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RISKMÄTT FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

av Göran Nilsson och Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut
581 01 LINKOPING

REFERAT

Rapporten har utarbetats på uppdrag av vägverket och utgör dels en invente-

ring av riskbegrepp och riskmått för oskyddade trafikanter, - fotgängare,

cyklister och mopedister - dels ett förslag till metod för beräkning av riskmått

för dessa kategorier.

Olyckor med oskyddade trafikanter är i huvudsak kollisioner med motorfordon

varvid den oskyddade trafikanten skadas. Med utgångspunkt från polisrap-

porterade trafikolyckor är därför begrepp som olycksrisk och skaderisk syno-

nyma för de oskyddade trafikanterna.

Inventeringen visade att riskmått för oskyddade trafikanter med beaktande av

trafikmiljön saknas beroende på att information generellt saknas om fot-

gängar- och cykelflöden.

En genomgång av kollisioner mellan bil och oskyddade trafikanter visar att det

är ytterst sällan, och då med lindriga konsekvenser, som någon bilist skadats.

Däremot är det inte ovanligt att en passagerare på cykel, moped eller MC

skadas allvarligt.

Rapporten redovisar också resultat från en empirisk undersökning av andelen

fotgängare som kan korsa gator utan att störa eller bli störda av fordonstrafik.

Denna andel av fotgängarna definieras som separeringsgrad mellan fordon och

fotgängare. Videoteknik har använts vid studierna av separeringsgrad.

Genom att jämföra den totala separeringsgraden för fotgängare under olika

tidsperioder och inträffade olyckor under motsvarande perioder har sambandet

mellan olycksrisk och fotgängarflöden vid olika separeringsgrad beräknats.
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II

RISK MEASURES FOR UNPROTECTED ROAD USERS

by Göran Nilsson and Hans Thulin
.National Swedish Road and Traffic Research Institute
S-58l 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

This report has been produced at the request of the National Road Administra-

tion and comprises both a survey of risk concepts and risk measures relating to

unprotected road users - pedestrians, cyclists and moped riders - and a

proposed method for calculating risks for these categories.

Accidents involving unprotected road users consist mainly of collisions with

motor vehicles where the unprotected road user is injured. Using road

accidents notified to the police as a basis, concepts such as accident risk and

injury risk are therefore synonymous in the case of the unprotected road user.

The survey showed that there is a lack of risk measures for unprotected road

users arising from a general lack of information on pedestrian and cyclist

flows.

An examination of collisions between cars and unprotected road users shows

that it is extremely rare that a car user is injured, and then only with minor

consequences. However it is not unusual that a passenger on cycle, moped or

motorcycle is injured.

The report also presents some results from emperical studies at pedestrians

crossing concerning the proportion of pedestrians who can cross the street

without disturbing or being disturbed by vehicles. This proportion of pede-

strians is defined as the degree of separation between vehicles and pede-

strians. Video technics were used for the measurements.

By comparing the total degree of separation of pedestrians during different

periods of the day and accidents for the corresponding periods, relationships

between risk and pedestrian flow for different degrees of separation have been

calculated.
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III

RISKMATT FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

av Göran Nilsson och Hans Thulin

Statens väg- och trafikinstitut
58101 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Rapporten har utarbetats på uppdrag av vägverket och utgör dels en invente-

ring av riskbegrepp och riskmått för oskyddade trafikanter - fotgängare,

cyklister och mopedister - dels ett förslag till metod för beräkning av riskmâtt

för dessa kategorier.

Riskbegrggp

 

Olyckor med oskyddade trafikanter är i huvudsak kollisioner med motorfordon

varvid den oskyddade trafikanten skadas. Med utgångspunkt från polisrappor-

terade trafikolyckor är därför begrepp som olycksrisk och skaderisk synonyma

för de oskyddade trafikanterna.

Inventeringen visade att riskmått för oskyddade trafikanter med beaktande av

trafikmiljön saknas beroende på att information generellt saknas om fot-

gängar- och cykelflöden.

Denna informationsbrist beror i huvudsak på att det inte ställts lika höga krav

på angivande av förekomst av oskyddade trafikanter som för biltrafik vid väg-

och gatuprojektering.

I flertalet kollisioner där oskyddade trafikanter är ena parten är motparten

oftast en personbil men relativt ofta lastbil eller buss.

Kollisioner mellan oskyddade trafikanter är relativt få bland polisrapporterade

olyckor. Det är därför inte möjligt att beräkna riskmått för dessa olyckor i

olika trafikmiljöer.
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IV I*

En genomgång av kollisioner mellan bil och oskyddade trafikanter visar att det

är ytterst sällan, och då med lindriga konsekvenser, som någon bilist skadats.

Däremot är det inte ovanligt att en passagerare på cykel, moped eller MC

skadas allvarligt.

Olika typer av riskmått

I rapporten behandlas tre olika typer av riskmått

o Direkta riskmått
där riskmåttet är ett sannolikhetsmått som direkt kan erhållas från
befintlig registrering av skadade personer och där samtidigt exponerings-
mått finns eller kan erhållas.

o Relativa riskmått

som beskriver förhållandet mellan olika sannolikhetsnivåer, vilket innebär

att riskmåtten inte kan användas isolerade samt

0 Indirekta riskmått
vilka avser mått som ger en god uppfattning av risksituationer och där
måttet vid olika tillfällen visat sig ha en prediktiv förmåga när det gäller
risker eller en saklogisk förklaring till frekvensen av händelser som
resulterar i trafikskadade i förhållande till trafikens storlek.

Eftersom trafikmiljöberoende riskmått saknas innehåller rapporten också ett

förslag till metod att beräkna sådana riskmått med ett empiriskt försök att

beskriva trafiksäkerhetssituationen i Linköpings tätortskärna för i första hand

fotgängare.

Undersökning av trafiksäkerhetssituationen i en tätortskärna (Linköping)

Av avgörande betydelse för antalet kollisioner mellan motorfordon och oskyd-

dade trafikanter är i vilken grad de oskyddade trafikanterna är separerade från

motorfordonstrafiken. Denna separeringsgrad studerades särskilt för fotgänga-

re och då på övergångsställen.
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:1"_rafiksam ma_n_sättning och trafikflöde

 

Genom videofilmning registrerades trafiken i Linköpings tätortskärna. Med

det insamlade filmmaterialet som grund kunde trafiksammansättning och

trafikflöde vid övergångsställe beräknas per halvtimmesperiod - se figur a.

De erhållna resultaten visar bl a:

  

 

                            

0 Antal och andel fotgängare ökar under morgon eller förmiddag med
maximum omkring kl 12.00. Aven mellan kl 15.00-16.00 är antalet
och andelen fotgängare högt.

0 Antal och andel cyklister är relativt sett högt under morgonen.
Antalet cyklister är också högt omkring kl 16.00-17.00 på eftermid-
dagen.

0 Antal personbilar ökar successivt under dagen med maximum omkring
kl 17.00.

0 Antal och andel bussar är relativt sett stort under morgonen och
mellan kl 16.00-17.00.

TRAFIKSAMMANSATTNING I CENTRALA LINKÖPING __
% II TRAFFIC COMPOSITION IN THE CENTRAL PART OF LINKOPING, SWEDEN nad /h
100 - __ °/o flâwe/h

mattas.: m90-

c kl' 'r80' _dy/cigg 172 131*
Motorcyklister70- _m_ Motorcyclists 1A

C_ ;5; Mopedister
--:-:.:. :-:-:-: ........ i Mopedriders

60 - :35:35: . ":1 :15:1:3: Bussar

.15.311 ::::: Buses_ 476 3650- 1:53:17 14
40. _Sågssåäéi'agars 56 3 438

30- 100 777

20-

101

TID . . . T . . . . . . . .
TIME 630 7 8 9 10 11 12 13 14 _ 15 -16 17 18 1830

Figur a. Skattat trafikflöde och trafiksammansättning på övergångsställe
under dagtid i centrala Linköping.
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Olycksrisker för Olika trafikantkategorier

I tätortsmiljö inträffar ofta olyckor i korsning eller, om fotgängare är

inblandade, vid övergångsställe. I Linköpings tätortskärna inträffade nära

undantagslöst flerpartsolyckor (polisrapporterade personskadeolyckor) vid så-

dana platser.

Utifrån skattade trafikflöden och inträffade flerpartsolyckor kan för tätorts-

kärnan i Linköping olycksrisken bestämmas för fotgängare på övergångsställe

samt för olika fordonskategorier vid passage genom korsning.

För fotgängare på övergångsställe erhölls olycksrisken 0,08 olyckor per miljon

fotgängarpassager, vilket i genomsnitt innebär en olycka per ca 13 miljoner

passager eller en olycka vart 20:e år då fotgängarflödet (under dagtid) är 141

fotgängare/h.

Tabell a visar att olycksrisken vid passage genom korsning är särskilt hög för

motorcyklister/mopedister och bussar, medan den för cyklister är relativt sett

låg och i nivå med olycksrisken för personbilar.

Tabell a. Risk för olika trafikantkategorier att inblandas i trafikolycka
med personskada i korsning under dagtid i centrala Linköping.
Riskmått: Antal olyckor per miljon fordon som passerar genom
korsning.

- (Polisrapporterade trafikolyckor med personskada).

   

Person- Last- Buss MC/ Cykel
bil bil moped

Olycksrisk 0,13 0,27 0,36 0,86 0,16

Relativlycksrisk 1,0 2,1 2,8 6,6 1,2
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Då fotgängaren passerar en korsning används i genomsnitt mer än ett

övergångsställe. Om det antas att i genomsnitt används 1,5 övergångs-

ställen innebär det att olycksrisken vid passage av korsningen blir 0,12

olyckor per miljon fotgängarpassager dvs i nivå med olycksrisken i

korsning för personbil.

Separeringsgrad
__---__-----_----

Separering sägs föreligga då ingen konkurrens råder mellan trafikanterna

om utrymmet i trafiken. Separeringsgraden anger här andelen separerade

trafikanter av totala antalet trafikanter och separeringsgraden varierar

således mellan 0 och 1. Separeringsgraden ändras genom åtgärder som

rumsligt separerar trafikanterna åt t ex separata cykel- och gångbanor

eller genom åtgärder som separerar trafikanterna åt i tiden t ex signal-

reglering i korsning.

Erhållna separeringsgrader för de olika övergångsställena varierade mel-

lan O,5-O,9. Variationen förklaras till stor del av bil- och bussflödets

storlek.

Olycksrisk och separeringsgrad för fotgängare

Ett närmast proportionellt samband erhölls mellan antal olyckor och antal

oseparerade fotgängare. Det innebär att en viss procentuell minskning av

antalet oseparerade fotgängare medför en lika stor procentuell minskning

av antalet olyckor.

Utifrån det konstaterade sambandet mellan olyckor och oseparerade

fotgängare kan förväntat antal olyckor skattas vid olika vid olika separe-

ringsgrader och antal fotgängarpassager på övergångsställe - se figur b.
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VIII

0 Vid separeringsgraden noll dvs då inga fotgängare är separerade
förväntas 0,25 olyckor per miljon fotgängarpassager, vilket innebär en
olycka per 4 miljoner passager, eller en olycka vart 5:e år om
fotgängarflödet (under dagtid) är 180 fotgängare/h.

0 Vid separeringsgraden 0,75 som ungefär motsvarar genomsnittet för de

studerade övergångsställena, förväntas en olycka inträffa per 16 miljo-
ner fotgängarpassager eller vart 20:e år om fotgängarflödet (under
dagtid) är 180 fotgängare/h. Vore i stället separeringsgraden 0,9 - en
hög men inte orealistisk separeringsgrad - förväntas en olycka inträffa
per 40 miljoner fotgängarpassager eller vart 50:e år om fotgängarflödet
(under dagtid) är 180 fotgängare/h.

Separeringsgraden för fotgängare påverkas av åtgärder som förändrar bi1-,

busstrafikens storlek men också av åtgärder som inte förändrar denna trafiks

  

storlek.

NUMBER 01= ACCIDENTS BETWEEN
PEDESTRIANS AND CARS, BUSES

A ON PEDESTRIAN CROSSING (0)
ANTA_l_. OLYCKOR MELLAN

10 _ FOTGANGARE OCH BILAR,BUSSAR g :025
' VID ÖVERGÃNGSSTÄLLE 10) 155:0 '

0'9 ' s=DEGREE OF
SEPARATION

0,8 - (Q
o

(9 of?"
07 - agé1 « Q

(95 40
§94.

06 - 8 V
' Q (<1

<9 0
(389 00,5 - öva? - :0,125

§89 QS, F5:0,50

0,4 - « 4)?

§3 «°
Q Q

0,3 ' é\ « 0

Q9. 6.3 ._ :0,062
(583' Fs=0,75

0,2 -

01 - Q =0,025
' F5:0,90

0 1 2 3 4 106 FOTG. PASSAGER (F)
PED.PASSAGES(F)

3ÃRS oss. DAGTID 12 TIMMAR 75/11 150/11 225/11 300/11 FOTG. PASS/h
3YEAR oss. DAYTIME 12 HOURS PED. PASS/h

SÃRS OBS. 45/11 90/11 135/11 100/11 FOTG. PASS/h
5YEAR 0135. -H- PED. PASS/h

Figur b. Skattning av förväntat antal olyckor (polisrapporterade med
personskada) mellan fotgängare, bilar och bussar vid övergångs-
ställe i Linköpings tätortskärna då separeringsgrad och antal
fotgängarpassager förändras.
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Beräkning av risker för oskyddade trafikanter

Vid beräkning av risker för oskyddade trafikanter bör risken avse sannolik-

heten att skadas vid kollision med annat trafikelement.

De oskyddade trafikanternas exponering bör utgöras av antalet passager

av övergångsställe för fotgängare och antalet passager genom korsning för

fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklar.

För att mäta exponering krävs att fotgängarflödet registreras på och i

anslutning till övergångsstället samtidigt som fordonsflödet över över-

gångsstället registreras.

Cykel (moped) flöden bör registreras genom korsningen.

Exponeringen bör registreras så att de erhållna resultaten är representa-

tiva för ett år och avser genomsnittligt flöde per timme.

Förslag till riskmått

?eskrivningay trafiksäkerhetssituationer för__fotgängare

Antal skadade fotgängare

Antal övergångsställen x fotgängarflöde

Fotgängarflödet skall representera den period (x år) och de övergångsstäl-

len från vilka statistiken över skadade fotgängare erhållits.

§_eskrivningav trafiksäkerhetssituationen för cyklister (mopedister)

Antal skadade cyklister

Antal korsningar x cykelflöde (ej högersvängande cyklister)

Liksom fotgängarflödet bör cykelflödet vara representativt för undersök-

ningsperioden. Cyklister som svänger höger i korsningen bör inte medtas

vid beräkningen av riskmåttet.
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Bedömning av åtgärdseffekter och jämförelser mellan olika trafikmiljöer

 

När det gäller att beskriva effekten av åtgärder eller jämföra olika

trafikmiljöer bör enbart det fotgängarflöde respektive cykel(moped)flöde

som inte är separerat från övrig trafik ingå i nämnaren. För beräkning av

riskmåtten krävs därför en registrering eller beräkning av separerings-

grad.

Riskmåtten blir då följande

Fats?2825?

Antal skadade fotgängare

Antal övergångsställen x fotgängarflöde x (l-Separeringsgrad)

där separeringsgrad är andelen separerade fotgängare.

Rent generellt är det möjligt att enbart registrera antalet icke separerade

fotgängare på de aktuella övergångsställena men eftersom det samtidigt

är av stort värde att känna totala antalet fotgängare bör samtidigt alla

fotgängare räknas.

SEX15.1låter_

Antal skadade cyklister

Antal korsningar x cykelflöde x (l-Separeringsgrad)

Fördelen med de senare riskmåtten är att exponeringsmåttet - icke

separerade trafikanter - medger större förutsättningar att beräkna effek-

ten av förändringar i trafikmiljön på antalet skadade oskyddade trafikan-

ter.
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Åtgärdseffektanalyser

 

Genom att jämföra trafiksäkerhetssituationen mellan två år eller före-och

efter åtgärd kan förändringar i trafiksäkerheten för olika trafikantgrupper

beskrivas.

Åtgärdernas inverkan eller den tidsmässiga förändringen av trafiksituatio-

nen bestämmer hur omfattande registreringar som krävs vid skattningar

av fotgängar- eller cykelflöden.

Väsentligt vid beskrivning av risksituationen för oskyddade trafikanter är

att problemmiljöer kan utpekas, vilket i sin tur kräver en inventering av

tätorten.
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RISK MEASURES FOR UNPROTECTED ROAD USERS

by Göran Nilsson and Hans Thulin

National Swedish and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKOPING SWEDEN

SUMMARY

This report has been produced at the request of the National Road

Administration and comprises both a survey of risk concepts and risk

measures relating to unprotected road users - pedestrians, cyclists and

moped riders - and a proposed method for calculating risks for these

categories.

