den metod (4) som

sedan 1966 har använts vid statistiska centralbyrån. Huvud-

principen vid klassificeringen är därvid att låta fordonets

position eller ämnade kurs alldeles innan olyckan bestämma

klasstillhörighet.



Undersökningens 719 avkörningsolyckor har med avseende på

olyckssitutation klassificerats enligt tabell 1.

 

 

  

  

  

Klasstillhörighet Antal olyckor Procent olyckor

Singelolycka 425 ' I 59,1

Mötesolycka I 103 i 7 14,3

Omkörningsolycka: utan möte 64 8,9

med möte '27 3,8

Avsvängsolycka 34 4,7

Upphinnandeolycka I 23 ' 3,2

Djurolycka ' 19 2,7

Korsningsolycka 4 10 1,4

Fotgängarolycka ' ' 8_ 1,1

Okänd klasstillhörighet - 6 0,8

Totalt 719 100,0

Tabell 1. Klassificering av de i studien ingående avkörnings-

 

olyckorna efter typ av olycka.

Som framgår av tabellen utgjorde singelolyckorna den största

andelen, med inte mindre än 59,1 procent av de polisrapporte-

rade avkörningsolyckorna medan mötesolyckor och omkörningso-

1yckor kom på delad andra plats med 14,3 resp 12,7 procent.

övriga olyckstyper förekom i mycket begränsad omfattning och

utgjorde tillsammans 13,9 procent.

Avkörningsolyckornas fördelning på olika linjeföringsklasser.

Av de 719 polisrapporterade avkörningsolyckor som inträffat

i Södermanlands län under åren 1969-71, har 492 inträffat

på vägar som finns beskrivna i vägdatabanken.
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De 492 olyckorna har indelats i olika linjeföringsklasser

enligt samma kriterier som tidigare använts vid institutet.

Som framgår av tabell 2.är cellfrekvenserna i allmänhet

mycket låga, varför sammanslagning av linjeföringsmiljöer

måste vidtagas innan någon tolkning kan göras. Som en

lämplig sammanslagning kommer här attanvändas rad-resp

kolumntotaler.

Av tabellen 2 framgår att olyckskvoten är betydligt högre

.i kurvor med radie mindre än 400 meter än i övriga hori-

sontella linjeföringsklasser. Skillnaden mellan faktiskt.

inträffat och förväntat antal olyckor i dessa båda radie-

klasser sammanslagna är ca 41 olyckor (40,0+26,0-l9,6-5,3).

Med förVäntat antal menas här det teoretiskt framräknade

antal olyckor som skulle ha inträffat med olycksrisken kons-

rtant över samtliga kurv- och-lutningsklasser. Det har så-

ledes inträffat ( 41'1 X 100

24,9
i kunvor medradie mindre än 400 meter.än vad som kan för-

 

) ca 165 procent fler olyckor

väntas. Om samtliga kurvor i det undersökta vägnätet med

radie mindre än 400 meter (ca 5 % av det undersökta vägnätet)

byggs om till kurvor med radie större än 400 meter skulle

antalet avkörningsolyckor som inträffar i detta vägnät minska

med 8,3 i 3,0 procent eller med 41 i 15 olyckor (95%-igt kon-

fidensintervall).

Vidare framgår ur tabellen att lutningar större än 30 pro-

mille har högre olyckskvot än övriga lutningsklasser. Detta

torde ha sin förklaring av att tvära lutningar ofta före-

kommer i anslutning till backkrön och svackor. Detta kan ha

givit upphov till en felklassificering av olyckor i den

meningen att olyckor som inträffat på grund av skymd sikt 1

ex vis backkrön har klasificerats som lutningsolycka, därför

att fordonet kört av vägen en bit från backkrönet.

En jämförelse med tidigare studie (2) visar att risken för

avkörningsolyckor i olika linjeföringsmiljöer i stort följer

samma mönster sOm råder för hela trafikolyckspopulationen.



 

KURVRADIEKLASS
LUTNINGSKLASS

.1

SUMMA

OLYCKOR

OLYCKS-

KVOT

.FÖRVÄNTAT

ANTAL

OLYCKOR

 

Backkrön Svacka
Lutning

4: 15 0/00

Lutning

15-30 °/oo

Lutning

30-50 °/oo

Lutning

= 50 o/od

 

i: '1000 m 12 175 70 51 318 oju 374 43

 

700-999 m 31 54 043 41.67

 

A000699 m 28 12 54 :0.387 51.09

 

200.399 m 22 40 0.750 19.55

 

4: 200 m 26 1.811 5.26

 

SUMMA

OLYCKOR 18 15 261 77 15 492 0.366 492.00

 

OLYCKS-

KVOT 0.310 0.332 0.340 0.373 0.486 0.520 0.366

  

FÖRVÄNTAT ANTAL

owcxon

 

21.27

 

16.57 281.36

 

10 4.17

  

58.07

 

10.56

 

492.00
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Tabell 3 visar avkörningsolyckornas fördelning på olika

hastighetsbegränsnings- och kurvradieklasser. Vid 90

km/tim är olyckskvoten hög i kurvor med radie mindre än

400 meter jämfört med övriga kurvradieklasser medan vid

70 km/tim motsvarande ökning i olycksrisken uppträder först

vid kürvradier mindre än 200 meter. I klassen 50 km/tim

är materialet mycket litet, men ingenting tyder på en ökad

Olycksrisk i tvära kurvor. Sammanfattande kan sägas att

risken för avkörningsochkor i kurvor ökar vid liten kurv-

radie åtminstone vid hastighetsgräns 70 km/tim eller högre.

Olyckskvoten för avkörningsolyckor är i detta material

störst på 70 km-vägar vilket.verkar troligt p g a att dessa

vägar i allmänhet har en besvärligare väg- och trafikmiljö

än övriga vägar.

 

Antal olyckor

    

 

Hastighetsgräns Kurvradie V Olyckskvot

90 antim > 1000 m 241 0.268
?00-999 m 46 0.480
400-699 m 45 0.370
200-399 m 29 1.120

<200 m 20 2.861
381 0.331

70 knytim 3 1000 m 34 0.391
700-999 m 3 0.205
400-699 m 6 0.498
200-399 m 6 0.590

<200 m 5 1.682
54 0.426

50 km/tim 2. 1000 m 10 0.282
700-999 m 1 0.310
400-699 m 1 0.172
200-399 m 5 0.289

<200 m 1 4 0.228
' 18 ' 0.272

 

  

  
Tabell 3. Avkörningsolyckornas fördelning på hastighets-

gräns och kurvradie.
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breddsklasser

Avkörningsolyckornas fördelning på vägbredd och kurvradie

för 90 km-Vägar framgår av tabell 4. Kurvradien uppvisar

'en stark effekt på olyckskvoten i samtliga tre vägbredds-

klasser. Vidare framgår att olyckskvoten är betydligt högre

på vägar smalare än 6,5 meter än på bredare vägar.

