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beräkna riskmått i trafiken
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FÖRORD

Nordiska trafiksäkerhetsrådet beslöt vid sammanträde 1976-01-28 att genome

föra projektet Metodik för insamling och redovisning av olycksdata - MIRD.

Resultaten av den första fasen har redovisats i rapporter från dess tre

delprojekt och i NTR Rapport nr 21, 1978.

Den andra fasen har omfattat fyra delprojekt. Föreliggande rapport - nr 25

delrapport 4 - behandlar det delprojekt som genomförts i Sverige vid Statens

väg- och trafikinstitut av Göran Nilsson och Åke Svensson.

Undersökning rörande behov av och.metoder för att kombinera olycks-

och exponeringsdata i syfte att beskriva trafiksäkerheten i hela eller

delar av trafiksystemet.

De övriga delprojektenär

Kartläggning och utredning rörande insamling, registrering, bearbetning

och redovisning av exponeringsdata för olika trafikantgrupper.

Försök med att utnyttja likheter och olikheter i de nordiska ländernas

olycksstatistik i syfte att belysa utvalda trafiksäkerhetsproblem.

Prövning av förslag till ny metodik/teknik vid insamling av olycksdata.

Dessa projekt redovisas i NTR rapport nr 25 delrapport l, 2 och 3 respektive

5. i

Projektets referensgrupp - bestående av N O Jørgensen, Danmark, A.Tallqvist,

Finland, T Pedersen, Nörge och A.Englund, Sverige - har vidare sammanfattat

resultaten av.MIRO-projektet i en slutrapport; NTR Rapport nr 26.
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Projektkatalog 1977. Oslo 1978

Metodik för insamling och redovisning av olycksdata -

MIRO slutrapport för fas 1. Målstudie. Stockholm 1978

Bättre synbarhet - traktorer, motorredskap, mopeder, långa
fordon. Stockholm 1979

Bibliografi, supplement 1977-78. Oslo 1979

Barns trafikksikkerhet i de nordiske land. København 1979

196



Rapport

Rapport

Rapport

Rapport

Rapport
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25:1

25:2

25:3

25:4
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26

Registrering og presentasjon av ekspneringsdata for ulike

trafikantgrupper i de nordiske land.
MIRO fase 2. Delrapport l. Oslo 1980

Samkøring af nordiske trafikulykkesdata. Et demonstrations-
projekt. MIRO fase 2. Delrapport 2. København 1980

Internordisk anvendelse av nationale trafikulykkesdata.

NERO fase 2. Delrapport 3. København 1980

Behov av_och.metoder för att beräkna riskmått i trafiken
utifrån olycks- och eksponeringsdatal NERO fas 2. Delrapport 4.
Linköping 1980

Haveriundersökningar - prövning av en metod vid insamling av
trafikolycksdata..MIRO fas 2. Delrapport 5. Helsingfors 1980

Metodik för insamling och redovisning av olycksdata.
MIRO Slutrapport. Stockhobn l980
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BAKGRUND OCH SYFTE

Historiskt sett har olika statistiksystem utvecklats för

att redovisa antal olyckor och antal skadade eller dödade

personer i olyckor inom olika samhällssektorer eller för

olika olyckstyper.

Exempel på sådana statistiksystem är olika länders tra-

fikolycksstatistik. Inom MIRO-projektet (Metod för ln-

samling och Bedovisning av Qlycksdata) har olika projekt

behandlat trafikolycksstatistiken i Danmark, Finland,

Norge och Sverige med avseende på bl a metodfrågor röran-

de insamling, registrering, bearbetning och redovisning.

Inom MIRO-projektet har också en kartläggning och utred-

ning rörande insamling, registrering, bearbetning och

redoVisning av exponeringsdata för olika trafikantgrupper

i de fyra länderna genomförts.

I detta projekt studeras behov av och metoder för att kom-

binera olycks- och exponeringsdata i syfte att beskriva

risker i trafiksystemet. Ett högt antal olyckor, döds-

eller personskador inom en viss samhällssektor eller för

en viss typ av olycka antyder att åtgärder bör vidtas.

Särskilt gäller detta om antal olyckor eller antalet ska-

dade personer ökar.

Rent principiellt gäller att de negativa effekterna i

form av olyckor och skadade personer av en viss aktivitet

kan minskas genom följande åtgärder:

o åtgärder som minskar aktivitets omfattning

åtgärder som minskar risken för olyckor

åtgärder som minskar risken för personskada när
olycka inträffar.

Åtgärder som minskar aktivitetens omfattning är förenade

med en mängd problem i de fall aktivitetens resultat är

VTIIUEPOMF196



av stor betydelse för samhället eller individen och där-

för måste ersättas av en alternativ aktivitet som ger

motsvarande resultat. En fråga som uppstår är om de

totala konsekvenserna ( t ex antal olyckor eller skadade

personer) för att uppnå det önskade resultatet förändras.

Exempel på detta är t ex produktion av elkraft.

Den naturliga utgångspunkten för beslutsfattaren när akti-

vitetens resultat är av stor betydelse är därför ofta att

vidta åtgärder som minskar riskerna för olyckor eller

personskador. Detta är väsentligt när en aktivitet ökar

i omfattning. Ett exempel på detta är biltrafiken.

När detgäller risker för olyckor eller personskador är

ett första steg att bedöma aktivitetens genomsnittliga

risknivå. Om denna bedöms som hög - i jämförelse med

jämförbara aktiviteter - kan generella åtgärder vidtas

t ex hastighetsbegränsningar eller användning av bilbäl-

ten.

Ett andra steg är att bedöma om aktiviteten innehåller

delaktiviteter som innebär extremt höga risker för olyckor

eller personskador. Åtgärderna kan då väljas så att de

reducerar de högsta riskerna. För att peka ut delaktivi-

teter som från risksynpunkt bör bli föremål för åtgärder

krävs kännedom om delaktiviteternas omfattning.

I verkligheten vidtas både generella och i förhållande

till aktiviteten begränsade åtgärder. Det är därför Väsentligt

att följa såväl olycksutveckligen eller personskadeutveck-

lingen som förändring av delaktiviteternas omfattning

för att kunna bedöma hur riskerna förändras i tiden.

När det gäller vägtrafiksystemet kan riskerna knytas till

trafikanterna, miljön eller fordonen. Detta innebär att

det är angeläget att, som komplement till information om

antal skadade eller antal olyckor, finna metoder som gör

det möjligt att peka ut trafikantgrupper, miljöer, for-

donsgrupper eller kombinationer av dessa för vilka risker-
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na är så höga att de inte kan accepteras.

I de fall riskerna inte kan accepteras krävs att åtgärder

vidtas. Generellt gäller att åtgärderna inriktas direkt

mot de utpekade riskproblemen, t ex mot en viss trafikant-

grupp, en Viss miljö eller en viss typ av fordon.

Den övergripande målsättningen med trafiksäkerhetsarbe-

tet - att minska antalet olyckor och antalet skadade per-

soner i trafiken - innebär alltså att det är nödvändigt

att ange risker för olika delar av trafiksystemet för

att effektiva åtgärder skall kunna vidtas.

Kärnfrågan vid behandling av riskproblemen är hur risken

skall mätas - eller med andra ord - vilket eller vilka

riskmått skall eller kan användas. Detta ställer krav

på att finna metoder för att erhålla dessa riskmått,

vilket i sin tur innebär att krav måste ställas på såväl

olycksstatistikens innehåll som tillgång på exponerings-

data.

Syftet med rapporten är att för Väg- och gatutrafiken

ange behovet av att risker kan mätas för att beskriva

trafiksäkerheten.

Utifrån detta syfte görs i rapporten försök att

0 bringa ordning rörande riskbegrepp i trafiken

ange behovet av riskmått för olika beslutsnivåer inom
väg- och gatutrafiken

o ange användningsområden för riskmått av olika karak-
tär

o ange, i form av exempel, hur olika riskmått kan an-
vändas vid riskjämförelser

o ange behov rörande olycksstatistik och exponeringsdata
för att de föreslagna riskmåtten skall kunna användas
praktiskt.

Ovanstående uppräkning av vad rapporten syftar till kan

för att göra det enklare för läsaren sammanfattas enligt

en dansk formulering - "Hvorfor man med fordel benytter

risiko".
VTIIUEPORFJQÖ



BESKRIVNING AV PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

Projektarbetet har bedrivits i Olika etapper under 1978

och 1979. Utifrån referensgruppens grundläggande pro-

jektplanering utarbetades under 1978 ett arbetsprogram

för projektets genomförande. I anslutning till diskussio-

nerna om arbetsprogrammet utarbetades en promemoria där

riskproblematiken i väg- och gatutrafiken behandlades.

(Olycksrisker, riskexponering och olyckskonsekvenser_i

väg- och gatutrafikenf PM XHHQ 1978).

Promemorian redovisades i september 1978 vid ett semina-

rium som behandlade risker i trafiken. Seminariedelta-

garna utgjordes av representanter från väg- och transport-

sektorn och försäkringsväsendet samt av beteendeforskare

och statistiker. (Minnesanteckningar från seminarium vid

VTI den 19 september 1978 rörande risk i trafiken).

Det slutliga arbetsprogrammet innebar att projektarbetet

under 1979 startade med en litteraturstudie rörande risk-

begrepp, riskmått, riskanalyser och riskvärdering i syfte

att belysa behovet av och olika.anän&ü1gar av riskmått

såväl utanför som i anslutning till väg- och gatutrafik.

Enligt arbetsprogrammet skulle sedan projektet avslutas

med en redovisning rörande behov av och metoder att be-

räkna riskmått i vägtrafiksystemet. Detta arbete redo-

visas i denna rapport. Rapporten innehåller dessutom

delar av litteraturstudien. För den som önskar en mer

samlad litteraturbeskrivning finns litteraturstudien

redovisad i Meddelande nr 200 VT119&L Förutom referens-

gruppens medlemmar har Maäwm_8alusjärvi, Väg- och trafik-

laboratoriet i Finland, Tore Vaaje, TøI, och Carsten Wass,

Vejdatalaboratoriet varit kontaktmän när det gäller litte-

ratur och statistiskt material från de övriga nordiska

länderna.
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RISKER I LITTERATUREN

Den litteraturstudie som utförts inom projektet avser

litteratur som behandlar riskbegrepp, riskmått, riskana-

lyser och riskvärdering.

Syftet med litteraturstudien var att erhålla en kart-

läggning av behov av och metoder för att beräkna risk-

mått inom vägtransportsystemet men också att belysa vil-

ka metoder som används inom andra samhällssektorer för

att beräkna riskmått i avsikt att utröna i vilken ut-

sträckning dessa metoder kan användas i anslutning till

vägtrafiken. När det gäller redovisning av litteratur-

studien har vi valt att i detta avsnitt ge en summarisk

genomgång med några exempel. Ytterligare exempel, då i

första hand från vägtranSportsidan, redovisas i rapportens

övriga avsnitt. (Litteraturstudien finns i sin helhet

redovisad i Meddelande nr 200 VTI, 1980)

Riskbegrepp och riskmått

När det gäller riskbegrepp krävs ofta mycket detaljerade

definitioner för att klarlägga vad som avses. I littera-

turen används begrepp som objektiv eller verklig risk,

statistisk eller predikterad risk, subjektiv eller upplevd

risk m fl. Denna typ av riskbegrepp antyder vilka meto-

der som används vid olika riskbetraktelser. Rent gene-

rellt gäller att målet med riskbetraktelser är att ut-

värdera framtida risker - kvantifiera den verkliga fram-

tida risken. Eftersom kunskap om framtiden saknas måste

riskanalyserna baseras på befintlig empirisk information

- statistiska risker - eller modeller som utgår från

statistiska risker för beskrivning av framtida verkliga

risker - predikterad risk. Begreppet subjektiv/upplevd

risk, som utgår från individbaserade uppfattningar, be-

handlas inte i denna rapport. Rapporten kommer huvud-

sakligen att behandla statistiska risker.
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En annan typ av riskbegrepp som återkommer i litteraturen

är hälsorisker -systemrisker, normaldriftrisker - olycks-

risker, samhällsrisker - aktivitetsrisker 0 s V . Genom

denna typ av riskbegrepp anges indirekt på vilken nivå i

samhället som riskbetraktelser är av intresse samt om

riskbetraktelser är knutna till person (sjukdom, person-

skador) eller ingår i ett avgränsat system (olyckor).

Alla dessa begrepp m och flera därtill - gör att det tycks

finnas en mängd olika riskbegrepp. Det avgörande är

emellertid inte riskbegreppet utan själva riskmåttet och

de metoder som används för att beräkna riskmåttet.

Riskmått definieras genomgående som antal icke önskade

händelser inom en aktivitet i relation till något mått

på aktiviteten.

Det som skiljer olika riskmått åt är

0 Olika definitioner av de icke önskade händelserna

0 Olika metoder att beskriva aktiviteten

När det gäller de icke önskade händelserna avses oftast

'dödsfall, personskador, sjukdomar eller olyckor. Infor-

mationen om de icke önskade händelserna erhålles därvid

från olika statistikkällor (sjukvård, försäkringsväsende,

polis m fl). Detta innebär att definitionen av de icke

önskade händelserna bestäms genom de metoder, som används

för insamling, registrering, bearbetning och redovis-

ning i anslutning till olika statistikkällor.

I den utsträckning de icke önskade händelserna direkt

kan relateras till vissa situationer inom en aktivitet

är det önskvärt att beskriva, hur oftacixsa situationer

förekommer. I de flesta fall är det emellertid inte

möjligt att avgränsa aktiviteten till situationer, som

svarar mot den icke-önskade händelsen. Det är därför

vanligt att mått på "hela" aktiviteten används.
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Exempel på riskmått som bygger på beskrivningar av hela

aktiviteter är antal dödade och skadade personer per

innevånare (personår)

trafikolyckor med personskada per registrerat fordon

(fordonsår).

för Danmark, Finland, Norge och Sverige.

årsbok 1977.)

Tabell 1.

och 1976.

Se Kållhänvisntngar m. m.

Vägtrafikolyckor

eller antal inblandade fordon i

I tabell 1 ges exempel på dessa riskmått

(Statistisk

i de nordiska länderna 1975

 

Vögtrafikolyckor med personskada

Dödade Och skadade personer

Dödade personer, totalt
» » , per 100 000 invånare
Skadade personer. totalt
» » , per 100 000 invånare

Summa dödade och skadade personer

Därav
förare av eller passag. på cykel
» » » » » moped
» » » » » motorcykel

i bil

i annat fordon

» » » »
» » » »
gående m. fl.

Motorfordon inblandade i vägtrafik-
olyckor med personskada, totalt

Motorcyklar (exkl. mopeder)
Personbilar
Lastbilar och varubilar
Bussar

Motorfordon inblandade i vägtrafik-
olyckor med personskada, per 1 000
registrerade fordon

Motorcyklar (exkl. mopeder)
Personbilar
Lastbilar och varubilar
Bussar

Skadade och dödade personer efter ålder,
per 100 000 av folkmängden

0- 2år
3- 6»
7-14»

15-17 »

18-19 »
20-24 »
25-64 »
65- »

Samtliga

   

1975 1976

Sverige Dan- Finland Norge Sverige Dan- ' Finland Norge
mark mark

16047 15929 10337 8784 17043 15951 8630 8077

1 172 827 910 539 1 168 857 804 471
14 16 19 13 14 17 17 12

20809 2010014157 10974 2184319599 11706 10394
254 397 299 275 266 386 247 259

21981 209271506711513 23 011 20456 1251010865

2136 2 424 1 590 902 2 018 2 414 1 303 799
1 945 4139 819 768 1 821 4 360 716 579
1 167 1 247 1 055 700 1 094 1 568 747 707

14111 10629 9165 6937 15553 9717 7759 6748
207 27 137 87 169 17 163 95

2415 2461 2301 2119 2356 2380 1822 1937

1 097 1 160 996 694 1 064 1 446 712 678
18506 14260 10285 9099 20 468 13 919 8826 8 554
1633 3 220 1 845 1 453 1 871 3 481 1 596 1 331
412 329 476 353 484 344 434 359

27 33 20' 43 27 40 15 45
7 11 10 10 7 11 9 9

10 15 14 10 12 15 12 10
27 56 55 41 36 57 49 _40

50 70 46 42 57 68 31 39
126 221 150 196 119 199 95 190
182 311 178 237 178 296 141 228
855 1 263 605 793 812 1 373 478 737

940 1 358 826 1 010 944 1 439 652 929
494 778 580 517 535 768 476 481
230 327 302 228 250 301 261 214
193 333 227 210 200 329 199 198

268 414 319 288 280 403 264 271
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Inom vägtransportsektorn beskrivs ofta aktiviteten i form

av personkilometer eller fordonskilometer. Exempel på

riskmått som kan erhållas genom dessa mått på trafik-

aktiviteter ges i figur lwoch har hämtats från Norge

(1969-1972) och avser antal dödade personer per person-

respektive fordonskilometer för personer som färdats i

olika typer av fordon. (Vaaje T, Fosser; S, 1976).

Antall drepte personer pr m111 persnnkm
No 04 häleri peuun: m mfl' peuc-nhm

0, Id ' .
Antell drepte personer pr null Njøretøykm
NL' cs hfü'd musens m mfl' L'vincl'chm

DREPTE

 

Trakaanter drept 1 k0111530ner med dr» ulxke kjøretøyenp, pr null kjøretøykm.
0,15 rMad user-s kiilud in wollisfons with Uarfnun vohiwlus, per mill uwhiz'lukm.

Drcpte førere og passasy-rør pr mzll kjøretøykm.

U: 14 K1'I7midm'uørs and passenqwrs pvr m'z'! L'Vhiá'ÃI/l'm.

§5 Traflkanter drepc 1 kollrsjoner med de uhke kmretøyene, pr mill personkm.

U, U Mum' usur'S kflled m r'qu'sinns 1. 'H1 various mhv'nlws, per ml! ; r' nkm

7 Drppte førere oq passaSJerer pr mnll persnnkm.

U' lÄ Å hillød drivers and passømb rs FHI' rm'H _(:VY'S('WII<M.

   

   

_
_

_ _

_ _ 7 =
_ _ I_ _

_ ' _ ._ _
_ _ _ 7 'I' 1._ m_ _ u- -

Personb1 1 Varebil Lastebil DYOSJe Buss Trikk Forstadsbane T-bane Too Motorsykkel Moped
('qrs mm: Tal' * Buses TyyWau'q Suburban trains "n er- Tr 1 Mator'cyr'les Mopmis

ground

Figur 1. Totalt antall personer som blir drept pr personkm eller pr kjøretçáykm i ulykker hvor de ulike

transportmidler er innblandet. (Gjennomsnitt pr år 1969-72. v

Tome numbe/L 05 pen/50m killed pen pen/sonhm 021 pe): UethZehm in accidents whue the UWOu/s meam

05 Mampmtaaon me involâued. (VeaMg :we/Lage 7969-72.)
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Ett tredje exempel där mått på hela aktiviteten används

är det riskmått som återfinnes i anslutning till yrkes-

skadestatistiken i form av yrkesskador per arbetstimme

(Statistisk årsbok, 1977).

olika näringsqrenar i tabell 2.

Tabell 2.

Riskmåttet redovisas för

Yrkesskador: arbetstid och skador inom olika näringsgrenar 1970-1975
Occupational injuries: working hours and injuries by industry v

Se Köllhänvisningar m. m.

    

Näringsgren år 1975 Arbetstimmar, Antal inträffade yrkesskador Injuries occurred Yrkes-
lndustry 1 OOO-tal skador

Working hours Påföiid Effect Summa per en
Total miljon

Endast lnvali- Döden arbete-
sjukdomz ditet' Death timmar'

Yrkesskador exkl. fördolycksfall
Occupational injuries except accidents on
way to or from work-place 5 735 269 115 291 2 794 203 118 288 20,6

Jordbruk m. m. 95 708 2 575 45 5 2 625 27,4
Skogsbruk 65 800 3 578 73 10 3 661 55,6
.lakt och iaktvard 2 795 102 3 - 105 37,6
Fiske 172 1 - - 1 5,8

Malmgruvor 24 191 1 223 39 7 1 269 52,5
Râpetroleumverk 2 - - - _ _-
Stenbrott, sand- och Iertag 4 918 128 6 - 134 27,3
Ovr. stenbrytningsind., torvind. mm. 611 20 - - 20 32,7

Livsmedelsindustri 118 691 4 743 62 3 4 808 40,5
Dryckesvaruindustri 14 683 516 10 2 528 36,0
Tobaksindustri 2 343 37 2 - 39 16,7

Textilindustri 42 525 860 28 1 889 20,9
Beklädnads- och sömnadslndustri 54 897 524 5 - 529 9,6
Trä- och korkvaruindustri 105 637 5 395 168 3 5 566 52,7
Möbelindustri 31 515 1 012 31 2 1 045 33,2
Pappersbruk och pappersvaruindustri 111 804 4 037 110 13 4160 37,2
Grafisk industri 88 900 767 16 1 784 ' 8,8
Löderindustri 9 124 219 2 - 221 24,2
Gummilndustrl 21 486 747 14 - 761 35,4

Kemisk industri 56 926 1 253 17 7 1 277 22,4
Petroleum- och kolindustri 3 404 110 - - 110 32,3
Jord- och stenförödlingslndustri 63 512 2 383 69 4 2 456 38,7
Järn-, stål- och metallverk 125 962 6 712 190 9 6 911 54,9
18m-, stål- och metallmanufakturverk 179 699 7 832 199 5 8 036 44,7
Maskinindustri 206 866 6 718 122 4 6 844 33,1
Elektroindustri 149 667 3 004 52 1 3 057 20,4
TransportmedelslndUstri 217 819 9 028 266 4 9 298 42,7
Annan förödlingsindustri' 61 130 1 273 28 - 1 301 21,3
Byggnadsindustri 457 943 15 492 600 36 16 128 35,2
EI-, gas- och vörmeverk 43 448 805 33 7 845 19,5
Vatten- och renhållningsverk 15 343 418 9 2 429 28,0

Partihandel 379 698 5 583 101 10 5 694 15,0
Detaljhandel 350 757 3 595 58 2 3 655 10,4
Finans- och försäkringsföretag 114 462 129 - - 129 1,1
Fastighetsförmedling 8 177 73 1 -- 74 9,1
Samfärdsel 319 401 8 481 136 43 8 660 27,1
Magasin, frihamnslager m. m. 7 878 175 1 1 177 22,5

Post- och telekommunikationer 133 697 1 186 11 3 1 200 9,0
Offentlig förvaltning m. m. 289 258 2 290 38 8 2 336 8,1
Offentliga tjänster 1 324 896 8 585 149 7 8 741 6,6
Nöjes- och rekreationsföretag 39 088 287 4 - 291 7,4
Personliga tjänster 250 041 2 765 79 2 2 846 11,4
Uppdragsverksamhet 140 114 622 14 1 637 4,6
Ospecificerad verksamhet 281 8 3 - 11

Fördolyckst'all6 11 797 342 90 12 229

Samtliga yrkesskador Total 1975 5 735 269 127 088 3 136 293 130 517 22,8
1974 5 713 865 126 747 2 819 332 129 898 22,7
1973 5 699 320 116 492 2 242 258 118 992 20,9
1972 5 671 469 116 362 2 330 347 119 039 21,0
1971 5' 765 363 122 206 2 341 317 124 864 21,7
1970 5 769141 132 421 2 545 389 135 355 23,5

 

' Rate per one million working hours. - ' Only sickness. - 3 Disablement. - ' Accidents on way to or from work-place.