Risk concepts

Accidents involving unprotected road users consist mainly of collisions

with motor vehicles where the unprotected road user is injured. Using

road accidents notified to the police as a basis, concepts such as accident

risk and injury risk are therefore synonymous in the case of the unprotec-

ted road user.

The survey showed that there is a lack of risk measures for unprotected

road users arising from a general lack of information on pedestrian and

cyclist flows.

This lack of information occurs because the requirements for measure-

ments of pedestrian and bicycle traffic have not been as high as for motor

vehicle traffic when planning streets and roads.

In most collisions where unprotected road users are involved the other

party is most often a car and relatively often a truck or bus.

Among accidents notified to the police collisions between unprotected

road users are relatively few. Therefore it is not possible to calculate the

risk measure for these accidents in different traffic environments.
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An examination of collisions between cars and unprotected road users

shows that it is extremely rare that a car user is injured, and then only

with minor consequences. However it is not unusual that a passenger on

cycle, moped or motorcycle is injured.

Different types of risk measure

The report describes three different types of risk measure

0 Direct risk measures
where the risk measure is a probability measure which can be
obtained directly from existing records of injured persons and where
a simultaneous exposure measure exists or can be obtained.

o Relative risk measures
which describe the relationship between different probability levels
thereby preventing the risk measures from being used in isolation,
and

0 Indirect risk measures
which relate to measures giving a good idea of risk situations and
where the measure on different occasions has proved to have a
predictive capability in the case of risks or a logical explanation in
factual terms of the frequency of events resulting in road casualties
with regard to the traffic volume.

Since risk measures depending on the traffic environment are lacking the

report also includes a proposed method for calculating such risk measures

on the basis of an empirical attempt at describing the traffic safety

situation in Linköping city centre, primarily concerning pedestrians.

Investigation of the traffic safety situation in a city centre (Linköping)

The degree to which unprotected road users are separated from motor

traffic is of decisive importance regarding the number of collisions

between these groups. This degree of separation was studied especially

for pedestrians at pedestrians crossings.
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Traffic composition and traffic flow

Video filming was used to record traffic in the city centre of Linköping.

The filmed material provided a basis for calculating traffic composition

and traffic flow per half-hour at pedestrian crossings, see figure a.

The results show that:

  

 

                            

0 The number and proportion of pedestrians increase during early
morning or late morning with a maximum at 12.00. The number and
proportion of pedestrians are also high between 15.00 and 16.00.

0 The number and proportion of cyclists are relatively high during the
morning. The number of cyclists is also high at about 16.00-17.00 in
the afternoon.

0 The number of cars increases successively during the day with a
maximum at about 17.00.

0 The number and proportion of buses are relatively high during the
morning and between l6.00 and l7.00.

TRAFIKSAMMANSÄTTNING | CENTRALA LINKÖPlNG __
% ll TRAFFIC COMPOSITION IN THE CENTRAL PART OF LINKOPING, SWEDEN Hd /

h
100* °/o flgwe/h

F 1 " .

c kl' 180- 13a
0 ' motorcykllisf'rer

7 . 0 0rcyc1s 5

:3.23: Mopedisfer 1'9 11'
;4.3. :- Mopedriders60* ........_. \Bussur

.... Buses_ ['16 36
50 1 .......... . . 1.9

10* m
30. 100 777

20

10.

TlD v 1 1 . 1 . r r . . . .
TlME 630 7 8 9 10 11 12 13 11. 15 16 17 181830

Figure a. Estimated traffic flow and traffic composition at pede-
strian crossings during daytime in central Linköping.
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Accident risks _f_or different road user categories

 

In urban environments accidents often occur at junctions or, if a pede-

strian is involved, at a pedestrian crossing. In Linköping city centre

multi-party accidents (accidents with personal injuries and notified to the

police) occurred almost exclusively at such locations.

Using the estimated traffic flows and multi-party accidents it is possible

to determine the accident risk in Linköping city centre for pedestrians at

pedestrian crossings and for different vehicle categories when passing

through a junction.

For pedestrians at pedestrian crossings an accident risk of 0.08 accidents

per million pedestrian movements over crossings was obtained, which

means an average of one accident per 13 million movements or one

accident every 20 years when the pedestrian flow (during daytime) is 141

pedestrian/hour.

Table a shows that the accident risk when travelling through a junction is

especially high for motorcyclists/moped riders and buses, while for

cyclists it is relatively low and on a level with the accident risk for cars.

Table a. Risk of different road user categories being involved in a
road accident with personal injury at a junction during
daytime in central Linköping.
Risk measure: The number of accidents per million vehic-
les passing through a junction.
(Accidents with personal injury and notified to the police).

   

Passenger- MC/
cars Trucks Buses mopeds Cycles

Accident
risk 0.13 0.27 0.36 0.86 0.16

Relative
accident 1.0 2.1 2.8 6.6 1.2
risk
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When the pedestrian crosses a junction more than one pedestrian crossing

is normally used. If it is assumed that on the average 1.5 crossings are

used this means that the accident risk when passing through the junction

will be 0.12 accidents per million pedestrian movements i.e. on a level

with the accident risk for passenger cars at the junction.

Qegree of separation

Separation is said to occur when there is no competition between road

users for the space available to traffic. The degree of separation

indicates here the proportion of separated road users out of the total

number of road users and thus varies between 0 and 1. The degree of

separation is altered by measures which spatially separate road users,

such as separate cycle and pedestrian paths or measures which separate

road users in time, such as traffic light controls at junctions.

The degrees of separation obtained for the different pedestrian crossings

varied between 0.5 and 0.9. The variation is mainly explained by the size

of the bus and car flow.

Accident risk and degree of separation for pedestrians

An almost proportional relationship was obtained between the number of

accidents and the number of unseparated pedestrians. This means that a

certain percentage decrease in the number of unseparated pedestrians

causes a similarly large percentage decrease in the number of accidents.

On the basis of the stated relationship between accidents and unseparated

pedestrians the expected number of accidents can be estimated for

different degrees of separation and numbers of pedestrians at a pedestrian

crossing, see Figure b.
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0 At a degree of separation of 0, i.e. where no pedestrians are separated
0.25 accidents per million pedestrian movements would be expected,
which means one accident per 4 million mevements, or one accident
every 5 years if the pedestrian flow (during daytime) is 180 pede-
strians/h.

0 At a degree of separation of 0.75, which approximately corresponds to

the average for the pedestrian crossings studied, one accident per 16
million pedestrian movements or every 20 years would be expected if
the pedestrian flow (during daytime) is 180 pedestrians/h. If instead
the degree of separation were 0.9 - a high but not unrealistic degree of
separation - one accident per #0 million pedestrian movements or
every 50 years would be expected when the pedestrian flow (during

daytime) is 180 pedestrians/h.

The degree of separation for pedestrians is influenced by measures which

alter the volume of car and bus traffic and also by measures not relating

to these factors.

NUMBER OF ACCIDENTS BETWEEN

PEDESTRIANS AND CARS, BUSES

  

ll ON PEDESTRIAN CROSSING (0)
ANTA.l__ OLYCKOR MELLAN

.10 FOTGANGARE OCH BILAR,BUSSAR g :025
' VlD ÖVERGÃNGSSTALLE (0) Fs=o '

0'9 ' ' s=DEGREE OF
SEPARATION

0,8 - cv
o

9 Q?

07 - §0*l « Q

(59 40

- 6990?06 (8 áv
/\ e
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0,5 4 än? - :0,125

©8133 Fs=0,50
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\Q <3

(9% Q
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3YEAR oss. DAYTIME 12 HOURS PED. PASS/h
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SYEAR oss. -n- -u- PED. PASS/h

Figure b. Estimation of the expected number of accidents (with

personal injury and notified to the police) between pede-
strians, cars and buses at a pedestrian crossing in Linkö-
ping city centre when the degree of separation and
number of pedestrian movements are altered.
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Calculation of risks for unprotected road users

When calculating risks for unprotected road users the risks should relate

to the probability of being injured in a collision with another traffic

element.

Exposure of unprotected road users should consist of the number of

movements over a pedestrian crossing in the case of pedestrians and the

number of movements through a junction in the case of pedestrians,

cyclists, moped riders and motorcyclists. In order to measure exposure

the pedestrian flow must be recorded both on and near the pedestrian

crossing at the same time as the vehicle flow over the crossing is

recorded.

Cycle (moped) flows should be recorded through the junction.

Exposure should be recorded so that the values obtained are representa-

 

tive for one year and relate to the average flow per hour.

Proposed risk measures

Description of traffic safety situations for pedestrians

Number of injured pedestrians
Number of pedestrian crossings x pedestrian flow

The pedestrian flow must represent the period (x years) and the pedestrian

crossings from which the statistics for the injured pedestrians were

obtained.

[Description of the tra_f_fic safety situation for cyclists (moped riders)

Number of injured cyclists
Number of junctions x cycle flow (not cyclists turning right)

 

VTI RAPPORT 254



IXX

As with the pedestrian flow the cycle flow should also be representative

for the investigation period.

Cyclists turning right at the junction should be excluded when calculating

the risk measure.

Assessing the effects of countermeasures and the comparison of different

traffic environments

 

When describing the effects of countermeasures or comparing different

traffic environments only the pedestrian flow and cycle (moped) flow

which is not separated from other traffic should be included in the

denominator. Calculation of the risk measure therefore requires the

recording or calculation of the degree of separation.

The risk measure will thus be as follows:

Pedestrians

 

Number of injured pedestrians
Numb of pedestrian crossings x pedestrian flow x (l-Degree of separation)

where the degree of separation is the proportion of separated pedestrians.

Generally it is possible to record only the number of non-separated

pedestrians at the particular crossings but since it is at the same time of

great value to know the total number of pedestrians all pedestrians should

be recorded.

Cyclists

Number of injured cyclists
Number of junctions x cycle flow x (l-Degree of separation)
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The advantage of the latter risk measure is that the exposure measure

- non-separated road users - permits greater possibilities for calculating

the effects of changes in the traffic environment on the number of injured

unprotected road users.

Analysis of the effects of countermeasures

 

Changes in traffic safety for different road user groups can be described

by comparing the traffic safety situation two years before and two years

after implementing the countermeasure.

The effects of the countermeasures or the time-related change in the

traffic situation determine the extent of the recordings required when

estimating pedestrian or cycle flows.

It is essential when describing the risk situation for unprotected road

users that problem environments can be pointed out, which in turn

demands a survey of the urban area.
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l. RISKBEGREPP

1.1 Definition av risker

Ordet "risk" används ofta och i olika sammanhang. För att undvika en

omfattande redovisning av olika riskbegrepp har vi valt ett generellt

riskbegrepp som formulerats i "An Anatomy of Risk" av W D Rowe.

 

Risk är möjligheten att en händelse medför oönskade negativa konsekven-

ser

(Risk is the potential for realization of unwanted, negative consequences

of an event)

   

I trafiken kan händelsen utgöras av en trafiksituation - omkörning, möte,

upphinnande, fotgängare som korsar en gata etc - eller olika trafikant-

gruppers förekomst i trafiken uttryckt i t ex förflyttningssträckor -

personkilometer - eller restid.

Enligt ovan kan vi formulera ett trafikriskbegrepp.

 

Erafikrisk är sannolikheten att en händelse i trafiken medför oönskade

egativa konsekvenser

Oönskade negativa konsekvenser kan anges utifrån nedanstående matris.

    

I händelsen inblandade SKADA

trafikelement
Person- Enbart

skada egendoms-
skada

Ett trafikelement - singelolycka A C

Flera trafikelement - kollision B D

     

Matrisen ger handledning när det gäller att definiera oönskade negativa

händelser i trafiken.
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A och C i matrisen är i egentlig mening inte trafikolyckor utan olycksfall

i trafiken (A = olycksfall med personskada = skadefall, C = olycksfall med

enbart egendomsskada). Traditionellt görs ingen åtskillnad mellan de fyra

grupperna. Den trafikolycksdefinition som för närvarande gäller avser

händelser i trafiken där skada uppstått (skada på person eller egendom)

och där minst ett fordon varit delaktigt. Detta medför problem när det

gäller oskyddade trafikanter eftersom en fotgängare som skadas i trafiken

utan inblandning av något fordon inte definieras som trafikolycka.

Om motsvarande händer en cyklist och det kommer till polisens kännedom

definieras händelsen som trafikolycka men då inte utifrån själva olyckan

utan på grund av personskadan.

Statistik över färdolycksfall i yrkesskadestatistiken från riksförsäkrings-

verket visar att olycksfall där fotgängare respektive cyklister skadats i

"singelolyckor" är ettbetydande samhällsproblem.

Det kan därför vara av värde att definiera två olika typer av trafikrisker:

o trafikolycksrisk

0 trafikskaderisk

där

trafikolycksrisk är sannolikheten att en händelse i trafiken medför

trafikolycka

och

trafikskaderisk är sannolikheten att en person i trafiken skadas.

De olika riskbegreppen blir användbara först sedan det framgår vem eller

vad som berörs av de oönskade negativa konsekvenserna.

Ett sätt att klargöra detta är att betrakta trafikens olika beståndsdelar

exempelvis enligt nedanstående.
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0 Person - Trafikant

0 Fordon

0 Transport

0 Förare - Passagerare

0 Trafiksituation

o Trafikantegenskap

För var och en av ovanstående populationer kan det vara värdefullt att

beskriva risker t ex personrisk, trafikantrisk, fordonsrisk, transportrisk,

förarrisk, passagerarrisk, trafiksituationrisk och trafikantegenskapsrisk.

För att fullfölja återkopplingen till det inledande riskbegreppet erhålles

föUande.

o Personolycksrisk är sannolikheten att en person blir inblandad i olycka.

o Personskaderisk är sannolikheten att en person skadas.

Motsvarande gäller även för trafikant-, fordon-, transport-, förar-och

passagerarrisk.

o Trafiksituationsrisk är sannolikheten att en trafiksituation medför

olycka.

o Trafiksituationsskaderisk är sannolikheten att en person i en trafik-
situation skadas.

0 Trafikantegenskapsolycksrisk är sannolikheten att en trafikant med en
viss egenskap blir inblandade i olycka.

0 Trafikantegenskapsskaderisk är sannolikheten att en trafikant med en
viss egenskap skadas.

Ovanstående är ett sätt att bryta ner riskbegreppet. Det finns givetvis

flera olika sätt att formulera risker. Viktigt är emellertid att notera att

det ställs krav på angivande av såväl händelser som konsekvenser.

Händelsebegrepp, sannolikhetsbegrepp och konsekvensbegrepp återkom-

mer vi till längre fram.

Begreppsförvirringen blir inte mindre av att det hela tiden ställs nya krav

på säkerhet i olika delar av trafiksystemet varvid nya riskbegrepp

definieras.
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Ett annat problem är att det ofta finns ett miljöberoende som inte kan

beskrivas funktionellt, vilket innebär att det är av avgörande betydelse

att ange var och när riskerna uppträder.

I trafiksystemet är det ofta så att miljön indirekt påverkar de oönskade

negativa konsekvenserna och därmed olycksdefinitionen. Olyckor inne i

tätorter får i genomsnitt lindrigare konsekvenser än olyckor på landsbyg-

den på grund av lägre fordonshastigheter i tätorten dock i första hand för

bilister. För oskyddade trafikanter är fordonshastigheterna även i tät-

orter alltför höga när kollisioner inträffar vilket ofta leder till allvarliga

personskador på den oskyddade trafikanten.

1.2 Skattningar av sannolikheter för kollisioner i trafiken

 

Av olika skäl har inte direkta analyser skett av enbart kollisionsolyckor

utan i de olika riskmått som används inkluderas s k singelolyckor. När det

gäller olyckstypen fotgängarolyckor finns definitionsmässigt inga singel-

olyckor utan här avses i flertalet fall kollision mellan fordon och

fotgängare.

För att skatta sannolikheter för kollisioner mellan två olika typer av

trafikelement är det nödvändigt att de olika trafikelementens förekomst

är känd.

Kunskapen om de oskyddade trafikanternas förekomst mycket bristfällig

medan däremot riklig information finns rörande biltrafikens storlek.

Detta innebär att de riskmått som används undantagslöst är ensidiga

(betingade sannolikheter) d v 5 enbart behandlar sannolikheten för olyckor

i förhållande till biltrafikens storlek betingat av en icke angiven före-

komst av andra typer av trafikelement. Den s k olyckskvoten är ett

exempel på ett sådant riskmått.
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För att närmare klargöra ovanstående problem redovisas i tabell 1 antalet

kollisioner inom och mellan olika trafikelement eller trafikanter, som

resulterat i polisrapporterad personskada, år 1980.

Tabell 1. Antalet kollisioner mellan olika trafikelement. Polisrap-
porterade personskadeolyckor 1980.

Table 1. Number of collisions between different road user groups.
Accidents with personal injuries reported by the police
1980.

1 2 3 4 5 6 7

Personbil (1) 3648 861 187 622 321 1588 1526

Lastbil (2) 91 29 51 55 136 100

Buss (3) 6 15 13 43 109

MC (4) - 27 30 51 35

Moped (5) 28 39 58

Cykel (6) 99 72

Fotgängare (7) 8

Som framgår av matrisen är personbilar inblandade i flertalet av kollisio-

nerna.