 

 

   

Vägbredd< Kurvradie Antal olyckor Olyckskvot

4,0-6,5 m 3 1000 m 64 0,423
700-999 m 4 0,335
400-699 m 8 0,327
200-399 m 18 1,050
< 200 m _14 2,683

108 0,514

7,0-9,5 m 3 1000 m 110 0,258
700-999 m 15 0,359
400-699 m 28 0,343
200-399 m 6 0,760
< 200 m __6 3,333

165 0,294

10,0-13,0 m 3 1000 m 64 0,193
700-999 m 23 0,548
400-699 m 9 0,341
200-399 m 3 3,521
< 200 m _0 '-

99 0,247

  

    

Tabell 4. Avkörningsolyckornas fördelning på Vägbredd

 

och kurvradie för 90 km-vägar.
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Tabell 5-10 visar hur avkörningsolyckorna har fördelat sig

på lutnings- och krökningsklasser vid olika väg-, Väder och

ljusförhållanden.. Som framgår från tabell 5-10 har olyckor-

na fördelat sig mycket likartat på olika linjeföringsmiljöer

för olika Väg-, Väder och ljusförhållanden. Detta innebär

att det inte föreligger någon "interaction" (samvariation)

mellan å ena sidan väggeometri och å andra sidan olika Väg-

lag, väderlekstyper och ljusförhållanden. Med andra ord;

varken halt väglag eller dåliga ljusförhållanden ger ökad

olycksandel i svåra linjeföringsmiljöer. Däremot är olycks-

Vrisken i samtliga linjeföringsklasser större vid halt Väg-

lag resp dåliga ljusförhållanden Vilket senare kommer att

Visas (se sid 17 ) 

    

 

 

  

   

Kurvradie- VÄGLAG Rad-

klass Våt Torr total
Is, snö vägbana vägbana

: 1000 m 129 (64,5) 67 (65,1) 114 (65,9) 310

700-999 m 16 (8,0) 16 (15,5) 18 (10,4) 50

400-699 m 23 (11,5) 11 (10,7) 18 (10,4) 52

200-399 m 21 (10,5)' 6 (5,8) 11 (6,4) >38

< 200 m 11 (5,5) 3 (2,9) 12 (6,9) 26

' Kolumn- i200 (100,0) 103 (100,0) 173 (100,0) 476
total {

Tabell 5. Avkörningsolyckornas fördelning på väglags- och

kurvradieklass.
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Lutningsé I VÄGLAG Rad-

klass ' Is, snö Våt - Torr total

Backkrön '11 (5.5) 2 (1,9) 45 (2,9) 18

Svacka 10 (5,0) 2 (1,9) 2 (1,2) 14 g

5 15 0/00 98 (49,0) 60 (58,3) 91 (52,6) 249

15-30 o/oo 41 (20,5) 18 (17,5) 45 (26,0) 104 i

30-50 0/00 32 (16,0) 19 (18,5) A 25 (14,4) 76

3 50 0/00 8 (4.0) 2 (1,9) 5 (2,9) 15

Kolumn- 200 (100,0) 103 (100,0) 173 (100,0) 476

total

    

Tabell 6. Avkörningsolyckornas fördelning på väglags- och

lutningsklass.

 

 

 

 

 

Kurvradie- ' LJUSFÖRHÅLLANDEN Rad-

klass Dagsljusv Halvdag V Mörkt tOtal

3 1000 m 185 (68,0) 26 (68,4) 106 (59,2) 317

700-999 m ' 32 (11,8) 3 (7,9) 18 (10,1) 53

400-699 m 4k 23 (8,5) 2 3 (7,9) , 28 (15,6) 54

200-399 m 18 (6,6) 3 (7,9) ' 18 (10,1) 39

< 200 m 14 (5,1) 3 (7,9) 9 (5,0) 26

Kolumn- 272 (100,0) 38 (100,0) 179 (100,0) 489
total '

  

 

 

  
.Tabell 7. Avkörningsolyckronas fördelning nå ljusförhållande-

och kurvradieklass.
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LJUS FÖRHÅLLANDEN
Rad-

Lutnings-

Dagsljus Halvdag Mörkt L total
klass +

Backkrön 6 (2,2) 2 (5,3) 10 (5,6) 18

Svacka 10 (3,7) 1 (2,6) 4 (2,2) 15

i 15 0/00 . 145 (53,3) 27 (71,0) 87 (48,6) 259

15-30 0/00 . 62 (22,8) 5 (13,2) 39 (21,8) 106

30-50 0/00 44 (16,2) 3 (7,9) 29 (16,2) 76

3_ 50 0/00 5 (1,8) 0 (0,0) 10 (5,6) 15

EKOlumn' 272 (100,0) 38 (100,0) 179 (100,0) 489 g
total  ;

 

 

Tabell 8. Avkörningsolyckornas fördelning på ljusförhållande-

och lutningsklass.

     

  

I' .

'Kurvradie- VÄDER Rad'

,klass - .total

å Snö Regn Dig, dimma_ Uppehåll

3 1000 m 52 (70,3) 26 (57,7) _17 (65,4) 199 (64,2) 294

700-999 m 4 (5,4) 9 (20,0) 3 (11.5) 34 (11.0) 50

400-699 m 10 (13,5) 4 (8,9) 3 (11,5) 33 (10,6) i 50

200-399 m 5 (6,8) 3 (6,7) 2 (7,7) 25 (8,1) 35

T
< 200 m 3 (4,0) 3 (6,7) 1 (3,9) 19 (6,1) 26

Kolumn-

total 74 (100'0) (45 (looro) 25 (100,0) 310 (100,0) 455

 

   

 

Tabell 9. Avkörningsolyckornas fördelning på väderleks-

och kurVradieklass.
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_ VÄDER *T
. f Rad-