VTI RAPPORT 196



10

Av naturliga skäl är det dödsfall genom olyckor som

tilldrar sig det största intresset vid riskanalyser.

Men även dödsfall genom olyckor "värderas" av samhället

på olika sätt. Författaren och läkaren P C Jersild

Q978) har skildrat detta genom följande:

Den tnedje Atoha dödoonéahen (eáteh hjåht- och nånt-

Ajahdomaa Aamt cancen) ån "Shadoa genom gttae våtd och

áöagtátntng". Htt aöhnaé baanotgchoáatt, tnaéthoááea,

otgchon t ahbetet, Ajåtvmohd med mena. Stont tntheooe

ågnaA åt otgchoana; tntneooet ån omvånt paopohttonettt

med pnobtemeto Atonteh. Den mtnota gnappen, anbeto-

otgchoana, ägnat nameaa ett tntenátvt tntaeoée. Den

något Atönae gnappen bannotgchéáatt ägnat en áttgande

appmåhhoamhet. Tnaáthoáánen han Atabtttéenat Atg och

atta tgchb tgot acceptena att en tagom ntvå än något

öven 7 000 döda pen åa. Den Atöaota gnappen, Ajdtv-

mohden, bom ån nåotan dabbett tå många Aom de taaéth-

döda, ågnaá ndotan tnget tntheébe attt.

Man han tnvånda att oaoahohedjan tbtand än hompttceaad

att Aå många 6ahtohea måtte bamápeta áöa att en dödttg

otgcha Ahatt götja, att det då áattt áöahtaattgt att

bamhdttet tegat på deáenétven. Kanéke det. Men tbtand

än det áahttoht tnte oånohttt hhångttgt: om tttthåch-

ttgt många motonáohdon énamáöheo t hög och dåttgt hon-

taottenad haottghet på en Amat hat aéáattotadng t två

hett motoatta nthtntngaa - på bå hattad "hotttotono-

hann" -t Aå áatt han man tömttgen exaht med hjdtp av

datohen ta ut det áönvdntade antatet otgchoa på en gtven

Athåcha. Man han höja btáánonna Aom datoneana hnådan

genom att addena dtmma och Anöáatt. Man kan tänka dem

något genom att t tnaáthotaömmen dnoppa ett vtoát antat

pottbbttaa tom Ayná våt."

Det stora intresset för arbetsolyckor enligt Jersild

anger att riskbetraktelser kan spela en stor roll när
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det gäller samhällets insatser. Egentligen är det en-

bart i yrkesskadestatistik som den officiella statistiken

förutom antal händelser redovisar aktivitetens omfatt-

ning (arbetstimmar), vilket möjliggör riskjämförelser

mellan olika näringsgrenar.

Biskanalyser och riskvärdering

Riskanalyser för att jämföra olika samhällsaktiviteter

är svåra att genomföra till en del beroende på att det

inte alltid är möjligt att erhålla jämförbara .definitioner på

ohgmpr eller mått på de olika aktiviteternas förekomst.

Detta innebär att relevanta jämförelser av risker mellan

olika samhällsaktiviteter inte alltid kan göras. I

många fall är det dessutom inte relevant att göra jäm-

förelser eftersom en viss aktivitet inte kan bytas ut

mot en annan aktivitet. Det senare kan klargöras genom

följande uttalande i anslutning till kärnkraftsdebatten

1980 i Sverige: "Kärnkraften är inte mera riskfylld än

att cykla".

I de fall alternativa aktiviteter finns, t ex energi-

produktion, blir riskanalysen däremot av stor betydelse.

En mängd litteratur finns inom detta område. Den mest

kända är den s k Rasmussenrapporten (US Nuclear Regula-

tory Commission, 1975), där teoretiska riskuppskatt-

ningar görs för olika processled inom kärnkraftsindustrin.

Denna rapport har åtföljts av olika nationella utred-

ningar, där riskjämförelser görs mellan olika alterna-

tiva energikällor. Ett exempel på en sådan riskjäm-

förelse utförd i Kanada (Atomic Energy Central Board

1978) redovisas i figur 2, där riskmåttet är antal för-

lorade mandagar per producerad mängd energi (megawatt-

år) samt hur antalet förlorade mandagar fördelar sig på

olika arbetsmoment i anslutning till olika energikällor.
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Figur 2. Exempel på riskjämförelse mellan olika energi-
källor

I sistnämnda riskmått har de olyckor som inträffat eller

förväntas inträffa i anslutning till olika energikällor

beskrivits med avseende på konsekvens i form av förlorade

mandagar i syfte att kunna jämföra personskadornas

följder mellan olika energikällor. Eftersom olika akti-

viteter leder till olika typer av skador på person och

egendom är det väsentligt att beakta olyckornas konsekven-

ser för att relevanta jämförelser skall kunna göras.

En annan vanlig metod är att ange de totala konsekvenser-

na i form av kostnader. Inom t ex försäkringsväsendet

betraktas konsekvenserna vid olyckor i form av skadebelopp.

Totala skadebeloppet relateras till antalet försäkringsår

för de försäkrade objekten/personerna.

När det gäller risker är det vanligt att jämföra vägtra-

fik, järnvägstrafik och flygtrafik. De skillnader som

förekommer mellan de olika transportsätten med avseende

på de i figurerna 3a och 3b redovisade riskmåtten visar

att riskproblematiken inte alltid kan belysas av ett en-

skilt riskmått. I figurerna redovisas för de tre olika

VTIIEPRIUTl96



m2_

U
I

l
v

l3

transportsätten antal personskadeolyckor och antal döda

per resa resp personkilometer i Sverige 1974 och 1975.
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Figur 3a. Antal personskadeolyckor resp antal döda per miljon resor för järnväg, flyg och
vägtrafik 1974-1975 (Sverige).
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Figur 3b. Antal personskadeolyckor resp antal döda per miljon personkilometer för järnväg,
och vägtrafik 1974-1975
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Med utgångspunkt från projektets syfte har litteratur-

studien givit en klar bild av att riskbetraktelser*i

framtiden kommer att spela en betydande roll för olika

beslut i samhället. När det gäller olika metoder för

att beräkna eller ange riskmått återstår emellertid ett

omfattande arbete. Det kan därför vara naturligt att

som avslutning redovisa följande från IVAs rapport nr

83 (Kaijser A, 1975) när det gäller förutsättningarna

för den framtida utvecklingen av riskanalyser.

- Det måste ske en teoriutveckling_på riskområdet,

 

så att man får någorlunda väldefinierade och all-

_mänt omfattade begrepp. Möjligheterna att för vissa

preciserade riskkategorier utforma enhetliga risk-

mått, som möjliggör jämförelser mellan risktagande

av likartat slag i olika verksamheter bör bl a

undersökas.

- Det behövs en ändamålsenlig statistik, vad beträffar

rådata, bearbetning och sammanställning. Statistik-

produktionen måste givetvis vara relaterad till

teoriutvecklingen på riskområdet.

- Historiska studier av förändringar av samhällets

hälsoriskbild i det förflutna skulle kunna bidra

 

till analysen av möjliga förändringar av risker i

framtiden.

- Det krävs en ökad medvetenhet och kunskap om risker

 

och riskanalys, framförallt hos dem som har att

fatta beslut som kan påverka samhällets hälsoriskbild."
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NÅGRA ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ RISKER I TRAFIKEN

Riskproblemen inom trafikområdet kan ses från många ut-

gångspunkter. Det kan därför vara nyttigt att utifrån

olika typer av riskproblem erhålla ett så allsidigt ut-

gångsmaterial för bedömningar och beslut som möjligt.

Vi skall nedan diskutera risker från några olika utgångs-

punkter; samhället, väghållaren och individen.

Samhällets riskbedömning

229_§y_ri§k

Eêtêêtrgâlérift

När det gäller t ex kärnkraftsreaktorer eller (båt)trans-

porter av olja ställs samhället inför problem av kata-

strofkaraktär i den meningen att sannolikheten för att

en olycka äeül inträffa är liten men om en olycka sker

så kan konsekvenserna bli mycket stora. Inom transport-

området finns (i mindre skal) likartade problem i sam-

band med flygtrafik och i viss mån järnvägstrafik. Ris-

ken för katastrofer av denna typ kräver en planering av

resurser för den händelse att en olycka verkligen skulle

inträffa. Dessutom sker en oväntad stor belastning på

de tillgängliga resurserna i fall av olycka.

Vi kan redan här konstatera att inom vägtrafik finns

endast ett litet element av denna katastrofrisk. Även

om vi inte kan förutsäga var en olycka skall inträffa

och vem eller vilka som skall bli skadade så vet vi med

tillfredsställande säkerhet hur många olyckor som kommer

att inträffa totaltoch hur många personer som kommer

att skadas eller dödas. Detta innebär att samhället

redan i förväg kan planera hur stora resurser i form av

t ex sjukvårdsplatser, läkartjänster och gemensamma

medel som måste avdelas för trafikolyckor. Samhällets

riskproblem i vägtrafiken är alltså inte av katastrof-
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karaktär. Problemen kan behandlas som driftsproblem.

Bsêgäêêllgke:22g_99ä_e§§e522ääêeäiug

En väsentlig aSpekt på trafiksäkerhetsarbetet är resurs-

allokering. De resurser som finns tillgängliga bör

fördelas på områden där de gör så stor nytta som möjligt.

Detta gäller både när man jämför trafiken med andra

verksamheter och när man betraktar olika områden inom

trafiken. Problemet är att värdera olika effekter.

För att bedöma trafiken måste dess positiva och negati-

va effekter beaktas. Ur säkerhetssynpunkt är olyckorna

de väsentliga negativa effekterna. Det finns också andra

negativa effekterTXmlmiljö- och barriäreffekter. Nyttan

med trafiken är de transporter av gods och personer som

den möjliggör. Värdering av effekter kan delvis göras

med ekonomiska beräkningar av marginalnytta. Man kan

emellertid också anse att förhållandena inom något om-

råde är så dåliga (riskerna så stora) att förbättringar

måste införas även om detta enligt vissa kostnads/nytto-

.beräkningar är mnxke lönsamt än något alternativ. Så-

dana resonemang leder ofta fram till någon typ av tröskel-

.värden för risker i trafiken.

Det behövs alltså en målsättning dels för behandling av

risker inom olika samhällssektorer dels för att bedöma

olika delar av trafikområdet.

êQEQEEêêlê_§l§EåE

Det kan tyckas vara omöjligt att jämföra risker i trafi-

ken med risker inom andra områden i samhället. Det finns

emellertid försök till att formulera riskfilosofier som

gäller för alla typer av verksamheter. Den normala död-

ligheten är mindre än ett dödsfall per 100 personår.

Man kan urskilja en skala där samhället inte accepterar

risker (utöver den "normala" dödsrisken) som är större
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än ett dödsfall per 1 000 personår utan att vidta omedel-

bara åtgärder. Risker av storleksordningen ett dödsfall

per 106 personår föranleder inga större åtgärder. Risker-

na i trafiken ligger i ett gränsskikt ett dödsfall per

10 000 personår där en del resurser satsas för att före-

bygga olyckor. (SOU 1978:17).'

I detta resonemang är tidsbegreppet hela personår och

inte begränsat till den del av tiden som personen vistas

i trafiken. Man kan även beräkna riskmått av typen an-

tal dödade/tid i trafiken. Det ger en risk av storleks-

ordningen l/400 år). Det finns riskfilosofier som häv-

dar att samhället som mest kan acceptera en viss ökning

av den normala dödsrisken (fördubbling t ex) i någon

verksamhet utan att vidta åtgärder som förbättrar säker-

heten eller begränsar verksamheten (Starr, Rudman, Whipple

1976).

Inom andra verksamhetsområden beräknas ofta mått av typ

antal skadade/producerad enhet eller antal skadade/per-

sonår (arbetstimme). Denna typ av mått används för att

följa utvecklingen i tiden, för att bedöma effekten av

åtgärder eller för att jämföra alternativ och för att

jämföra olika verksamhetsområden.

Inom vägtransportområdet är det förenat med svårigheter

att hitta motsvarigheter till producerade enheter.

Exempel på sådana är storheter av typ antal arbetsresor,

antal inköpsresor, mängd transporterat gods 0 s v.

vaüigana är att relatera olyckor eller skadade till an-

tal fordon, fordonskilometer eller personkilometer.

Dessa senare storheter bestäms emellertid av hur start-

och målpunkter är fördelade utifrån olika tranSportbehov.

Ett exempel härvid är arbetsresor. Om vi antar att an-

talet olyckor är proportionellt mot antalet personkilo-

meter skulle antalet olyckor minska om avståndet mellan

arbetsplatser och bostäder minskade. Detta medför - förut-

satt att antalet arbetsresor är oförändrat - att risken
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uttryckt genom antalet olyckor per arbetsresa minskar

medan risken uttryckt genom antalet olyckor per person-

kilometer är oförändrad.

Om vi överför denna problematik till olika typer av tät-

orter finner vi att antalet arbetsresor per innevånare

är detsamma. Större tätorter torde emellertid uppvisa

en högre risk med avseende på antal olyckor per arbets-

resa än mindre tätorter på grund av att avstånden mellan

arbetsplats och bostad i genomsnitt ökar med tätorts-

storlek.

Väghållarens riskbedömning

 

Hittills har vi diskuterat risker och olyckor i ett all-

mänt samhällsperspektiv. Det mesta av den kunskap som

finns tillgänglig är dock inte i första hand avsedd att

belysa problem av denna typ. Om man studerar olycks-

statistikens innehåll och metoder för atterhålla data

så finner man att det i första hand är väghållarens

önskemål som tillgodoses. Från väghållarens synpunkt

gäller det att klara av trafikens säkerhetsproblem givet

trafikens storlek och de förutsättningar för trafiken

som accepteras av samhället. Den olycksinformation som

samlas in för detta syfte gäller hur olyckorna inträffar

(d v 5 var och i vilken trafiksituation). Däremot sam-

lar man inte in närmare uppgifter om vilka personer som

varit inblandade i olyckan och under vilken typ av trans-

port den skett (arbetsresa, nöjesresa, under godstransport

etc).

Från väghållarens synpunkt är det relevant att arbeta

med riskmått av typ antal olyckor per fordonskilometer

och antal olyckor per tonkilometer. De kan betraktas

som en kvalitétsbeskrivning av trafiksystemet. Om man

går i detalj så kan man beräkna antal olyckor per for-

donskilometer för enskilda vägavsnitt eller antal olyckor

VTIIUEPORTJBÖ



19

per inkommande fordon i korsningar för att jämföra olika

vägar och korsningar med varandra. Denna typ av risk-

mått beskriver alltså hur skilda delar av vägsystemet

klarar av de krav som ställs på det utan att ifrågasätta

om dessa krav är rimliga i ett vidare perspektiv.

Denna typ av riskmått kan också användas för att bedöma

var insatser för att öka trafiksystemets kvalitét behövs.

Det bör kanske påpekas att denna typ av kvalitétsmått

inte skall förväxlas med modeller för samband mellan

olyckor och olika exponeringsvariabler (t ex flöden).

För att klargöra skillnader mellan sambandsmodeller och

kvalitetsmått kan olyckor i korsningar tas som exempel.

En rimlig modell för att beskriva det förväntade antalet

olyckor är att antaletcüydqnfärEnvpmüimxült mot ett

uttryck av typen (primärvägsflöde)a x (sekundärvägs-

flöde)b. Denna modell gör det möjligt att förutsäga

hur många olyckor som kan förväntas inträffa under olika

antaganden om primär- och sekundärvägsflöde. Detta stri-

der inte mot tanken att använda antal olyckor per in-

kommande fordon som ett kvalitétsmått med vilket man kan

ange olika korsningars trafiksäkerhetsstandard.

Individens riskbedömning

 

Ur individens synpunkt är trafikens negativa konsekvenser

i form av personskador av katastrofkaraktär. En enskild

individ riskerar att dödas eller att få en bestående

skada. Detta kan knappast på ett meningsfullt sätt

värderas i t ex ekonomiska termer och vägas mot någon

beräkning av nyttan att delta i trafiken.

Individen kan (subjektivt) bedöma om trafiken innebär

en väsentlig ökning av den osäkerhet som han ändå är

tvingad att leva under (jämför resonemanget om antal

dödade per timme i trafik ovan). I vissa sammanhang

kan skaderiskerna i trafiken upplevas så stora att man
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avstår från en viss aktivitet på grund av dem. Isüåfall

får riskerna en barriäreffekt. Detta kan t ex vara fal-

let för barn vars möjligheter att röra sig frittnánskas

på grund av att trafiken ställer för stora krav på dem

(ger dem för hög risknivå). Denna typ av effekt är na-

turligtvis svår att mäta och att värdera.

Även om trafiken inte direkt har en blockerande effekt

så kan olika trafiksituationer medföra att individen

känner sig osäker. Vissa typer av aktiviteter är det

inte möjligt att avstå från (t ex arbets- och skolreSor).

Detta är emellertid bara en del av riskproblematiken.

Även den omvända situationen förekommer d v 5 när indi-

videns riskvärdering skiljer sig från samhällets såuatt

individen är beredd att acceptera större risker än vad

t ex samhället anser vara rimligt.

Vissa typer av åtgärder som vidtas för att förbättra.tra-

fiksäkerheten kan utnyttjas av trafikanterna på andra

sätt. Om väghållaren t ex förbättrar beläggningen och

därmed friktionen på en väg så ställs en bilförare in-

för valet att använda den ökade friktionen till att öka

sin säkerhet eller för att öka sin hastighet (vilkethni

innebära minskad säkerhet).

När det gäller att beskriva risker för enskilda indivi-

der måste detta ske på aggregerad nivå genom att betrak-

ta risker för grupper av personer till vilka den enskil-

da individen kan hänföras.
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BEHOV AV RISKMÃTT FÖR BESKRIVNING AV TRAFIKSÄKERHETEN

UTIFRÅN OLYCKS- OCH EXPONERINGSDATA

Behov av riskmått för beskrivning av trafiksäkerheten

utifrån olika utgångspunkter är stort. Nya behov dyker

ständigt upp. Ett enskilt riskmått måste alltid ses

som ett komplement till Övrig information som finns med

avseende på olycksantal, olyckstyper, antal skadade,

typ av skada.

I det följande anges behovet av riskmått inom väg- och

gatutrafiken utifrån

Ansvarsfördelning rörande trafiksäkerhetsfrågor

Målsättningsfrågor rörande trafiksäkerhet

Statistik över olyckor och skadade personer i trafiken

Tillgång på exponeringsdata-trafikdata.

Behov av riskmått utifrån ansvarsfördelning rörande

trafiksäkerhetsfrågor

 

När det gäller ansvar för trafiksäkerhetsfrågor kan

behovet av riskmått struktureras med hänsyn till olika

beslutsnivåer eller beslutsproblem med direkt anknytning

till trafiksäkerhetsfrågor.

åêmhällêalyå

På övergripande samhällsnivå ställs kontinuerligt krav

på en fördelningsmässig hänsyn till trafiksäkerhets-

frågor. Det är härvid inte ovanligt att internationella

jämförelser kan bidra till att uppmärksamheten riktas

mot ett trafiksäkerhetsproblem t ex barn- och cykel-

olyckor i Danmark. För att närmare finna förklaringen

till en hög olycksrisk är ofta regionala eller lokala

jämförelser av stort värde. Ofta sker också resurs-

tilldelningen efter jämförelser mellan olika samhälls-
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aktiviteter. Inom transportsektorn är riskmått för

olika transportmedel eller vägtransportsätt av stor

betydelse när det gäller att värdera förändringar av

transportstrukturen både från samhällets och individens

Asynpunkt. Av särskilt intresse är här risksituationen

för olika trafikantgrupper.

Eftersom det på övergripande nivå skapas förutsättningar

eller vidtas åtgärder somkontinuerligt förändrar trafik-

säkerhetssituationen krävs motsvarande kunskap om hur

olika riskmått förändras på såväl övergripande som regio-

nal och lokal nivå.