Det är också möjligt att fördela ovanstående olyckor efter landsbygd

respektive tätort.
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Tabell 2.

Table 2.

Personbil (1)

Lastbil (2)

Buss (3)

MC (4)

Moped (5)

Cykel (6)

Fotgängare (7)

Personbil (l)

Lastbil (2)

Buss (3)

MC (4)

Moped (5)

Cykel (6)

Fotgängare (7)

Antalet kollisioner mellan olika trafikelement fördelade

på landsbygd och tätort.
olyckor 1980.

Polisrapporterade personskade-

Number of collisions between different road user groups
in rural and urban areas. Accidents with personal injuries
reported by the police 1980.

Rural area 1980

Landsbygd 1980

1 2 3 4 5

1436 426 49 139 158

47 12 15 12

4 2

34 8

18

Urban area 1980

Tätort 1980

1 2 3 4 5

2212 435 138 483 663

54 17 36 43

2 13 11

7 22

10

208

23

32

1380

113

41

48

71

67

7

157

14

P
N
K
J
I
C
h

1369

86

104

29

53

70

Antal

element

4009

596

80

241

229

539

197

Antal

element

8892

838

328

645

883

1857

1719

När det gäller kollisioner på landsbygd med personskada framgår att det

jämfört med tätort är ett begränsat problem när det gäller oskyddade

trafikanter.
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Vi finner också att MC, moped cykel och fotgängare ungefär lika ofta är

inblandade i kollisioner med bilar. Olika typer av oskyddade trafikanter

kolliderar ytterst sällan med varandra med personskada som följd medan

en viss överrepresentation tycks finnas när det gäller inbördes kollisoner

vid landsbygdsförhållanden.

I tätorter är kollisioner mellan bilar och oskyddade trafikanter det

dominerande problemet. Bussar utgör också ett betydligt större problem

än på landsbygden, framför allt för fotgängare.

När det gäller kollisioner mellan oskyddade trafikanter inträffar årligen i

hela Sverige mellan 50-100 kollisioner vardera som resulterar i person;

skada mellan cykel-moped, fotgängare-moped, cykel-cykel, fotgängare-

cykel samt mc-moped med personskada.

När det gäller sannolikhetsmått för kollisioner mellan oskyddade trafikan-

ter torde det inte vara värt besväret att utifrån polisrapporterade olyckor

försöka skatta risker inom olika tätortsmiljöer.

Möjligt är att en sjukvårdsbaserad statistik skulle kunna ge upphov till

bättre trafiksäkerhetsinformation när det gäller denna typ av kollisioner

som säkert är ofta förekommande men leder till sådana personskador att

polishjälp inte är påkallad men däremot vård av något slag.

Situationen blir emellertid en annan när bilar är ett av de inblandade

trafikelementen. I genomsnitt inträffar dagligen 10 kollisioner i hela

landet mellan bil och oskyddad trafikant som resulterar i personskada

rapporterad av polis. Enligt sjukvården är antalet högre.

I figur 1 jämförs för olika åldersgrupper antalet svårt skadade personer

rapporterade av polis respektive vårdtillfällen på sjukhus per 1 000

innevånare. Om enbart oskyddade trafikanter avses blir skillnaden

avsevärt större.
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När en bil och en oskyddad trafikant kolliderar är det m
den oskyddade som skadas.

mellan antal skadade oskydda
bilar.

ed få undantag
En fråga är om vi kan sätta likhetstecken
de trafikanter och antalet kollisioner med

ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN
RESP.
ANTAL DÖDADE OCH SVÅRT
SKADADE PER 1000

VANARE

1
7,0 -

6,0 -

5,0-

1.,0 -

3,0 -

 

2,0 -

   

7,5

Figur 1.

Figure l.
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För år 1978 redovisas nedan de närmare konsekvenserna för olika kolli-

sionstyper mellan personbilar och oskyddade trafikanter

     

Inblandade Antal Antal skadade (dödade)
trafikelement kollisioner (inkl. passag.)

P-bil - MC 373 Bilister 23 (-)
Motorcyklister 401 (6)

P-bil - Moped 766 Bilister 17 (-)
Mopedister 808 (19)

P-bil - Cykel 1157 Bilister 14 (-)
Cyklister 1161 (41)

P-bil - Fotgängare 1316 Bilister 21 (-)
Fotgängare 1311 (85) l

      

Även om det händer att bilister skadas vid kollisioner med oskyddade

trafikanter är skillnaderna i konsekvenser avsevärd (endast i 2 fall har en

bilist blivit svårt skadad under 1978).

Ovanstående skillnad blir än mer markant när det gäller kollisioner mellan

oskyddade trafikanter och lastbilar eller bussar.

När det gäller motorcyklister och mopedister finns ett tillskott av

skadade, som är passagerare, vilket innebär att antalet skadade är fler än

antalet kollisioner. Denna information kan i sin tur användas för att

skatta antalet passagerare på MC, moped och cykel (vid kollisioner med

personbilar).

För motorcyklar gäller att antalet passagerare per förare av MC i olycka

med personbil kan skattas genom

 

Antal skadade MC-passagerare
Antal skadade MC-förare

och motsvarande för moped och cykel.
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Antal passagerare per förare i kollision med personbil

1978 1980

MC 0.168 0.144

Moped 0.065 0.076

Cykel 0.020 0.015

Skattningarna ovan baseras på hypotesen att risken att skadas vid kollision

med personbil är densamma för förare respektive passagerare på MC,

moped eller cykel.

Genom detta avsnitt har vi försökt ge en bakgrund till hur de oskyddades

trafiksäkerhetsproblem kan beskrivas utifrån den officella trafikolycks-

statistiken. Härvid kan följande konstateras.

o Definitionsmässigt kan det betraktas som regel att en trafikolycka
med en oskyddad trafikant leder till att den oskyddade trafikanten
skadas. När personbilar är den ena parten är det endast i undantags-
fall som någon i personbilen skadas.

o Kollisioner mellan oskyddade trafikanter är sällsynta bland polisrap-
porterade personskadeolyckor. Många tecken tyder på att de i
verkligenheten är avsevärt flera.

o Passagerare som skadas förekommer också i en inte obetydlig
omfattning när det gäller MC, moped och cykel.

1.3 Sannolikhetsbegrepp

 

I fortsättningen skall vi när det gäller trafikelement i kollisioner avse ett

motorfordon (bil) och minst en oskyddad trafikant varvid någon av de

oskyddade trafikanterna skadas.

Detta innebär att vi direkt kan ange att vi söker sannolikheten att en

oskyddad trafikant skadas vid kollision med motorfordon. Definitions-

mässigt kan detta betraktas som detsamma som sannolikheten att en

oskyddad trafikant kolliderar med ett motorfordon vilket innebär att

kollisionsäy_c_k_srisk : kollisionsMrisk

Om vi betraktar två mängder av trafikelement - bilar och oskyddade

trafikanter kan detta beskrivas enligt figurerna A, B och C.
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A. De båda mängdernas förekomst i trafiken är skilda åt i såväl tid och

rum. _

 

B. De båda mängdernas förekomst i trafiken har en gemensam del i

rummet t ex övergångsställen.

 

C. Genom att skilja bilar och oskyddade trafikanter från varandra i

tiden undviks kollisioner i den del av rummet (trafikmiljön) som är

gemensam.

55 = 59 om vi antar att kollisionen enbart berör två parter.

Vårt önskemål är att kunna ange 5. Om vi kände S och hade tillgång till

en statistik över antalet kollisioner mellan de två olika trafikelementen

erhåller vi det önskade riskmåttet

  

Antal kollisioner : Antal kollisioner = K

Totala antalet Minimum av "antal" bilar, "antal" .5-
händelser som fotgängare
kan leda till

kollision

Det största antalet "kollisioner" som kan inträffa är det antal oskyddade

trafikanter som kan bli påkörda - antingen antalet registrerade oskyddade

trafikanter om dessa är färre än antalet bilar i annat fall antalet bilar.
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l.5

l2

Detta är ett mått mellan 0 och 1 och beskriver i vilken utsträckning bilar

och oskyddade trafikanter uppträder med sådan samtidighet i rummet att

kollision kan inträffa.

Exponeringsbegrepp

 

När det gäller det totala antalet händelser som kan leda till kollision,

eller det antal situationer där möjligheten finns att en oskyddad trafikant

kan kollidera med en bil brukar ibland kallas exponering.

Ofta anges exponeringen i form av kontinuerliga mått - personkilometer,

persontimmar. Härvid förutsätts att antalet händelser eller situationer

(S) enligt ovan förekommer i en bestämd proportion i förhållande till

antalet personkilometer eller persontimmar (T) - S = a - T.

 

Antal kollisioner .__ _I_<_ : a .

Antal personkilometer T

å __ Antal händelser som kan leda till kollisiondär a 2
T Antal personkilometer (persontimmar)

 

Detta senare kan betraktas som ett kvalitetsmått - ju färre händelser per

personkilometer desto högre kvalitet på persontransportarbetet. På

motsvarande sätt kan t ex persontimmar behandlas.

Konsekvensbegrepp

 

Vi har tidigare behandlat konsekvenserna avseende vem som skadas vid

kollisioner mellan bilar och oskyddade trafikanter och att flera skadade

oskyddade trafikanter inte är ovanligt då trafikelementet är en tvåhjuling.

För den oskyddade trafikanten ökar konsekvenserna med motorfordonets

tyngd och hastighet. På motsvarande sätt inverkar den oskyddades egen

hastighet. Man finner i statistiken' att andelen dödade och svårt skadade

oskyddade trafikanter är störst på landsbygden och vid kollisioner med

bussar och lastbilar.
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Utifrån polisrapporterade olyckor erhålles enbart en klassificering av

dödad, svårt respektive lindrigt skadad person och där lindrigt skadad

person är odefinierat.

Från försäkringskassor respektive sjukvård är det emellertid möjligt att

erhålla t ex sjukskrivningsdagar respektive vårddagar som torde utgöra en

betydligt mer relevant konsekvensbeskrivning av kollisioner där oskyddade

trafikanter är inblandade (se figur 2).

ANTAL VÃRDDAQAR
PER VÃRDTILLFALLE

ANTAL VÅRDDAGAR

                

       

           

 

 

l PER VÃRDTlLLFÄLLE
30- 265 ..

v; FOTGANGARE SKADADE
CYKL'STER SKADADE 1 ; IMOTORFORDONSOLYCKAIMOTORFORDONS-
OLYCKA

' 15-24
20- F ------------

_.- 45-64 - :.
-----:2-s-z.4 _c_-i'"

10*

_ M 7-14

0 114 271 127 168 318 211. 162, 263 205 251, 2.31 522
ANTAL VÃRDTILLFÄLLEN PER ÃLDERSGRUPP ANTAL VÃRDTILLFÄLLEN PER ÃLDERSGRUPP

Figur 2. Antal vårddagar per vårdtillfälle i den slutna sjukvården
för cyklister respektive fotgängare skadade i motorfor-
donsolyckor 1977.

Figure 2. Number of hospital days per treatment for cyclists and
pedestrians injuried in collisions with motor vehicles 1977.
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Givetvis finns här möjligheter att kombinera uppgifter från polis, försäk-

ringskassor och sjukvård för att uttrycka konsekvenserna i samhällsekono-

miska konsekvenser. Sådana försök görs bl a i Göteborg och Östergötland

under 1982. Tidigare har liknande undersökningar när detgäller sjukskriv-

ningsdagar gjorts i Göteborgs- och Stockholmsregionen (Forsström).

1.6 Miljöbegrepp

Med miljö avses ofta en statisk beskrivning som underförstått försöker

beskriva olika funktionella faktorer t ex bostadsområde, affärsgata, indu-

striområde 0 s v. Dessa otaliga försök till klassificeringar är tyvärr i

många fall enbart ett uttryck för att beskrivningar av trafiken inte

funnits tillgängliga.

En framkomlig väg härvid är att utveckla vad vi tidigare definierat som

kvalitetsmått som kan påverkas av miljöfaktorer, vägtekniska åtgärder

m m. Exempel på sådana miljöstandardmått kan vara trafiksammansätt-

ning, hastighetsnivå, mått på i vilken utsträckning olika trafikantkatego-

rier är separerade från varandra, fördelning på lokal respektive genom-

fartstrafik m m och utifrån dessa mått ange olika miljöklasser. Viktigt är

härvid att en viss miljö rent tidsmässigt kommer att tillhöra olika

milj öklasser.
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2. RISKBEDÖMNING

2.1 Samhälle

På samhällsnivå knyts intresset i första hand till personer som dödas eller

skadas i olyckor. Historiskt tycks antalet dödade personer i olyckor följa

befolkningsökningen samtidigt som stora förändringar skett med avseende

på vilken aktivitet som bidragit till dödsolyckan.

På samhällsnivå relateras ofta samtliga i olyckor dödade och skadade

personer under ett år till befolkningens storlek (aktiviteten är här antalet

personår). Exempel på detta är den officiella dödsorsaksstatistiken.

I den officiella statistiken fördelas dödsfallen eller skadefallen efter

frekventa händelser med anknytning till olika aktiviteter t ex drunkning,

järnvägsolyckor, flygolyckor, vägtrafikolyckor, arbetsolyckor, hemolyckor

OSV.

Av skaderapporteringen framgår hur vägtrafikolyckorna fördelas efter den

dödades eller skadades färdsätt - bilist (förare -passagerare) och oskyddad

trafikant (fotgängare, cyklist, mopedist, MC-förare samt MC-passage-

rare), samt ålder.

De olika färdsättens förekomst i trafiksystemet varierar, vilket innebär

att det inte är tillräckligt att enbart studera den relativa förekomsten av

dödade och skadade efter färdsätt i förhållande till befolkningens storlek.

Olycks- och skadeuppgifterna måste därför relateras till de olika färdsät-

tens förekomst i trafiken - exponering.

Några exempel på frågeställningar, redovisas på nästa sida.
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A. Hur många personer dödas årligen i olyckor och hur fördelar sig
dödsfallen på olika aktiviteter-01yckshändelser?
(Dödsorsaksstatistik).

Tabell 3. Genom vägtrafikolyckor och andra olyckshändelser dödade
personer, åren 1935-1979.

Table 3. Persons killed in road traffic accidents and other acci-

dents, 1935-1979.

Vägtrafikolyckor Järnvägs- Drunkning 1) Andra Summa
Samtliga Med motor- olyckor olyckshän-

fordon delser

År Antal 96 Antal 96 Antal 96 Antal 96 Antal 96 Antal 96

1935 466 19,3 351 14,5 89 3,7 567 23,4 1 297 53,6 2 419 100
1936 543 22,1 441 17,9 78 3,2 492 20,0 1 347 54,7 2 460 100
1937 565 22,8 468 18,9 79 3,2 482 19,4 1 355 54,6 2 481 100
1938 678 25,3 584 21,8 73 2,7 480 17,9 1 447 54,1 2 678 100
1939 668 24,8 574 21,3 103 3,8 525 19,5 1 396 51,9 2 692 100

1940 380 13,7 263 9,5 100 3,6 772 27,7 1 530 55,0 2 782 100
1941 388 14,9 258 9,9 90 3,4 599 22,9 1 536 58,8 2 613 100
1942 416 15,8 279 10,6 141 5,4 593 22,5 1 479 56,3 2 629 100
1943 406 15,1 248 9,2 105 3,9 680 25,3 1 499 55,7 2 690 100
1944 349 11,1 220 7,0 96 3,0 853 27,0 1 858 58,9 3 156 100
1945 379 12,8 224 7,6 125 4,2 757 25,6 1 695 57,4 2 956 100
1946 507 19,2 405 15,4 113 4,3 513 19,5 1 501 57,0 2 634 100
1947 593 21,7 493 18,0 115 4,2 485 17,7 1 545 56,4 2 738 100
1948 588 22,8 492 19,1 109 4,2 516 20,0 1 364 53,0 2 577 100
1949 596 24,1 492 19,9 99 4,0 469 18,9 1 314 53,0 2 478 100

1950 642 26,0 555 22,5 99 4,0 414 16,8 1 311 53,2 2 466 100
1951 825 29,7 728 26,2 103 3,7 388 14,0 1 460 52,6 2 776 100
1952 858 30,6 782 27,9 87 3,1 405 14,4 1 457 51,9 2 807 100
1953 1 034 34,8 927 31,2 74 2,5 464 15,6 1 399 47,1 2 971 100
1954 1 020 36,3 949 33,8 78 2,8 358 12,8 1 351 48,1 2 807 100
1955 1 000 34,1 935 31,9 73 2,5 377 12,9 1 479 50,5 2 929 100
1956 993 33,5 933 31,5 114 3,8 399 13,5 1 458 49,2 2 964 100
1957 1 026 35,6 960 33,4 63 2,2 405 14,1 1 383 48,1 2 877 100
1958 1 034 35,3 992 33,9 71 2,4 344 11,8 1 476 50,5 2 925 100
1959 1 098 36,8 1 034 34,6 52 1,7 368 12,3 1 469 49,2 2 987 100