Lutnings- I I i

n g n 0 5 o i

klass 4 Sno ; Regn ;DlS, dimma : Uppehall å

Backkrön 5 1 (1,4) 3 3 (6,7) g 12 (3,9) f 12 (3,9) g 17
: r å f

l : i E ?
Svacka 5 5 (6,8) ; 2 (4,4) g 0 (0,0) g 7 (2,3) g 14

, .
5 15 o/ool 39 (52,6) 5 25 (55,6) * 16 (61,5) i160 (51,6)j 240

' i i i
: : )

15-30 o/oo' 11 (14,9) g 8 (17,8) 3 (11,5)_§ 73 (23,5); 95
.i g '

30e50 o/oo 16 (21,6) ; 5 (11,1) 5 (19,2) ; 48 (15,5) 74
6 c

3 50 o/oo 2 (2,7) . 2 (4,4) 1 (3,9) 10 (3,2) 15

' i
Kolumn- 272 (100,0)! 45 (100,0) 26 (100,0)'310 (100,0) 455
,total i I J

 

 

 

 

 

Tabell 10. Avkörningsolyckornas fördelning på väderleks- och

 

lutningsklass.

I följande avsnitt redovisas ett grovt försök att beräkna re-

lativa olycksrisken, dels för olika väglag, dels för Olika

ljusförhållanden. Tidigare studier vid institutet har visat

att ca 50 procent av årets trafikarbete uträttas under 7-måna-

ders-perioder oktober-april. Då halt väglag, dvs is eller snö,

inte förekommer utanför denna period har den fått ligga till

grund för trafikarbetsskattningar i olika väglagsklasser. De

trafikarbetsskattningar som finns att tillgå är gjorda år 1973.

För att eliminera inverkan av den milda vintern 1973 antages

atttrafikarbetet.på is och snö är dubbelt så stort under ett

normalår. Denna ökning antas ske till hälften var på bekostnad

av trafikarbetet för våt resp torr vägbana. Tabell 11 visar

skattningar av andel trafikarbete som utföres på de olika väg-

lagstyperna under en "normal" vinter för perioden oktober-april

   

Väglag Andel trafikarbete

Is, snö 0,236

Våt vägbana 0,258

Torr vägbana 0,506

1,000

 

   

Tabell ll. Trafikarbetets fördelning på olika väglagsklasser

 

för perioden oktober-april under ett normalår.
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Det är nu möjligt att skatta trafikarbetsfördelningen

för ett normalår om vi vet att hela trafikarbetet för

det aktuella vägnätet är T.

 

Trafikarbete

 

    

 

Väglag

Is, snö O,236x0,50xT = 0,118 T

vâtxmnbaxa 0 258x0 50xT +' 0'258 xO 50xT = 0 298 T' ' O,258+O,506 ' '

mmm-uanxma 0 506x0 soxT + 0'506 - xO SOxT = 0 584 T' ' O,258+O,506 ' '

Totala trafikarbetet T

 

Tabell 12.

 

för ett normalår.

Trafikarbetets fördelning på väglagsklasser

Tabell 13 Visar hur pilotstudiens olyckor fördelar sig

på resp väglagsklass, där 0 är det totala antalet olyc-

  

 

 

kor.

" Antal avkörnings-
vaglag Oly0kor

Is, snö 0,42 x 0

Våt vägbana 0,22 x 0

Torr vägbana 0,36 x 0

Totala antalet
olyckor O

 

 

 

Tabell 13.

 

klasser i pilotstudien.

Avkörningsolyckornas fördelning på väglags-
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Olyckskvoterna för resp väglagsklass framgår av tabell

14. ^ "

 

    

Väglag Olyckskvot

Is, snö 0,42 x_0 = 3 6 9

0,118 x T ' T

Våt vägbana 0,22 x 0 _= 0 7 9
0,298 x T ' T

Torr vägbana 0,36 x 0 = 0 6 9
0,584 x T ' T

  

  

Tabell l4. Olyckskvotens fördelning på väglagsklasser.

 

Tabell 14 visar att olyckskvoten är betydligt högre vid

is och snö än för övriga väglagstyper.

Tidigare undersökningar har visat att det totala trafik-

arbetet fördelar sig på dagsljus, halvdag och mörker med

ca 75, 5 resp 20 procent. Olycksutfallet under dessa

ljusförhållanden tagna i samma ordning var 272, 38 och

179 olyckor. Relativa mått på olycksrisken under olika

ljusförhållanden fås nu genom att dividera antalet olyckor

i resp ljusförhållandeklass med den procentuella andelen

av trafikarbetet som uträttas i samma klass. Tabell 15

visar relativa olycksrisken vid olika ljusförhållanden.

Olycksrisken är ca 2 gånger större vid halvdag och mörker

än vid dagsljus.

  

'Ljusförhållanden Relativ olycks-
risk

.Dagsljus 3,62

Halvdager 7,60

Mörker 8,95

   

 

Tabell 15. Relativa olycksrisken vid olika ljusför-

hållanden.
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'Olycksförloppet vid avkörningsolyckor

För att finna åtgärder att minska antalet avkörningsolyc-

kor är det lämpligt att försöka kartlägga olycksförloppet

hos redan inträffade olyckOr. Detta har gjorts genom att

med hjälp av uppgifter från polispnotokollen registrera

det avkörande fordonets rörelsetillstånd före och efter

olyckssituationen. Tabell 16 visar de avkörande fordonens

rörelsetillstånd före olycksSituationen.

   

Rörelsetillstånd före olyckssituationen Antal Procent

Passiv i olyckssituationen (exkl par- 5 0,7
kering) '

Onormal rörelse (sladd, på fel kör- 43 6,0
bana etc) '

Parkerad 2 0,3

Vänstersväng i korsning 6 0,8

Högersväng i korsning -6 0,8

Bromsar p g a trafiken 24 3,3

Omkörning 4 65 9,0

"Normal" rörelse och hastighet 540 75,2

Uppgift saknas 28 3,9

Samtliga avkörningsolyckor 719 100,0

  

  

 

Tabell l6. Avkörningsolyckornas fördelning på olika

 

rörelsetillstånd före olyckssituationen.

I 540 av materialets 719 avkörningsolyckor färdas fordonet

med "normala" rörelser före olyckssituationen. AV dessa

540 fordon (se tabell 17) fick 50,4 procent sladd och gick

av vägen medan 26,7 procent kom utanför vägkanten och skar

ner. Vidare styrde 4,8 procent av förarna avsiktligt av

Vägen för attdärigenom undvika kollision m m.