Ovanstående krav på riskmått när det gäller riskjämförel-

ser kan sammanfattas enligt följande:

0 Internationella, regionala och lokala jämförelser

0 Jämförelser mellan olika samhällsaktiviteter

o Jämförelser mellan olika transportmedel

0 Jämförelser mellan olika vägtransportsätt

0 Jämförelser mellan olika trafikantgrupper

0 Uppföljning av trafiksäkerhetsläget i tiden och med
hänsyn till vidtagna åtgärder på nationell, regional
eller lokal nivå.

MzaéigbszêaiYâ

Inom olika myndigheter krävs vid planering tillgång till

information om risker i trafiken och hur olika beslut

kommer att påverka riskerna i trafiken. Exempel på

detta är följande:

0 Sjukvårdsplanering

o Väghållningsplanering

0 Regional och lokal transport- och bostadsplanering

0 Lokal Vägnätsplanering för olika trafikslag

0 Lokala trafikföreskrifter
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0 Trafikmiljöfrågor i anslutning till bostäder, arbets-
platser, skolor m m.

Qläêkå_l9êlê§§êåê_Yl§_EEêilEQlYSEQE

Det är också möjligt att peka på att kunskap om risker

är väsentligt för såväl enskilda trafikanter, myndig-

heter eller institutioner som blir direkt inblandade

då olycka inträffar t ex

0 Väghållare

o Sjukvården

o Polisväsendet

0 Försäkringsväsendet

0 Domstolsväsendet

(Bilbärgning, bilverkstäder, brandkåren)

Samtliga dessa persongrupper, myndigheter eller institu-

tioner är i behov av att kunna avgöra, om. deras verk-

samhet svarar mot de krav som ställs eller kommer att

ställas på dem. Härvid är information om risker av

stor betydelse.

Eêäêêiggêêéê_EEêälEêäEêEäêEêêEäêEê

Det finns också nationella, regionala och lokala organi-

sationer, vars uppgift är attbevaka och informera om

trafiksäkerhetsfrågor utifrån preventiva syften. Detta

sker genom massmedia eller genom olika intresseföreningar

på arbetsplatser eller skolor m m. Inom skolväsendet

finns också lärOplan gällande trafiksäkerhet. På den

preventiva sidan kan också nämnas körkortsutbildning,

fordonskontroll och fordonstillverkning.

Inom samtliga områden på den preventiva sidan ställs

krav på information om trafiksäkerhetsläget i form av
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riskmått så att verksamheten skall kunna inriktas mot

riskproblem i trafiken för att bli så effektivt som

möjligt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

êaêyêrêergêlsm

Eftersom transporter på väg- och gatunätet är en förut-

sättning för flertalet aktiviteter i samhället finns

också behov av riskmått för olika typer av tranSporter.

Ett exempel är transporter av farligt gods, där ansvaret

åvilar såväl arbetsgivare och arbetarskyddsmyndigheter

som naturvårds- och hälsovårdsmyndigheter.

Det är också väsentligt att effekten på risker i trafi-

ken av åtgärder av ekonomisk-administrativ natur t ex

fordonsskatt, bensinpris, rabattsystem för kollektiv-

trafik, energisparåtgärder m m kan värderas tillsammans

med andra förändringar, som blir följden av åtgärderna.

Sammanfattningsvis kan sägas att få områden i samhället

engagerar eller berör så många myndigheter eller perso-

ner som väg- och gatutrafiken med åtföljande intresse

för riskproblemen i trafiken.

Behov av riskmått utifrån målsättningar med trafiksäker-

petsarbetet

En andra utgångspunkt för att ange behovet av riskmått

är kopplat till målsättningar med trafiksäkerhetsarbe-

tet,Det finns i de olika nordiska länderna uttalade

målsättningar eller förslag till målsättningar på olika

nivåer.

Ofta förekommer målformuleringar som nämner ökad, hög

eller tillfredsställande trafiksäkerhet. Det kan konsta-

teras att målsättningar på nationell nivå oftast inte

beaktar trafikens storlek utan helt baseras på att minska
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antalet olyckor och antalet skadade personer i trafiken.

I Norge och Finland har försök gjorts att formulera mål-

sättningar utgående från riskmått och från Norge (Veg-

direktoratet, 1976) har följande målsättning hämtats.

"UthheAaLALhon i Inaáihen Ahak vana ådMéuaäande med

niéihon i andna aktiviteten i ynka, hjem och énitid".

På väghållarnivå finns den s k olyckskvoten - antal

olyckor per miljon fordonskm - ofta nämnd i målsättningar.

Målsättningar som anger övre gränser för olyckskvoten

saknas emellertid med undantag för Norge som anger föl-

jande förslag.

"Intet áyåha Ahaz ha høgana ufghhebnábáho enn (ett gift

nivå, 6 eké) 0,5 penéanáhadeuthhan/máåå.vognhm".

Intressant är härvid att motsvarande riskmåttsnivå - men

med avseende på samtliga polisrapporterade trafik-

olyckor - nämnts i såväl Finland som Sverige vid för-

slag till målsättningar med hastighetsgränser.

Norge anger också en högsta nivå för enskilda vägavsnitt

längre än 2 km: 2,0 personskadeulykker/mill. vognkm.

I Finland (VoV, 1978) anges att trafiksäkerheten skall

förbättras så, att samtliga olyckor och speciellt olyckor

med personskada ytterligare minskar i förhållande till

trafikanternas trafikarbete.
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Finland anger också målvärden med avseende på olyckskvot

för olika vägkategorier avseende 1985 enligt följande

tabell.

Tabellii. 1976 års olyckskvot för olika vägklasser och
una-_u_-

alla allmänna vägar samt målvärden för år 1985. 

 

 

  

Olyckskvot (01/108 bilkm)

Vägklass Personskade- Samtliga

olyckor olyckor

1976 1985 1976 1985

Motorvägar 14,1 6,0 34,4 15,0

Riksvägar 21,2 13,0 51,7 35,0

Stamvägar 23,4 13,0 55,5 35,0

övriga landsvägar 25,7 17,0 56,2 39,0

Bygdevägar 30,8 20,0 76,3 50,0

Allmänna vägar 24,0 15,0 56,3 37,0

   

 

  

När det gäller målsättningeurmed hänsyn till trafikant-

grupp anges i Norge

"En bøn ta Aáhta på at ingen Inaááhantgnuppe han høyene

dødénibiho enn (et gått nivå 6 QhA) 50 dødáuåyhhen pen

miKÃiand penbonhm."

Ovanstående målsättningar är som framgår förslag - d v 5

det finns inga politiska beslut. gDe finska förslagen

är emellertid politiskt förankrade.
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Exponeringsdata från trafikräkningar - fordonskm - utgör

oftast grunden för de förslag till målsättningar som

existerar på väghållarnivå.

Exponeringsdata från resevaneundersökningar, då i första

hand personkm, används vid jämförelser mellan olycksris-

ker för olika trafikantkategorier. Ofta är emellertid

de skattningar som gäller persontrafikarbetet av mycket

varierande kvalitét för olika trafikantkategorier. Detta

försvårar jämförelserna.

Målsättningar baserade på riskmått för tätortsområden

saknas, vilket kan förklaras av brist på exponerings-

data rörande trafikens storlek och sammansättning i tät-

orter. Riskmått som antal olyckor eller skadade per

1 000 tätortsinnevånare och år redovisas däremot i olika

undersökningar.

Det är därför angeläget att öka kunskapen om riskmått i

tätorter, inte minst med hänsyn till de trafiksäkerhets-

problem som kan knytas till de oskyddade trafikanterna.

Detta framgår också i målsättningsförslag från de nor-

diska länderna.

0 "Ulykker bør undgås i saerdeleshed ulykker med svage
trafikanter"(D)

o "Andelen oskyddade trafikanter av dödade och skadade
bör minskas"(F)

0 "- det bør vare et mål for trafikksikkerhetsarbeidet

å skape tättortsmiljøer som ikke bare ger få trafikk-
ulykker, men også gir følelese av trygghet"(N) (Stor-
tingsmeld. nr 9, 1978-79).

0 "Fördelningen af draebte på staerke og svage trafikan-
ter bør ikke forrykkes i de svages disfavøf'(D)

o "Trafikanter som kun i ubetydelig grad påfører andre
risiko (gående og syklende), bør ha lavere ulykkes-
risiko en trafikanter som påfører andre risiko (f eks
trafikanter i bil)"(N)
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Norge utvidgar även förslaget till målsättning att om-

fatta åldersgrupper genom

. store skjevheter i ulykkesrisiko for de enkelte ål-
dersgrupper innen de enkelte trafikantgrupper utjevnes
ved at ulykkesrisikoen senkes der den er størst.

Som framgår av de senare exemplen på målsättningsformu-

leringar saknas kvantitativa mått på de risker som anges.

Genomgående kan konstateras att riskformuleringar intar

en central roll vid angivande av trafiksäkerhetsmålsätt-

ningar.

I de nordiska länderna pågår målsättningsdiskussioner i

olika utredningar och inom olika myndigheter. En aktuell

utredning är den parlamentariska trafiksäkerhetsutred-

ningen i Sverige som väntas framlägga sitt slutbetänkande

under 1980.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ökad kunskap om

riskmått i trafiken är en förutsättning för att relevan-

ta kvantitativa målsättningar för trafiksäkerhetsarbetet

skall kunna formuleras för olika delar av trafiksystemet.

Behov av riskmått utifrån olycksstatistikens innehåll

En tner utgångspunkt för att ange behov av riskmått är

att den information som insamlas rörande inträffade tra-

fikolyckor ansetts som väsentlig. Dettainnebär att in-

samlade uppgifter om olyckor utgår från ett behov även

om det direkta behovet inte alltid klart kan anges.

Innan olycksstatistiken närmare beskrivs kan behovet av

riskmått förtydligas genom den beskrivning av olycks-

statistikens användbarhet som anges i den årliga officiella

redovisningen av vägtrafikolyckor med personskada i

Sverige.
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Statistikens användbarhet

förevarande statistik redovisar de olyckor

med personskadai som kommit till polisens

kännedom. Dessa olyckor har, som framgått

av det föregaende. i en undersökning avseende

år 1964 beräknats uppga till ungefär 50

av samtliga inträffade vägtrafikolyckor med

personskada. Statistiken över vägtrafikolyckor

har karaktären av en rent deskriptiv statistik.

Genom denna kan man få begrepp om vilka

situationen åldersgrupper etc, som är mest

frekventa i. olyckssammanhang. Med hjälp

av dessa informationer kan man inrikta trafik--

säkerhetsresurserna på punkter där atgärderna

bäst behövs. Indikationer till trafiksäkerhets-

åtgärder kan man även få genom att följa ut-

vecklingen genom åren och studera de variab-

ler som visar stora förändringar i storleksord-

ning i positiv eller negativ riktning. Den offi-

cella vägtrafikolycksstatistiken kan däremot

svarligen användas som underlag för en

diskussion rörande orsakssammanliang och

olycksrisker. Till illustrerande härav lämnas

i det följande några konkreta exempel.
Ur en av tabellerna (tab 1976:9) kan

inhämtas att det i tättbebyggt omrade mellan

klockan 0 och 2 i genomsnitt förekommer 0.4

olyckor per timme medan motsvarande siffra

per timme mellan klockan 16 och 18 är 2,7.

Skulle man nu utgående från dessa data påstå,

att det skulle vara nära 7 gånger så farligt att

vistas i tätortstrafiken mellan 16 och 18 som

mellan 0 och 2. kan ett sådant påstående lätt

kritiseras. Man skulle tex kunna hänvisa till

att trafikintensiteten mellan 16 och 18 år

mangdubbelt större och att olyckstalen måste

ses i relation till trafikintensiteten.

En liknande kritik kan riktas mot praktiskt

taget samtliga slutsatser. som bygger på enkla

jämförelser mellan de absoluta olyckstalen.

Man behöver riskniassor . som man kan

relatera olyckstalen till. En källa till sådana

referensdata är trafikr'a'kningar. som ger upp-

gifter om trafikintensiteten. Trafikräkningar i

sådan skala. att de i den officiella vägtrafik-

olycksstatistiken publicerade olyckstalen skul-

le kunna ses i relation till trafikintensiteten.

utförs emellertid för närvarande inte.

Det finns en rad frågeställningar av annan
typ där inte ens en god kännedom om

trafikintensiteten är tillräcklig för att de skall

tillfredsställande kunna besvaras.
Denna fraga kan belysas med ett exempel

från tabell 1976: 1A. Av denna tabell framgn

att det i hela riket förekommit nästan dubbelt

så många mötesolyckcr som omköringso-

lyckor. Av detta faktum skulle man kan-ske

kunna förledas att :ro att mötcssituzitiozicn

är farligare än omkörningssitnationen. Emel-

lertid skulle man behöva uppgifter om totala

antalet mötes- resp omkörningssit;rationer

för att kunna ange

situationer. Data av den typen finns inte för

närvarande.

olycksrisken för dessa

(Vägtrafikolyckor med personskada, Sveriges officiella

statistik).
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I många fall är behovet av en viss uppgift i olycksstati-

stiken stort men möjligheterna att genom statistikuppgif-

ten erhålla tillräcklig information är begränsade efter-

som statistikredovisningen kräver att materialet delas

in i disjunkta klasser. Ju fler krav som ställs på upp-

giftslämnaren desto osäkrare blir klassificeringen.

Ett exempel på svårigheter att ge relevant information

i statistikuppgifter är olyckans skadeföljd utifrån de

skador som uppstått på inblandade personer. Enligt

gällande definitioner görs avgränsningen mellan svår och

lindrig personskada genom att ange om skadan väntas med-

föra intagning på sjukhus eller ej. Detta innebär att

det inom begreppet svår personskada finns allt från livs-

hotande skador till patienter intagna för observation.

I den s k TRASK-utredningen i Sveriqe(ggü 1975:40)före_

slogs att statistiken rörande personskador skulle erhållas

från patient- och dödsorsaksstatistiken.

Olycksstatistikens innehåll kan karakteriseras enligt

följande

NÄR TIDPUNKT

VAR PLATS

HUR OLYCKSSITUATION

VILKA INBLANDADE TRAFIKELEMENT

VEM INBLANDADE PERSONER

KONSEKVENSER SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM

NÄR/VAR LgUSFöRHÅLLANDE, VÄGLAG,
VADERLEK

VAR/HUR FÖREKOMST AV TRAFIKREGLERINGAR,

TRAFIKANORDNINGAR

När och var

Den vanligaste redovisningen av inträffade trafikolyckor

avser rumsliga och tidsmässiga indelningar. Detta gäller
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även för antal dödade och skadade personer.

Den rumsliga indelningen motiveras i första hand av att

ansvaret för vägar och gator - väghållningsansvaret -

är uppdelat efter områden och för varje område finns

administrativt ansvariga myndigheter eller personer.

Den tidsmässiga indelningen kan i första hand betraktas

som en detaljerad beskrivning av hur antalet olyckor

under ett år fördelar sig på olika tidsperioder i andra

hand för att följa olycksutvecklingen mellan olika år.

Den vanligaste indelningen härvid är månad.

Ofta korstabulleras den rums- och tidsmässiga fördelning-

en ( t ex månad - län, kommun) med avseende på olycks-

typer eller antal skadade efter olyckssituation, inblan-

dade trafikelement eller skadeföljd på person. Rums-

och tidsmässiga indelningar kan också redovisas efter

ljusförhållanden, väglag och väderlek.

Ett problem med tidsmässiga indelningar är att såväl

yttre förhållanden som trafikens storlek och sammansätt-

ning varierar mellan olika tidsperioder.

Det än aZKIAå av intaeébe att IÅKK GZLha indeånángan av

taaáihoâgchot (t ex i tid och hum) hanna nezateaa mot-

évanande uppdeånángan av exponeaingAdata 56a ati banähna

aiéhmått. Föä att möta okiha hnau på tidbándeznáng han

Aådana mätningan éönetab hontánuenåigt i tiden. Behovet

att kunna gäaa OZLha numbmäbbiga Lndeåningan Aiga dimen-

Aáoneningen au thaááhmätnángéáyátemet.

Förutom rumsmässiga indelningar av olycksmaterialet före-

kommer vägmiljömässiga indelningar t ex sträckor - kors-

ningar, vägkategori, beläggningstyp, bebyggelseslag m m.

Genom kännedom av trafikens storlek - fordon(skm) i de

olika vägmiljöerna kan riskmått beräknas.
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Trafikräknemetoderna baseras oftast på fordonsregistre-

ring (alternativt axelregistreringar), vilket innebär'

att information om typ av fordon eller antal personer i

fordonen inte erhålles. Rent tekniskt är det emellertid

möjligt att skilja ut olika fordonstyper.

Persontransportarbetet i personbilar kan t ex erhållas

genom direkta observationer i trafiken.

Godstransportarbetet kan erhållas genom vägningar, vilket

emellertid är kostnadskrävande. En annan metod är att

urval av förare/ägare till lastbilar för körjournaler

under olika tidsperioder. Metoden kan givetvis även

utnyttjas för att erhålla persontransportarbete.

595-99ä_yil5ê

När det gäller trafikolycksstatistikens redovisning av

trafikolyckssituationer anges dessa tillsammans med in-

formation om inblandade trafikelement (HUR/VILKA) för

att bilda olyckstyper (olyckstypsklassificering). Genom

denna aggregering reduceras möjligheterna att ange be

hovet av exponeringsdata för olika typer av trafiksitua-

tioner för beräkning av riskmått.

Det pnimäna behovet än emeffeniid att känna exponeningan

66% de unápnungziga thaáákoåychééituatioHenna. Fnågan

än han oáta en VÅAA typ av inaáihéiiuaiion Kadan :422 en

OKycha.

Ett annat sätt att behandla trafikolyckssituationen i

kombination med inblandade trafikelement är att göra

jämförelser mellan trafikelementens förekomst i trafik-

olyckor och trafikelementens förekomst i trafiken. För

det senare krävs information om trafiksammansättningen

eller de olika trafikelementens trafikarbete (ev tid i

trafiken). Genom att registreringsnumret anges för in-

blandade fordon kan detaljerad information om fordonet

erhållas från centrala bilregister.
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.Yen

Nästa steg är att studera HUR/VILKA/VEM-kombinationer

förutsatt att den tids- och rumsmässiga indelningen är

given. När VEM-begreppet kommer in i bilden ändras

karaktären på de exponeringsdata som behövs eftersom in-

formationen måste erhållas på individnivå. I trafik-

olycksstatistiken redovisas uppgifter om ålder, kön och

körkortsutbildning för de inblandade förarna eller fot-

gängarna. När det gäller uppgifter om olika persongruppers

exponering i trafiken med hänsyn till färdsätt är det

inte möjligt att använda sig av antal innevånare eftersom

skillnader rörande olycksutfallet med hänsyn till färd-

sätt för olika persongrupper beror av hur persongrupperna

exponerar sig efter färdsätt.

Det áánné Aåzedaá ett behov av taaáákánáoamaiáon bom be-

Kgbea olika peaéongauppøab aaévanoa attagchti áaadéiaäch-

oa med hanéyn ÅLKK taaáihanthategoaf (afieanatávz áaad-

tiden eZKaa aeéoa). Uaéaniâigt vid aedoviéning av aiáh-

mått 66a oåiha Iaaáihanihaiogoaáea eååea peaéongaappea

aa även Lndeånáng eátea ázdaa och boAZadAoaI eátaaéom

deáéa Aenaae 6ahtoaea á hög gaad Aiga áäadmedaåbvafet.

Konsekvenser

Genom att tillföra KONSEKVENS-begreppet dvs HUR/VILKA/VEM/

KONSEKVENS har vi nått slutet av händelsekedjan utifrån

uppgifter om själva trafikolyckan, bortsett från den

uppföljning som görs av svårt skadade i fråga om döds-

fall fram t o m 30:e dagen efter olyckan.

En väsentlig information i statistikuppgiften är uppgifter

om olyckans konsekvenser i form av personskador. Tyvärr

är informationen alltför grov när det gäller personskadans

konsekvenser för de skadade personerna. När det gäller

skadade (dödade personer) anges i statistikuppgiften,
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ålder, kön, trafikantkategori m m. Resvaneundersökningar

har i flertalet fall uppdelats efter ålder varigenom det

är möjligt att erhålla skattningar av hur olika ålders-

grupper fördelar sina resor på olika färdsätt. Genom

sådana undersökningar kan således riskmått för olika

ålders- och/eller trafikantgrupper beräknas.

Ndn dei gäiien bedömning av AhadehOAinaden än det av

Aioni vände aii den ináonmaiion 50m áinné om de inaáih-

Ahadade inom Ajahvdnden han användab i anbiaining tili

oigehbiiaiiiiihen, viihei inte än áaiiei áön ndnvanande.

Ináonmaiion ándn ijahvänden än av Aioni vände i aniiai-

ning iiii ViAAa appgiáien i Aiaiibiihappgiáien, i ex

appgiáien om påtagei biibäiie, njäimanvändning eiien

aihonoipåvennan. Exponeningidaia - i ex penionhm i oiiha

typen av biian med och utan pdiagei biibäiie, penionhm

med och utan njdim áön moionegniiiien och mapediiien

eiien inaáinanbeie med oiiha gnaden au aihonoinaiien i

biodei - än av beigdeiie áän att andenéöna eááehien av

áondoneni inne miijö eiien enengiappiagningbáönmäga,

biibdiieéaiáonmning, njäimaiáonmning Gen aihonoiiagáiiái-

ning.

En annan vdieniiig áahion vid Aidan om inaáihené bionieh

Gen bammaniäiining än ináonmaiion om gondonbnaáiigneien.