1960 1 142 32,9 1 091 31,4 41 1,2 356 10,2 1934 55,7 3 473 100
1961 1 184 34,9 1 145 33,8 57 1,7 335 9,9 1813 53,5 3 389 100
1962 1 236 35,8 1 188 34,4 39 1,1 321 9,3 1 854 53,8 3 450 100
1963 1 308 39,2 1 270 38,0 47 1,4 348 10,4 1 636 49,0 3 339 100
1964 1 378 40,4 1 340 39,3 43 1,3 360 10,5 1 633 47,8 3 414 100
1965 1 412 41,5 1 385 40,7 48 1,4 314 9,2 1632 47,9 3 406 100
1966 1 403 38,8 1 378 38,1 60 1,7 308 8,5 1 842 51,0 3 613 100
1967 1 184 34,4 1 156 33,6 68 2,0 363 10,6 1824 53,0 3 439 100
1968 1 392 38,9 1 363 38,1 38 1,1 368 10,2 1 782 49,8 3 580 100
1969 1 370 39,7 1 350 39,1 31 0,9 316 9,2 1 733 50,2 3 450 100

1970 1 389 40,6 1 376 40,2 32 0,9 305 8,9 1 694 49,5 3 420 100
1971 1 334 38,8 1 314 38,2 30 0,9 296 8,7 1 776 51,7 3 436 100
1972 1 278 33,9 1 252 33,2 64 1,7 329 8,7 2 103 55,7 3 774 100
1973 1 261 34,5 1 245 34,0 29 0,8 294 8,0 2 073 56,7 3 657 100
1974 1 271 33,7 1 244 32,9 41 1,1 255 6,8 2 209 58,5 3 776 100
1975 1 257 32,0 1 236 31,5 36 0,9 314 8,0 2 321 59,1 3 928 100
1976 1 266 33,0 1 240 32,4 45 1,2 222 5,8 2 300 60,0 3 833 100
1977 1 108 28,7 1 073 27,9 37 1,0 243 6,3 2 475 64,1 3 863 100
1978 1 123 28,9 1 089 28,0 42 1,1 225 5,8 2 494 64,2 3 884 100
1979 1 027 28,4 1 000 27,7 35 1,0 214 5,9 2 334 64,7 3 610 100

1) Inberäknat krigsförlista.
Anm. Samtliga uppgifter i denna tabell är hämtade från dödsorsaks-
statistiken.
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B. Hur många personer dödas eller skadas i vägtrafiken årligen i
förhållande till befolkningens storlek?

Tabell 4. Dödade och skadade personer vid polisrapporterade väg-
trafikolyckor, åren l969-l979.

Table 4. Persons killed and injured in road traffic accidents repor-
ted to the police, 1969-1979.

Land År Dödade Eljest Summa På 100 000 av medelfolkmängden
skadade Dödade Eljest Summa

skadade

Sverige 1969 1 275 23 199 24 474 16 291 307
1970 1 307 22 230 23 537 16 276 293
1971 1 213 21 872 23 085 15 270 285
1972 1 194 21 256 22 450 15 262 276
1973 1 177 22 551 23 728 14 277 292
1974 1 197 20 902 22 099 15 256 271
1975 1 172 20 809 21 981 14 254 268
1976 1 168 21 843 23 011 14 266 280
1977 1 031 20 916 21 947 12 254 266
1978 1 034 20 573 21 607 12 249 261
1979 926 19 552 20 478 11 236 247

C. Hur fördelar sig de dödade i vägtrafiken efter färdsätt (trafikant-
grupper)?

Tabell 5. Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor,
fördelade på trafikantgrupper, åren 1957-1980.

Table 5. Persons killed in road traffic accidents reported to the
police by groups of road-users, l957-l980.

År Bil Motorcykel Mopedist' Cyklist Gående Andra Summa
Förare Passagerare Förare Passagerare

Dödade
1957 144 114 125 25 90 168 240 40 946
1958 147 118 118 20 99 154 231 54 941

1959 172 130 101 19 117 162 237 62 1 000
1960 180 159 66 12 130 171 272 46 1 036
1961 192 176 58 6 139 168 281 63 1 083
1962 244 220 38 8 131 157 281 44 1 123

1963 276 217 45 4 132 164 336 43 1 217
1964 345 265 37 3 118 175 325 40 1 308
1965 334 273 35 3 125 171 327 45 1 313
1966 353 321 26 5 120 152 297 39 1 313
1967 325 275 30 3 84 128 195 37 1 077
1968 367 304 27 9 111 152 260 32 1 262
1969 376 274 44 8 120 169 255 29 1 275
1970 393 275 40 13 108 141 308 29 1 307
1971 391 278 43 9 115 118 243 16 1213
1972 385 260 57 9 101 138 226 18 1 194
1973 385 264 33 7 100 144 231 13 1 177
1974 362 257 64 8 92 139 247 28 1 197
1975 367 253 35 6 91 147 240 33 1 172
1976 364 305 25 4 73 127 247 23 1 168
1977 383 225 25 4 73 121 181 19 1 031
1978 360 240 37 5 78 114 189 11 1 034
1979 337 216 28 4 50 94 178 19 926

1980 295 203 40 3 34 112 133 28 848
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Med hjälp av den officiella trafikolycksstatistiken, från vilken de två

senare tabellerna hämtats, kan personskaderiskernas fördelning efter

färdsätt beräknas. För att kunna beräkna absoluta riskmått för de olika

färdsätten krävs att de olika färdsättens användning eller förekomst i

trafiken kan anges.

Under 1978 genomfördes i Sverige en rikstäckande resvaneundersökning

där restid, reslängd och antal resor med olika färdsätt skattades för olika

persongrupper (kön, ålder m m).

Genom denna information kan tre olika beskrivningar göras av trafikant-

skaderisker för olika färdsätt med hjälp av den officiella trafikolycks-

statistikens information om dödade och skadade personers färdsätt.
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många trafikanter dödas eller skadas per miljon personkilometer
fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist, bilförare och bil-

passagerare?

PER MHJO
PERSONKM

 

  
Figur 3.

Figure 3.
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E. Hur många trafikanter dödas eller skadas per miljon timmar i
trafiken som fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist, bilförare
och bilpassagerare?

ANTAL SKADADE PER 325

MILJON TlMMAR 57,5

« agg
11. d 4

  

721. 149 27 1066 510
3 UMMARITRAFIK (MILJON)

Figur l+. Antal dödade och skadade personer per miljon timmar i

trafiken för olika trafikantgrupper.

Figure 4. Number of killed and injuried persons per million hours in
traffic for different road user groups.
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F. Hur många trafikanter dödas eller skadas per miljon resor som
fotgängare, cyklist, mopedist, motorcyklist, bilförare och bilpassa-
gerare?

ANTAL SKADADE PER
MILJON RESOR

ll
15-

14-

13-

12-

11-

10«

9-

8..

7.

6_

5_

 

 

VTI RAPPORT 254

  

 

     

 

1623

ANTAL RESOR (MILJON)

850 114 BSAO
11

Antal dödade och skadade personer per miljon resor för

olika trafikantgrupper.

Number of killed and injuried persons per million trips for
different road user groups.



22

Med hjälp av nämnda riskbetraktelser kan samhället fatta beslut om

åtgärder som förändrar användning av olika färdsätt eller förändrar

riskmåttens nivå för olika trafikantgrupper.

Att säkerheten spelar en viktig roll vid val av färdsätt oavsett vilket

riskmått vi väljer framgår av att de färdsätt som har de högsta riskmåtts-

nivåerna används minst.

2.2 Väghållare

Väghållarens intresse anknyter ofta till bestämda trafikmiljöer t ex

väghållningsområden eller enskilda korsningar. I Sverige representeras

väghållaren av vägverket med en vägförvaltning i varje län som ansvarar

för de statliga vägnätet. Dessutom finns drygt 100 kommunala väghåll-

ningsområden samt de kommunala gatunäten i tätorter.

Vägförvaltningar och kommuner med eget väghållningsområde redovisar

kontinuerligt trafikolycksstatistik avseende olyckstyper med hänsyn till

den trafiksituation som föregick trafikolyckan.

Vägförvaltningar redovisar ofta trafiksäkerhetssituationen med hälp av

olyckskvoten = antal trafikolyckor per miljon axelparkilometer.

För att beakta de oönskade negativa konsekvenserna omräknas antalet

polisrapporterade trafikolyckorna till normalolyckor. Detta innebär att

t ex olyckor med oskyddade trafikanter motsvarar flera normalolyckor. I

övrigt behandlas inte olyckor med oskyddade trafikanter separat utan

inkluderas tillsammans med andra trafikolyckor i olyckskvoten.

På de kommunala vägnäten är trafikolyckor med oskyddade trafikanter

betydligt vanligare än på det statliga vägnätet men kunskapen om risker

är liten.

Den bristfälliga kunskapen om riSker beror i huvudsak på att det inte

ställts lika höga krav på angivande av förekomst av oskyddade trafikanter

som för biltrafik vid väg- och gatuprojektering. (Ett fåtal kommuner gör
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regelbundna räkningar av fotgängare och cyklister medan biltrafiken

räknas vid två tillfällen per år i flertalet större tätorter.)

De större kommunerna, liksom vägverket, kan ange olyckskvoter för delar

av gatunätet. Någon gemensam metod där hänsyn tas till olika olycksty-

pers konsekvenser saknas emellertid på kommunal nivå.

Under 1960- och l970-talen har flera kommuner i Norden utfört lokala

resvaneundersökningar men utifrån väghållarnas ansvar saknas därvid

anknytning till miljö. Bland dessa tätorter kan nämnas Helsingfors,

Stockholm, Umeå, Jönköping samt den norska tätorten Haugesund. Sam-

manfattningsvis gäller att dessa undersökningar inte löser väghållarens

problem. Det har dock varit möjligt att göra relativa riskjämförelser

mellan olika trafikantgrupper men utan anknytning till miljö.

2.3 Individen

Den enskilde trafikanten påverkas såväl av de oönskade negativa konse-

kvenserna i form av skador som av risken att bli skadad. Trafikanten

försöker i första hand skydda sig genom att undvika trafikolycka. Trafi-

kanterna är dock medvetna om att de kan bli inblandade i trafikolycka och

är därför till en del beredda att skydda sig genom åtgärder som kan

begränsa eller förhindra personskador. Samhället kan öka denna bered-

skap genom information och upplysning om risker eller lagstiftning t ex

när det gäller användning av bilbälte, mopedhjälm m m. En väsentlig

aspekt härvid är att flertalet av de trafikskadade varit passiva när skadan

erhållits d v 5 de har inte själva haft möjlighet att påverka trafikolycks-

situationen (alla bilpassagerare och i stort sett hälften av de bilförare som

skadas i kollisioner samt ett stort antal oskyddade trafikanter befann sig

på "fel" plats vid "fel" tidpunkt).

Denna problematik har större tyngd när det gäller flyg- och tågtrafik,

vilket också lett till att samhället direkt kontrollerar dessa aktiviteters

säkerhet.
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I praktiken gäller följande ansvarsfördelning avseende riskbetraktelser

från samhällets, väghållarens och trafikanternas synpunkt.

Samhällets insatser avser i första hand att minska antalet dödade och

skadade. Detta kan ske genom att påverka omfattningen av olika

aktiviteter och/eller att sänka risknivåerna för alla eller några av

aktiviteterna.

Väghållarens insatser avser i första hand att minska risker för att

trafikolyckor skall inträffa. När det gäller väghållarens ansvar för

olyckornas konsekvenser ställs också krav på väghållaren genom att

åtgärderna i sig inte skall förvärra konsekvenserna vid en inträffad

olycka. Det senare innebär att vägtekniska åtgärder inte genom olämplig

utformning skall öka de totala negativa oönskade konsekvenserna även om

risken för trafikolycka reducerats.

Trafikanten kan dels uppträda som representant för samhället dels väghål-

larens representant. I det förra fallet kan trafikanten på förhand planera

att uppträda så att han inte skadas i trafiken genom att t ex undvika

vägtrafiksystemet under vissa betingelser och/eller använda utrustning

eller uppträda så risken att skadas minskar.

När trafikanten uppträder i trafiken är det i första hand en anpassning till

vägmiljön och medtrafikanterna som är betydelsefull." Ju bättre anpass-

ning desto större effekt får väghållarens åtgärder. Den enskilde trafi-

kantens åsikt om trafikmiljön från trafiksäkerhetssynpunkt kan också vara

en värdefull information för väghållaren.

I tätorter är mer än hälften av de dödade i trafiken oskyddade trafikanter

och ungefär hälften av de skadade är oskyddade trafikanter. Om man

däremot betraktar samtliga polisrapporterade olyckor utgör olyckor med

oskyddade trafikanter endast 16 0/0 av olyckorna. Polisrapporterade

trafikolyckor med oskyddade trafikanter är med få undantag personskade-

olyckor. Detta innebär att riskjämförelser mellan bilister och fotgängare

respektive cyklister (mopedister) bör avse personskaderisker och inte

olycksrisker.
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Ett exempel på miljöanknuten riskanalys är den norska undersökningen av

trafiksäkerheten i Haugesund där samtliga trafikantgrupper behandlas. Vi

har valt att redovisa dels en tabell med tillhörande figur dels en

beskrivning av undersökningen.
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4,0* Opplegget for
, undersøkelsen:
\ For å kunne beregnc risi:
\ ko, dvs sannsynli'ghet for å
\ bli skadet i en tra ikkulykke

pr km man går. sykler.
kjører etc, eller pr time man

3,0* er i trañkken. er det nød-
\\ vendig med tilstrekkelig

' ' ' ' " " detaljerte informasjoner
både om ulykker og om per-
sontrañkk. Ulykkesdata er
hentet fra politiets arkiver
over etterforskedc person»

: 'ff'gti::g§'->?. skadeulykker. Disse data er
20.. -- f; mer omfattende beskrevet i

' __ 35,33: j anikkelen «Ulykkesn'siko i
. Bytrañkk l».

For biltrafikken i Hauge-
sund forelå en de] tellinger

'- 1 på hovedveinettet og i
sentrum. Noen gang- og

? sykkeltrañkktellinger forelå
1 også for utvalgte sentrums-
5 gater, men for det øvn'ge

vei- og gatenett var det lite
å basere seg på. Tilleggsun-
dersøkelser måtte derfor

. * , ; gjennomføres.
"i'511-'Ziiåi'j Vi valgte derfor å kan-

1,0*

. :..":i:-'-:i -I« legge trañkkmønsteret i de-
4';..i.._.",3nj1 talj ved å spørre tilsammen

639 personer over 6 år om
Antall skadede pr mill trañkantkm. hvor de hadde ferdes i tra-

ñkken de siste 48 timer. For
småbama var det vanskelig
å fastslå dette, derfor ble de
utelatt. Reiserutene ble teg-
net inn på kart, og trans-
portmiddel, tidspunkt for
turen. mm ble noten spe-
sielt. l tillegg ble de spurt
om en rekke forhold knyttet
til trafikksiklterheten i Hau-
esund, som hvorvidt de
ølte seg utrygge i trañkken.
hvor det var farlige steder,'
og tiltak de trodde ville
hjelpe etc. Ved å sammen-
holde resultatene fra in-
tervjuene med befolknings-
tall, og etterpå sammenlikne
resultatene med trañkktell-
ingene, var det mulig å be-
regne seg frem til et totalt
trañkkmønster for byen,
fordelt over døgnets timer
mm for fotgjengere. syklis-
ter. bilister og moåped- og
motorsyklister. Ogs trafikk
forårsaket av utenbysboende
lot seg beregne ved å ta ut-
gangSpunkt i hvor mange
ulcnbysboendc som ble ska-

   

 

       

A

  

Take/[4: Anm/1 skaddø mera är pr 1 mil! trafikamkm (Haugesund 1970-70/ det itmñkken. l tillegg ble
. ' det giennomføn supplerendc

VNÖ/W FOI/:1" Syk/ FOI/§1' + MOP + B'lff UKM/Om' trañkktellinger av gang- og
M' M Pa ;mf/,ik sykkeltraf/kk på 30 for-

pr døgn skjellige steder i byen.
På basis av ulykkesregi-

Hovedveil 3,/ 2.5 2.8 32.9 0.3 5565 streringenc 0;: trañkkdata er'
Howdvøill 2,() ?.0 2.4 l/,7 0.3 4835 risikonyåcl - lrañkke .
Sam/avel' (0,5/ (0,7/ 0,6 2/,8 0.4 1020 1 ' " 1
For, g, /,/ 3,4 1,3 39,4 0,0 3355 Haugesund beregnet.
Bal/gg! ((1,2 1 (0,6) 0,3 22,3 0, s 115

A111» veier 1,/ [.63 1.2 22 1 11.4 1015

         

() Beregningenø er basen på små tull og derfor ikke så nøyakrige

   

SAMFERDSEL NR. 94980
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3. HUR ANVÄNDS RISKMÄTT

Riskmått spelar en allt större roll när det gäller målsättningar med

trafiksäkerhetsarbetet på olika nivåer.