Den störSta gruppen, sladdolyckor, orsakas bl a av Vägens

'linjeföring, fordonets hastighet och väglag. Många tänk-

bara åtgärder finns för att reducera dessa olyckors antal,

't_ex ändring av vägens linjeföring, hastighetsbegränsning

eller en förbättring av friktionen mellan fordon och väg-

bana.
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En stor del av olyckorna inträffar därför att fordonet

skär ner när det kommer utanför vägkanten. Detta skulle

kunna undvikas genom bredare vägrenar i plan med vägbanan.

Härigenom skulle med största sannolikhet också många av

sladdolyckorna kunna undvikas genom att fordonen fick ut-

rymme att komma ur sladden.

    

 

 

Rörelsetillstånd p g a olycks- Antal Procent
situationen

"Normar'rörelse, bromsar, styr etc i 74 13,7

Får sladd 272 50,4

Kommer utanför vägkanten och skär ner 144 26,7

7 Kör med avsikt av Vägen , 26 4,8

Övriga olyckor i _24 ._iLå

Samtliga olyckor med normal rörelse 540 100,0
före olyckssituationen

 

 

Tabell 17. Avkörningsolyckornas fördelning på olika

 

rörelsetillstând efter olyckssituationen (endast olyckor

med "normal" rörelse före olyckssituationen).

Tabell 18 visar att avkörningsolyckor som händer vid om-

körning till största delen orsakas av att fordonet kommer

i sladdning, förmodligen p g.a tvära rattrörelser och hög

hastighet.

   

  

Rörelsetillstånd p g a olycks- ' Antal Procent
situationen

"Normal" rörelse, bromsar, styr etc 15 23,17

Får sladd * 43 66,2
Kommer utanför vägkanten och skär ner 4 6,1

Kör med avsikt av vägen 2 3,1

Övriga olyckor _1 1,5

Samtliga olyckor som inträffat 65 100,0
under omkörning

  

Tabell 18. Omkörningsolyckornas fördelning på olika

 

rörelsetillstând efter olyckssituationen.
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Fordonstyp

 

Nedanstående avsnitt är ett grovt försök att utreda_huru-

vida risken för avkörningsolyckor beror av fordonstyp.

Avkörningsolyckor har i tabell.M9indelats efter typ av

fordon, i lätt personbil, medeltung personbil och tung

personbil. Med hjälp av data från Svensk Bilprovning,

avseende Södermanlands län, har uppgifter om andelen

kontrollbesiktigade fordon samt medelkörsträckan per dag

för de olika fordonstyperna erhållits. Den relativa olycks-

risken mellan grupperna har skattats med antal inträffade

olyckor dividerat med ett mått på sammanlagda körsträckan

i resp grupp. Andelen tunga personbilar är liten varför

skattningarna för denna grupp är osäkra. Tabellen tyder

emellertid på en större olycksförekomst bland tunga person-

bilar än bland övriga fordonstyper.

 

  

 

  

 

 

a b c d
Person_ Andel Antal i Medel- Relativ

bilstyp kontroll- avkörnings- körsträcka olycks-
besiktigade olycka _per dag risk
(i %) (i km) b

a c

Tunga ,5.0 57 32.20 0.354

Medel- *
tunga 51.2 260 27.32 0.186

Lätta 43.8 176 22.98 0.175

 

Tabell l9.Relativa olycksrisken i olika fordonstyper.

 

Det i tabell I9"redÖYiSâd§3resuItatet kan ha många olika

förklaringar ex vis att de olika fordonstyperna körs av

olika förarkategorier. För att göra en mera ingående

undersökning om detta krävs emellertid ett större material.
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FAKTORER SOM PÅVERKAR SKADEFÖLJDENS SVÅRHETSGRAD VID AV-

KÖRNINGSOLYCKOR.

'Inledning

 

Skadeföljden vid avkörningsolyckor kan mätas på ett flertal

olika sätt, ex vis som personskador, fordonsskador och ma-

terialskador såsom skador på olika anordningar i sidoutrym-

met. Tyngdpunkten i denna studie kommer att läggas på per-

sonskador eftersom dessa humanitärt och samhällsekonomiskt

väger tyngst. Personskadeföljden är indelad efter svårhets-

grad i fyra olika skadeklasser nämligen dödla svårt skadad,

lindrigt skadad samt oskadad. Eftersom personskadeföljden

vid en trafikolycka_är beroende dels av hur många som

färdas i fordonet och dels av passagerarnas placering i for-

donet,har för att åstadkomma jämförbarhet mellan enskilda

olyckor i den statistiska analysen, förarskador använts som

mått på personskadeföljden.

Denna jämförbarhet skulle även kunna erhållas genom att in-

dela materialet efter antal personer som färdas i varje for-

don. Man skulle således få en grupp med enbart förare,

en grupp med förare och en passagerare, en grupp med förare

och två,passagerare etc. Analysen skulle sedan ske separat

i repektive grupp. Detta förfarande skulle emellertid

kräva ett betydligt större material än vad som nu före-

ligger, men skulle i gengäld ge möjligheten att jämföra

skadeföljden på olika platser i fordonet-

P g a svårigheter att skilja kollisionsskador från avkör-

ningsskador kommer här endast olyckor där fordon kör av

vägen utan föregående kollision att medtagas i analysen.

Av samma skäl utgår olyckor där fordonen slagit runt på väg-

banan före avkörningen. Detta medför en minskning av

materialet till 622 olyckor. I dessa 622 fordon avled 7

förare av skadorna, skadades 51 svårt, skadades ll7 lind-

rigt medan de övriga 447 förarna klarade sig oskadda.

 

1) Med död menas här död enligt polisens
förundersökningsprotokoll.
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Vid analys av avkörningsolyckornas humanitära och sam-

hällsekonomiska kostnader måste den totala personskade-

följden uppskattas. I ovan nämnda 622 avkörningsolyckor

dödades 11 personer, skadades 79 personer allvarligt och

202 lindrigt medan 625 personer rapporterats utan skador.

Skadeföljden vid avkörningsolyckor bestäms till stor del

av sidoutrymmets egenskaper. Med egenskaper menas här

dels den geometriska utformningen av diken, slänter m m,

dels förekomst av hinder och anläggningar såsom träd, ste-

nar, brofundament och belysningsstolpar. Dessutom beror

skadeföljden sannolikt på det avkörande fordonets hastig-

het, avkörningsvinkel, fordonstyp m m.