I viihen aiéindehning det inom en övenbhddiig ánamiid

än möjiigi att enndiia naáiigneien áön i oigekan inbian-

dade moianáondon dn ohiani medan ddnemoi ináonmaiion om

inaáihiinömmani naiiigneiiáändeining nedan i dag kan en-

nåiiai genom oiiha typen av mäiappanaian.
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Behov av riskmått utifrån tillgång på exponeringsdata

En fjärde utgångspunkt för att ange behovet av riskmått

är att utgå från tillgång på exponeringsdata. Det kan

tyckas bakvänt att gå till förekomsten av exponerings-

data för att framföra krav på olycksstatistikens inne-

håll för att erhålla riskmått. Historiskt sett är det

emellertid så att trafiksäkerhetsaspekter vägt relativt

lätt när behovet av trafikinformation har förts på tal.

I anslutning till vägbyggnadsfrågor, väghållningsfrågor

och bostads- och samhällsplanering samt transportplane-

ring är behovet av trafikinformation stort, Vilket inne-

bär att trafikinformation mer eller mindre kontinuerligt

men ofta utan hänsyn till trafiksäkerhetsaspekter in-

samlas.

Metoderna för att samla in trafikinformation är många

och kan allmänt beskrivas enligt följande

0 Direkt användning av befintliga dataregister

o Trafikräkningar

o Intervjuundersökningar - person eller hushållsbaserade

Det är också möjligt att kombinera metoderna enligt

nedanstående exempel

0 Trafikstudier med identifiering av trafikanter samt
åtföljande enkät eller intervju

0 Intervjuundersökningar i trafiken (destinations-
undersökningar)

0 Intervju/enkätundersökningar utifrån urval från
körkortsregister eller fordonsregister

I MIRO-projektets delprojekt 4 "Registrering og presen-

tasjon av exponeringsdata för ulike trafikantgrupper i

de Nordiske land" (Rapport 25:1, NTR, 1980) har en

kartläggning av exponeringsdata som insamlas, lagras

och publiceras i de nordiska länderna utförts.
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Denna kartläggning omfattar följande:

0 Innholdet i motorvognregistret

0 Oversikt over kjøretøyer som ikke inngår i motorvogn-

registret

0 Oversikt over viktige publikasjoner som gir oversikt

over kjøretøybestanden

o Trafikk og persontransportarbeide på vegstrekninger

0 Trafikk og persontransportarbeide i områder

0 Trafikkarbeidet på vegstrekninger etter ÅDT

0 Trafikkarbeide på vegstrekninger etter type eller

klasse

0 Trafikkarbeide på vegstrekninger etter hastighetsklasse

0 Eksempler på oppdeling av trafikkarbeide som ikke er

mulig med dagens registreringer

0 Strukturelle eksponeringsdata

Irêfiärääeiagêr

För alla trafikintensiva vägar finns i de flesta fall

tillgång till skattningar av det genomsnittliga antalet

fordon som utnyttjar vägen per dygn under ett år (Sta-

tens vägverk, 1979). Någon ytterligare differentiering

av flödet finns oftast inte tillgänglig för det enskilda

vägavsnittet. Genom dessa årsmedeldygnstrafiksiffror

kan trafikarbetet uttryckas i fordonskilometer (i Sverige

axelparkilometer), varvid riskmått för olika vägavsnitt

kan beräknas.

Sammanfattningsvis kan sägas att denna typ av trafikin-

formation inte ställer några krav på förändringar av

olycksstatistiken. Viktigt är emellertid att olycks-

platsen anges med tillräcklig noggrannhet framför allt

när olycksutfallet skall relateras till olika lokala

åtgärder eller geometrisk utformning.
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I de fall uppdelning av trafiken kan göras efter for-

donskategori t ex lätta respektive tunga fordon eller

personbilar respektive lastbilar är det framför allt i

det första fallet angeläget att ha samma definitioner i

olycksstatistiken. I princip är detta inget problem när

det gäller registrerade fordon eftersom registrerings-

numret anges på statistikuppgiften och därigenom ges

möjligheter till långtgående differentiering efter for-

donstyp med hjälp av bilregister. I Sverige redovisas

trafiken oftast i form av axelpar, vilket medförmånga

problem vid beräkning och jämförelser av olyckskvoter

mellan olika delar av vägnätet och olika tidsperioder.

Att utifrån detta ställa krav på uppgifter om antalet

axelpar inblandade i olyckan kan ifrågasättas. Frågan

är däremot betydelsefull när det gäller i vilken ut-

sträckning trafikolycksstatistiken kan ställa krav på

redovisning av trafikinformation för att relevanta risk-

mått skall kunna beräknas.

IEêålEEäEEêêYêEêE

Genom att trafikräkningar sammanförs i trafikräknesystem

antingen fördelade slumpmässigt i rummet i form av hel-

årsräknande punkter eller fördelade slumpmässigt i tid

och rum kan trafikarbetet skattas för olika områden,

vägkategorier eller indelningar av vägnätet efter väg-

bredd, hastighetsgräns m m. En stor del av utrymmet på

statistikuppgiften behandlar denna typ av information.

För atttrafikräknesystemet skall kunna fördela trafik-

arbetet samtidigt på indelningar av vägnätet efter denna

typ av variabler krävs en motsvarande beskrivning av

vägnätet i form av register eller "vägdatabank". Om en

sådan vägdatabank finns för ett vägnät och om olycks-

platser kan anges i anslutning till registrets eller väg-

databankens referenssystem, är uppgifterna på statistik-

uppgiften onödiga. (Denna typ av uppgifter behandlas i

MIRO-projektets delprojekt 4 som strukturella data i den

meningen att längden av vägnätet finns angiven med hänsyn
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till ovan nämnda variabler).

Sammanfattningsvis kan ovanstående sägas innebära att

olycksstatistiken och motsvarande exponeringsinformation

ställer krav på ett gemensamt referenssystem. Sådana

referenssystem finns utvecklade för landsbygdens vägnät

i de nordiska länderna medan de saknas för tätortsom-

råden.

Irêfiäiafgrmêfl92_i_:êäerfsr

Den trafikinformation som samlas in i tätorter avser

ofta endast fordonstrafik.

När det gäller exponeringsdata för områden är det i tät-

orter möjligt att för delar av tätorten erhålla informa-

tion om antal boende efter åldersgrupper. Antalet fordons-

ägare respektive körkortsinnehavare kan erhållas från

befolkningsregister, bil- respektive körkortsregister.

Denna typ av information är av stort värde för att direkt

utnyttjas som exponeringsdata.

Ett krav som ställs på olycksstatistiken är att de i

olyckor inblandade personerna skall kunna relateras till

sin bostad eller bostadsort. Detta är möjligt i de fall

personnumret är angivet för samtliga inblandade och/eller

skadade personer genom samkörning med befolkningsregister.

(Nilsson G, 1979).

Ovanstående har behandlat generella exponeringsdata d v 3

data som insamlas mer eller mindre kontinuerligt eller

finns tillgängliga i register.
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IEêålElBâQäEâElQQ_§§E_§E§§lêllå-§2§§ê§

Vanligt är att exponeringsdata insamlas under korta tids-

perioder eller under ett år, ofta på grund av stora

kostnader för att samla in informationen kontinuerligt

eller i anslutning till ett FoU-projekt.

Exempel på det förra är TU-7l ("Trafikundersökning i

Stockholmsregionen 1971") utifrån vilket det bl a varit

möjligt att fördela resvanor med hänsyn till arbetsresor

och övriga resor och färdsättet vid dessa resor. Trafik-

olycksstatistiken kan härvid inte användas. Däremot har

det varit möjligt att använda den s k färdolycksfalls-

statistiken, som omfattar olycksfall för yrkesverksamma

i samband med resor till och från arbetet. Motsvarande

problem uppkommer vid resvaneundersökningar där restyp

i kombination med färdsätt ofta redovisas men där någon

motsvarande information inte kan erhållas från olycks-

statistiken.

1973 och 1977 skattades i Sverige trafikarbetets fördel-

ning på olika väglagsklasser i första hand med hänsyn till

driftsfrågor (Carlsson G, 1975). Trafikarbetsskattningar-

na har också använts för att beräkna riskmått för olika

väglag med hänsyn till region (Nilsson G, 1976). En av

svårigheterna har därvid varit kvaliteten på den i stati-

stikuppgiften givna informationen om väglag.

I den s k dubbdäcksundersökningen (Roosmark PO, Andersson

K och Ahlquist G) kunde olycksstatistiken inte användas

eftersom uppgifter om olycksfordonens däcksutrustning

saknades. Exponeringsdata erhölls från intervjuer vid

Svensk Bilprovning om körsträcka dagen innan kontroll-

besiktningen samtidigt som bilens däcksutrustning angavs.

Olycksmaterialet erhölls för motsvarande tidsperiod från

försäkringsbolagen, som tillfrågade de inblandade fordons:

förarna om fordonet vid olyckstillfället var utrustat

med dubbdäck.
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Ett exempel där olycksstatistiken kompletterats direkt

på olycksplatsen är den i Sverige utförda undersökningen

(Trafiksäkerhetsutredningen, 1977) om hur beslut rörande

fordonslängden hos tunga fordonskombinationer kan tänkas

påverka trafiksäkerheten. Undersökningen omfattade ett

år och exponeringsdata erhölls från SCBs kontinuerliga

statistik rörande varutransporter med lastbil, vars käll-

material utgörs av körjournaler från ett urval av last-

bilsförare/ägare. Med hänsyn till tillgången på expone-

ringsdata framtogs ett frågeformulär, som ifylldes till-

sammans med statistikuppgiften vid olyckor där lastbilar

var inblandade.

Det framgår av ovanstående att trafikolycksstatistikeni

trots tillgång på ur trafiksäkerhetssynpunkt relevant

exponeringsinformation, inte innehåller motsvarande in-

formation som skulle kunna gjort det möjligt att direkt

beräkna riskmått.

Sammanfattningsvis gäller att utifrån tillgången på expo-

neringsdata bör det vara möjligt att under olikaperio-

 

der komplettera statistikuppgiften med information som

 

kan relateras till exponeringsdata, som finns eller kommer

 

att finnas tillgängliga.
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OLIKA MÖJLIGHETER ATT BERÄKNA RISKMÃTT UTIFRÅN OLYCKS-

DATA OCH OLIKA TYPER AV EXPONERINGSDATA

Som framgått av tidigare avsnitt finns både ett behov

och praktiska möjligheter att mäta trafiksäkerhetsläget

uttryckt i olika riskmått utifrån information om trafik-

olyckor och exponeringsdata i trafiken.

Inledningsvis kan fastslås att trafiksäkerheten inte

kan anges för en enskild person, enskilt trafikelement

eller fordon. Riskmåtten baseras på en aggregering av

personers, trafikelements eller fordons förekomst och/

eller förflyttningar i väg- och gatunätet.

Med denna utgångspunkt kan behovet av riskmått anges en-

ligt följande.

Riskmått för att beskriva och följa trafiksäkerhetslä-

get skall samtidigt kunna anges för

 

0 olika transporttyper (t ex person- resp godstransport)
med hänsyn till färdorsak och färdsätt,

o olika persongrupper med hänsyn till ålder, kön, kör-
kortsinnehav, bilinnehav m m,

0 olika trafikantkategorier (t ex bilister, cyklister,

fotgängare),

0 olika delar eller områden av väg- och gatunätet.

Synsättet står delvis i motsats till hur den nuvarande

olycksstatistiken används. Utgångspunkten har hittills

varit olyckan och uppgifter om olyckan som kan hänföras

till åtgärder i väg- eller gatumiljön.

Delvis är detta betingat av att väghållarens uppgift

hittills ur vägbyggnadssynpunkt svarat mot ett efter-

satt behov med tanke på biltrafikens tillväxt. I och

med att biltrafikens omfattning i framtiden kommer att

stabiliseras, kommer behovet av att ytterligare höja
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standarden på vägnätet utifrån en ökad bilanvändning

inte längre att vara aktuellt. Detta innebär att till-

gängliga resurser kan användas mer målinriktat för att

förbättra trafiksäkerheten för andra trafikantkategorier

än bilisterna. Utgångspunkten för mått som beskriver

risker är i de flesta fall empirisk kunskap om händelser

som ur någon aspekt betraktas som "icke önskade".

Utgångspunkten för mått som beskriver risker är i de

flesta fall empirisk kunskap om händelser som ur någon

aspekt betraktas som "icke önskade".

ilsks_êaêkêéei_ää§êel§s§

Inom väg- och gatutrafiken kan dessa "icke önskade" hän-

delser karakteriseras enligt följande.

0 Skadade personer

o Trafikolyckor

o Skador på fordon eller annan egendom

Om vi förutsätter att någon form av statistik förekommer

.som redovisar händelser i form av skadade personer, tra-

fikolyckor eller fordon inblandade i trafikolyckor är

nästa steg att finna exponeringsmått till vilka dessa

"icke önskade" händelser kan relateras för att beräkna

riskmått

Antal "icke önskade" händelser

RlSkmatt = Exponeringsmått

 

Det kan vara av värde att utgå från olika möjligheter

att beskriva dessa "icke önskade" händelser så att be-

skrivningen svarar mot exponeringsmått som kan användas

för att beräkna riskmått.
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§2ê22§225_êy§:_âkêéêés_es§§9§sr

Ett viktigt komplement till statistiken över skadade

personer är exponeringsmått, som beskriver olika trafi-

kanters trafikaktivitet efter färdorsak, färdmål och

persongruppstillhörighet i olika miljöer. Det är där-

för väsentligt att motsvarande information finns till-

gänglig i statistik över skadade personer. Detta kan

åskådliggöras enligt nedanstående tredimensionella in-

delning.

 

fm .W035
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Figur 4 Beskrivning av skadade med hänsyn till tra-
fikanters förekomst i olika miljöer efter
aktivitet (färdorsak, färdsätt) och person-

grupp
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För olyckor gäller det att finna exponeringsmått som

beskriver trafikens kvalitet med hänsyn till miljö, fö-

rekomst av olika typer av trafiksituationer och trafi-

kantkategorier. En trafikolycka kan karakteriseras en-

ligt följande.
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Figur 5 Beskrivning av olyckor med hänsyn till före-
komst av trafiksituationer och trafikelement
i olika miljöer.
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§2ê§l§§lä-§2§ä_§92Q99-l§êlêê§ê§ê-;_9lYEEQE

För fordon inblandade i olyckor gäller det att finna

exponeringsmått som beskriver förekomst av fordon efter

transporttyp, fordonstyp och miljö. Krav på informa-

tion om olycksfordonen i statistiken kan anges enligt

följande.

 

  

i Oåyckor ännianáafe

 

 

 

 

Figur 6 Beskrivning av i olyckor inblandade fordons
förekomst efter transporttyp och fordonstyp
i olika miljöer.
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Gemensamt för de tre olika typerna av "icke önskade"

händelser är miljöbeskrivningen,civ 5 det första steget

är att göra en rumslig avgränsning. I nästa stegwgäller

det att definiera en tidsmässig indelning för det empi-

riska händelsematerialet. Den tidsmässiga indelningen

skall sedan gälla även för exponeringsmåttet.

åäesaêäiaaêmâäz_fêä_§kêêêés_es2§99s§

Om de "icke önskade" händelserna är personskada vid en

viss typ av transportaktivitet - färdsätt och person-

gruppstillhörighet samt miljö - söker vi exponeringsmått,

som i första hand beskriver

0 förekomst av trafikanter i en viss typ av aktivitet

i trafiken,

0 förekomst av olika persongrupper inom denna aktivitet.

Eêesesäiggêmâzz_f§§_9l29595

I det fall de "icke önskade" händelserna är trafikolycka

av en viss typ med avseende på trafiksituation och de(n)

inblandade trafikanterna(-kanten) samt miljö söker vi ex-

poneringsmått som i första hand beskriver

0 förekomst av trafiksituationer som kan leda till en

viss typ av olycka,

o förekomst av olika trafikantkategorier i denna typ av
trafiksituation.
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EåEQEêElESêEåEE_åêä_§9§§92_lêêlâ2§êêê_1-9l29595

När de icke önskade händelserna är fordonsskada eller

fordon inblandade i trafikolycka efter transporttyp

och fordonstyp samt miljö söker vi exponeringsmått som

i första hand beskriver

0 Förekomst av fordon för en viss typ av transport

0 Förekomst av olika typer av fordon för denna typ av
transport

Eêêüêêl_Eå_ê§EQEêElES§EåEE

Exempel på exponeringsmått som används när det gäller

0 Förekomst av trafikanter Antal personer, person-
kilometer, persontid.
Antal resor

0 Förekomst av olika person- Fördelning av personer,
grupper personkm, persontid el-

ler resor på person-
grupper

o Förekomst av trafiksitua- Antal trafiksituationer
tion Fordons- eller personkm

Fordons- eller persontid

0 Förekomst av olika trafi- Fördelning av fordons-
kantkategorier eller personkm (alt tid)

efter trafikantkategori

o Förekomst av fordon Antal fordon, fordonskm

eller fordonstid.

Antal transporter.

0 Förekomst av olika for- Fördelning av fordon,

donstyper fordonskm, fordonstid
eller transporter efter
fordonstyp
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I Aituationea däa oziha peäéüngäuppeä, thaáihanihaiegonien

eåzen gondonbtgpen än inbåandade haäva att exponeningen

han gändeåaá på debéa. Eátenéom Inaáihoågehan än gemen-

Aam 66a de oåiha icke-ähåhade händezéenna han de brudenaé

Aamtidigt. Det expaneningámåti 50m böheö avgöná uiiéaán

vithen icke änbhad händeåée 40m ökaåå utgäaa utgångé-

punkten 56a tänkbana ätgändea 664 att áänändna niéhmättet.

Qlysäêiefermêfiee_99e_e§999sries§§êsê_§ê2_êslêE§iyi§s§sr

99h-9ê§§9225999§5

Förutom rumsliga och tidsmässiga indelningar kan till

förekomst av fordon eller trafikanter ytterligare beskriv-

ning av själva transportaktiviteterna anges i form av

delaktiviteter. Ett försök till beskrivning av delakti-

viteter redovisas i tabell 4.

Tabell 4.

DELAKTIVITETER VID TRANSPORTAKTIVITET

 

 

Färdsätt Trafikantkategori Transporttyp Färdorsak Färdmål

Till fots Enskild trafikant Varutransport - yrkessmässig Lek Bostad

(ej motorfordonsförare)
Lekfordon Varutransport - privat Utbildning Lekplats

Motorfordonsförare '
Cykel Persontransport - yrkesmässig Sport Skola

Passagerare x)
Moped Persontransport - privat Transport Arbetsplats

alt

Mc Arbete - näringsliv Inköpsställe
Oskyddad

Personbil Arbete- hemmet Serviccinrättning
Skyddad

Lastbil Rekreation ldrottsanläggning

Buss Rekreationsområde

Busshållsplats

Järnvägsstation

Flygplats

Båthamn

  

 

  

 

 

x) Transport för övergång till annat färdsätt
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QlYEEê§EêEl§EiE§Q§_lEQêäåll

Om vi utgår från tabellens beskrivning av delaktiviteter

måste det betraktas som realistiskt att för de inblandade

i trafikolyckor kunna ange transporttyp, färdorsak och

färdmål.

När det gäller persongruppsklassificering efter ålder kan

denna göras enligt nedan och samtidigt t ex med hänsyn

till kön, bostadsort, bostadstyp m m. Kryssen an-yrke,

ger angelägen information för olika åldersgrupper.

 

Fordons-

körkorts-

innehav

Åhknsgrqx)

 

7-10A 10512 13-i4_ 15 16-17 18-20

  

Moped

Ej moped

MC

Ej MC

Körkort/
bil

'Ej kör-
kort/bil

Bilägare

Ej bil-
ägare

Bil i
hushåll

Ej bil i
hushåll

    

 

 

 

X
N
X
X

 

X
X
N
X
X

 

 

 

X
N
X
X
X

:X1

 

När det gäller olycksstatistikens innehåll ger person-

nummer för de inblandade möjligheter att erhålla ovan-

stående information genom samkörning av befolknings-,

körkorts- och bilregister. Det är således i första hand

exponeringsdatasidan som anör hur fin indelning som är

möjlig att göra för att beskriva risker för olika person-

grupper.
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REDOVISNING AV RISKMÃTT

I detta kapitel redovisas olika riskmått och deras egen-

skaper utifrån tillgång på exponeringsdata, olika möj-

ligheter att erhålla exponeringsdata samt hur riskmått

kan användas inom olika beslutsområden i samhället.

I avsnitt 7.1 redovisas riskmått, där exponeringsdata

direkt kan erhållas från information i olika register

eller databanker. Exempel på sådana register är befolk-

ningsregister, körkorts- och bilregister. Dessa regis-

ter ger inte trafikrelaterade exponeringsmått, men de

riskmått som kan erhållas gör det möjligt att beskriva,

i jämförelse med andra aktiviteter i samhället, i vilken

utsträckning olika persongrupper dödas eller skadas i

trafiken på såväl nationell som regional nivå.

I avsnitt 7.2 behandlas riskmått som baseras på informa-

tion om trafiken utifrån direkta trafikräkningar saHWLge-

nom skattningar av körsträckor genom statistik överciriv-

medelsförsäljning eller avläsning av vägmätare 1 fordon.

Tillgången på information från trafikräkningar avser for-

donsräkningar. Generella trafikräkningar gällande andra

trafikantkategorier t ex fotgängare, cyklister och mope-

dister finns inte utvecklade.

När det gäller fordonsräkningar finns alltid rumsliga

och ofta även tidsmässiga indelningsgrunder, vilket gör

det möjligt att beräkna riskmått för olika rumsliga mil-

jöer och för olika tidsperioder. Detta är av stort vär-

de för lokala väghållare, som därigenom kan fördela sina

åtgärder såväl rums-som tidsmässigt. Detta gäller även

på det nationella eller regionala planet, framför allt

då på den preventiva sidan gällande information om höga

olycksrisker, som t ex förekommer under mörker- och vin-

terförhållanden.
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I avsnitt 7.3 behandlas olika möjligheter att erhålla

riskmått utifrån information från resvaneundersökningar.