Målsättningsproblematiken har behandlats av trafiksäkerhetsutredningen

(TSU) i betänkandet "Trafiksäkerhet - problem och åtgärder" DsK 1980:7.

Där framgår hur väsentliga trafiksäkerhetsmått är för angivande av

målsättningar. I betänkandet redovisas tre olika mått på trafiksäkerheten

o skadetalet (5*) :ett samlat mått på antalet dödade och skadade
personer
kadetalet

o risktalet : Fers'ontransportarbetet
Miljoner personkilometer)

kadetalet
o svårhetstalet = Antal i olyckor inblandade personer

Vid beräkning av skadetalet för olika trafikantgrupper har hänsyn även

tagits till de trafikanter som skadas i olyckor men där olyckan inte

rapporterats till polis.

I tabellerna på nästa sida redovisas uppräkningsfaktorer för olika trafi-

kantkategorier avseende personer skadade i svåra respektive lindriga

personskadeolyckor.

I tabell 6, 7 och 8 presenteras skadetalets fördelning, risktal samt

svårhetstal för olika trafikantgrupper.

 

* Skadetalet erhålles genom att multiplicera det uppräknade antalet
dödade, svårt skadade respektive lindrigt skadade med 140, 16 respek-
tive 1,0 och därefter addera produkterna.

* The "Total amount of injuries" is a result of multiplying the number of
killed; the number of serious injuried and the number of slight injuried

. with 140, 16 and 1.0 and adding the products.
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Uppräkningsfaktorer för antalet i svåra personskadeolyckor skadade per-

   

soner.

. . Singelolycka Annan
Trafikantkategori Kolhsion kollision

med djur

Bilförare, pass. 2,2 1,7

MC-förare, pass. 4,0 1,7

Mopedist 6,0 1,7

Cyklist 20,0 1,7

Gående - 1,7

Övrig 2,2 1,7

     

Uppräkningsfaktorer för antalet i lindriga personskadeolyckor skadade

        

   

personer.

Singelolycka
Trafikantkategori Kollision Ann??

. kothion
med djur

Bilförare, pass. 3,0 2,0

MC-förare, pass. 6,0 2,0

Mopedist 12,0 2,0

Cyklist 30,0 2,0

Gående - 2,0

Övrig 3,0 2,0

Tabell 6. Jämförelse av skadetal, risktal och svårhetstal för olika

trafikantkategorier.

Table 6. Comparison between "Total amount of injuries" (percent)

risk index and consequence index for different road user
groups.

0 s k y d d a d e

Trafiksäker- Skyd- Summa MC Moped Cykel Gående, Traffic safety
hetsmått dade annan measurement

Skadetal 54,7 45,3 5,3 9,3 16,5 14,2 Total amount of

injuries (%)
Risktal 1 11 20 16 13 6 Risk index
Svårhetstal 1,0 2,8 2,3 2,4 2,3 4,4 Consequence

index
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Tabell 7. Skadetalet procentuellt fördelat på trafikantkategori för
skilda åldersgrupper. Hela riket.

Table 7. The total amount of injuries distribuited on road user
groups and age (Sweden).

          

. . Ålder
Trafikantkategorl -6 7-14 15-17 18-24 25-54 55-64 65-74 75- Summa

Skyddade trafikanter

Pb förare - 0,5 3,5 31,4 47,2 32,1 23,8 13,7 30,6

passagerare 42,2 25,2 22,0 18,7 19,4 20,3 20,0 16,1 21,7

Lb förare - - 0,0 1,3 2,9 1,6 0,4 0,0 1,4
passagerare 1,0 0,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,0 0,5

Buss förare - - - 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1

passagerare 0,2 1,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4

Summa skyddade 43,4 27,4 26,0 52,0 70,7 54,9 44,9 30,2 54,7

Oskyddade trafikanter

MC förare - 0,4 14,5 16,9 2,0 0,2 0,4 0,4 4,6

passagerare 0,0 0,6 3,0 2,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7

Moped 0,5 10,3 41,7 6,2 3,0 7,0 8,3 12,6 9,3

Cykel 18,6 38,6 9,2 13,0 15,8 22,6 20,0 18,5 16,5

Gående 33,6 20,5 4,4 9,2 7,7 14,1 24,6 36,4 13,1

Annan 3,9 2,2 1,2 0,7 0,6 1,2 1,7 1,9 1,1

Summa oskyddade 56,6 72,6 74,0 48,0 29,3 45,1 55,1 69,8 45,3

Samtliga 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Procent 2,6 7,6 10,6 18,8 31,8 10,7 10,9 7,0 100,0

Tabell 8. Risktalet för trafikantkategori och olika åldersgrupper.
Hela riket.

Table 8. Riskindex for road user groups and age groups (Sweden).

Trafikant- Å 1 d e r
kategori 5-6 7-14 15-17 18-24 25-54 55-64 65-74 75- Summa

Bil

Förare - - - 5,4 1,8 2,6 5,1 24,4 2,6

Passagerare 1,0 1,8 4,7 4,7 2,0 2,6 6,0 5,2 2,8

Buss 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

MC-förare - - 94,2 52,3 ' 25,1 - - - 52,1

Moped - - 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

Cykel 71,9 38,2 22,9 17,3 26,5 44,3 65,7 143,7 34,1

Gående 42,8 25,1 9,1 11,6 7,6 15,9 27,7 78,9 16,0

Summa 2,8 5,7 14,0 6,6 2,5 4,3 10,3 21,3 4,4
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Utifrån de ovan redovisade trafiksäkerhetsmåtten presenterar utredningen

en målsättning på nationell nivå som består av en kvalitativ och en

kvantitativ del enligt följande:

Mål på nationell nivå

Kvalitativa mål

0 Skadetalet för samtliga trafikanter skall fortlöpande minskas.

o Risktalet för varje trafikantkategori skall fortlöpande minskas.

0 För de oskyddade trafikanterna skall risktalet minskas i högre grad
än för de skyddade trafikanterna, varvid barnens problem särskilt
skall beaktas.

Kvantitativt mål

0 Skadetalet för samtliga i vägtrafiken skadade personer skall före
utgången av 1980-talet minskas med 30 0/o.

Flera remissorgan pekade på svårigheter att erhålla det s k Skadetalet

vilket till en del förklarar att den proposition som förelades riksdagen

våren 1982 inte tar ställning till den kvantitativa delen av målsättningen.

I stället fokuseras målet med det framtida trafiksäkerhetsarbetet till

formuleringarna kring risker, vilket riktar intresset mot de oskyddade

trafikanterna.

Även vägverket har utifrån regeringens tidigare proposition "Ny trafik-

politik" 1978:79/99 där det uttalas att "antalet olyckor skall minskas på

mest effektiva sätt" formulerat väghållarens mål med följande kommen-

tarer:

0 Åtgärder inriktade på förbättrad trafiksäkerhet skall ges högsta
prioritet. Vid analys av väghållningsproblem skall därför i första
hand trafiksäkerheten behandlas.

0 Mest effektiva sätt innebär att största antal skadeföljdsnormerade
olyckor skall reduceras.

o Störst effektivitet uppnås som regel för åtgärder insatta på vägar
med stora trafikflöden, d v 5 huvudvägnätet.
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o I syfte att utjämna olycksrisken mellan olika regioner och vägavsnitt
bör även gränsvärde för olycksrisk uppställas. Detta gränsvärde bör
uttrycka rikets/länets/kommunens ambition för tillfredsställande
vägtransportstandard med avseende på trafiksäkerheten.

På kommunal nivå finns för vissa kommuner utarbetade trafiksäkerhets-

program (t ex Göteborg, Malmö) i syfte att för de lokala politikerna

klargöra vilka resurser som krävs för att öka trafiksäkerheten.

Ett motsvarande förslag till program på riksnivå presenterades 1972 av

trafiksäkerhetsverket "Ökad trafiksäkerhet. Mål och medel" (Skiölds

Testamente). Utredningen pekar härvid på hur olika åtgärdskombinationer

skulle leda till olika grad av ökad trafiksäkerhet med angivande av

kostnader. Utifrån ovanstående framgår att förutom riskbestämningar

och målsättningar krävs information om åtgärdskostnader för trafiksäker-

hetsarbetet.

Sedan mitten av 70-talet har TSV, VV, Kommunförbundet och Planverket

omarbetat de sk SCAFT-normerna till trafikplanering i tätorter och

under våren 1982 ersätts dessa av TRÅD - "Allmänna råd för planering av

stadens trafiknät" - där trafik- och trafiksäkerhetssituationen för olika

trafikantgrupper behandlas. Bakom dessa s k allmänna råd finns olika

typer av kvalitativa indirekta riskbetraktelser men vare sig kvantitativa

mått på de oskyddades förekomst eller riskmått som anknyter till de

oskyddade trafikanternas trafiksäkerhetssituation förekommer i TRÅD.

Hitintills har enskilda riskmått inte varit styrande för beslut på samhälls-

nivå inom transportsektorn i någon högre grad. Den information som

främst bidragit till beslut att minska risker är enskilda händelser där de

oönskade negativa konsekvenserna varit av sådan omfattning att det för

att ta hand om samt återställa situationen krävts särkilda insatser från

samhället.

Samhällets prioritering blir därför att minska sannolikheten för denna typ

av händelser. Detta sker indirekt genom att minska risknivån oavsett

konsekvenserna. Företagsekonomiska kalkyler bidrar emellertid till att

skapa möjligheter för denna typ av händelser men samhället ställer därvid
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krav på att sannolikheten för att dessa händelser skall inträffa blir så

liten som möjligt. Exempel på detta är allt större tåg, flygplan och

bussar.

Händelser med Omfattande konsekvenser som inom tåg- och flygtrafik är

sällsynta inom vägtransportsektorn. Under senare år finns som exempel

den s k Tjörnbroolyckan som till sitt ursprung var en sjötrafikolycka. På

motsvarande sätt finns möjligheter till kollisioner mellan buss och tåg.

Gemensamt för händelser med omfattande oönskade negativa konsekven-

ser är att intresset att vidta åtgärder ökar. Inte sällan vidtas åtgärder för

att stilla allmänhetens oro även om de resurser som härvid tas i anspråk

skulle kunna användas med totalt sett större effekt.

Vid sidan av riksintresset för trafiksäkerhet pågår ett kontinuerligt

utrednings- och åtgärdsarbete hos väghållarna i syfte att öka säkerheten

på gator och vägar. Eftersom väghållarens uppgift till en stor del består

av att vid behov vidta lokala åtgärder för att minska antalet olyckor

kommer inträffade olyckor att bli styrande.

Resultatet blir att ju fler eller ju svårare olyckor som registreras i en

avgränsad miljö desto större är sannolikheten att vägmiljön blir föremål

för åtgärder. Vid en övergripande genomgång av ett gatu- eller vägnät

återfinns fler vägmiljöer än vad som statistiskt kan förväntas med högre

antal olyckor än förväntat då hänsyn tagits till trafikens storlek. En

riskanalys av ovanstående slag indikerar att det finns miljöer där nyttan

av åtgärder skulle vara större än för andra miljöer med hänsyn till

risknivån.

Detta senare är för närvarande föremål för närmare granskning eftersom

uppföljning av miljöer med ett högre antal olyckor än förväntat visar att

miljön i flertalet fall återgår till det normala värdet utan att åtgärd

vidtas.

För att lokalt uttala sig om kvantitativa förändringar i risknivån krävs

därför flera års informationsinsamling. Det är också en fara att studera

delar av väg eller gatusystemet och kanske peka på förbättringar när

motsvarande försämringar skett i närliggande delar.

VTI RAPPORT 254



33

För att kvantifiera risker använder väghållaren ofta den s k olyckskvoten

 

_ Antal trafikolyckor
OlkaSRVOt _ [Miljon axelparkilometeJ

Olyckskvoten används dels som standardmått dels som ett skattat sanno-

likhetsmått.

Med jämna mellanrum bearbetas t ex VVs vägdatabank i syfte att beräkna

olyckskvoten för olika kombinationer av uppgifter t ex vägbredd, hastig-

hetsgräns, region m m. Resultaten redovisas i form av normalolyckskvo-

ter för olika tvärsektioner. När det gäller att beräkna olyckskvoten för

ett enskilt vägavsnitt utifrån de senaste årens olyckorär syftet att avgöra

om den empiriska olyckskvoten avviker från den förväntade eller ej och i

nästa steg avgöra hur olyckskvoten kan förändras om den aktuella delen

av vägnätet åtgärdas.

Oavsett ovanstående beslutsproblem framstår att riskmått inte ensamma

är styrande utan måste beaktas tillsammans med antal olyckor och

olyckornas konsekvenser. Rent praktiskt betraktas oftast riskmåttet som

ett sannolikhetsmått. Detta återknyter till den statistiska sannolikhets-

teorin, vilket innebär att om riskmåttet är en skattning av en sannolikhet

kan under givna förhållanden även osäkerheten anges. Det är därför av

betydelse att definiera riskmåttet som sannolikhetsmått i den utsträck-

ning det är möjligt. Om inte detta går måste riskmåttet betraktas som en

konstant vilket kan bidra till stora systematiska fel.
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4. OLIKA TYPER AV RISKMÅTT

Generellt gäller att ett riskmått definieras genom

Antal händelser med definierade oönskade negativa
konsekvenser inom en given aktivitet
Mått på aktiviteters omfattning eller förekomst (Exponering)

 

Exempel på täljaren där trafikolycka är den ursprungliga händelsen, kan

vara följande

0 trafikolycka med person - eller enbart egendomsskada som rapporte-
ras av polis

o fordons- eller personskada vid trafikolycka som anmäls till försäk-
ringsbolag

o skada på person vid trafikolycka som föranleder vård på sjukhus.

Som framgår ovan krävs att det finns någon samhällssektor vars uppgift är

att registrera vissa händelser med vissa konsekvenser för att riskmåttet

skall kunna erhållas. Det är emellertid inte tillräckligt utan det måste

också finnas ett behov att kartlägga trafikens omfattning eller förekomst.

Ofta finns detta behov hos någon annan i samhället än den som registrerar

olyckorna.

Ett undantag är försäkringsbranschen som direkt arbetar med riskmått

tex

 

Antal skadade fordon år i
Antal försäkringsår för fordon år i

i syfte att t ex differentiera de årliga försäkringspremierna mellan olika

fordonsgrupper när det gäller trafik- respektive vagnskadeföräkringar.

När det gäller att beskriva förekomst eller omfattning av väg- och

gatutrafik finns ett flertal olika alternativ. Det vanligaste är att räkna

trafikelement - oftast enbart motorfordon - 1 punkter av väg- och

gatunätet. Ett annat sätt är att intervjua ett urval av personer om deras

resvanor. Genom statistiska modeller och olika typer av stratifieringar
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kan sådana metoder ge tillfredsställande kunskap om trafiken och ge

möjligheter att beräkna riskmått.

Täljaren i riskmåttet är i de flesta fall definierad genom den problem-

ställning som råder medan valet av nämnare i många fall är ett subjektivt

val beroende på informationstillgång. Ofta riktas också kritiken mot

nämnaren vid t ex jämförelser mellan olika trafikantgrupper. Ett vanligt

exempel är jämförelser mellan risken att skadas i trafiken för fotgängare

respektive bilförare som kan anges genom att jämföra

antal skadade U antal skadade
personkilometer e er persontimmar

Som vi tidigare sett (se figur 3 och 4 sid 19 och 20 avgör här nämnaren

  

vilken av trafikantgrupperna som får den största risknivån.

Exemplet visar att antalet skadade för respektive trafikantgrupp samti-

digt måste beaktas eftersom täljaren i de båda riskmåtten är oförändrad

d v 5 problemet har inte blivit mindre för att vi har ändrat nämnaren.

I fortsättningen redovisas exempel på användbara riskmått fördelade på

o Direkta riskmått, där absoluta sannolikheter kan beräknas direkt

utifrån tillgänglig information om antal olyckor eller skador respek-
tive tillhörande exponering.

0 Relativa riskmått, där relativa sannolikheter kan beräknas utifrån

olycks- eller skadeinformation

samt

0 Indirekta riskmått, där olycks- eller skadeinformation inte finns i
tillräcklig utsträckning utan sannolikhetsskattningar måste baseras
på trafikinformation.

4.1 Direkta riskmått

 

Med direkta riskmått avses här att skattningar av sannolikheter för

oönskade händelser direkt kan erhållas utifrån den registrering som

samhället ansett vara nödvändig för att följa säkerheten inom olika

sektorer.
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Inom trafiksäkerhetsområdet är det i första hand polisrapporterade trafik-

olyckor och trafikskadade som avses men även olika typer av sjukvårds-

och försäkringsstatistik.

En andra förutsättning är att lämpliga exponeringsmått finns tillgängliga.