Sidoutrymmets_geometriska-utformning

 

Analys av skadeföljdens beroende av sidoutrymmets geo-

metriska utformning är förenat med många svårigheter. Det

idela vore om man kunde studera en faktor åt gången medan

övriga faktorer hålls konstanta för varje enskild olycka.

Detta vore möjligt genom praktiska experiment men är ur

kostnadssynpunkt här ej möjligt att genomföra. Analysen

grundar sig i stället på data från redan inträffade olyc-

kor, s k icke experimentella data. Försök att med multi-

variata statistiska metoder finna samband mellan sidout-

rymmets struktur och skadeföljden har ej givit önskat re-

sultat. Detta torde främst bero på olämplig metod vid

kodning av sidoutrymmets geometriska utformning. Flera

användbara statistiska metoder finns för analys av denna

typ av data, t ex AID-analys (Automatic Interaction

Detector-analysis), men dessa metoder kräver material av

storleksordningen 4 000 olyckor för att kunna ge tillför-

litliga resultat.

Följande exempel avser att belysa de svårigheter som är

förknippade med analys av skadeföljdens beroende av sido-

utrymmets geometriska utformning.

Tabell 20 indelar avkörningsolyckorna efter utformning av
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zon 1. Under förutsättning att avkörningsolyckorna inträf-

far slumpmässigt längs våra vägar, kan undersökningens 600

sidoutrymmen sägas utgöra ett slumpmässigt urval ur popula-

tionens sidoutrymmen i Södermanlands län för det i under-

sökningen ingående vägnätet.

Även om denna förutsättning är dåligt uppfylld ger tabellen

en ungefärlig bild av hur zon 1 fördelar sig längs vägen.

Eftersom en stor del av fordonen stannar i denna zon är det

lämpligt att till att börja med analysera dessa. Tabellen

visar att zon 1 till ca 60 procent består av långsluttande

slänt, till ca 20 procent av brant slänt medan övriga

typer är mindre vanliga.

   

Zon 1 Antal Procent

Långsluttande slänt 354 59.0
Brant slänt 131 21.8
Vägräcke 37 6.2
Plan mark 39 6.5
Refug 17 2.8
Litet dike 14 2.4
Stort dike 3 0.5
Jordskärning 3 0.5
Trottoarkant .b 2 0.3

Antal olyckor med upp-
gift om sidoutrymmet 600 100.0

 

   

 

TabelláKL Avkörningsolyckornas fördelning på utformning av

zon 1.

Tabell 21 jämför skadeföljden för olyckor som inträffat i

brant och i långsluttande slänt där fordonen stannat i zon

1. För att renodla lutningseffekten har olyckor där fordo-

net kolliderat med krockobjekt utgått.



26.

 

 

      

 

 

Förarskador

Slänt' Ej skadad. Lindrigt Svårt och Rad total
lutning skadad dödligt

- _ skadad ,

Brant slänt 35(74.4)' 6(12.8) 6(12.8) 47(100.0)

Långslut-
tande slänt 61(81.3) lO(l3.3) 4( 5.5) 75(lO0.0)

Totalt 122

 

TabellZ]a Förarskadornas fördelning vid brant och lång-

sluttande slänt när fordonet utan kollision med

något krockobjekt stannat i zon 1.

Resultaten ger en antydning mot svårare förarskador i bran-

ta slänter men denna skillnad är ej signifikant. Tabell 21

visar svårigheten att renodla effekten av vissa faktorer i

icke experimentella material. Om man jämför effekten i_en

faktor (här slänt-lutning) och samtidigt försöker behålla

övriga faktorer på samma nivå, minskar materialet kraftigt,

i detta fall från 485 observationer ner till endast 122.

Krockobiekt

 

Med krockobjekt menas här natuliga hinder, anläggningar

och olika konstruktioner såsom stolpar, staket m m i vägens

sidoutrymme vilka påkörts av avkörande fordon.

I tabell 22 har olyckor där fordonet kolliderat med krockob-

jekt, totalt 256 olyckor, korstabellerats med avseende på

typ av krockobjekt och krockobjektets avstånd från vägkan-

ten. Som framgår av tabellen är avståndsfördelningen (av-V

stånd mellan krockobäekt. och vägkant) olika för skilda

typer av krockobjekt, vilket medför att fordonen färdas

olika långa sträckor i sidoutrymmet innan kollisionen äger

rum (med sträcka menas här det vinkelräta avståndet mellan

' vägkant och krockobjekt). Eftersom färd i sidoutrymmet.harl

en starkt bromsande effekt på fordonens hastighet, försvå-
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ras jämförelse av skadeföljd mellan olika typer av krock-

objekt.

Ett fordons avvikelse från vägkanten bestäms förutom av

eventuella krockobjekts placering av fordonets hastighet,

avkörningsvinkel, sidoutrymmets geometriska utformning m m.

 

 

   

     

 

  

    

 

 

  

   

    

 

 

   

 

  

  

  

mnmemnmq ÃWEMDIRÄiWGHNENIDEHR Bm?
01234561891011123415TO'LAL

Vägräcke I 32 . 32

TrafikmärkeSStolpe I 14 5 4 .3 1. 1 28

Trafümärkesstolpar l l 5 l l 1 10

Lyktstolpe, metall 1 1 3 4 V 4 5

Ilelestolpe, trä l 4 12 9 5 4 l 1 1 37

Bropelare, fundanent 2 l 3

makama 11 2 13 I 8

Nätstaket, metall 3 '1 3 1 1 9

Brevlådor l » l

Rmüsam 11 _ 2

WMUmma'MMM' " 42 33 1 13

sam 1 51 2 9

Smün 1 1 2

Avloppsbnmn,' cenent 3 l l 5

mmåmmxtnm 11 1 4 I 7

Ejavkörbartträd 7326521111" 29

mxaxmmUQ 12 57 11 17

augwmmng 1148 1 ' ' 24

A 1 1' 1 2 1 6

mmk 1 1 A 2

sñwul 6 6

smMAKmnwommm 2%

 

  

 

Tabell.22. Påkörda krockobjekts avstånd från vägkanten.
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Vidare visar tabell 22 att de flesta av de påkörda krock-

objekten är belägna omedelbart i vägens närhet.

Diagram 1 visar avståndsfördelningen, för avstånd från

vägkanten, på vilket fordonen högst har avvikit vid av-

körningen, dels för fordon som kolliderat med krockobjek-

tet (256 st) dels för fordon som ej kolliderat med något

Akrockobjekt (394 st).