Denna typ av riskmått är i första hand samhälls- och

persongruppsorienterad och kan användas för att beskriva

risker för olika trafikantgrupper och olika delaktivi-

teter i trafiken t ex nyttotrafik och rekreationstrafik.

Även på det lokala planet är denna typ av riskmått av

stor betydelse när det gäller t ex bostads- och stads-

planering.

Slutligen i avsnitt 7.4 behandlas olika metoder för

riskjämförelser och beräkning av indirekta riskmått

samt olika metoder som utvecklas inom trafiksäkerhets-

forskningen för att erhålla olika typer av exponerings-

mått.

Sammanfattningsvis gäller att utifrån de olika behov

av riskmått för att beskriva trafiksäkerheten, som

diskuterats i kapitel 5, kan redovisningen av olika

riskmått i detta kapitel ses som en utgångspunkt för

val av riskmått för att beskriva trafiksäkerheten.

Utifrån olika målsättningar med trafiksäkerhetsarbetet

är det sedan viktigt att ange de riskmåttsnivåer som

bör väljas när det gäller att uppfylla delmålsätt-

ningar med hänsyn till olika ansvarsområden eller åt-

gärdstyper.

Av vikt är också att det ges möjligheter att kontinuer-
ligt följa hur trafiksäkerheten uttryckt i de valda

riskmåtten förändras med hänsyn till olika trafiksäker-

hetsåtgärder eller andra förändringar i samhället.
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Riskmått utifrån registerinformation

På nationell eller övergripande regional nivå kan olika

riskmått användas för att beskriva trafiksäkerheten.

En grupp av dessa mått erhålles direktfrån centrala

register. Användningen gäller i första hand internatio-

nella jämförelser eller regionala jämförelser

De vanligaste måtten är

ANTAL TRAFIKSKADADE

ANTAL INNEVÅNARE

resp

ANTAL OLYCKSFORDON

ANTAL FORDON

Förutom de brister som kan föreligga rörande uppgifter

om trafikskadade eller olyckor (täljarna ovan) påverkas

kvoterna även av att trafikskadade eller olycksfordonen

som inte ingår i den population som omfattas av de cen-

trala registren medräknas.

Ofta används hybrider av ovanstående riskmått vilket med-

för tolkningsproblem. Detta kan åskådliggöras enligt

följande matris.
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RISKMÅTT I FORM AV KVOTER UTIFRÄN OLYCKS- OCH REGISTERINFORMATION.

       

OLYCKSINFORMATIONEN

ANTAL PERSONER ANTAL OLYCKOR ANTAL FORDON

EXPONERINGSMATT DÖDADE SKADADE IN- DÖDS- PERSON- ! ALLA DÖDS- PEÃâON- SALLQSR
T OLYCKOR SK E-(REGISTERDATA) BLANDADE SKADA SKALA OLYCKOR

) ( ) (i) ) (C) ) ( F ) ( F ) (F )(Ii) ( S ) ( IC) (3:, i; I) 45 (3

ANTAL INNE- (I
VANARE

., C) 0 O F F F(0 ALDtRSGRUPPER D ._5 T D 5 o

o KÖN    O PERSONGRUPPER)

    

  

ANTAL FORDON, (F)

(o FORDONSTYPER __ _
"
N
O

0 FORDONSANVÄND-
NING)

     

Av ovanstående kvoter är det endast två typer (de i de

skuggade rutorna) där täljaren är en delp0pulation av

nämnaren. De övriga kvoterna är att betrakta som hybri-

der och är mer svårtolkade eftersom täljaren inte utan

vidare kan betraktas som en delpopulation av nämnaren.

lQåQEEâElQQ-åäåE_§§§9lEElEQ§E§gl§E§§

Riskmåttet

ANTAL TRAFIKSKADADE (ALT. TRAFIKANTER INBLANDADE I OLYCKOR
ANTAL INNEVÅNARE

 

används ofta som riskmått på nationell eller regional

nivå. Dessutom används måttet för tätorter och ibland

även för delar av tätorter t ex bostadsområden.

och 39 i matrisen ovan.)(2.: _8_
'I I I
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Eefieaell-9§zå

På nationell nivå är riskmåttet ett relativt stabilt

mått på trafiksäkerhetsläget förutsatt att statistiken

över trafikskadade är av hög kvalitet. Bristernaj_denna

statistik är emellertid betydande såvida man inte av-

gränsar sig till dödade. När svårt skadade och lindrigt

skadade medtas kan internationella jämförelser ofta inte

göras beroende på skillnader i rapportering eller defi-

nitioner rörande personskada. Däremot kan antalet ska-

dade användas vid regionala jämförelser inom ett land

förutsatt att rapporteringen är densamma för olika re-

gioner. Detta gäller framför allt om statistik över

personskador erhålles från sjukvården.

Antalet innevånare kan i de flesta fall tolkas som ett

mått på antalet personer eller personår i landet eller

regionen. Här finns emellertid vissa begränsningar ef-

tersom landet kan ha fler eller färre personer eller

personår än vad innevånarantalet anger. I de flesta

fall är dessa invändningar marginella på nationell nivå.

Av väsentligt större betydelse är innevånarnas fordons-

användning. Det är därför vanligt att de dödade eller

skadade fördelas på olika trafikantkategorier - bilfö-

rare, bilpassagerare, motorcyklist, mopedist, cyklist

eller forgängare. Eftersom innevånarna kan fördela si-

na förflyttningar efter olika färdsätt är det viktigt

att samtidigt redovisa såväl totala antalet skadade som

fördelning efter färdsätt för de skadade.

Detta kan åskådliggöras genom figuren på sidan 55 som

redovisar antal trafikskadade per 100 000 innevånare i

vart och ett av de fyra nordiska länderna fördelade ef-

ter färdsätt.
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Skadade 1 trafiken

per 100 000 innevånare 1977
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Figur 7. Antal skadade i trafiken efter färdsätt per
100 000 innevånare.
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Båglêêêl_ElYå

Riskmåttet "antal trafikskadade per innevånare" används

också regionalt. Det bör uppmärksammas att ju mindre re-

gioner som avses desto större blir tolkningsproblemet

eftersom täljaren (de trafikskadade) i många fall inte

kan betraktas som en delpopulation av nämnare (innevå-

narna).

Exempel på sådant riskmått är antal vårdtillfällen i

Uppsala sjukvårdsregion efter skadeorsak per 100 000

innevånare (Socialstyrelsen, 1975). När det gäller för-

delning av sjukvårdsresurser är måttet relevant men som

riskmått för innevånarna torde måttet ha begränsas an-

vändning för motortrafikolyckor, eftersom de som skadas

i trafiken inte nödvändigtvis bor i regionen samtidigt

som innevånarna i regionen mycket väl kan skadas 1 and-

ra regioner.

  

  

   

  

 

    

 

  
    

 

 

    

 

  

2600 4 - Båda könen, Both sexes

--- Män, Males

_ MOtOftFGfikOlkaor q . . . . .. Kvinnor'
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Figur 8. Vissa skadeorsaker i olika kön och åldrar. Vård-
tillfällen 1968 (exkl sena effekter)gxn:100 000
innevånare i Uppsala sjukvårdsregion.
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På områdesnivå (t ex tätort eller del av tätort) är det

väsentligt att ta ställning till om skador som erhållits

utanför området skall ingå i riskmåttet. Vi kan betrakta

följande grupper av skadade.

A = Skadade som är bosatta i området och som skadas i

området

B = Skadade som är bosatta i området och som skadas

utanför området

C = Skadade som inte är bosatta i området och som skadas

i området.

För att beskriva innevånarnas situation från trafiksäker-

hetssynpunkt med hänsyn till deras boendemiljö och för

jämförelser mellan olika boendemiljöer kan följande risk-

mått användas

Antal skadade som bor i området och som skadas i området =

Antal innevånare i området

Här är överensstämmelse mellan täljare och nämnare vad av-

ser såväl område sominnevånare.

För att beskriva totala trafiksäkerheten för innevånare

bosatta i ett område, utan avgränsning till deras boende-

miljö, bör även skador som erhållits utanför området ingå

i täljaren. Härvid är det emellertid av vikt att redovisa

dessa skador samtidigt med skador erhållna i området en-

ligt följande

Antal skadade som är bosatta i _ ê_j B
området per innevånare (I) _ I

därav antal skadade i området per = ê
innevånare I

därav antal skadade utanför området= g
per innevånare I
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För att beskriva områdets trafiksäkerhet saknas expone-

ringsmått för de som inte är bosatta i området. Det är

därför inte rimligt att använda riskmåttet - antal skada-

de i området per innevånare - om trafiken till betydande

del består av trafikanter som inte är bosatta i området.

I vissa fall när den externa trafiken är mycket liten

t ex bostadsområden utan genomfartstrafik - d v 5 enbart

trafik med anknytning till de boende - kan riskmåttet an-

vändas. (Nilsson G, 1979).

Ofta fördelas de skadade efter åldersgrupper och relateras

till antalet innevånare i olika åldersgrupper. Det är

härvid väsentligt att samtidigt ange fördelning på färd-

sätt för de skadade vid jämförelser. Detta åskådliggörs

i figur 9 där andelen trafikskadade inom olika åldersgrupper

redovisas i förhållande till andelen innevånare i ålders-

gruppen samt efter färdsätt. (Nilsson G, 1980).

EQEEêEEêE

Riskmåttet, antal trafikskadade per innevånare, är oftast

ett grovt mått som kan användas isolerat. I varje enskilt

fall krävs emellertid angivande av definitioner rörande

innehållet i täljare och nämnare. Vid jämförelser mellan

olika regioner eller områden och persongrupper kan skill-

nader i riskmåttet förklaras av skillnad i reslängder,

tid i trafik, resvanor, val av färdsätt, förekomst av ex-

tern trafik m m.

Det är dock möjligt att utifrån de centrala registren

dela in befolkningen i persongrupper som är homOgena med

avseende på t ex körkortsinnehav, bilinnehav, yrke, bo-

stadstyp, familjetyp m m. Utifrån denna information är

det sedan möjligt att genom resvaneundersökningar erhålla

exponeringsdata i form av fordons- eller personkilometer,

restider fördelat på färdsätt och antal resor genom att

tillfråga urval av personer från olika persongrupper.

För beräkning av riskmått krävs emellertid att statistiken
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0-14 15-24 25-44 45-64 >65

Figur 9. Andelen trafikskadade inom olika åldersgrupper
i förhållande till andelen innevånare i ålders-
gruppen och fördelning på färdsätt Vid skade-
tillfället.
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över trafikskadade kan redovisa de skadade på motsvarande

persongrupper.

laägrmêäieg_äråa_§9:§99§22giêäsr

Det andra tolkningsbara riskmåttet som kan erhållas från

centrala register är

ANTAL OLYCKSFORDON FD FS FO

ANTAL FORDON ( F-' F_ och F-

i matrisen på sidan 53)

De statistikkällor rörande olycksfordon som finns är fordon

som är inblandade i polisrapporterade olyckor eller ska-

dor på fordon vid trafikolyckor anmälda till försäkrings-

bolag.

Försäkringsväsendet använder indirekt ovanstående riskmått

vid premiesättning för olika försäkringsmoment för grupper

av fordon genom beräkningar av t ex

Total skadekostnad för fordonstyp i under år j
Antal försäkringsår för fordonstyp i under år j.

Genom detta kan försäkringspremier differentieras på olika

fordonstyper men även regionalt. I princip finns således

riskmåttet tillgängligt när det gäller försäkrade fordon.

När det gäller polisrapporterade olyckor kan de inblandade

fordonen fördelas efter olyckstyp eller olyckans skade-

följd. Fordonspopulation avser registrerade fordon, even-

tuellt försäkrade fordon.

Användningen av riskmåttet - antal olycksfordon per for-

don - olika fordonstyper torde emellertid vara begränsat.

Däremot kan riskmåttet användas vid före- och efterstudier

av åtgärder moten viss fordonstyp förutsatt att olycks-

rapporteringen och trafiksammansättningen inte påverkas
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av åtgärden - t ex fordonsdifferentierade hastighets-

gränser, låsningsfria bromsar. Möjligen kan jämförelser

göras mellan olika fordonstyper som används parallellt

eller alternativt för samma typ av transport - t ex tunga

fordon med eller utan släp.

I samtliga fall som angivits ovan är körsträckor för

olika tzper av fordon att föredra framförantal fordon

som exponeringsmått

 

Kommentar

Sammanfattningsvis gäller att användningen av risk-

måttet - antal olycksfordon per fordon - på nationell

eller regional nivå är mycket begränsad och det enda

fall där dess användning är motiverad är i samband med

värderingar som skall ligga till grund för skade- eller

olyckskostnadsvariationer som beror av vilka fordon som

är inblandade i olyckor.

Riskmått utifrån trafikinformation

Naäigasll_99ä_§sgieeêl-922%

la§959ê2299_§§å9_§§lyms§slêåêäêäliaiaq_9§ä_zägmê2êäs

En metod att erhålla information om fordonstrafiken i

ett land under ett år är kännedom om försäljning av driv-

medel till fordon. En annan metod är att i ett represen-

tativt urval av fordonsparken avläsa vägmätaren med ett

års mellanrum och utifrån dessa observationer skatta den

årliga körlängden för landets fordonspark.

Ingen av dessa metoder gör det möjligt att fördela trafi-

ken på väg- och gatunätet. Möjligen kan regional för-

säljningsstatistik rörande drivmedel eller de utvalda

fordonensn hemadress ge en grov regional fördelning av

fordonstrafiken.
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Egäéegêääägisqêä

Från väghållarsynpunkt krävs emellertid ofta beskrivning

av trafikens fördelning i tid och rum på väghållarens

väg- och gatunät. För detta ändamål utförs fordonsräk-

ningar som ofta har två syften. De används för att dels

skatta det genomsnittliga antalet fordon per dygn som

använder en väg, dels skatta trafikens storlek (antal for-

donskilometer) som uträttas på ett givet vägnät under en be-

stämd tidsperiod.

De riskmått som kan erhållas genom att relatera trafik-

olycksinformation till mått på trafikens storlek är från

väghållarsynpunkt av största betydelse. Riskmåttens nog-

grannhet är emellertid, bortsett från brister i olycks-

statistik, helt beroende på noggrannheten i skattningarna

av trafikens storlek.

Den s k olyckskvoten (antal olyckor per fordonskilometer)

är det dominerande riskmåttet på väghållarnivå. Detta

har medfört att måttet ibland används som beslutsunder-

lag även då användningen kan ifrågasättas.

De riskmått som används på regional nivå utifrån fordons-

räkningar åskådliggöres genom matrisen nedan.

RISKMÅTT I FORM AV KVOTER UTIFRÅN OLYCKSDATA OCH FORDONSRÄKNINGAR

 

OLYCKSINFORMATION

     

EXPONERINGSMÅTT ANTAL PERSONER ANTAL OLYCKOR . ,ANTAL FORDON

(FORDONSRAKNINGAR) DOOADE SKADADE IN- DÖDS- PERSON- ALLA DÖDS- PERSON- ALLA
BLANDADE OLYCKOR SKADE- OLYCKOR SKADE_ OLYCKOR

OLYCKOR OLYCKOR '

(D) (5) (lo) (OD) (OS) (0) (FD) (ps) (Fo)

PASSERANDE (F) 9 g 10 90 95 g :0 ;S ;0

FORDON F F F F F

FORDONS- (T) 9 § 10 90 95 9 :D Es_ [o

m T T T T T T T T
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Den övre raden av riskmått, där trafikolycksinformation

relateras till antal passerande fordon, används framför

allt i avgränsade trafikmiljöer där fordonens körsträcka

är av liten betydelse t ex passage av korsning eller

annan lokal avgränsning av vägmiljön. I många fall upp-

står tolkningsproblem på grund av att olycksplatsen inte

kan hänföras till det vägelement som gett upphov till

olyckssituationen t ex ett sikthinder. Detta medför att

denna typ av riskmått i princip endast kommit till an-

vändning i korsningar och därför har liten betydelse på

nationell eller regional nivå.

För vägsträckor används produkten av fordonsantal och

sträckans längd för att skatta sträckans trafikarbete

uttryckt i fordonskilometer för en bestämd tidsperiod.

På så sätt kan trafikarbetet på samtliga sträckor inom

ett vägnät beräknas för att beskriva fordonstrafikens

storlek för hela det aktuella vägnätet. Genom trafik-

olycksinformation kan sedan riskmåtten i matrisens nedre

rad beräknas. Det skattade trafikarbetet kan också för-

delas efter ljusförhållanden, väglag, väderlek m m.

I figur li) redovisas olyckskvotens variation mellan

olika regioner och olika väglags- och ljusförhållanden.

Riskmåtten har den fördelen att jämförelser kan göras

mellan olika miljöer oavsett tidsperiod, vägnätets längd

eller trafikens storlek. Det finns emellertid vissa

begränsningar. Olyckor mellan fordon och oskyddade tra-

fikanter eller djur bör särredovisas vid beräkning av

olyckskvoten eftersom djur och oskyddade trafikanter inte

ingår i nämnare och inte heller enkelt kan inkluderas.

Vid jämförelser mellan regioner eller områden är det

dessutom angeläget att när olyckskvoten redovisas sam-

tidigt ange olyckstypsfördelningen efter i första hand

0 Singelolyckor

o Flerfordonsolyckor

o Flerfordonsolyckor i korsning
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och eventuellt

o olyckor mellan fordon och oskyddad trafikant,

o olyckor mellan fordon och djur.

De tre första olyckstyperna bör användas då jämförelser-

na avser kvalitetsjämförelser mellan olika områden men

vid frågor rörande åtgärdsprioritering mellan områden

bör de senare olyckstyperna inkluderas - t ex vid val

av hastighetsgränser.

aol

  

   

     

 

   

OLYCKSKVOT

5,04
NORDSVERlGE

5,0 'I

MELLAN-

SVERlGE

30 _ SYDSVERIGE I

1,0 4

 

 

 

\ÄGLAG: BARMARK BARMARK lS/SNÖ lS/SNÖ

LJUSFÖRH: DAGSLJUS MÖRKER DAGSLJUS MÖRKER

Figur 10. Olyckskvot vid olika väglags- och ljusför-
hållanden i norra, mellersta och södra
Sverige (1973).
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QlY§E§Y§E§§§lEQ_@§§_Eê9§22_2lll_QlYEE§EYE

I många av väghållarens beslutsprocesser är olycksvärde-

ring av stor betydelse. Detta är en följd av att skade-

konsekvenserna är olika för olika typer av olyckor.

Vid beräkning av olyckskvoten bortses ofta från detta

problem med motiveringen att olyckornas konsekvenser

kan behandlas som slumpmässiga och att väghållarens upp-

gift i första hand är att vidta åtgärder så att sanno-

likheten för att olyckor skall inträffa är så liten som

möjligt. I kostnads-nyttamodeller som används jämförs

emellertid åtgärdernas olycksreducerande effekt med kost-

naden för åtgärden såväl från väghållarens som trafikan-

ternas och samhällets synpunkt, vilket innebär att olyck-

orna får enmonetär värdering. I de flesta fall används

ett enhetligt värde oavsett olyckstyp.

Om olycksstatistiken enbart omfattar personskadeolyckor

(olyckan redovisas på grund av att en person skadas)

kommer olyckor där enbart fordon är inblandade att i ge-

nomsnitt ha fler skadade personer än olyckor där en

oskyddad trafikant är inblandad. Om olycksstatistiken

omfattar även egendomsskadeolyckor blir effekten den mot-

satta.

Även då enbart personskadeolyckor redovisas leder vissa

typer av olyckor oftare än andra till svåra personskador

eller dödsfall t ex mötesolyckor och olyckor med oskyddade

trafikanter, vilket innebär att dessa olyckor rapporteras

i högre utsträckning än t ex singelolyckor och upphinnande-

olyckor där skadeföljden på person ofta är lindrigare.
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Olycksvärdering med hänsyn till skadeföljd

Ett annat sätt är att värdera dödsolyckor högre än svåra

personskadeolyckor o 5 v. När det gäller typ av person-

skada i en viss typ av olycka är denna av likartad slump-

mässiga karaktär som olycksuppkomsten, vilket bland annat

framgår av att antalet dödade och skadade är konstant i

årliga sammanställningar av olycksstatistik. Ofta glöms

denna stabilitet bort. När det gäller dödsolyckor rappor-

teras dessa nästan utan undantag d v 5 rapporteringssanno-

likheten är nära 1, medan sannolikheten att en inträffad

olycka skall leda till dödsolycka är mycket liten (stor-

leksordningen l(en) på 500 olyckor).

Detta kan beskrivas genom följande produkt.

-Er-° O - T O = antal olyckor

O IlD antal dödsolyckor

T = fordonskilometer

Om rapporteringsgraden är hög i ett område erhålles en

hög olyckskvot(%) men ett lågt värde på antalet döds-

olyckor per rapporterad olycka. Om detta område jämförs

med ett område med låg rapporteringssannolikhet - låg

olyckskvot - och därmed hög sannolikhet för att de olyckor

som rapporterats resulterat i dödsolycka är det avsevärt

bättre att direkt använda antal dödsolyckor per fordons-

kilometer vid jämförelser.
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När det gäller skadade och dödade trafikanter kan mot-

svarande produkt anges genom

O = antal olyckor
0 S D DT - ö . g = i S = personskada

D dödsfall

T fordonskilometer

Ofta är antalet dödsfall för litet för beräkning av

riskmått varför det är nödvändigt att arbeta med person-

skador. Antal personskador per fordonskilometer är

därvid ett användbart mått som i större utsträckning än

antal olyckor per fordonskilometer kan användas vid jäm-

förelser. Måttet är emellertid beroende av rapporterings-

grad.