4.1.1 Individrelaterade riskmått

Individrelaterade riskmått baseras på att antalet individer i en grupp som

skadats eller varit utsatta för olyckor under ett år relateras till det antal

personår som gruppen representerar under det aktuella året. Detta

innebär att t ex antalet skadade per 100 000 innevånare är detsamma som

antal skadade per 100 000 personår.

Bland de individrelaterade riskmåtten kan även objektrelaterade riskmått

inkluderas. Vi har tidigare redovisat flera olika individrelaterade riskmått

tex

 

Antal trafikskadade 18-19 åringar under år X
Antal 18-19 åringar år X

Motsvarande objektrelaterade riskmått kan exemplifieras av

 

rAntal olyckor i 3-vägskorsningar år X på det statliga vägnätet
Läntal 3-vägskorsningar år X på det statliga vägnätet

Sammanfattningsvis gäller att dessa riskmått är nödvändiga vid jämförel-

ser mellan olika individ- eller objektgrupper. Syftet med jämförelserna är

att närmare peka ut grupper som i förhållande till sin förekomst har ett

högt antal trafikskadade eller olyckor. Förfarandet är detsamma som

används inom försäkringsbranschen.

4.1.2 Färdlängdsrelaterade riskmått

Inom transportsektorn är väg- och förflyttningssträckor basdata vid

planering och genomförande av transporter.
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Det är därför naturligt att uppgifter om förflyttningslängder tilldragit sig

ett stort intresse från såväl planerare som enskilda trafikanter.

Flera metoder finns också som gör det möjligt att skatta tex antal

personkilometer, fordonskilometer, tonkilometer m m för olika trafikant-

grupper eller transporttyper.

Rent allmänt gäller att riskjämförelser mellan olika trafikantgrupper

baserade på färdlängdsrelaterade riskmått har många fördelar. Denna typ

av riskmått kan i viss utsträckning användas i prediktivt syfte eftersom

det föreligger en mycket stark korrelation mellan antal olyckor eller antal

skadade och aggregerade mått på färdlängder.

Som ett exempel på detta har antalet olyckor och trafikarbetet registre-

rats länsvis på motorvägar med hastighetsgränsen 110 km/h 1978. Den s k

olyckskvoten är i genomsnitt 0,37 polisrapporterade trafikolyckor per

miljon axelparkilometer. Om motsvarande linjära samband accepteras

och antalet polisrapporterade olyckor är poissonfördelade är det ett län

som avviker signifikant från de genomsnittliga olyckskvoten. Se figur 6.

Exemplet kan tyckas långsökt .men något liknande kan inte göras för

oskyddade trafikanter eftersom exponeringsdata saknas. Det vore däre-

mot önskvärt att motsvarande information finns tillgänglig för tex

cyklister i olika trafikmiljöer.
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Figur 6 . Samband mellan antalet polisrapporterade trafikolyckor

och antalet axelparkilometer på motorvägar med 110
km/h baserat på enskilda läns motorvägar.

Figure 6. Relationship between the number of accidents reported by
the police and vehicle milage on motorways with speed
limit 110 km/h in different counties.

4.1.3 Förflyttningsrelaterade riskmâtt

 

Bland de direkta riskmåtten kan även definieras en grupp av förflyttnings-

relaterade riskmått.

Vi har tidigare stiftat bekantskap med riskmått av typen

antal skadade

antal resor

men även riskmått som

antal olyckor
antal inkommande fordon
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i korsningar hör hit. Detta riskmått tar inte hänsyn till förflyttningarnas

längd. Ofta är förflyttningslängden inte definierad eller också är det

uppenbart att olyckorna eller skadorna uppträder i en "punkt" eller under

en begränsad del av förflyttningen.

Inom flyget är olyckorna koncentrerade till början och slutet av förflytt-

ningen d v 5 till start och landning varför antalet resor är högre korrelerat

till antal olyckor än färdlängden.

Inom tätortsområden är ofta trafikmiljön utformad så att fotgängare

exponeras för övrig trafik på vissa platser i gatunätet.

I bostadsområden med hög grad av separering finns ofta ett fåtal platser

t ex vid busshållplatsen där fotgängare kan bli påkörda oavsett hur långt

de har till själva busshållplatsen.

I definierade trafikmiljöer som övergångsställen har antalet fotgängare

och antalet bilar större betydelse för olycksuppkomsten än t ex vägbred-

den eller övergångsställets bredd. Vi vet emellertid att de senare har en

viss betydelse.

4.2 Relativa riskmått

 

De relativa riskmåtten kan enbart beskriva förhållandet mellan olika

sannolikhetsnivåer, vilket innebär att dessa riskmått inte kan användas

isolerade.

I vissa fall spelar nivån mindre roll eftersom det ibland är tillräckligt att

uttala sig om vilken av två eller flera populationer som har den högsta

(näst högsta osv) risken.

Vanligt är att trafiksammansättningen är känd t ex X% Pb, Y% Lb, Z%

Fotgängare vilket kan jämföras med dessa trafikelements förekomst i

trafikolyckor - XjO/o Pb, Y1% Lb, 21% Fotgängare. Genom att införa en

konstant (k) så att
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d v 5 risktalet är 1,0 för Pb kan riskförhållandet till Pb anges för Lastbilar

och Fotgängare.

-Y-l- ° k respektiveÃL-k
YO ZO

Exempel på detta finner vi i Trafiksäkerhetsutredningens (TSUs) betänk-

ande (se sid 28). Bland de relativa riskmåtten har vi definierat tre

grupper nämligen trafiksituationsrelaterade, trafikbeteenderelaterade och

inducerade riskmått.

4.2.1 Trafiksituationsrelaterade riskmått

Rent praktiskt är det möjligt att i en begränsad trafikmiljö beskriva

förekomsten av olika trafiksituationer under en definierad tidsperiod

(eller för en längre period genom ett representativt urval av delperioder).

Ett exempel är en undersökning från Australien där fyra "normala" 300-

meterssträckor i Sydney delades in 1 zoner dels med avseende på avstånd

till korsningar dels med avseende på förekomst och avstånd till trafikreg-

leringar. (Se figur 7) i syfte att beskriva risker för kollisioner mellan

fordon och fotgängare.

Varje sträcka innehöll flera zoner per riktning och varje zon observerades

under 5 minuter varannan timme från 07.00 på morgonen till kl 01.00

nästa morgon en fredag, lördag, söndag samt en av de övriga dagarna i

veckan (totalt 4 dagar).

I tabell 9 redovisas de relativa riskerna för fotgängare enligt ovanstående

utifrån en noggrann bearbetning av ett slumpmässigt urval av trafik-

olyckor från den region som Syndney tillhör - 962 olyckor.
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Figur 7. Exempel på indelning av gatuavsnitt i zoner.

Figure 7. Exampie of division of site into zones.
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Tabell 9. Relativa risker för fotgängare med hänsyn till tidpunkt,
avstånd till korsning och förekomst av åtgärder.

Table 9. Relative risks for pedestrians with regard to time, loca-
tion and traffic controls.

 

 

Variable and Accidents Exposure Estimated
Levels (No.) (Z) Relative

Risk

TIME OF DAY

7- 8 am 41 5.5 0.80 (L)

8- 9 am 46 9.0 0.55 (L)

9-10 am 27 8.8 0.33 (L)

10-11 am 37 9.3 0.43 (L)

11-12 noon 39 10.4 0.40 (L)
12- 2 pm (2 hours) 65 17.8 0.39 (L)

2- 3 pm 47 6.5 0.78 (L)

3- 4 pm 85 8.6 1.06

4- 5 pm 131 8.9 1.58 (H)

5- 6 pm 104 8.4 1.33 (H)

6- 7 pm 82 3.5 2.48 (H)

7- 8 pm 54 1.2 4.92 (H)

8-10 pm (2 hours) 85 1.6 5.91 (H)

10- I am (3 hours) 88 0.5 17.49 (H)

DAY OF WEEK

Monday-Thursday 508 65.3 0.83 (L)
Friday 195 ' 16.5 1.27 (H)

Saturday 159 15.3 1.12

Sunday 69 2.8 2.65 (H)

LOCATION WITH RESPECT

TO INTERSECTION

At intersection 409 37.7 1.17 (H)

30-100 feet from

intersection 136 29.6 0.50 (L)

More than 100 feet

from intersection 383 32.7 1.26 (H)

LOCATION WITH RESPECT

TO TRAFFIC CONTROL

With signal lights 42 16.7 0.27 (L)

AgainSt signal lights _ 19 0.4 5.45 (H)

At other pedestrian
crossing 150 9.1 1.77 (H)

Within 100 feet of '

any ped. crossing 19 3.9 0.52 (L)

More than 100 feet _

from ped. crossing 696 69.9 1.08 (H)

 

I tabell 10 framgår olika trafiksituationer med fotgängare som observe-

rats och som varit möjliga att erhålla från olyckorna.
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Tabell 10. Relativa risker för fotgängare med hänsyn till kön, ålder
och trafiksituation.

Table lO. Relative risks for pedestrians with regard to sex, age and
traffic situation.

 

Variable and Accidents Expos ; ustimated
Levels (No.) (Z) Relative

Risk

 

PEDESTRIAN SEX

Male 592 68.7 0.93 (L)

Female 337 31.3 1.16 (H)

PEUESTRIAN ACE'

0 - 4 70 0.7 11.00 (H)

.5 - 10 184 5.4 3.72 (H)

11 - 20 153 18.2 0.92

21 - 40 164 53.7 0.34 (L)

41 - 60 190 18.8 1.11 (H)

61 + 152 3.2 5.17 (H)

PLDESTRIAN COMPANY

Alone 821 62.9 1.41 (H)

Accompanied 102 37.1 0.30 (L)

PEUESTRIAN MOVEMENT

Crossing 846 91.4: 0.99
Not crossing 44 12.9x 0.36 (L)
Walking along road 38 3.1 1.32 (H)

CROSSLNG/PACE

Walking 551 85.2 0.80 (L)

Running 254 14.8 2.14 (H)
CROSSING/DIRECTION

Ped. from left 462 50.0 1.13 (H)

Ped. from right 358 50.0 0.87 (L)

CROSSING/VISIBILITY

From behind object 70 25.0 0.33 (L)

Not behind object 776 75.0 1.22 (H)

CROSSING/BOARDINC

To or from bus 13 0.9 1.70 (H)

To or from other

vehicle 5 2.1 0.28 (L)

Not boarding 828 97.0 1.01

HALKING ALONG ROAD

with traffic 33 36.6 2.37 (H)

Against traffic 5 63.4 0.21 (L)

VEHICLE TYPE

Car 819 90.6 1.00

Truck 32 4 6.1 0.58 (L)

Motorcycle 35 1.3 2.93 (H)
Bus 17 2.0 0.96

Pedal cycle 0 0.1 0.0

VEHICLE MOVEMENT

Straight ahead 826 96.9 0.94 (L)

Turning right 56 1.2 5.23 (H)

Turning left 19 1.9 1.67 (H)
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Genomgående för denna typ av riskmått är att fördelningen av trafiksi-

tuationer grundar sig på en i tiden och rummet begränsad men detaljerad

informationsinsamling medan olycksmaterialet omfattar längre tidsperio-

der (flera år) och/eller större områden.

Det avgörande härvid är om observationsperioden och observationsområ-

det är representativt i förhållande till det använda olycksmaterialet.

Problemet är särskilt utmärkande för Sverige eftersom trafikens storlek

och sammansättning varierar betydligt i tid och rum på grund av klimat-

förhållanden.

Trafikbeteenderelaterade riskmått

Samspelet mellan olika trafikantgrupper regleras genom vägtrafiklagen

men också genom att särskilda regler gäller i vissa miljöer eller att ett

homogent beteende av de inblandade trafikanterna eftersträvas.

Exempel på mer eller mindre frekventa avvikelser från ovanstående är

t ex att gå eller köra mot rött ljus, cykla i mörker utan belysning, köra

med blankslitna däck, alltför hög hastighet, alkohol i blodet, oanvända

bilbälten 0s v.

I många fall är det svårt att från olycksinformationen få klarlagt hur

trafikanternas beteende varit i anslutning till olyckan. Det krävs därför

särskilda insatser under en bestämd tidsperiod för att närmare kontrollera

en utvald typ av regelefterlevnad i samband med trafikolyckor samtidigt

som representativa studier görs av motsvarande regelefterlevnad i trafi-

ken.

Inducerade riskmått
__-_-.__-__-___-___-___

När det gäller kollisionsolyckor finns möjligheter att härleda relativa

riskmått direkt från olycksstatistiken. Det enda som behövs är att

olycksstatistiken redovisas enligt nedanstående exempel som hämtats från

Göteborg (l980). Se tabell ll.
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Vi har tidigare behandlat denna typ av redovisning i kapitel 1 (sid 5 och 6).

Flera forskare bland andra dansken Wass har beskrivit och utvecklat

modeller som möjliggör skattningar av inducerade risk- och exponerings-

mått för kollisioner mellan olika trafikantkategorier. Modellerna utnyttjar

bl a singelolyckor som hjälpinformation vilket innebär att problem uppstår

när det gäller att skatta risktal och exponeringstal för cyklister och

fotgängare.

Vid VTI prövas för närvarande andra typer av hjälpinformation t ex antal

skadade trafikanter varvid riskjämförelserna avser risken att skadas i

trafiken vid kollisionsolyckor.

I figur 8 redovisas en relativ riskjämföreljse avseende risken att skadas i

kollisioner som förare av olika fordon och som fotgängare.

I figur 9 redovisas motsvarande relativa exponeringsjämförelse. Beräk-

ningarna baseras på samtliga polisrapporterade personskadeolyckor i

Sverige l978.

RlSK 1978

20 -20
18- 18
16- 16
14- 14,8 -14
12 12
10 10
8 9,4 - 8
6 . 7,5 1 6

4. 5,6 z,

2 0,3 0:6 1,9 '2

       

FOT- CYKEL MOPED MC BUSS LAST' PERSON-
GÄNG- BIL BIL
ARE

Figur 8. Inducerade risker för olika trafikant- och fordonstyper.

Figure 8. Trough accidents calculated risks for different road user
groups.
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Figur 9. Inducerad exponering för olika trafikant- och fordons-
grupper.

Figure 9. Through accidents calculated exposure for different road
user groups.

De redovisade risktalen och exponeringstalen är dimensionslösa och går

endast att tolka som relativa riskmått. Det är emellertid viktigt att

konstatera att det finns en definierad funktion av risktal och exponerings-

tal som ansluter till det verkliga antalet kollisioner.

En utförlig behandling av begreppen inducerad risk och inducerad expone-

ring finns i "Accident Liability" and Exposure av Carsten Wass.
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4.3 Indirekta riskmått

Med indirekta riskmått avses mått som ger en god uppfattning av

risksituationen och där måttet vid olika tillfällen visat sig ha en prediktiv

förmåga när det gäller risker eller en saklogisk förklaring till frekvensen

av händelser som resulterar i olyckor eller trafikskadade i förhållande till

trafikens storlek - exponeringsmått.

Ett ytterligare krav är att det indirekta riskmåttet kan transformeras till

ett direkt riskmått.

Underförstått gäller att det inte finns tillräcklig olycksinformation till-

gänglig för skattning av sannolikheter.

Rent statistiskt är detta den metodik som anknyter till den s k Bayesi-

anska sannolikhetsteorin, vilken baseras på a priorikunskap om sannolik-

heter för olika händelser.

Förutsättningen är att de önskade sannolikheterna inte kan mätas direkt

utan tillgänglig hjälpinformation måste utnyttjas.

4.3.1 Eastigheter och fysikaliska mått

Redan vid projektering av vägprojekt eller åtgärderii gatunätet spelar

hastigheter en betydande roll. Redan från början tas hänsyn till hastighe-

ten hos fordon vid projektering av kurvradier, siktförhållande, signalväx-

lingar m m. Däremot uppstår svårigheter att ta hänsyn till interaktioner

mellan olika trafikantkategorier och hastighetens betydelse.

Exempel på indirekta riskmått som används i vägtrafiken är hastighets-

information i form av hastighetspercentiler och hastighetsspridning eller

kvadraten på olika hastighetspercentiler m m.

D Solomon presenterade 1964 relativa olycksrisker för fordon beroende av

i hur hög grad fordonshastigheten avviker från genomsnittshastigheten hos

samtliga fordon. Flera liknande undersökningar har påvisat resultat i
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samma riktning (Munden). Oavsett kvalitet i Solomons undersökning är

det viktigt att slå fast att det inte enbart är hastighetsnivån utan även

spridningen i hastigheter som påverkar olycksrisken.

Hastighetsinformation är dessutom av betydelse för beskrivning av konse-

kvenserna av olyckor. Tillgången på hastighetsinformation är emellertid

begränsad såväl tidsmässigt som rumsligt.

Genomförda hastighetsmätningar före och efter förändringar av generella

hastighetsgränser har visat att olyckskvoten är proportionell mot kvadra-

ten av medianhastigheten. För personskadeolyckor respektive dödsolyckor

gäller att olyckskvoten är proportionell mot 3 respektive 4-potensen av

medianhastigheterna.