Som framgår av diagram 1, reduceras framfarten i sidout-

rymmet väsentligt genom kollision med krockobjekt, vil-

ket, som senare kommer att framgå, har en starkt förhöj-

ande effekt på skadeföljden. Men även fordonsom ej kol-

liderat med något krockobjekt håller sig inom ett relativt

begränsat område. I endast 7 procent av olyckorna har

dessa fordon avvikit mer än 10 meter från vägkanten medan

ca 75 procent av fordonen har hållit sig inom 6 meter.

Genom att undanröja alla krockobjekt i vägens närmaste om-

givning skulle kollisionsrisken således nedbringas avse-

  

 

  

värt.

Procent
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\ med objekt
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Avstånd från vägkant

Diagram l. Andel fordon som vid avkörning överskrider

 

ett givet avstånd från vägkanten.
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Tabell 23 visar olyckornas förarskadefördelning för olika

typer av krockobjekt. På grund av materialets detaljerade

subgrupperingj;denna tabell, vilket medför låga cellfrek-

venser, kan några statistiskt säkerställda slutsatser ej

dras förrän materialet sammanslagits till större grupper.

Vissa tendenser kan dock-observeras även på denna finför-

delade nivå.

 

 

  

    

 

W Förarsk dor J
Ej Lind- Svårt Död- Rad-

.Krockobjekt skadad rigt skadad ligt total
_ 4 skadad skadad «
0 l 2 3

Inget krockobjekt 280 58 28 1 367

Vägräcke 20 10 2 l32

Trafikmärkesstolpe 25 1 > 2 28
Trafikmärkesstolpar lO .. lO

Lyktstolpe, metall 4 5

Telestolpe, trä 25 10 I 1 1 37
Bropelare, fundament l l_ 3

Brädstaket 5 8

Nätstaket, metall 8 l 9

Brevlådor l l

Bomfästen l 2

Vägtrumma ll 1 13

Sten 2 9

Stubbe l

Avloppsbrunn, cement l 5

Avkörbart träd 1

Ej avkörbart träd ll 8 7 3 29

Jordskärning 5 3 17

Bergskärning 13 9 l 1 24

A 3

Häck

Snövall 3 3

Totalt antal olyckor 622

   

Tabell 23. Avkörningsolyckornas förarskadefördelning för

 

olika typer av krockobjekt.
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Av 29 förare som kört av vägen och kolliderat med grövre

träd har endast 11 klarat sig oskadda medan 3 har avli-

dit, 7 har skadats svårt och 8 lindrigt.

I 41 fordon som kolliderat med berg- eller jordskärning

har 14 skadats lindrigt, 4 svårt och 1 dödats.

Vid kollisoner med vägräcken har i 32 fordon 10 förare

skadats lindrigt medan 2 har skadats svårt.

I samtliga dessa fall är skadefrekvensen hög. Andelen

skadade eller dödade är 62, 46 resp 37 procent, medan 1

fordon som kört av vägen utan att krocka med något objekt

endast 24 procent av förarna har skadats eller dödats.

Detta bekräftar förmodandet om att krockobjekt med en

stum karaktär har en starkt bidragande effekt på skade-

följden. Om vi tittar på fördelningen av skadeföljden

för olika krockobjekt, så förefaller grova träd att ge de

allvarligaste förarskadorna. Av 29 förare som kolliderat

med ett kraftigt träd har 10 stycken eller 35 procent ska-

dats svårt ellerdödats. Önskvärt vore därför om sidout-

rymmet kunde rensas från stumma krockobjekt inom ett fast-

ställt avstånd från vägkanten.

Vid statistisk analys av skadeföljdens beroende av olika

typer av krockobjekt är den indelning av materialet som

använts i tabell 23 alltför detaljerad med hänsyn till

det begränsade material som ligger till grund för denna

studie. Detta medför att cellfrekvenserna i de flesta av

cellerna i tabell 23 är otillåtet små för att ge en till-

förlitlig statistisk analys. För att erhålla tillräckliga

cellfrekvenser har i tabell 24 materialet indelats efter

stumma, avkörbara och inget krockobjekt. Gränsen mellan

stumma och avkörbara krockobjekt är inte helt självklar,

Varför indelningen får anses subjektiv.

,Till gruppen stumma krockobjekt hänföres: vägräcken, lykt_

stolpar och telestolpar av metall och trä, bropelare och

brofundament, bomfästen, stenar, ej avkörda träd, jord-

skärningar och jordvallar, bergskärningar och stenvallar.



31.

Till gruppen avkörbara krockobjekt har sammanslagits:

trafikmärkesstolpar, bräd- och nätstaket med tillhörande

stolpar av trä eller metall, brevlådor, stubbar, avkörda

avloppstrummor och cementrör, avkörda träd, häckar och

snövallar.

I tabell 24 har faktorn krockobjekt indelad i stumt krock-

objekt, avkörbart krockobjekt och inget eller ej definie-

rat krockobjekt ställts mot förarskador. Tabellen visar

frekvensen förare för olika krockobjektklasser som hamnat

i skadeföljdsklasser. Siffran inom parentes efter cell-

frekvenserna anger procent av radtotal.

 

   

 

 

   

  

 

Typ av Förarskador Rad_

krockobjekt Ej'skadad Lindrigt Svårt Dödlig total
skadad skadad skadad

*Stumt

krockobjekt 99(58) 47(28) l9(ll)' 6(4) l7l

Avkörbart
krockobjekt 68(8l) 12(l4) 4( 5) 0(0) 84

Inget eller I
ej definie-
rat krock-
objekt 280(76) 58(16) 28( 8) 1(0) 367

Totalt antal

olyckor 622

Tabell 24. Avkörningsolyckornas förarskadefördelning för

 

olika typer av krockobjekt.

xz-analys av tabell 24 tyder på en stor skillnad i förar-

skadefördelning mellan de.tre typerna av krockobjekt

(X2 = 31,2 P<0,001). Om man tittar närmare på tabell 24

framgår emellertid att skillnaden ligger mellan stumma

krockobjekt och de två andra typerna, (X2 = 30,2 P<0,001)

medan avkörbara krockobjekt i stort sett har samma för-

delning som inget eller ej definierat krockobjekt

(x2 = 1,31 P20,25), '
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Skador vid avkörningsolyckor uppkommer dels genom kolli-

sion med olika typer av kroCkobjekt, dels p g a sidout-

rymmets utformning t ex slänter, diken m m.