Ovanstående problematik kan exemplifieras genom beräk-

ningar av samtliga polisrapporterade olyckor per miljon

fordonskilometer (olyckskvot) och antal skadade per

olycka (skadeföljd) samt antal skadade per miljon for-

donskilometer (skadekvot) på det statliga vägnätet i

Sveriges olika län 1973.(Brüde, U & Nilsson, G, 1976).

Skadekvoten är avsevärt stabilare än olyckskvoten vilket

i hög grad beror på att relativt hög olyckskvot motsvaras

av relativt låg skadeföljd och motsatt. (Se tabell 5).
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Tabell 5. Olyckskvot, skadeföljd och skadekvot efter
län år 1973 för det statliga vägnätet.

    

  

 

  

LÄN OLYCKSKVOT SKADEFÖLJD SKADEKVOT

B 0,65 0,59 0,38

C 0,53 0,77 0,41

D 0,85 0,45 0,38

B 0,64 0,61 0,39

F 0,83 0,55 0,46

G 1,06 0,35 0,37

H 0,85 0,50 0,43

K 0,73 0,58 0,42

L 0,88 0,49 0,43

M 0,83 0,45 0,37

N 0,77 0,54 0,42

0 0,84 0,48 0,40

P 0,92 0,48 0,44

R 0,94 0,51 0,48

8 0,77 0,60 0,46

T 0,68 0,49 0,33

U 0,85 0,43 0,3

w 0,72 0,62 0,45

X 0,66 0,58 0,36

Y 0,66 0,54 0,36

2 0,52 0,74 0,38

AC 0,48 0,68 0,33

BD 0,43 0,7 0,33

äååâeü 0,75 ' 0,54 0,41

BiêEEåEE_§§E_ÃQEQQQ

När det gäller riskmått för olika typer av fordon - an-

tal fordon inblandade i olyckor per fordonskm - ger de

vanliga automatiska trafikräkningerna inte möjligheter

att differentiera efter fordonstyp. Detta är dock möj-

ligt genom manuella trafikräkningar.

I Sverige finns apparatur utvecklad som utifrån axelav-

stånd och axelarrangemang kan fördela fordon efter fordons-

typ samtidigt som fordonens hastigheter registrerats.
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Denna apparatur har använts under en tvåårsperiod varvid

mätplatser valts slumpmässigt i tid och rum inom fyra '

län i Sverige. Genom information om olyckor och kännedom

om den totala trafikens storlek på det undersökta vägnä-

tet har det varit möjligt att beräkna riskmåttet "antal

fordon inblandade i olyckor per fordonskilometer". Risk-

mått redovisas med hänsyn till ljusförhållanden och års-

tid för personbilar resp lastbilar. Resultatet redovisas

i figur lla och llb (Nilsson G, Thulin H, l980).

OLYCKSRISKER FÖR PERSONBILAR

Antal personbilar inblandade i olyckor
milj personbilskm

   

 

 

 

    

T
1,5 '

OLYCKSRISKER FÖR LASTBILAR

Antal lastbilar inblandade i olyckor
milj lastbilskm

/\

1,0 1,04

+ F/C/M

0,5 - 0,5'

E] DagSljUS: sommar DaQSljUS: Vinter D Dagsljus, sommar Dagsljus, vinter

Mörker, sommar E Mörker, vinter Mörker, sommar m Mörker, vinter

F/C/M Olyckor mellan motorfordon och oskyddade F/C/M Olyckor mellan motorfordon och oskyddade
trafikanter (fotgängare, cykel, moped, trafikanter (fotgängare, cykel, moped,

motorcykel) motorcykel)

S Singelolyckor S Singelolyckor

F Flerfordonsolyckor F Flerfordonsolyckor

Figur lla. Olyckskvot för Figur llb. Olyckskvot för

personbilar efter lastbilar efter
0 a I o . c

arstid och ljus- arstid och ljus-
O. O .O O

forhallanden. forhallanden.
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Riskmått på lokal nivå

 

Riskmått på lokal nivå avseende ett begränsat väg- eller

gatunät, en vägsträcka eller en korsning bör baseras på

flera års olyckor för att slumpmässiga variationer rö-

rande antal olyckor, olyckstypsfördelning och skadeföljd

inte skall påverka riskmåtten i alltför hög grad.

Den vanligaste användningen av lokala riskmått är att

peka ut de delar av väg- och gatunätet där höga värden

på riskmåttet erhålles. Det dominerande riskmåttet är

olyckskvoten - antal olyckor per fordonskilometer.

9l2959:_:_ê29ärê

Ett problem vid beräkning av lokala riskmått är att t ex

olycksanhopningar under ett år ofta medför att en åtgärd

vidtas, vilket innebär att ju längre tidsperioder som

studeras desto större är sannolikheten att förändringar

skett i den lokala väg- eller gatumiljön.

Irêfihiafgrmêäigasaê_êEEEêLiEsE_99E_qilfigäsä

På trafikräknesidan finns motsvarande problem eftersom

trafikräkningar inte alltid utförs varje år. I många

fall är också trafikräkningarna utförda under en viss

del av året och det är därvid oklart om de kan utnyttjas

för att ge årsskattningar av trafikens storlek.

QlysäêêEêfiêfiäs9§_iaaebåll

Ett tredje problem är olycksstatistikens innehåll. Be-

roende på statistikkälla och tillhörande rapporterings-

förfarande kan andelen rapporterade olyckor i förhållan-

de till det verkliga antalet variera såväl rums- som

tidsmässigt och med avseende på olika olyckstyper.
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Ett tredje problem är olycksstatistikens innehåll. Be-

roende på statistikkälla och tillhörande rapporterings-

förfarande kan andelen rapporterade olyckor i förhållan-

de till det verkliga antalet variera såväl rums- som

tidsmässigt och med avseende på olika olyckstyper.

Eftersom höga olyckskvoter tilldrar sig det största in-

tresset, är det av vikt att kontrollera att den använda

skattningen av trafikens storlek inte är avsevärt lägre

än den verkliga trafikens storlek samt att Olycksrappor-

teringen inte är avsevärt större i den utpekade delenan/

väg- eller gatunätet i jämförelse med övriga delar av

väg- eller gatunätet.

Ofta är det inte möjligt att göra kontroller av ovanstå-

ende slag. Kontroll av trafikens storlek kan göras i

efterhand men avser då inte undersökningsperioden. Olycks-

rapporteringens täckningsgrad är ett svårare problem

eftersom rapporteringen kan variera mellan olika tids-

perioder. Det är också svårt att jämföra olikastati-

stikkällor med varandra eftersom de har olika rapporte-

ringsbrister och olika innehåll. Det senare gällem'fram-

för allt när inträffade olyckor retroaktivt skall hänfö-

ras till lokala delar av väg- eller gatunätet.

Eerêeaêäilsmsfsä_§99_s§992s2229§må22

Innan Vi går vidare skall vi närmare analysera använd-

ningen av trafikarbete på lokal nivå. Trafikarbete är

ett begrepp som ger ett samlat mått eller en summering

av körlängder för fordon uttryckt i fordonskilometer.
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Risker i trafiken beror på hur många farliga trafik-

situationer som uppstår i trafiken. För att inte in-

ledningsvis komplicera problemet kan Vi anta att an-

talet trafikolyckssituationer i ett väg- och gatunät är

proportionellt mot trafikens storlek men att proportiona-

liteten varierar med hänsyn till hur säkert trafiken kan

uträttas.

Antal trafikolyckssituationer

?
Områdestyp l

   //////z// Områdesty
p 2

h

Trafikarbete

 

Områdestyp 1 kan t ex vara en tätortsmiljö medan områdes-

typ 2 kan vara en landsbygdsmiljö. För attytterligare

klargöra detta skall Vi på detaljnivå studera en Väg-

sträcka med hjälp av ett Väg-tid-diagram vid 4 olika

fall där trafikarbetets storlek är densamma men där tra-

fikarbetets kvalitet från trafiksäkerhetssynpunkt - antal

trafiksituationer som kan leda till olycka - är olika.
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Fall 1

Vägsträckan (tvåfältsväg) trafikeras av

två fordon som kör sträckan fram och

tillbaka vid olika tidpunkter men med

samma hastighet

Tid \\ //

   

CT_vag_

I detta fall kan enbart singelolyckor

uppstå och ett antagande kan vara att

antalet singelolyckor är proportionella

mot körlängden

Fall 3

Vägsträckan (tvåfältsväg) trafikeras sam-

tidigt i tiden av fyra fordon/två i var-

dera riktningen. De fordon som kommer

sist fram till vägsträckans ändpunkter når

upp framförvarande fordon mitt på sträckan

 

  

Tid

\
\\ /d

\ /

\ I'/
*sä \\ /

så \ _pg-o-

-ñu fl--"

a -väg- 40

I detta fall uppstår möte och omkörnings-

situationer på samma plats på sträckan.
Eftersom vägen antagits vara en tvåfälts-

Väg leder denna situation till olycka om

inte de inblandade ändrar hastighet.
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Fall 4

Vägsträckan (tvåfältsväg) trafikeras

samtidigt av fyra fordon,två i var-

dera riktningen, men med samma has-

tighet

Tid

 

  

a -väg- b

I detta fall uppstår 4 mötessitua-

tioner

Fall 4

Vägsträckan är enmotorväg med samma

trafiksituation som i fall 3.

Tid

 

 

 

a -Väg' b
I detta fall erhålles endast 2 omkör-

ningssituationer där de omkörande

fordonen kan utföra omkörning utan

hänsyn till mötande trafik.



När det gäller riskmått på lokal nivå görs i nedanstående
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matris ett försök till sammanställning.

RISKMÅTT I FORM AV KVOTER UTIFRÅN OLYCKSDATA OCH

LOKALA FORDONSRÄKNINGAR.

          

Rumslig enhet Exponeringsmått Skadade Olyckor Olycksfordon

Fordonsräkningar (S) (0) (F0)

Väg- eller qatunät Fordonskm _S_ 9 F0

T T _( T T

Fordonskm E 9 F0
Väg- eller gatulänk (T) T T T_

Fordon E 9
F F(F) F _9

F'

Korsningar Eeälê_ê§299§§åaaêwått
F4 Fordon = antal ink: J 5 O F

- - 0
fordon F F F_

+ + 1 =F1 + F2 F3 (F4) F

Fz . ._- F1 Fordons fördelning efter 5 q 5 SingelOlYCkor'eller Olyc-
trafikströmmar i till- ?1 F2 F3 kor mellan fordon i sam- OF OF OF'3 OF

A I I . -- I I '
farter F F. F, .na trafikstrom F F_- _F_

1 2 3 I 2 3 4

F , F , F , (F ) O O O O
FF3 1 2 3 4 1 , F2 , F3 , F4

1:- F' F' 1 2 F3 ' 4

Fordons fördelning efter SF Singelolyckor eller olyc- F

11 trafikströmmar genom ui_ kor mellan Fordon i sam- Op

korsningar F'Ui ma trafikström genom 1

korsningen ?ni

12

13

1" + F +
( 11) 12 13 F1

+

21 F22 (F23) F2
+ +F31 (F32) F33 F3
+ + = -(F41 F42 F43) (F4)

§§Wê§§ê§§ê

Sägeessésaâwêss

.. . O F
Fordonsfordelning efter -a--b- a b 0

primär resp sekundärväg P 8 D S Pa sb

+F=P,F+F=S altF1 2 2 3 alt:
5 0 FO

. b -(Ms)a s (P+S)a - s
(P+S) ' S

Fordonsfördelning efter 5 F
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I sammanställningen har riskmått i korsningar fått det

största utrymmet. Det kan emellertid konstateras att

riskmått där olyckor relateras till parvisa trafikströmmar

i korsningar hitintills har haft liten praktisk betydel-

se. En av anledningarna är att kunskap om trafikströmmar-

nas storlek ofta saknas samt att antalet olyckor i en en-

skild korsning är så litet att det i de flesta fall inte

är rimligt att ange dessa riskmått.

Riskmåtten för korsningar där olyckor relateras till

exponeringsmått är svåra att tolka men de sammansatta

exponeringsmåtten är paSb eller (P+S)a - Sb har använts

på olika håll. (P = antal fordon på primärväg, S = antal

fordon på sekundärväg, a och b konstanter). Undersökningar

där samband mellan olyckor och mått på primär- och sekun-

därvägstrafikens storlek studerats har visat att antalet

olyckor är starkt korrelerat med P1/2 - 81/2. Detta

skulle innebära att detta mått speglar förekomst av tra-

fiksituationer som kan leda till olyckor på motsvarande

sätt som trafikarbetet på sträckor. Fortfarande finns

ett stort behov av forskning rörande användbara riskmått

för korsningar.

Eftersom lokala riskmått i många fall baseras på få

olyckor finns ett behov av att klargöra när ett riskmått

kan beräknas utan att olycksantalet resp trafikskattning-

en ger upphov till alltför stora slumpmässiga resp syste-

matiska fel.

När det gäller antal olyckor per miljon fordon(s-kilo-

meter) kan en utgångspunkt vara att antalet olyckor för

beräkning av en enskild olyckskvot bör vara fler än 10.
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De lokalt beräknade olyckskvoterna för att ange ett tra-

fiksäkerhetsproblem är ofta alltför osäkra för att kunna

användas.

Ett sätt att använda dessa olyckskvoter är att för ett

antal homogena delar av väg- eller gatunätet - sammaçer-

metriska utformning och förekomst av andra åtgärder -be-

räkna den genomsnittliga olyckskvoten (totala antalet

olyckor i relation till totala trafikens storlek). Denna

olyckskvot är då säkrare bestämd och kan sedan användas

på olika sätt.

Det vanligaste är att genomsnittsvärdet utgör ett stan-

dardmått på trafiksäkerheten för den aktuella miljön.

Det kan användas för jämförelser med motsvarande stan-

dardmått för andra homogena miljöer. Tolkningen är då,

att om en del av väg- eller gatunätet som tillhör enlkr-

mogen grupp förändras så att den övergår till en annan

homogen grupp erhåller den den senare gruppens standard-

mått. Detta senare är fallet vid val av vägstandard vid

nybyggnad eller omfattande förbättringar av vägar. I fi-

gur 12 redovisas olyckskvoten för sträckolyckor vid has-

tighetsgränsen 90 km/h för olika vägbreddergfålandsbygds-

vägar i Sverige (Brüde U, Larsson J, 1977).

m OLYCKSKVOT- TVÅFÄLTSVÄGAR

(PÅ STRÄCKOR)

 

   
0,5

0, 4

0,3

0,2

0,1

VÄGBREDD: 67 68-72 73-77 70-07 09-107 100-127 128-
(DM)

Figur 12. Olyckskvot för sträckolyckor vid hastighets-
gränsen 90 km/h för olika vägbredder (1972-1974).
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En annan användning av genomsnittsvärdet är att den en-

skilda delens värde jämförs med genomsnittsvärdet. Denna

typ av jämförelser kan göras på olika sätt. Genomgående

är syftet att klargöra om det enskilda empiriska värdet

för en del av väg- eller gatunätet har ett högre värde

än genomsnittsvärdet. Filosofinär att ett högt värde

bör föranleda åtgärd. Det finns emellertid inte några

statistiska metoder som invändningsfritt kan fastställa

om ett högt värde har tillkommit slumpmässigt eller or-

sakats av andra omständigheter. För detta senare krävs

kompletterande undersökningar och genomgång av det em-

piriska olycksmaterialet.

Ett ytterligare sätt slutligen, är att basera riskmåtten

för en lokal miljö på generell kunskap om riskmåttens för-

väntade värde i denna miljö utifrån övergripande under-

sökningar eller modeller. För närvarande är bristen på

denna kunskap stor men området är intressemässigt och

FoU-mässigt under stark expansion.

EQERlêEEêEêQQê-lQEêl_EEê§lElQ§QEEêEÅQE

Olika metodutvecklingsprojekt pågår rörande trafikstudie-

metodik och trafiksimuleringsmodeller, där målet är att

beskriva olika förväntade värden för förekomst av olika

trafiksituationer i en viss miljö.

Nästa steg är att beräkna sannolikheter för att dessa

situationer skall leda till trafikolycka. Denna utveck-

ling kan ge praktiska verktyg, som kan komplettera annan

mer direkt olycksinriktad modell- och analysutveckling

för beskrivning av trafiksäkerheten utifrån olika åtgärds-

problem.
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Riskmått på lokal nivå kan betraktas som ett gemensamt

problem för väghållare och trafikanter från åtgärdssyn-

punkt.

Även om riskmått baserade på olyckor inte pekar ut ett

väg- eller gatunät, en sträcka eller en korsning som ett

trafiksäkerhetsproblem kan riskmått för en enskild tra-

fikantgrupp i den aktuella miljön uppvisa höga värden.

Ofta saknas möjligheter att beskriva trafiksäkerheten för

andra trafikantgrupper än bilisterna eftersom trafik-

informationen uteslutande utgörs av fordonsräkningar.

Det är väsentligt att information om resvanor och färd-

sätt finns för beskrivning och angivande av lokala tra-

fiksäkerhetsproblem.

Riskmått utifrån resvaneundersökningar

 

Resvaneundersökningar på nationell eller regional nivå

är oftast person- eller hushållsbaserade. Ofta avgränsas

populationen till personer som kan intervjuas eller

självständigt besvara en enkät. Det är heller inte ovan-

ligt att resvaneundersökningar begränsas till körkorts-

tagare eller fordonsägare.

Personliga uppgifter om reslängder, restider och antal

resor efter restyp och färdsätt har endast i mycket be-

gränsad utsträckning använts för att beräkna riskmått.

Det beror till största delen på att uppgifter svarande

mot reslängd, restid och restyp saknas i olycksstatistiken.

Om denna senare information finns tillgänglig i olycks-

statistiken skulle de riskmått som anges i nedanstående

matris kunna beräknas utifrån information från resvane-

undersökningar.
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RISKMÅTT I FORM AV KVOTER UTIFRÅN OLYCKS- OCH TRAFIKANT-

INFORMATION

 

  

EXPONERINGSMÄTT OLYCKSDATA .
TRAFIKANTINFORMATION SKADADE (S) ?ESESEEâRWäâND/*DE

RESLÄNGD (PERSONKMHL) __O

(0 RESTYP

o FÄRDSÄTT)

ANTAL RESOR (R ) S |

(0 TYP i _0

0 FÄRDSÄTT) R

RESTID (H) § 10

(0 RESTYP H H

0 FÄRDSÄTT)

    

 

I den utsträckning resvaneundersökningar avser årsperio-

der kan viss information utnyttjas, t ex persontrafik-

arbete, restider, antal resor fördelade på färdsätt och

restyp. För att åskådliggöra detta skall vi använda re-

sultatet från en finsk resvaneundersökning från 1974

(National Board of Public Roads and Waterways, 1978) som

redovisar fördelning av resor, reslängd och restid efter

färdsätt.

I figur 13 redovisas förutom fördelningen av antalet re-

sor, reslängd och restid efter färdsätt även fördelningen

av de trafikskadade i Finland 1974 efter färdsätt.
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dager-
axer

Figur_%å- Fördelning av skadade personer, antal resor,
personkilometer och restid efter färdsätt i
Finland 1974.

Genom figuren är det möjligt att ange hur andelen trafik-

skadade förhåller sig till andel resor, andel personkilo-

meter eller andel restid för olika färdsätt. Med normal-

värde avses att andelen trafikskadade med hänsyn till

färdsätt motsvarar den andel som gäller för exponeringen

(antal resor, personkilometer respektive restid) för mot-

svarande färdsätt.
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Om de trafikskadade vid ett Visst färdsätt utgör en hög-

re andel av totala antalet skadade än andelen av exéo-

neringen erhålles ett "högt" värde på riskmåttet.

 

 

Antal skadade fotgängare Riskmåttets värde

per personkilometer normalt/lågt

per resa mycket högt

per timme normalt

Antal skadade cyklister Riskmåttets värde

per personkilometer normalt/lågt

per resa högt

per timme normalt/högt

Antal skadade m0pedister/

 

 

motorcyklister Riskmåttets värde

per personkilometer mycket högt

per resa mycket högt

per timme mycket högt

Antal skadade bilister Riskmåttets värde

per personkilometer normalt

per resa lågt

per timme normalt/lågt
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Ovanstående är enbart en grov beskrivning som anger vad

som kan förväntas vid användning av trafiksäkerhetsmått

utifrån kunskap om resor, personkilometer och restid.

I nedanstående tabell sammanfattas resultatet.

  

  

  

' Skadade Exponeringsmått

Efter Pers - A t 1 A t 1 k h"färdsätt . .on n a n a T ch et ogt

kilo- resor timmar

meter /, högt

Fotgängare "55. T -- normalt/
/+ /' högt

Cyklister " " /, normalt

Mopedist/ T T T
. normalt/

Motorcyklist '*\A lågt

Bilist --5 1 N 1 lågt

  
 

oavsett vilket exponeringsmått av de ovanstående som

användes är andelen skadade mopedister/motorcyklister

betydligt högre än andelarna av respektive exponerings-

mått. Båda dessa trafikantkategorier utför i avsevärt

större utsträckning än cyklister och fotgängare sina

förflyttningar i direkt anslutning till biltrafik.

Personkilometer

Av figur 13 framgår att bilisternas andel av de trafik-

skadade är lägre än deras andel av antalet personkilo-

meter. Andelen skadade fotgängare respektive skadade

cyklister är liksom mopedister/motorcyklister betydligt

större än deras respektive andel av antalet personkilo-

meter. I figur 14a och l4b redovisas antal dödade resp

skadade efter färdsätt (ej fotgängare och cyklister) per

personkilometer i Norge 1969-72 (Vaaje T, Forser S, 1976).
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Antall skadde personer pr mill personkm

No of injured persons per miZZ personkm

 

   

   

  

  

(13)

4,04 .