Det är också vanligt att hastighetsinformationen kompletteras med upp-

gifter om friktion varvid stoppsträckor eller utnyttjad sidoacceleration

används som indirekta relativa riskmått.

4.3.2 Indirekta olycksmått

 

När det gäller indirekta riskmått för kollisioner mellan motorfordon och

oskyddade trafikanter är det svårare att direkt härleda indirekta riskmått.

En metod är härvid att studera olika indirekta olycksmått.

Det enklaste indirekta olycksmåttet är trafikens storlek eller något annat

mått på trafikens omfattning - ju mer trafik desto fler olyckor. När det

gäller kollisoner mellan fordon och oskyddade trafikanter finns ett stort

antal undersökningar som visar att antalet kollisioner är proportionellt

mot produkten av de olika trafikströmmarnas storlek. Detta innebär t ex

att risken för fotgängare att kollidera med ett fordon är proportionell mot

fordonstrafikens storlek.

Antal kollisioner mellan
fordon och fotgängare : p Antal fordon X Antal fotgängare
Antal fotgängare Antal fotgängare
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Ett annat vanligt indirekt olycksmått är antalet registrerade eller obser-

verade konflikter. Vid Lunds Tekniska Högskola har flera projekt genom-

förts för att utveckla denna s k konfliktteknik.

Den praktiska användningen är i de flesta fall av relativa jämförelser men

dessutom har olika proportionalitetstal framräknats för att skatta antalet

olyckor i olika miljöer och för olika konflikttyper. Proportionalitetstalen

definieras som risktal och framgår nedan.

    

Tabell 12. Risktal = antal olyckor per observerad konflikt med
hänsyn till konflikttyp och korsningsmiljö.

Table 12. Riskindex = number of accidents per observerd conflict
with regard to type of conflict and general setting.

Konflikttyp

Hastighetsnivå/ . _ . . _ Gående
korsningstyp Bil Bil Bl] - Cyklist

Låghastighets- 3,2 10-5 14,5 105
situationer (2,2 - 5,1) (12,2 - 17,4)

Höghastighets- 13,2 105 77,2 105
situationer (1,2 - 15,1) (64,9 - 91,9)

     

I ovanstående tabell har antalet konflikter använts som exponeringsmått

dvs

antal olyckor
antal konflikter

och anknyter därvid till trafiksituationsrelaterade riskmått, vilket bl a

innebär att kollisionsrisken för bil - bil betraktas som konstant för alla

låghastighetskorsningar.
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Som framgått av ovanstående kan konflikttekniken användas för olika

syften men i praktiken gäller att olika tolkningsproblem uppstår som

kräver insamling av kompletterande trafikinformation såsom hastighets-

mätningar och registreringar av trafikströmmar.

Sammanfattningsvis gäller att oavsett vilka mått som används som

indirekta riskmått ställs stora krav på registreringsmetodik i trafiken.

I nästa kapitel redovisas en metod att beräkna indirekta riskmått som

utvecklats enbart för detta ändamål och avser kollisioner mellan motor-

fordon och oskyddade trafikanter.
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SEPARERINGSGRAD - ETT INDIREKT RISKMÅTT FÖR OSKYDDADE

TRAFIKANTER.

För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är det

väsentligt att separera dessa från motorfordonstrafiken. Detta sker

genom att anlägga separata gång- och cykelbanor vilket tilldelar de två

kategorierna skilda utrymmen i trafiken. Det i praktiken kanske mest

användbara sättet är att separera de två trafikantkategorierna åt i tiden

dvs de tillåts använda samma utrymme i trafiken men tillåts inte

använda det samtidigt.

Definition

I vidsträckt bemärkelse föreligger separering mellan trafikanter då dessa

ovetande om varandra, aningslöst, uppehåller sig i trafiken utan att därför

risk för kollision råder. Omvänt sägs separering e_j föreligga då konkur-

rens om samma utrymme i trafiken råder mellan trafikanter.

Separeringsgraden (S) anger andelen separerade trafikanter (T) av total-

antalet trafikanter av samma kategori (T + T) som vistas i en viss

trafikmiljö - separeringsområde. Det kan exempelvis gälla cyklister eller

mopedister som passerar genom korsning eller fotgängare som passerar

över gata på övergångsställe. Korsning respektive övergångsställe utgör

då separeringsområden.

___T_
T+T

Separeringsgraden varierar mellan 0 och 1. Då separeringsgraden är 1

föreligger total separering mellan de trafikantkategorierna. Då separe-

ringsgraden är 0 föreligger total integrering mellan trafikantkategorierna

och ingen trafikant är separerad.
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5.2 Användbarhet

 

Separeringsgraden kan användas för att beskriva trafiksäkerhetssitua-

tionen för olika trafikantkategorier i olika trafikmiljöer. Separerings-

graden tjänar då som ett instrument som anger:

0 Trafikanläggningens trafiksäkerhetsstandard.

0 Trafikmässigt bristfälliga förhållanden.

0 Effekt av vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder.

Separeringsgraden är ett indirekt riskmått med möjlighet att använda där

traditionella riskmått på grund av för litet dataunderlag inte kan använ-

das. Separeringsgraden gör detmöjligt att för enskilda trafikanläggningar

i kvantitativa termer bestämma trafiksäkerhet och effekt av vidtagna

trafiksäkerhetsåtgärder. Exempelvis gäller för cyklister, mopedister och

fotgängare att passage genom korsning och passage över gata är förenad

med hög olycksrisk. Med separeringsgraden är det möjligt att bestämma

de oskyddade trafikanternas säkerhet i den enskilda korsningen och på det

enskilda övergångsstället.
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6. UNDERSÖKNING AV SEPARERINGSGRADEN

I föreliggande avsnitt tillämpas en metod som praktiskt bestämmer

separeringsgraden. Därvid studeras särskilt fotgängare på övergångs-

ställe. Övergångsställena är belägna i Linköpings tätortskärna. Samtidigt

registreras de trafikströmmar som passerar övergångsställena. Trafikflöde

och trafiksammansättning kan därigenom bestämmas. Övergångsställena

är så valda att erhållna resultat kan generaliseras till hela tätortskärnan. l

avsnittet studeras också olycksrisker för olika trafikkategorier i tätorts-

kärnan. Separeringsgraden relateras till olycksrisk och antal olyckor.

Vidare görs beräkningar av hur antal olyckor förändras då trafikflöde och

separeringsgrad ändras.

6.1 Undersökningsmetod

Att praktiskt bestämma separeringsgraden innebär att observera trafiken

i den studerade trafikmiljön under en viss tid. Detta kan ske genom

direktobservation med noteringar på platsen eller genom filmning. Vid

tillämpningen av den undersökningsmetod som här kommer att beskrivas

har videofilmning använts.

Syftet med undersökningen är att praktiskt tillämpa en metod att

bestämma separeringsgraden för fotgängare på övergångsställe och att då

ta hänsyn till faktorer som påverkar separeringsgraden.

Exempel på faktorer som påverkar separeringsgraden för fotgängare på

övergångsställe är:

0 Passerande trafikflödets storlek och trafiksammansättning.

0 Övergångsställets/korsningens geometriska och fysiska utformning.
Exempelvis förekomst av refug, belysning samt rådande väg- eller
gatubredd.

o Trafikreglering. Exempelvis förekomst av signalreglering, vägmär-
ken, vägmarkeringar, rådande körregler.
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I detta syfte valdes 16 övergångsställen belägna i centrala Linköping.

Övergångsställena föredelades på 6 korsningar -4 3 signalreglerade och 3 ej

signalreglerade. Övergångsställena valdes så att erhållna resultat även

skulle spegla allmänna trafikförhållanden i centrala Linköping. Detta

gäller förhållanden som:

0 Trafiksammansättnin'g och trafikflöde vid olika tidpunkter.

o Separeringsgrad i olika trafikmiljöer.

o Samband mellan trafikolycksrisk, trafikflöde och separeringsgrad.

Filmningen av övergångsställena ägde rum under 3 dagar 1981-08-31--

09-02 och genomfördes under dagtid 06.30-18.30. Varje övergångsställe

filmades 90 minuter fördelat på tre halvtimmesperioder. Varje övergångs-

ställe filmades en halvtimme under morgontid 06.30-10.30, en halvtimme

under middagstid 10.30-14.30 och en halvtimme under eftermiddags-

kvällstid 14.30-18-30. En halvtimmes filmingsperiod följdes av en halv-

timmes paus under vilken förflyttning till annat övergångsställe skedde.

Filmturordningen mellan övergångsställena bestämdes genom först slump-

mässigt val av korsning och därefter, för vald korsning, slumpmässigt val

av övergångsställe med den restriktionen att varje övergångsställe skulle

filmas en gång under morgon-, middag- och kvällstid. Även dagsschemat

valdes slumpmässigt för de tre dagarna - se nedanstående planerings-

schema där kryss betecknar halvtimme med filmning.

Tidpunkt för videofilmning (xl
Time for video recording (x)

630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700- 18001830

Dag nr=1 . X X X X X X X X
Day °: 2 X X X X X X X X

3 X X X X X X X X
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Vid filmningen användes två kameror. Under varje filmningsperiod

filmades samtidigt två övergångsställen. Den totala filmtiden omfattade

24 timmar.

Filmningen skedde med hjälp av stativ från drygt 3 meters höjd. Kame-

rorna placerades 5-10 meter snett framför övergångsställena. Detta

förfarande gav ett gott perspektiv över övergångsstället och gjorde det

möjligt att identifiera och studera de olika trafikströmmar som passerade

övergångsstället.

6.2 Trafiksammansättning

 

Figurerna 10 och ll visar trafiksammansättning och trafikflöde vid olika

tider på dagen. Värdena är genomsnittsvärden för de studerade över-

gångsställena i centrala Linköping.

De erhållna resultaten visar bl a:

0 Antal och andel fotgängare ökar under morgon eller förmiddag med
maximum omkring kl 12.00. Även mellan kl 15.00-16.00 är antalet
och andelen fotgängare högt.

0 Antal och andel cyklister är relativt sett högt under morgonen.
Antalet cyklister är också högt omkring kl 16.00-17.00 på eftermid-
dagen.

0 Antal personbilar ökar successivt under dagen med maximum om-
kring kl 17.00.

0 Antal och andel bussar är relativt sett stort under morgonen och
mellan kl 16.00-17.00.
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TRAFlKSAMMANSÄTTNING | CENTRALA LINKÖPING

  

 

                           

% 11 TRAFFIC COMPOSITION IN THE CENTRAL PART OF LINKÖPING, SWEDEN

100- flöde/h
f °/o flow/h
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:3: :5:535: .25:25 Z:1:3:1: 5:35:52; USSOJ'
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40 - _Personbilar
555; Passenger cars 563 438

30_ 100 777

20-

10 1

I I I | I I I I I | I I

TIME 630 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1830

Figur 10. Skattat trafikflöde och trafiksammansättning på över-
gångsställe under dagtid i centrala Linköping.

Figure 10. Estimated traffic composition during daytime in the
central part of Linköping on pedestrian crossings.
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Figur ll. Skattat flöde/h för fotgängare, cyklister, personbilar och
bussar på övergångsställe under dagtid i centrala Linkö-
ping.

Figure ll. Estimated flow/h of pedestrians, cyclists, passenger cars
and buses during daytime in the central part of Linköping.
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6.3 Bestämning av separeringsgrad mellan fotgängare och biltrafik på över-

 

gLångLsställen

 

Empiriskt bestämdes separeringsgraden för fotgängare på övergångsställe

på följande sätt - se figur l2. Körbanan delades in i två separeringsområ-

den - ett för vardera körriktningen. I figuren är de två separeringsom-

rådena begränsade med heldragna linjer. De streckade linjerna utgör

gräns för de fordon som ämnar passera övergångsstället. Fotgängaren

betecknas som ej separerad och störd av motorfordon när hon befinner sig

inom separeringsomrâdet samtidigt som motorfordon uppehåller sig där

eller inom området mellan separeringsomrädet och den streckade linjen

som föregår separeringsområdet.

       

   

 

                   

2m

I im |

| Driving
<-.- .

l direction

l Kör-
<-.--.

| riktning

r_ .. .J

l

Driving |
. é.

direction |

Kör- l
. ._P

riktning |

1m
2m _

Figur l2. Övergångsställe och separeringsomräde.

Figure 12. Pedestrian crossing and separation area.
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Den empiriskt bestämda separeringsgraden (SE) förankras teoretiskt med

följande modell där bestämmande för separeringsgraden (ST) är motorfor-

donflödet och den tid i sekunder fordonet och fotgängaren befinner sig

inom separeringsområdet (A respektive B sekunder).

Motorfordonsflöde/h ° (A + B)
3 600

ST : 1-

I modellen betraktas motorfordonen passera separationsområdet i jämn

ström d v 5 med konstant tid- och vägavstånd.

Den empiriska och den teoretiska separeringsgraden har beräknats för 13

övergångsställen då svängande biltrafik (inklusive bussar) betraktats (se

tabell 13). Bilflödet i signalreglerade korsningar har bestämts med hänsyn

till den tid det varit grön fas d v 5 tillåtet för svängande bilar att passera

övergångsstället. Fotgängarens tid i separeringsområdet har beräknats

till 4 eller 5 sekunder beroende av separeringsområdets längd - här halva

körbanebredden. Bilarnas passagetid över separationsområdet har negli-

gerats.

Resultatet i tabellen visar att god överensstämmelse råder mellan empi-

risk och teoretisk separeringsgrad i nio fall. Övergångsställe nr 10, som

inte är signalreglerat, ligger mellan två signalreglerade korsningar i nära

anslutning till dem. Beräknas den teoretiska separeringsgraden som om

signalreglering förelåg erhålls även för detta övergångsställe god överens-

stämmelse mellan emprisk och teoretisk separeringsgrad.
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Tabell 13. Empirisk och teoretisk separeringsgrad (SE respektive 51')
mellan fotgängare och bilar, bussar på övergångsställen i
centrala Linköping.

Table 13. Emperical on theoretical (SE and ST) degree of separation
from vehicles for pedestrians on pedestrian crossing.

        

Övergångs- SE ST

ställe (nr)

1 0,62 0,63

2 0,61 0,80

Signalreglerat 3 0,62 0,61

övergångsställe 4 0,54 0,95

5 0,54 0,58

Signalized 6 0,69 0,63

crossings 7 0,49 0,55

8 0,37 0,58

9 0,76 0,73

Ej signalreglerat 10 0,77 0,91

övergångsställe 11 0,90 0,91

Non-Signalized 12 0,90 0,89

crossings 13 0,92 0,95

6.4 Riskbestämning för fotgängare på övergångsställe

 

För att beräkna risker i trafiken för olika trafikantkategorier användes

som olycksdata polisrapporterade trafikolyckor med personskada som

inträffat mellan trafikanter på gatunätet i centrala delar av Linköping

åren 1976-1980. Av tabell 14 framgår antalet sådana olyckor uppdelat

efter inblandade trafikelement och efter tid på dygnet. Endast olyckor

som inträffat på gatunätet där motorfordonstrafik är tillåten har medta-

gits. Olyckor i samband med parkering har exkluderats. Totalt inträffade

under 5-årsperioden 155 olyckor d v 5 i genomsnitt 31 per år.
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Tabell 14. Antal polisrapporterade trafikolyckor med personskada i
centrala delar av Linköping åren 1976-1980. Indelning
efter inblandade trafikelement.

Table 14. Number of accidents with personal injuries reported by
police in the central parts of Linköping 1976-1980 distri-
buted on involved road user groups.

      

Trafikatt- K106.30-18.30 K118.30-O6.30 Totalt
kategori

Personbil 103 17 120

Lastbil 7 l 8

Buss 24 5 29

MC 4 l 5

Moped 18 3 21

Cykel 40 4 Lili

Fotgängare 39 I 6 45

Totalt 134 21 155

     

Under de fem åren inträffade 45 olyckor mellan fotgängare och fordon

dvs i genomsnitt 9 olyckor per år. I samtliga dessa olyckor kom

fotgängaren till skada. 39 av olyckorna inträffade mellan klockan 06.30

och 18.30. Olyckorna inträffade samtliga på eller i närheten av över-

gångsställe. Av de 45 olyckorna inträffade 6 stycken på de i undersök-

ningen valda övergångsställena. På 4 av dessa övergångsställen inträffade

vardera l olycka. På ett övergångsställe inträffade 2 olyckor. Detta

resultat överensstämmer med vad som förväntas då antalet olyckor på

övergångsställena genereras slumpmässigt och är poissionfördelat vilket

är ett vanligt antaget förhållande då det gäller trafikolyckor.
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Inom de studerade centrala delarna av Linköping finns uppskattningsvis

150-175 övergångsställen. I genomsnitt inträffar 0,055 polisrapporterad

fotgängarolycka med personskada per övergångsställe och år - 0,048 sådan

olycka inträffar under dagtid 06.30-18.30 och 0,007 under övrigt tid. Det

dröjer således med denna olycksfrekvens 18 år innan i genomsnitt en

olycka inträffat per övergångsställe. Genereras olyckorna enligt en

poissonprocess förväntas likväl ingen olycka under den tiden inträffa på

cirka 60 av övergångsställena.