'för svårt att skilja mellan skador som uppkommit genom

framfart i sidoutrymmet.

finierat krockobjekt hör olyckor där fordonet skadats

p 9 a Vältning eller kollision med ojämnheter i sidout-

rymmet.

med avseende på typ av krockobjekt och olycksföljd,

finition av olycksföljd,

I tabell 25 har avkörningsolyckorna grupperats

se avsnitt 5.4).

Det är där-

'Till gruppen ingen eller ej de-

(de-

Tabellen visar

att i 36 olyckor har fordonen kolliderat med något ej de-

finierat krockobjekt. Eftersom dessa olyckor utgör ca

14 procent av samtliga olyckor där kollision med krock-

objekt ägt rum, Skulle det sannolikt löna sig att inten-

sifiera platsundersökningen i fortsättningen.

      

 

  

 

 

 

 

   

Olycksföl'd ""' 'f
_ Kolliderar Kör av vägen Kör av vägen Kör av vägen Kör av vägen, Rad-

KIGCKObJekt med refug och välter och kolliderar välter och total
kolliderar

Stumt

krockobjekt 0( 0.7) 9( 5.3) 5( 2.9) 116(68.2) 40(23.6) l70(100.0)

Avkörbart +

krockobjekt 13(15.5) 11(13.l) 5( 6.0) 38(45.2) 17(20.2) 84(100.0)

ihééé"éi.dej
definierat
krockobjekt 7( 2.0T+ 182(51.4) 129(36.4) 29( 8.2) 7( 2.0) 353(100.0)

Total 608

Tabell 25. Avkörningsolyckornas fördelning på typ av

 

krockobjekt och olycksföljd.

+)
++)

Refuge med stolpe
Refuge utan stolpe

Sammanfattande kan sägas om krockobjekt

att sannolikheten att något fordon kolliderar med ett

visst krockobjekt i vägens sidoutrymme avtar snabbt med

krockobjektets avstånd till vägkanten eftersom de flesta

fordonen avviker endast ett fåtal meter från vägkanten

under sin färd i sidoutrymmet (jfr diagram 1),



_ä___.__.l _____--._______.__._
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att krockobjekt av karaktären "stumma" avsevärt ökar skade-

följden vid avkörningsolyckor samt

att avkörbara krockobjekt, åtminstone i pilotstudiens mate-

rial, inte givit någon Ökning av skadeföljden jämfört med

gruppen inget eller ej definierat krockobjekt.

Olycksföljd

 

Med olycksföljd menas den serie av händelser, vältning, kol-

lision, vältning Och kollision, kollision och vältning, el-

ler endast avkörning som äger rum vid en avkörningsolycka.

Av intresse att veta är hur dessa olika olycksföljder på-

verkar personskadeföljden vid avkörningsolyckor.

I tabell 26 är olycksföljden korstabellerad mot förarskador

och en analys av tabellen pekar på att olycksföljden har

ett starkt förklaringsvärde på skadeföljden (x2=23.l,P<O.OOl)

Siffror inom parentes anger prOcent av radtotal.

  

  

Förarskador _

. R d...
QIYCkaOIJd ej skadad lindrigt svårt ska- jtåtal

skadad dad eller
dödad

kör av kolliderar och v -
välter eller välter och 33(52,4) 22(34,9) . 8(12,7) 63
'kolliderar

kör av och kolliderar 114(65,5) 37(21,3) 23(13,2) 174

kör av och välter 102(74,5) 23(16,7) 12( 8,8) 137

kör av vägbanan 6 154(79,8) 27(14,0) 12( 6,2) 193

Totalt antal olyckor 567

   

 

  

 

 

Tabell 26; Avkörningsolyckornas fördelning på olycksföljd

och skadeföljd. '



34.

Tabellen visar att olycksföljder som medför kollision med

'krockobjekt i Vägens sidoutrymme ger en betydligt svårare

skadeföljd än Övriga olycksförlopp;

HASTIGHET

Det är sannolikt inte möjligt att få tillförlitliga Värden

på fordonens hastigheter vid trafikolyckor. Detta har fle-

ra orsaker; dels är det knappast troligt att någon uppger

sig ha kört fortare än den rådande hastighetsbegränsningen,

dels kan det vara rent praktiskt omöjligt att i efterhand

ange hastigheten, ex vis när föraren har skadats svårt, av-

lidit eller av andra skäl inte kan uppge hur fort han kört.

Det enda alternativ som här står till förfogande är att an-

vända den lokala hastighetsbegränsningen som ett mått på

hastigheten vid olyckstillfället. I tabell 27 har hastig-

heten indelats i tre olika klasser 1 110, 90 och i 70 km/tim;

Tabellen uppvisar ingen tendens till ökad skadeföljd vid

högre hastighetsbegränsningar. Detta resultat som motsäger

det sunda förnuftet torde ha sin förklaring dels i ett mera

skadeframkallande sidoutrymme i områden med låg hastighets-

gräns, dels av att tillåten hastighet troligen överskrides

betydligt mer vid 70-90 km/tim än vid 110 km/tim.

 

 

 

  

r..." . .. _HW_ - v . « "7 7* " á;

F ö R A R 5 K A 0 0 R
HASTI HE -

. G TS EJ LINDRIGT SVÅRT SKADAD RAD-

BEGRANSNING SKADAD SKADAD ELLER AVLIDEN TOTAL

3 110 33 (72) 10 (22) 3 (6) 46 (100)

90 338 (71) 91 (19) 50 (10) 479 (100)

i 70 76 (79) . 15 (16) 5 (5) 96 (100)

KOLUMN- 447 116 58 621
TOTAL

 

 

  

  

 

Tabell 27. Samband mellan hastighetsbegränsning och förar-

 

skador.



Fordonstyp
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Tabell 28 visar hur skadeföljden fördelar sig på tunga,

medeltunga och lätta personbilar. Som framgår av tabel-

len är skillnaden obetydlig för de tre typerna av person-

 

 

   

    

bilar.

. Förarskador

FOrdOnStYP Ej Lindrigt Svårt Dödligt Rad-
skadad skadad skadad skadad total

Tunga .

personbilar 42(73,7) 9(15,8) 5( 8,8) l(l,7) 57(lO0,0)

Medeltunga
personbilar 183(70,4) 48(18,4) 28(lO,8) l(O,4) 260(lO0,0)

Lätta

personbilar 112(63,6) 45(25,6) 14( 8,0) 5(2,8) l76(lO0,0)

;Totala antalet fordon i I 493

 

 

Tabell 28.

typer.