Skadde i ulykker med bare et kjøretøy innblandet

Injurad in single vnhioZe aooidwnts

[ Skadde i kollisjonsulykker

? Injured in ooZZisions

Tallene over hver søyle viser relativ risiko for

hvert transportmiddel i forhold til personbil.

3,0 % The figures above each column shows risk for GGCh
means at transportation relativa to car.

2,0 '

1,0*

0,5 '

0,4.

0,3*

0,2-

O,l<

Person- Vare- Laste- Drosje Buss Trikk Forstads- T- Tog Motor- Moped
bil bil bil bane bane sykkel

Cars Vans Lorries Taxis Buses Tramways Suburban- Underground TrainslMotoroches/MoDeds
trains

Figur lubSkadde førere og passasjerer pr mill personkm. (Gjennom-

snitt pr år 1969-72.)

Injured-drivers and passengers per miZZ personkm. (Yearly
average 1969-72)
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Resultat från en dansk undersökning "Forhold av betyd-

ning for cyklisters sikkerhed i trafikken", där expone-

ringsmått i form av antal cyklister resp personkilometer

efter ålder och kön skattats genom intervjuundersökningar,

redovisas i tabell 6 och tabell 7 (Engel U, Iversen L,

1978).

Tabellfk Antal i trafikolyckor inblandade cyklister per
1000 cyklister efter kön och ålder.

 

  

 

1Å1der/Kön Män Kvinnor Totalt

år , I I

år I I 7

år , I I

år I I '

51-60 år 1,0 0,9 0,9

61-70 år 1,4 1,2 1,3

71- 3,1 1,2 2,3

Totalt 1,1 0,7 0,9

   

 

  

Tabell 7. Antal i trafikolyckor inblandade cyklister per
miljon cykelkilometer efter kön och ålder.

 

 

 

Ålder/Kön Män Kvinnor Totalt

16-20 år 1,2 1,0 1,1

21-30 år 0,5 0,5 0,5

31-40 år 0,5 0,4 0,4

41-50 år 0,9 0,7 0,7

51-60 år 0,9 1,0 0,9

61-70 år 1,5 1,3 1,4

71- 3,7 2,2 3,3

Totalt 0,9 0,7 0,8
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Av den tidigare redovisade figuren framgår att bilister-

nas andel av de trafikskadade motsvarar deras andel av

antalet resor.

Fotgängare och cyklister, särskilt fotgängare, utför

endast delar av sina förflyttningar i anslutning till

motorfordonstrafik, vilket innebär att andelen skadade

blir lägre än motsvarande andel av antalet resor.

Detta framgår delvis av en svensk undersökning (Brodin,

Roosmark, 1976) där antal skadade personer per miljon

resor redovisas efter trafikantkategorierna bilförare,

bilpassagerare, mopedist/cyklist samt fotgängare.(deül.8).

Uppgifterna härrör från maj 1974.

Tabell 8. Antal skadade personer per miljon resor efter
trafikantkategori

 

Trafikantkategori Antal skadade personer
per miljon resor

 

Bilförare 2,2

Bilpassagerare 5,1

Mopedist/cyklist 3,3

 

 

 

Fotgängare 0,8
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Den undersökta populationen (5,9 milj personer) utförde

ungefär 17 miljoner resor per vardag och 14 miljoner re-

sor per veckoslut (fredag-söndag), Förflyttningar till

fots kortare än 200 m har exkluderats.

Som genomsnitt för en dag under månaden gäller att genom-

snittspersonen utförde

 

som bilförare l,l resor/dygn

som bilpassagerare 0,3 resor/dygn

som mopedist eller _
Cyklist 0,4 resor/dygn

som fotgängare 0,6 resor/dygn

som kollektivresenär 0,3 resor/dygn

Totalt antal resor 2,7 resor/dygn

Pestid

När exponeringsmåttet är restid motsvarar andelen skada-

de fotgängare i den tidigare figuren fotgängarnas andel

av restid medan andelen skadade cyklister är större än

cyklisternas andel av restiden.

Riskmått baserade på exponeringsdata som avser tid i

trafik (restid) har i begränsad utsträckning använts vid

jämförelser inom väg- och gatutrafiken. Däremot har

riskmâttet använts vid jämförelser mellan olika närings-

grenar (Statistisk årsbok, 1977, Sverige).

I figur15 redovisas risk (antal yrkesskador/miljon ar-

betstimmar) och exponering (antal arbetstimmar) för tre

grupper av näringsgrenar samt vägtrafik (antal skadade/

miljon timmar i trafiken) i Sverige 1974.
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Figur 15.Antal yrkesskador per miljon arbetstimmar inom
olika näringsgrenar samt antal skadade i trafi-
ken per miljon persontimmar i trafiken.
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Vid jämförelser mellan olika samhällsaktiviteter finns

emellertid ofta stora skillnader när det gäller inne-

hållet i olika statistikkällor över personskador genom 6

de olika typer av skador som olika verksamheter ger

upphov till. Detta senare kan åskådliggöras genom att

jämföra antal döda per 1 000 skadade i de olika närings-

grenarna och vägtrafiken.

Tabell 9. Antal döda per 1 000 skadade personer i
olika verksamheter

Skogsbruk m m 1,9 dödsfall/l 000 yrkesskador

Byggnadsindustri 2,5 dödsfall/l 000 yrkesskador

Offentlig tjänst 2,l dödsfall/l 000 yrkesskador

Vägtrafik 52,0 dödsfall/l 000 personskador

När det gäller riskmått för oskyddade trafikanter finns

ett stort behov av forskning och utveckling framför allt

som underlag i frågor rörande utformning av tätorts-

miljöer. För detta syfte ställs krav på information

angående de oskyddade trafikanternas förekomst och för-

flyttningar i väg- och gatusystemet. Ett exempel på

en sådan undersökning är "Risikoanalys av trafiksystemet

i den norska tätorten Haugesund 1970-76" där det varit

möjligt att erhålla innevånarnas exponering uttryckt i

såväl personkm som persontid efter färdsätt (Hvoslef,

1979).
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Tabell 10. Döds- och skadefrekvenser 1970-76 för personer
över 7 år, fördelat på olika trafikantgrupper
i Haugesund.

Trafikantgrupp Antal personer Frekvens per tids? Frekvens per
över 6 år enhet i trafiken distansenhet ,

Dödade Dödade + Dödade Dödade + Dödade per Dödade +
skadade per 1 skadade l mi lj skadade

milj per 1 resande per 1 milj-
traf milj t km resande km

Fotgängare 13 98 0,71 5,37 0,148 1,118

cyklister 3 71 0,77 18,31 0,068 1,619

Moped + 3 130 9,12 395,14 0,514 22,295
moümxwkel

Bllforare + 2 171 0,08 6,71 0,004 0,360
passagerare

Totalt 21 470 0,44 9,81 0,034 0,767

Ett annat exempel där tid i trafiken används som expone-

ringsmått är en tysk undersökning som jämför barnsoch

ungdomars risker i trafiken som fotgängare och förare av

cykel eller moped under olika delar av året med hänsyn

till skolterminer och skollov.

Det riskmâtt som används är antal i olyckor inblandade

barn per 100 000 persontimmar i trafiken. Den tid olika

åldrar tillbringar i trafiken till fots, på cykel eller

på moped har erhållits från en resvaneundersökning. Ett

exempel på resultat från denna undersökning redovisas i

tabe11;11(Brühning,

VTIIUEPORFJDÖ
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Tabell ll. Antal barn inblandade i olyckor per 100 000

 

persontimmar i trafiken som fotgängare,

 

  

      

 

cyklist och moped/motorcykel. (Tyskland).

Ålder Fotgängare Cyklist Moped/MC

3- 5 1,13 2,47 -
Skoltermin 6_ 9 1,09 3,36 _

Sommar 10-14 0,61 3,11 (13,66)
15-17 0,57 2,34 20,93

3- 5 0,98 1,07 -

Skoltermin 6_ 9 1'37 1'93 _

_ Vinter 10-14 0,95 3,53 (0,93)

15-17 0,75 2,67 22,00

3- 5 1,19 0,77 -

6- 9 0,62 1,10 -

Sommarlov 10-14 0,29 1,49 (3,60)
15-17 0,28 1,22 12,60

Kommentar

Riskmått utifrån information från resvaneundersökningar

 

har hitintills spelat en blygsam roll vid beslut inom

vägtransportsektorn men används för andra transportmedel

i första hand järnvägs- och flygtrafik. Förklaringen

till detta är att antal resor, restid och personkm hos

dessa senare transportmedel används som planeringsunder-

lag och relativt enkelt kan erhållas från biljettför-

säljning, tidtabeller m m.

Riskmått som baseras på information som kan erhållas

från resvaneundersökningar måste betraktas som ytterst

angelägna och nödvändiga när det gäller att belysa tra-

fiksäkerheten för olika persongrupper, trafikantkatego-

rier, restyper m m. Hindret för detta är för närvarande

olycksstatistiken, vars innehåll inte svarar mot den

VTIIUEPORPJBG
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information som kan erhållas från resvaneundersökningar.

Resvaneundersökningar kommer i allt större utsträckning

att genomföras för attutgöra planeringsunderlag på regio-

nal nivå. Det är härvid angeläget att även trafiksäker-

hetsaspekterna kan beaktas.

Riskmått använda inom trafiksäkerhetsforskningen

 

Förutom de olika typer av riskmått som redovisats i tidi-

gare avsnitt och som i flertalet fall kan betraktas som

generella i den meningen att de kan erhållas på olika

nivåer och för olika syften förekommer ett brett spektrum

av speciella riskmått inom trafiksäkerhetsforskningen.

Bakgrunden till dessa speciella riskmått kan sägas bestå

av två ytterligheter nämligen dels undersökningar där

eXponeringsdata helt saknas dels undersökningar där flera

olika typer av trafikinformation insamlats som på olika

sätt kan behandlas som exponeringsdata.

I det första fallet är ofta olycksmaterialet mycket stort

och i det senare fallet mycket begränsat eller t o m

obefintligt.

Gemensamt för dessa olika typer av trafiksäkerhetsunder-

sökningar är att man vill beskriva riSkskillnader mellan

olika trafikantgrupper, fordonstyperj trafiksituationer

eller vägmiljöer. Resultaten från sådana undersökningar

redovisas ofta i form av relativa skillnader i riskmåttet

mellan de grupper eller åtgärder som studeras varvid risk-

måttsnivån inte kan anges.

Inducerade riskmått

Exempel på riskmått utifrån undersökningar där exponerings-

data helt saknas är s k inducerade riskmått. Dessa risk-
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Figur 16a. Inducerad riskjämförelser mellan olika ål-
dersgrupper och kön i trafiken 1971-1975
(Danmark).
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mått har använts vid jämförelser mellan olika trafikant-

och persongrupper. I figurerna l6a och l6b ges exempel

på redovisning av inducerade riskjämförelser utifrån en

modell som utvecklats av Carsten Wass i Danmark (Wass 1977).

IQQlEåEEê-El§EEâEE

I de fall riskmåtten inte baseras på information om tra-

fikolyckor utan på andra mått på förekomst av händelser

(t ex en viss typ av trafiksituation eller konflikt-

situation) eller fysikaliska mått (t ex stoppsträckor

eller hastighet - friktionssamband i kurvor) kan risk-

måttet betraktas som indirekta riskmått.

Registrering av trafiksituationer t ex den s k konflikt-

registreringstekniken en metod som prövats i olika samman-

hang i många länder. Bakgrunden till konfliktstudier är

att antalet konflikter antas vara proportionellt med an-

talet olyckor - en olycka motsvaras av ett bestämt antal

konfliktsituationer. Metoden är under utveckling och i

första hand för att beskriva riskförändringar genom åt-

gärder i tätortskorsningar (Hyden, C, 1975).

På trafiksimuleringsområdet pågår kontinuerligt en ut-

veckling som kan ge exponeringsmått i form av trafik-

situationer som är möjliga att relatera till olika trafik-

olyckssituationer. Härvid kan nämnas den simulerings-

modell som utvecklas vid VTI i Linköping och som behandlar

trafik på tvåfältiga vägar. Exempel på redovisning av

resultat från simuleringsmodellen framgår av figur 17.

som redovisar hur antalet omkörningar fördelar sig på en

vägsträcka i vardera riktningen då hänsyn tagits till

siktförhållande och linjeföring (Gynnerstedt, G, 1979).
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Ett väsentligt problem vid såväl konfliktstudier som

trafiksimulering är att de studerade reSpektive simulera-

de tidsperioderna måste generaliseras till att gälla

årsperioder om ett empiriskt olycksmaterial skall kunna

utnyttjas för att beräkna förhållandet mellan förekomst

eller rapportering av en viss typ av olycka och det ge-

nomsnittliga antalet trafiksituationer som "föregår"

olyckan.

Antalet trafiksituationer kan också erhållas utifrån

detaljerad information om trafikströmmars storlek, tra-

fikens variation i tiden samt hastighetsfördelning, med

hjälp av analytiska modeller. Den generella användning-

en av denna typ av modeller begränsas i de flesta fall

av bristen på tillräckligt detaljerad trafikinformation

(Svensson Å, 1979).

En annan typ av indirekta riskmått kan erhållas genom

att studera eller mäta förarbeteendet eller trafikant-

beteendet. Även här sker en utveckling av olika metoder.

Andra exempel på indirekta riskmått är fordonsförares

hastighetsanpassning till olika yttre förhållanden eller

vägutformningar (Summala, H. Merisalo, A, 1979).

Exempel på denna senare typ av riskmått är skillnaden

respektive förhållandet mellan utnyttjad sidfriktion i

kurvor i förhållande till maximal sidfriktion för olika

beläggningstyper (Carlsson G, öberg G, 1979). Se

figur 18.
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Kommentar

 

De indirekta trafiksäkerhetsmått som utvecklas i anslut-

ning till specifika eller lokala trafiksäkerhetsproblem

utgör betydelsefull information då beslutsfattaren ibe-

gränsad omfattning vill prova olika utformningar av en

viss åtgärdstyp (t ex hastighetsreducerande åtgärder)

eller olika åtgärder (t ex olika typer av beläggningar

eller korsningsutformning). De indirekta riskmåtten är

också viktiga för att förklara eller ange bakgrunden

till höga riskmåttstal som baseras på olyckor.
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SLUTSATSER

För att man skall kunna bedriva ett effektivt trafiksä-

kerhetsarbete krävs

o information om trafikolyckor och deras konsekvenser,

0 kunskap om risker i trafiken,

en klart formulerad målsättning avseende olycksut-
veckling och acceptabla risker.

Detta gäller såväl för trafikanternas egen insatssuxnför

arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

I dag finns inte någon samlad beskrivning av risker i

trafiken. Den kunskap som finns utgörs av resultat från

undersökningar som är begränsade tids- och rumsmässigt.

Ett samhälleligt mål bör vara att skapa förutsättningar

för en kontinuerlig och samlad beskrivning av risker i

trafiken för att peka ut de trafiksäkerhetsproblem som

är angelägna att åtgärda från såväl samhällets som olika

trafikantgruppers synpunkt.

Eftersom ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärderna ofta fal-

ler på olika myndigheter är det nödvändigt med samord-

ning för att åstadkomma så stora trafiksäkerhetsvinster

som möjligt. En sådan samordning bör i första hand in-

riktas mot att utveckla olycksstatistiken samt att ut-

arbeta metoder för insamling av exponeringsdata vilka

gör det möjligt att beskriva risker i trafiken. En över-

gripande riskbetraktelse visar, att risken att dö i tra-

fikolycka i Norden är tio gånger större per tidsenhet

än genomsnittet för övriga aktiviteter i samhället. Tra-

fiken svarar för en tredjedel av alla dödsfall men en-

dast för 3-5 % av persontiden. Om väg- och gatutrafiken

inte medförde större risker än genomsnittet föreüjjiand-

o\
0ra aktiviteter i samhället skulle endast 15 av nuvar-

ande dödsfall i trafiken inträffa samtidigt som tOtala

antalet dödsfall i olyckor i samhället skulle minska

med 25 till 30 %.
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SAMMANFATTNING

En betydelsefull del av MIRO-projektet (Metod för ln-

samling och Registrering av Qlycksdata) har varit att

ange behov av och metoder för att kombinera olycks- och

exponeringsdata för att beskriva risker i trafiken.

Syftet med rapporten är att belysa riskproblematiken

inom vägtransportsektorn med avseende på riskbegrepp,

behov av riskmått för olika beslutsnivåer, användnings-

områden för olika typer av riskmått samt att dessutom

ange metoder för att erhålla olika typer av riskmått.

En litteraturstudie har också ingått i projektet för

att klarlägga vilka metoder som används inom olika sam-

hällssektorer vid behandling av riskproblematiken.

Man kan inledningsvis konstatera att den enskilda väg-

trafikolyckans konsekvenser från samhällets synpunkt

inte kan betraktas som ett katastrofproblem utan mera

som ett driftproblem. Från den skadade trafikantens

synpunkt innebär emellertid olyckan en katastrof. Om

man däremot ser till det totala antalet dödade i olyckor

visar det sig att vägtrafiken svarar för en tredjedel

av alla olycksoffer i de nordiska länderna.

Den övergripande målsättningen med trafiksäkerhetsarbe-

tet är att minska antalet olyckor och antalet skadade

personer i trafiken. Det innebär att det finns behov av

att ange risker för olika delar av trafiksystemt för

att man skall kunna vidtaga effektiva åtgärder.

Själva kärnfrågan vid behandling av riskproblemen är hur

man skall mäta risken - eller med andra ord - vilket

eller vilka riskmått skall eller kan man använda. Detta

ställer krav på att finna metoder för att erhålla dessa

riskmått, vilket innebär att man måste ställa krav på

såväl olycksstatistikens innehåll som tillgången på

exponeringsdata.
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Utgångspunkten för mått som beskriver risker är i de

flesta fall empirisk kunskap om händelser som ur någon

aspekt betraktas som "icke Önskade". Inom väg- och gatu-

trafiken kan dessa "icke Önskade" händelser karakterise-

ras enligt följande.

0 Skadade personer

0 Trafikolyckor

0 Skador på fordon eller annan egendom.

Förutsättningen är, att det finns någon form av stati-

stik som redovisar händelser i form av skadade personer,

trafikolyckor eller fordon som är inblandade i trafik-

olyckor. Exempel på statistikkällor där informationcxn

dessa händelser finns är sjukvården, polisrapporterade

olyckor samt försäkringsanmälda fordonsskador. Nästa

steg är att finna exponeringsmått till vilka man kan re-

latera dessa "icke önskade" händelser för att beräkna

riskmått enligt

Antal "icke önskade" händelser

Exponeringsmått

 

Riskmått =

I den utsträckning mankan relatera de "icke önskade"

händelserna direkt till vissa situationer i trafiken är

det önskvärt att beskriva hur ofta dessa situationer

förekommer. I de flesta fall är det emellertid inte1m5j-

ligt att avgränsa den del av trafiken eller den del av

trafikanternas uppträdande i trafiken som svarar modchai

"icke önskade" händelsen.
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Utifrån olika typer av exponeringsmått ges nedan några

exempel på riskmått.

    

 

   

Exponeringsmått Källa Exempel på riskmått

Antal personer- Befolk- Antal skadade

personår nings- Antal innevånare7Antal personår
register

Antal fordon- Fordons- Antal fordonsskador

fordonsår register Antal fordon/Antal fordonsår
Försäk-

rings-
register

Antal person- Trafik- Antal skadade

kilometer räkning. Antal personkilometer
Resvane-

underám-

ningar

Antal fordons- Trafik- Antal olyckor
kilometer räkning. Antal fordonskilometer

Antal resor Resvane- Antal skadade

underáiv- Antal resor

ningar

 

    

Den vanligaste anváxhnngaiav riskmått i anslutning till

väg- och gatutrafiken är riskjämförelser mellan t ex

länder, regioner, områden, transportsätt, trafikant-

grupper, fordonstyper m m. För att riskjämförelserna

skall vara relevanta krävs emellertid ingående kännedom

om de metoder som används för att beräkna riskmåtten.

I rapporten behandlas olika typer av riskmått med hän-

syn till olika behov samt möjligheter att erhålla risk-

måtten.

Utgångspunkterna för behovsanalysen har varit:

ansvarsfördelning rörande trafiksäkerhetsarbetet

målsättningar med trafiksäkerhetsarbetet

olycksstatistikens innehåll

tillgång på exponeringsdata
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Det framgår härvid,att riskmått spelar en central roll

när det gäller målsättningsfrågor med trafiksäkerhets-

arbetet. Ofta saknar man emellertid kvantitativa mått på

risker i olika målsättningsformuleringar på olika ni-

våer i samhället eller inom olika myndigheter med ansvar

för trafiksäkerheten.

Olycksstatistikens innehåll utgör också en utgångspunkt

för att peka på behov av exponeringsdata i de fall

faktorer som utgör innehållet i trafikolycksstatistiken

kan mätas i trafiken.

Utifrån tillgången på exponeringsdata är det också möj-

ligt att peka på hur komplettering av olycksstatistikens

innehåll gör det möjligt att beräkna riskmått utifrån

olika typer av exponeringsdata.

När det gäller riskmått, möjligheter att erhålla dessa

och deras användning utgår redovisningen från möjlig-

heter att erhålla exponeringsmått till vilka informa-

tion från statistik över personskador, olyckor eller

fordon inblandade i olyckor kan relateras.

De metoder som finns för att erhålla exponeringsdata

- trafikinformation -kan man beskriva enligt följande:

0 Direkt användning av befintliga dataregister (befolk-
ningsregister, fordonsregister, körkortsregister m m).

0 Trafikräkningar

0 Intervjuundersökningar.

Det är också möjligt att kombinera metoderna enligt

följande exempel:

0 Trafikstudier med identifiering av trafikanter samt
åtföljande enkät eller intervju.

o Intervjuundersökningar i trafiken (destinations-
undersökningar)

0 Intervju/enkätundersökningarutifrån urval från kör-
korts- eller fordonsregister.
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BêglêêêElE§9EEêElgê

De vanligaste riskmåtten erhållna från registerinforma-

tion och som används vid internationella och regionala

jämförelser är:

ANTAL TRAFIKSKADADE res ektive ANTAL OLYCKSFORDON
ANTAL INNEVANARE P ANTAL FORDON

Ett väsentligt problem vid användning av dessa riskmått

är frågan om i vilken utsträckning innehållet i täljare

och nämnare tillhör samma population. Detta problem är

allvarligt vid t ex jämförelser mellan tätorter eller

tätortsområden eftersom en del av de trafikskadade (eller

de personer som är inblandade i trafikolyckor) inte bor

i tätorten eller tätortsområdet.

Till ovanstående riskmått kan.1nan också hänföra riskmått,

där antalet trafikskadade eller antal fordon ersättes

med antal olyckor enligt följande:

ANTAL OLYCKOR eller ANTAL OLYCKOR

ANTAL INNEVÃNARE ANTAL FORDON

 

Dessa riskmått bör.man inte använda eftersom de är svår-

tolkade. Överensstämmelsen mellan täljare och nämnare

ärJOklar.

När det gäller riskmåttet'äntal skadade per innevånare"

är det vanligt att i litteraturen finna isolerade risk-

mått t ex "antal skadade fotgängare per innevånarel

Eftersom innevånarna kan fördela förflyttningar efter

olika färdsätt,är det väsentligt att samtidigt redovisa

samtliga trafikskadade per innevånare och fördelning

efter färdsätt vid skadetillfället.
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Erêfikrêkaiggêr

När exponeringsdata utgörs av information från trafik-

räkningar redovisarnwuidessaj_form av antal fordon.(t:ex

det genomsnittliga antalet fordon som passerar ett väg-

avsnitt) eller i form av fordonskilometer (antalet passe-

rande fordon multipliceras med vägsträckans längd).

För att erhålla fordonstrafikens fördelning i tid och

rum på nationell eller regional nivå har man utveCklat

trafikräknesystem. I dessa kan man göra skattningar av

trafikens storlek.

Fordonsräkningar administreras nästan utan undantag av

väghållarna och de riskmått som kan erhållas genom att

relatera olycksinformation till mått på fordonstrafikens

storlek är från väghållarsynpunkt av största betydelse.

Riskmåttet

ANTAL OLYCKOR

ANTAL FORDONSKILOMETER

är det mest använda riskmåttet på väghållarnivå. Detta

har medfört att man ibland använder måttet som besluts-

underlag även då man kan ifrågasätta användningen.

Ofta förekommer att man isolerat relaterar enskilda olycks-

typer till fordonstrafikens storlek. Vid jämförelser

mellan regioner eller områden är det väsentligt,att ange

hur den totala olyckskvoten - totala antalet olyckor

per fordonskilometer - är fördelad på olika olyckstyper

efter i första hand singelolyckor, flerfordonsolyckor

på sträcka och flerfordonsolyckor i korsning, samt

olyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter reSpek-

tive djur. De två senare olyckstyperna bör inte ingå

i olyckskvoten när olyckskvoten används för kvalitets-

jämförelser mellan olika delar av väg- eller gatunätet

med hänsyn till fordonstrafikens storlek. Vid frågor

rörande åtgärdsprioritering mellan olika delar av väg-
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och gatunätet skall de inkluderas men behandlas separat.

När det gäller att prioritera åtgärder på väghållarnivå

uppstår ofta problem att värdera nyttan av en viss åt-

gärd i förhållande till dess kostnad.Härvid ärriskmåttet

ANTAL SKADADE

ANTAL FORDONSKILOMETER

 

att föredra. Detta gäller framför allt då olycksmateria-

let utgörs av såväl personskadeolyckor som egendomsskade-

olyckor. Skillnader i olycksrapportering och skillnader

i fördelning av olyckstyper påverkar detta riskmått i

mindre grad än riskmåttet "antal olyckor per fordonski-

lometer".

När det gäller riskmått på lokal nivå som avser ett be-

gränsat väg- eller gatunät, en vägsträcka eller en kors-

ning måste dessa baseras på flera års olyckor för att

slumpmässiga variationer rörande antal olyckor, olycks-

typsfördelning och olyckornas skadeföljd inte skall på-

verka riskmåtten i alltför hög utsträckning.

Ofta finns inte trafikinformation tillgänglig som gäller

hela undersökningsperioden. Ett annat problem är olycks-

statistikens omfattning. Beroende på statistikkälla och

tillhörande rapporteringsförfarande kan andelen rappor-

terade olyckor i förhållande till det verkliga antalet

variera såväl rums- som tidsmässigt och för olika olycks-

typer.

Med avseende på riskmåttet "antal olyckor per fordonski-

lometer" finns inget direkt orsakssamband med olyckor,

när det gäller exponeringsmåttet "fordonskilometer". För

att ge riskmåttet en tolkning förutsättes att exponerings-

måttet "fordonskilometer" _guisummeringenzkörlängder för

fordon - innehållertxafikolyckssituationervars antal är

proportionellt mot antalet fordonskilometer. Denna prOpor-

tionalitet är olikaj_olikanüjgükn:ellerlqniförändras ge-

nom olika typer av åtgärder.
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När det gäller riskmått i korsningar används ofta:

ANTAL OLYCKORMW _ 'U N

ANTAL INKOMMANDE FORDON

 

Vanligt är också att. använda någon form av produkter av

inkommande trafik från primär- och sekundärväg(ar) som_

exponeringsmått. Fortfarande finns emellertid ett stort

behov av forskning rörande användbara riskmått för kors-

ningar. Härvid kan nämnas de olika metodutvecklingar

som pågår rörande trafikstudiemetodik och trafiksimule-

ringsmodeller.

BååYêEêBEåêäêêEEngêE

Personliga uppgifter om reslängder, restider och antal

resor fördelade på restyp och färdsätt har endast i be-

gränsad utsträckninganvänts för att beräkna riskmått.

De riskmått som kan erhållas från resvaneundersökningar

är följande:

   

ANTAL SKADADE ANTAL SKADADE och ANTAL SKADADE

ANTAL PERSON- , ANTAL PERSON- ANTAL RESOR

KILOMETER TIMMAR

Riskmått som baseras på information från resvaneunder-

sökningar måste man betrakta som ytterst angelägna och

nödvändiga när detgäller att belysa trafiksäkerheten

för olika persongrupper, trafikantkategorier, restyper

m m. Hindret för detta är för närvarande olycksstati-

stiken, vars innehåll inte svarar mot den information

som kan erhållas från resvaneundersökningar.

Resvaneundersökningar kommer i allt större utsträckning

att genomföras för att utgöra planeringsunderlag på

regional nivå. Det är härvid angeläget att även trafik-

säkerhetsaSpekterna kan beaktas.
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I främsta hand gäller detta riskmått för oskyddade tra-

fikanter med hänsyn till frågor rörande utformning av

tätortsmiljöer.

Iäêâiäêäteäbsäêfgrêkaigg

Förutom de olika typer av riskmått som behandlas ovan

och som i flertalet fall kan betraktas som generella, i

den meningen att de kan erhållas på olika nivåer ochiüh:

olika syften, förekommer ett brett spektrum av speciella

riskmått inom trafiksäkerhetsforskningen.

Bakgrunden till dessa speciella riskmått kan sägas be-

stå av två ytterligheter, nämligen dels undersökningar

där exponeringsdata saknas, dels undersökningar där fle-

ra olika typer av trafikinformation av olyckor inte kan

användas.

Gemensamt för dessa olika typer av trafiksäkerhetsunder-

sökningar är, att beskriva relativa riskskillnader mellan

olika trafikantgrupper, fordonstyper, trafiksituationer

eller väg- och gatumiljöer.

Exempel på riskjämförelser där eXponeringsdata saknas är

s k inducerade riskjämförelser. I de fall riskmåtten

inte baseras på information om olyckor.utan mått på före-

komst av händelser (t ex en viss typ av trafiksituation

eller konfliktsituation) eller fysikaliska mått (t ex

stoppsträckor eller hastighet) definieras riskmåtten som

indirekta riskmått.
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Slutsatser

För att man skall kunna bedriva ett effektivt trafiksä-

kerhetsarbete krävs

information om trafikolyckor och deras konsekvenser,

kunskap om risker i trafiken,

en klart formulerad målsättning avseende olycksut-
veckling och acceptabla risker.

Detta gäller såväl för trafikanternas egen insats som

för arbete på nationell, regional eller lokal nivå.

I dag finns inte någon samlad beskrivning av risker i

trafiken. Den kunskap som finns utgörs av resultat från

undersökningar som är begränsade tids- och rumsmässigt.

Ett samhälleligt mål bör vara att skapa förutsättningar

för en kontinuerlig och samlad beskrivning av risker i

trafiken för att peka ut de trafiksäkerhetsproblem som

är angelägna att åtgärda från såväl samhällets scm1011ka

trafikantgruppers synpunkt.

Eftersom ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärderna ofta fal-

ler på olika myndigheter är det nödvändigt med samord-

ning för att åstadkomma så stora trafiksäkerhetsvinster

som möjligt. En sådan samordning bör i första hand in-

riktas mot att utveckla olycksstatistiken samt att ut-

arbeta metoder för insamling av exponeringsdata vilka

gör det möjligt att beskriva risker i trafiken.
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SUMMARY

An essential part of the MIRO project (getod för'lnsam-

ling och Eegistrering av Qlycksdata, 'a method for the

collection and registration of accident data') has been

aimed at identifying the need, and developing methods,

for combining accident and exposure data with a view to

describing traffic risks.

The object of the report is to shed light on the problems

attached to risks prevailing within the road transport

sector with reference to risk concepts, the need for risk

indices on different decision levels, the scope of diffe-

rent types of risk indices, and also to suggest methods

for obtaining such risk indices.

The project also comprised a literature study aimed at

mapping out what methods are used in various sectors of

society for dealing with risk problems.

To start with, the consequences of any road accident

from the point of view of society canznotbe re-

garded as a problem of catastrophe, but rather as an

administrative problem. For the injured road user,

however, the accident is indeed a catastrophe. On the

other hand, considering the total number of accidental

deaths it appears that road traffic accounts for one

third of all accidental deaths in the Nordic countries.

The overlapping aim of road safety work * to decrease

the number of accidents and the number of injured persons

in the traffic m implies that there is a need to deter-

mine the risks for different parts of the traffic system

so that effectual measures can be taken.

The problem when dealing with risk problems is how to

make measurements of the risk, or in other words, what

kind of risk index or indices should or can be used.
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This in turn necessitates methods for obtaining these

risk indices, which implies that certain demands must

be made both on the content of the accident statistics

and on the availability of exposure data.

Measures describing risks are in most cases based on

empirical knowledge of events which from one aspect or

another are regarded as "undesired events". For road

and street traffic, these undesired events can be

characterized as follows:

. Injured persons

o 'Traffic accidents

o Damage to vehicles or other property

Thus the prerequisite is to have statistics in some form

or other that record events broken down by injured per-

sons, traffic accidents or vehicles involved in traffic

accidents. Examples of statistical sources from which

information on such events can be extracted are the

medical service, police reported accidents and insurance

company vehicle damage reports. The next step consists

in finding the exposure factors to which these undesired

events can be related in order to calculate the risk

index, according to the formula

nUmber of undesired events
exposure factor

 

risk index =

In so far as undesired events can be direct related to

certain traffic situations, it is desirable to identify

how frequent these situations are. In most cases,

however, it will not be possible to single out those

traffic situations or road-user behaviour that relate

to the undesired event.

Some examples of risk indices, based in different types

of exposure factors, are given below:
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Exposure factor §9urce_ñ Example_of'risk index

Number of persons Popula- Number of injured
tion re- Number bf inhabitants/
gister Number of person years

Number of vehicles Vehicle Number of vehicle damage .reports
- vehic le-- -years regist. Number of thicâles/Nunber Of

insur- vehicle -years
ance re-
gister

Number of Traffic Number of accidents _WW
person kikmetne count Number of vehicleldlmmäre

Number of Travel Number of injured
joürneys habit Number of journeys

surveys

Risk indices bearing on road and street traffic are

mostly used for making comparisons of risks among for

,instant countries, regions, areas, modes of transport,

road user categories, types of vehicles, etc. For a

comparison of risks to be relevant, however, a thorough

knowledge of the methods used to calculate the risk

indices is required.

The present report discusses various types of risk in-

dices with regard to different needs and to the possi-

bilities of obtaining these risk indices.

The needs analysis has been based on the following fac-

tors:

0 responsibility in respect of traffic safety work

o objectives of traffic safety work

o content of accident statistics

0 availability of exposure data

It is evident here that risk indices play an essential

part when it comes to matters having to do with the
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objectives set on different levels in society or within

the various authorities responsible for the safety of

traffic.

The content of accident statistics also serves as a ba-

sis for indicating the need for exposure data in those

cases the factors forming part of the content of traffic

-accident statistics can be measured in the traffic.

Depending on the availability of exposure data it is al-

so possible to point out how the inclusion of supplemen-

tary data into the content of accident statistics will

permit calculations of risk indices based on different

types of exposure data.

As to risk indices, the possibilities of obtaining them,

and their use, the account rests on the availability of

exposure data to which information taken from statistics

on injured person accidents, or vehicles involved in

accidents, can be related.

The available methods for obtaining exposure data - traf-

fic information - can be described as follows:

o Direct use of existing data registers (pOpulation
register, vehicle register, driving licence regis-
ter, etc.)

Traffic counts

Interviews

It is also possible to combine methods, as in the follo-

wing examples:

0 Traffic surveys identifying road users, followed
by interviews

o Traffic interviews (origin and destination sur-
veys)

0 Interviews based on sampling the driving licence
register or vehicle register.
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Bêglêäêä_lQEQETêEl92

The most frequent risk indices obtained from register

information and used for international and regional

comparison purposes are:

NUMBER OF INJURED IN TRAFFIC ACCIDENTS

NUMBER OF INHABITANTS

 

and

NUMBER OF VEHICLES INVOLVED IN ACCIDENTS

NUMBER OF VEHICLES

 

A difficult problem when using these risk indices arises

from the question to\what extent the numerator and denomi-

nator contents belong to the same population. This pro-

blem is crucial when making comparisons between different

population centres or urban areas, for example, as some

of the persons injured in traffic accidents (or those

involved in traffic accidents) will not be residents of

the population centres or the urban areas in question.

To the above group of risk indices there may be added

those risk indices where the number of injured in traffic

accidents or the number of vehicles involved in accidents

is replaced by the number of accidents, as in the follo-

wing examples:

NUMBER OF ACCIDENTS NUMBER OF ACCIDENIS

NUMBERCE'INHABITANTS NUMBER OF VEHICLES

  

These risk indices should not be used, since they are

difficult to interpret due to the inconsistency between

the numerator and the denominator.

As for the risk index 'number of injured persons per

inhabitant' one often finds in literature isolated risk

indices of the type 'number of injured pedestrians per

inhabitant'. Since inhabitants may spread movements on

different modezof conveyance, it is essential that also

the total number of injured in traffic accidents per
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inhabitant and the distribution by mode of conveyance

at the time of the injury are accounted for.

Traffic counts

When exposure data consist of information obtained from

traffic counts they are accounted for in the form of

number of vehicles (e.g. the average number of vehicles

passing a section of a road), or in the form of vehicle

kilometre jmanumbercmfpassing vehicles multiplied by

the length of the stretch of road).

To determine the distribution in time and space of vehicle

traffic on a national or regional level traffic count

systems have been developed that make estimates of traffic

volumes possible.

Almost without exception, vehicle counts are administrated

by the authorities responsible for the roads, and the

risk indices that can be obtained by relating accident

information to measures of vehicle traffic volumes are

of greatest importance to road authorities.

The risk index

NUMBER OF ACCIDENTS

NUMBER OF VEHICLE KILOMETRE

 

is the most frequently used risk index on the road

authority level. For this reason, this risk index is

sometimes used as a basis for making decisions, even when

its use may be called in question.

Frequently, certain types of accidents are separately

related to volumes of vehicle traffic. When making com-

parisons between regions or areas, it is essential to

state how the total accident rate - the total number of

accidents per vehicle kilometre - is distributed OH\BIHNB'QEES
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of awcnkmts, above all single-vehicle accidents, multi-

vehicle accidents over links and multi-vehicle accidents

in junctions, accidents involving vehicles and unprotected

roadusers and animals respectively. The two last mentioned

accident types should not be included in the accident

rate when the accident rate is used for qualitative com-

parisons of different sections of a road or street net-

work in relation to volumes of vehicle traffic. In

matters having to do with establishing priorities for

safety improvement of different parts of a road or street

network, these accidents shall be taken into account but

be treated separately.

On the road authority level, when establishing priorities

for safety improvement, problems frequently arise how to

evaluate the benefit of a certain improvement measure in

relation to its cost. In this case, the risk index

NUMBER OF INJURED

NUMBER OF VEHICLE KILOMETRE

 

is preferable. This applies above all to the cases when

accident data are made up of personal injury accidents

as well as property damage accidents. Differences in

accident report procedures and differences in the distri-

bution of accidents are less significant for this risk

index than for the risk index 'number of accidents per

vehicle kilometre'-

As to risk indices on a local level, covering a road or

street network of limited proportions, a stretch of road

or a junction, they must be based on accidents recorded

over a period of several years in order that random

variations in the number of accidents, in the distribution

of accident types, and in injury consequences may not

affect risk indices too much.

In many cases there is no traffic information available

that covers the entire period of survey. Another problem
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has to do with the scope and nature of the statistics.

Depending on statistical source and the procedure used'

for reports, the share of reported accidents in propor-

tion to the actual number of accidents may vary both in

room and space, and for different types of accident.

As regards the risk index 'number of accidents per

vehicle kilometre' there is no direct causal relation with

accidents for the exposure factor 'vehicle kilometre'.

To give this risk index an interpretation it is assumed

that the vehicle kilometre exposure factor - a summation

of distances travelled for vehicles - includes traffic

accident situations proportional to the number of vehicle

kilometre. This proportionality varies according to diffe-

rent environments or may be changed by different measures

taken.

A risk index frequently used for junctions is

NUMBER OF ACCIDENTS

NUMBER OF INCOMING VEHICLES

 

Frequent use is also made of exposure factors in the form

of products of incoming traffic entering from primary

and/or secondary roads. There is still a great need for

research concerning useful indices of risk for junctions.

In this context mention can be made of different on-going

projects to develop traffic conflict techniques and

traffic simulation models.

Iäêrsl_äêäi§_§grrez§

Personal data for distances travelled, journey times and

number of journeys distributed by type of journey and

mode of conveyance have been used only to some small

extent ålicalculating risk indices. The following risk

indices can be obtained from travel habit surveys:
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NUMBER OF INJURED NUMBER OF INJURED

NUMBERE$1PERSON KILOMETRE NUMBER OF PERSON HOURS , and

  

NUMBER OF INJURED

NUMBER OF JOURNEYS

 

Risk indices based on information from travel habit sur-

veys must be regarded as vitally important and are

necessary in analysing the degree of traffic safety for

various categories of persons, road users,typescüfjourney,

etc. An obstacle to this lies in the current accident

statistics whose content is not commensurate to the

information that can be obtained from travel habit surveys.

Travel habit surveys will be carried out to an ever in-

creasimgextenthiorder'U3 obtain materials on which to

base planning decisions on the regional level. In this

process it is desirable that also traffic safety aspects

are taken into account.

Primarily, this risk index applies to unprotected road-

users, covering matters concerning the design of urban

area environments.

Irêäâis_§ê§s2y_§e§êê§9ä

Apart from the various types of risk indices dealt with

above and which in most cases can be regarded as general

in the sense that they can be obtained on different levels

and used for different purposes, there is a wide range of

special risk indices being used in traffic safety research.

The background for these special risk indices may be re-

garded as consisting of two extremes, viz. on the one

hand, investigations for which there are no exposure data,

and on the other, investigations in which various types

of traffic information have been collected during short

periods and in which information about accidents can not

be used.
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A common feature of these various types of traffic safe-

ty investigations is to describe relative differences

of risk between selected road user categories, vehicle

types, traffic situations or road and street environ-

ments.

An example of risk comparisons where there are no expo-

sure data are what is called induced risk comparisons.

In those cases when risk indices are not based on infor-

mation of traffic events (e.g. a specific traffic situa-

tion or conflict situation) or physical measures (e.g.

stopping distances, or speed), risk indices are defined

as indirect risk indices.

Conclusions

Information about traffic risks is indispensable in or-

der that traffic safety work may be carried on efficient-

ly on a national, regional or local level, and through

road users themselves. This information, along with due

number of traffic accidents, the number of injured and

killed in these accidents, will make it possible, based

on the objectives set for traffic safety work - accident

trend and acceptable risk levels - to utilize available

resources in a more purposeful way than is the case at

present.

Today, there is no comprehensive description of traffic

risks. The knowledge we have is coming from findings<1f

investigations which are limited in time as well as in

space.

One of society's objectives should be to afford openings

for a continous and comprehensive description of the

traffic risk situation with the aim of identifying traffic

safety problems where first priority safety improvement

would be desirable in the interest both of the community

and different road user categories.
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Since the responsibility for traffic safety improvement

measures often rests with several authorities, it is

necessary to have coordination procedures designed to

ensure the greatest possible amount of gains in safety

without setting too narrow limits to the utility of

road and street traffic. Such coordination should

primarily be directed towards improving accident sta-

tistics and developing procedures to collect exposure

data necessary to describe traffic risks.
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