 

Förarskadefördelning för olika personbilsê

Vid avkörningsolyckor med lastbil var förarskadeföljden

mycket ringa jämfört med personbilar, vilket framgår av

    

 

   

  

tabell 29.

Förarskador _
Fordonstyp . - Rad_

Ej Lindrigt >Svårt Dödligt total
skadad skadad skadad skadad

Lastbil 92(88,5) ll(lO,5) l(l,0) O(0,0) lO4(lO0,0)

Personbil 337(68,4) 102(20,7) 47(9,5) 7(l.4) 493(lO0,0)

Tabell 29. Förarskadefördelning för olika fordonstyper.
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Rattonykterhet

 

I 718 inträffade avkörningsolyckor var 50 st eller ca 7

procent av förarna rattonyktra. Tabell 30 tyder på att

skadeföljden för de rattonyktra förarna var större än

" n . . '2 '
for de ovriga (x := 6,45, P <0,1).

 

 
 

 

 

RATT- F ö RiA R 9 K A D O R RAD-

NYKTER' _ EJ LINDRIGT SVÅRT DÖDLIGT TOTAL
HET SKADAD SKADAD SKADAD SKADAD

RÄTT' 31 (62) 10 (20) 7 (14) 2 (4) 50 (100)
ONYKTER '

EJ
RATT- 483 (72) 127 (19) 52 (8) 6 (1) 668 (100)
ONYKTER

KOLUMN' 514 137 59 8 718
TOTAL

 

 

   

 

 

  

Tabell 30. Samband mellan skadeföljd och alkoholpå-

verkan.

Vägräcken

 

Vägräcken används i förebyggande syfte för att undvika

avkörning från vägen. Dels vill man skydda förare och

passagerare i det avkörande fordonet, dels Vill man skyd-

da personer, egendom eller andra trafikanter i vägbanans

närhet.

I föreliggande undersökning har 32 fordon eller ca 5 pro-

cent av de avkörande fordonen kolliderat med någon form

av vägräcke utan att samtidigt ha varit inblandade i kol-

lision med annat trafikelement. I dessa olyckor skadades
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två av förarna allvarligt medan tio skadades lindrigt.

Något dödsfall inträffade inte.

Flera undersökningar har visat att vägräcken ofta orsakar

mycket allvarliga skador (se t ex referenser 8 och 9).

Noggranna överväganden måste därför föregå varje uppsättê

ning av vägräcken.

Avkörningsvinkeln

 

Fordonens avkörningsvinklar har kodats med hjälp av skis-

ser och måttuppgifter i polisprotokollen. Då sådana skis-

ser i allmänhet är ofullständiga och saknar tillräckliga

måttangivelser blir precisionen i vinkelmätningen dålig.

Jämförelse av skadeföljden i olika vinkelklasser har

gjOrts, men ingen skillnad har kunnat påvisas.

Väggeometrin

 

Jämförelse har gjorts om väggeometrin (här krökningen) på

olycksplatsen inverkar på personskadeföljden. Ingenting

i denna undersökning tyder emellertid på någon sådan in-

verkan. vilket sannolikt kan bero på undersökningens be-

gränsade omfattning.
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JÄMFÖRBARHET AV RESULTAT I LITTERATURSTUDIE OCH

PILOTSTUDIE

I den officiella svenska statistiken redovisas inte av-

körningsolyckorna som en separat grupp. Det sätt på vil-

ket olyckorna klassificeras-innebär emellertid att singel-

polyckorna så gott som undantagslöst tillhör gruppen av-

' körningsolyckor. 'Då singelolyckorna utgör ca 80 % av av-

körningsolyckorna, har litteraturstudien inriktats på

undersökningar som behandlar dessa.

De i litteraturstudien (l) redovisade utredningarna om

avkörningsolyckors (Singelolyckors) väg- och trafikbe-

roende har i mycket liten omfattning tagit hänsyn till

olikheter i trafikarbetet i jämförda väg- och trafikmil-

jöer. Detta har sin naturliga förklaring i att trafik-

räkningsdata kombinerad med linjeföringsdata, hastighets-

data m m, tidigare ej har funnits att tillgå.

En jämförelse av resultat mellan å ena sidan pilotstudien

och å andra sidan i litteraturstudien redovisade under-

sökningar är således ej möjlig att göra p g a olikheter

i dessa undersökningars olyckspopulationer.



(l)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

'(9)

1(10):

,Nilsson, G

'linjeföring.

' tivitet,
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KODNINGSSCHEMA FÖR

Zon 1

Uppgift saknas

Trottoarkant

Vägräcke

Långsluttande
slänt mindre än

1 på 3

Brantslänt

mer än 1 på 3

Litet dike

mindre än 2 m

Dike

mer än 2 m

Plan mark

Refuge på körbanan

övrigt
ras)

(specifice-

ZONER I SIDOUTRYMMET

.2.9.2.2

Uppgift saknas

Plan mark

Slänt

Litet dike

mindre än 2 m

Dike

mer än 2 m

Långsluttande
jordskärning

O

mindre än 2 pa 3

Brant jordskärning
mer än 2 på 3

Bergskärning

Bilaga 1.

Sid 1 (2)

Zon 3

Uppgift saknas

Gräsbevuxen
.planmark
stigning
slänt

Buskbevuxen
planmark
stigning
slänt

Strandkant

Ä eller dike i
vinkel med vägen



Bilaga'l.

Sid 2 (2).

KODNINGSSCHEMA FÖR TYP AV KROCKOBJEKT

Fasta föremål

 

Uppgift saknas

Vägräcke med balk

Vägräcke med nät el dyl'

-Trafikmärkesstolpe, enkel

TrafikmärkeSstolpe, fler än en

Metallstolpe för belysning el dyl

Trästolpe för belysning el dy1

Stag och stöttor till stölpar

Bropelare eller brofundament

Stenmur, stengärdesgård, grindstolpe av sten

Trästaket, grindstolpe av trä_

Nätstaket, grindstolpe av metall

Mjölkbord

Brevlådor

Fästen för järnvägsbommar

Vägtrumma

Stenblock

Stubbe

Avloppsbrunn

Avkörbart träd

Ej avkörbart träd

Jordvall, jordskärning

Bergvägg, bergskärning

Husvägg

Häck

Övrigt (specificeras)