6.4.1 Riskjämförelser vid olika exponeringsmått

 

Med olika exponeringsmått erhålls olika riskmått. Då exponeringsmåttet

var antal fotgängarpassager erhölls olycksrisken 0,08 olyckor per miljon

fotgängarpassager för fotgängare på övergångsställe i centrala Linköping

under dagtid.

Andra möjliga exponeringsmått att använda för att beräkna olycksrisken

för fotgängare på övergångsställe är gånglängd och gångtid. Den genom-

snittliga gånglängden och den genomsnittliga gångtiden för passage på

övergångsställe antas vara 10 meter respektive 10 sekunder. Detta ger

följande skattningar av olycksrisken (se tabell 6). I tabellen visas med

samma riskmått även olycksrisken för fotgängare i den totala trafikmiljön

i Sverige. Jämförelse mellan dessa risker visar att olycksrisken är 11-12

gånger större vid övergångsställe.
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Tabell l5. Olycksrisk för fotgängare på övergångsställe i centrala
Linköping. Olycksrisk för fotgängare och motorfordon i
totala trafikmiljön i Sverige.
Exponeringsmått: färdlängd, färdtid.
(Polisrapporterade trafikolyckor med personskada).

Table 15. Accident risks for pedestrians on pedestrians crossing in
the central part of Linköping and the total risk in Sweden.

    

Fotgängare Motorfordon*

Övergångs- Totala** Totala**
Exponering ställe trafikmiljön trafikmiljön

106 fotgängarkm,
106 fordonskm 7 9 75 0769 0937

106 fotgängartim,
106 fordonstim 27990 2935 17,07

      

* Inklusive singelolyckor.

** Exponeringsdata från RVU-78.

6.4.2 Risk - fotgängarflöde

Ett näraliggande exponeringsmått att använda för att bestämma risken

för fotgängare att inblandas i trafikolycka på övergångsställe är antal

fotgängare som passerar över övergångsställena.

Risken bestäms genom att relatera antal polisrapporterade fotgängar-

olyckor på övergångsställe i centrala Linköping till antal fotgängarpassa-

ger på övergångsställen under samma tid. Antalet fotgängarpassager

skattas utifrån erhållna värden från de undersökta övergångsställena.

Denna undersökning utfördes under dagtid 06.30-18.30 och den beräknade

risken begränsas därför till dagtid.

Risken för fotgängarolycka på övergångsställe under dagtid blir då 0,08

olyckor per miljon fotgängarpassager. Detta innebär att under dagtid en

sådan olycka inträffar per i genomsnitt 13 miljoner fotgängarpassager.
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Olycksmaterialet kan också användas till att studera inverkan av trafik-

flödets storlek på fotgängarnas olycksrisk. Tidsperioden 06.30-18.30

indelas då i 6 tvåtimmarsintervaller.

Med en multiplikativ modell där passerande fotgängarflöde och motorfor-

donsflöde är prediktorer predikteras antal fotgängarolyckor påövergångs-

ställe, se figur 13. Resultatet visar att antalet fotgängarolyckor ökar

med såväl fotgängarflöde som motorfordonsflöde.

l EMP MOClEll:

600 M/h

500 M/h

 

4- 400 M/h

4 300 M/h

/ ; 200 M/h
_
r

 

1 ' |

100 200 ' 300 P/ h

Figur 13. Samband mellan olyckor och fotgängarflöde vid olika

motorfordonsflöden.

Figure 13. Calculated relationships between collisions and pedestrian
flow for different motor vehicle flow.

Förväntad olycksrisk bestäms genom kvoten mellan predikterat antal

olyckor och rådande fotgängarflöde (se figur 14). Resultatet i figuren

visar att risken ökar med ökat motorfordonsflöde. Risken ökar också med

minskat fotgängarflöde vid ettgivet motorfordonsflöde.
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Figur 14. Samband mellan olycksrisk och fotgängarflöde vid olika

motorfordonsflöden.

Figure 14. Calculated relationships between collision risks and pede-
strian flow for different Motor vehicle flow.

6.4.3 Risk - separeringsgrad

Separeringsgraden anger andelen separerade trafikanter. För denna andel

trafikanter är olycksrisken noll eftersom ingen olycka kan inträffa på

grund av separeringen. Ett ytterligare riskmått (r') definieras där "antal

icke separerade trafikanter" används som exponeringsmâtt. Täljaren

utgörs som tidigare av antal olyckor. Antal ej separerade trafikanter

erhålls som produkten av totala antalet trafikanter (T) och ett minus

separeringsgraden.

' - __O_
T - (1 - S)
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Antal olyckor bestäms med följande uttryck där antal olyckor är en

funktion av risk, flöde och separeringsgrad:

O:F"T'(l-S)

I det material som använts här - polisrapporterade fotgängarolyckor med

personskada och fotgängarflöden i centrala Linköping - tycks risken r' och

fotgängarflödet vara oberoende. Det betyder att risken vid en viss

separeringsgrad är konstant då fotgängarflödet varierar. Antalet olyckor

varierar vid en viss separeringsgrad positivt proportionellt mot fotgängar-

flödet.

Det har varit möjligt att studera sambandet mellan antal fotgängar-

olyckor med motorfordon inblandade och fotgängarflödet vid två separe-

ringsgrader - 0,60 och 0,75 (figur 15). Vid separeringsgraden 0,75 erhölls

10% lägre risk än vid separeringsgraden 0,60. Resultatet visar att

förändringen i separeringsgrad från 0,60-0,75 minskar antalet olyckor med

drygt 40 %. Denna reducering är något större än vad som erhålls då

antalet olyckor är proportionellt mot antalet oseparerade fotgängare.

ll CMP

' S=O,60

S: 075

  

1 ' 1 v . z.

100 200 300 P/h

Figur 15. Samband mellan antal fotgängarolyckor och fotgängarflö-

de vid två olika separeringsgrader (S).

Figure 15. Calculated relationships between collisions and pedestrian
flow for two different values of the degree of separation.
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6.5 Riskbestämning för olika trafikantkategorier

 

Övervägande delen av flerpartsolyckorna i tätortsmiljö inträffar i eller i

anslutning till korsning. Av de polisrapporterade flerpartsolyckor med

personskada som inträffade i centrala delar av Linköping åren 1976-1980

inträffade 95 0/o i eller i anslutning till korsning.

Utifrån befintlig information om antal flerpartsolyckor och om trafikflöde

på övergångsställe i centrala Linköping kan olycksrisken i korsning beräk-

nas för de olika fordonskategorierna. Antalet korsningsolyckor relateras

då till fordonsflödet i korsningar. Fordonsflödet i korsningen skattas

genom att multiplicera flödet över ett övergångsställe i korsningen med

halva antalet gator anslutna till korsningen. För en fyrgatukorsning blir

således denna faktor 2, för en tregatukorsning 1,5. Totala korsningsflödet i

centrala Linköping skattas genom att multiplicera genomsnittligt kors-

ningsflöde med kvoten mellan antal övergångsställen och antalet gator

anslutna till den genomsnittliga korsningen. Detta skattningsförfarande

är identiskt med att beräkna produkten mellan genomsnittligt fordons-

flöde på övergångsställe och antalet övergångsställen och dividera denna

produkt med två. Erhållna risker visas i tabell 16, som också visar de

relativa riskerna för de olika trafikantkategorierna jämfört med person-

bilarnas olycksrisk i korsning. Resultatet visar att olycksrisken är särskilt

hög för motorcyklister och mopedister. Även bussar har relativt sett hög

olycksrisk, medan däremot olycksrisken för cyklister är relativt sett låg

och i nivå med olycksrisken för personbilar.

Av intresse är också att jämföra fotgängarnas olycksrisk på övergångs-

ställe med övriga trafikantkategoriers olycksrisker i korsning. På enskilt

övergångsställe var den risken 0,08 olyckor per miljon fotgängarpassager.

Dock använder fotgängaren i genomsnitt mer än ett övergångsställe vid

passage förbi en korsning. Det kan antas att fotgängaren vid passage

förbi den "genomsnittliga" korsningen i centrala Linköping använder l-2

övergångsställen. Fotgängarens olycksrisk vid passage förbi korsningen

blir då omkring 0,12 olyckor per miljon fotgängarpassager d v 5 i nivå med

erhållen olycksrisk i korsning för personbil.
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Tabell 16. Risk för Olika trafikantkategorier att inblandas i trafik-
olycka i korsning under dagtid i centrala Linköping.
Riskmått: Antal Olyckor per miljon fordon som passerar
enom korsning.
Polisrapporterade trafikolyckor med personskada).

Table 16. Number of accidents per miljon vehicle passing on inter-
section during daytime in the central part of Linköping.

           

Person- Last- Buss MC/ Cykel
bil bil moped

Olycksrisk 0,13 0,27 0,36 0,86 0,16

Relativ
Olycksrisk 1,0 2,1 2,8 6,6 1,2

6.6 Bestämning av separeringsgrad för cyklister i korsning

 

I tätort inträffar huvuddelen av flerpartsolyckorna med cyklister inblan-

dade i eller i anslutning till korsning. Så är även förhållandet vad gäller

de studerade flerpartsolyckorna med cyklister i centrala Linköping vilka

när undantagslöst inträffade i eller i nära anslutning till korsning. Det är

därför av betydelse att studera i vilken utsträckning cyklisterna är

separerade från motorfordonstrafiken vid passage genom korsning.

I korsning råder konkurrens om samma utrymme då färdriktningarna

korsas. För att undvika kollision stannar trafikanten, anpassar hastighe-

ten eller gör undanmanöver. Även om kollision därigenom undviks är dock

den uppkomna trafiksituationen resultat av trafikanternas samtidiga an-

språk på samma utrymme. Separering kan därför inte sägas föreligga

mellan trafikanterna.
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Vid undersökningen av separeringsgraden i korsningar är det av betydelse

att studera cyklisternas och motorfordonens färdriktning. I figur 16 visas

exempel på erhållna separeringsgrader vid olika skeden i cyklistens

passage genom en korsning. Det använda materialet är dock att beteckna

som litet. Resultatet åskådliggör enbart förhållanden i en icke signalreg-

lerad korsning. Separering har här definierats på ett enkelt sätt genom

att beteckna de cyklister' som EE separerade som för att förhindra

konfrontation med motorfordon sätter ner foten i marken. Av resultaten

framgår att vänstersvängande cyklister har lägst separeringsgrad och

högersvängande högst separeringsgrad - se figur l6. Resultatet visar också

att separeringsgraden för vänstersvängande cyklister är lägstvid utfarten

från korsningen. För icke svängande cyklister är separeringsgraden av

samma storlek vid infarten som vid utfarten från korsningen.

            

Figur 16. Exempel på separeringsgrad (s) mellan cyklister och
motorfordon i en ej signalreglerad 4-gatukorsning.

Figure l6. Example of degree of separation (s) for cyclists from
motor vehicle in a non-signalized intersection.
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6.7 Förändring i antal olyckor genom förändring i trafiksammansättning och

separeringsgrad

6.7.1 Jämförelse mellan olycksutfallet i centrala Linköping och i den totala

 

tätortsmiljön i Sverige

 

Tabell 17 visar antal flerpartsolyckor i centrala Linköping och i totala

tätortsmiljön i Sverige fördelat i procent efter delaktiga trafikantkatego-

rier. Av tabellen framgår att andelen fotgängarolyckor, cykelolyckor och

särskilt bussolyckor är hög i centrala Linköping.

Tabell 17. Trafikolyckor i centrala Linköping och i totala antalet
tätorter i Sverige efter inblandade trafikelement. Fördel-
ning i procent.
(Polisrapporterade flerpartsolyckor med personskada).

   

Table 17. The distribution of involved road user groups in collision
in the central parts of Linköping and in all urban areas in
Sweden.

Trafik- Centrala Alla tätorter
element Linköping i Sverige

Personbilar 44,1 52, 6

Lastbilar 2,9 6 , 3

Bussar lO , 7 2, 9

Motorcyklister l ,8 4, l

Mopedister 7, 7 8, l

Cyklister 16 , 2 12 , 7

Fotgängare l6 , 5 13, 2

Totalt 100 0/o lOO %
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Det kan antas att skillnad i olycksfördelning även speglar skillnad i

trafiksammansättning dvs att fotgängar-, cykel- och busstrafiken är

relativt sett stor i tätortskärnan. En grov uppskattningav trafiksamman-

sättningen i totala tätortsmiljön kan göras genom att anta och utgå ifrån

att samma risker för flerpartsolyckor råder i centrala Linköping och i den

totala tätortsmiljön. Som exponeringsmått används produkten av de

olycksinblandade trafikantkategoriernas exponering i trafiken uttryckt i

antal trafikelement, se tabell 18. Om trafiksammansättningen i centrala

Linköping i stället varit samma som i totala tätortsmiljön hade detta vid

oförändrad exponeringsnivå lett till minskning av flerpartsolyckorna i

centrala Linköping med 6 % vilket innebär 2 årliga olyckor.

Tabell 18. Skattad trafiksammansättning på övergångsställe i cen-
trala Linköping och i totala tätortsmiljön i Sverige.

  

Table 18. Estimated traffic composion on pedestrian crossings in
the central parts of Linköping and in all urban areas in
Sweden.

Trafik- Centrala Alla tätorter
element Linköping i Sverige

Personbilar 56 , 3 65 ,l

Lastbilar 1,9 6, 6

Bussar 4,6 1,8

Motorcyklister

Mopedister 1 9 1,8

Cyklister 17, 2 ll, 7

Fotgängare 18, l 13, 0

Totalt 100 % 100 0/o
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Förändring i antal olyckor genom förändring av trafikens storlek

 

I en tätortskärna som centrala Linköping inriktas ofta åtgärder på att

minska trafiken med motorfordon dvs i huvudsak bil-, busstrafiken.

Detta sker exempelvis genom att leda trafik utanför tätortskärnan.

Minskar bil-, busstrafikens storlek finns skäl att förvänta en nedgång i

antalet olyckor, som dessa fordon är inblandade i. Ökar bil-, busstrafikens

storlek finns skäl att förvänta en ökning av samma kategori olyckor.

Det kan med rimlig approximation antas att positiv proportionalitet råder

mellan antal flerpartsolyckor med bil eller buss inblandade och antal bilar

och bussar då enbart bil-, busstrafiken ändras i storlek. Om exempelvis

bil-, busstrafiken minskas med 10 0/0 betyder det att flerpartsolyckorna

med dessa fordon minskar med 10 0/0. För tätortskärnan i Linköping

innebär 10 0/o reducering av bil-, busstrafiken då en minskning av antalet

olyckor (polisrapporterade personskadeolyckor) med 3-4 stycken under ett

år varav 2 med oskyddade trafikanter.

Figur 17 visar förväntade förändringar i antal flerpartsolyckor (polisrap-

porterade personskadeolyckor) med oskyddade trafikanter i Linköpings

tätortskärna då dels biltrafiken dels busstrafiken ändras i storlek. Det

antas som tidigare att positiv proportionalitet råder mellan antal olyckor

och trafikstorlek.

Förändring i bilflödet förväntas förändra antalet fotgängarolyckor, cykel-

olyckor och MC/mopedolyckor procentuellt lika mycket. Vid 10 % redu-

cering av bilflödet förväntas dessa olyckor reduceras med omkring 7 0/0,

vilket betyder ca 8 olyckor med oskyddade trafikanter mindre i tätorts-

kärnan under en 5-årsperiod.

Förändring i bussflödet förväntas mest påverka antalet fotgängarolyckor

och endast i mindre utsträckning MC/mopedolyckorna. Då bussflödet

reduceras med 10 0/o i tätortskärnan förväntas fotgängarolyckorna minska

med 2-3 0/0, cykelolyckorna minska med 1-2 0/0 och MC/mopedolyckorna

minska med knappt 1 %. Sammanlagt förväntas då flerpartsolyckorna med

oskyddade trafikanter i tätortskärnan minska med 2 stycken under en5-

årsperiod.
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°/o FÖRÄNDRING |

  

ll ANTAL OLYCKOR MED
OSKYDDADE TRAFIKANTER OLYCKSTYP
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Figur 17. Förväntad förändring i antal flerpartsolyckor (polisrappor-
terade personskadeolyckor) med oskyddade trafikanter i
Linköpings tätortskärna då bil- respektive bussflödet för-
ändras (positivt linjärt samband mellan olyckor och flöde
antas gälla).-

Figure 17. Expected change of the number of collisions between
onprotected road users and motor vehicles if the motor
vehicle flow changes.

6.7.3 Förändringi antal fotgängarolyckor då separeringsgraden förändras

I tidigare avsnitt erhölls ett nära linjärt samband mellan antal fotgängar-

olyckor (polisrapporterade personskadeolyckor) och antal oseparerade fot-

gängare på övergångsställe. Av figur 15 framgick att förändringen av

separeringsgraden från O,60-O,75 reducerade fotgängarolyckorna med

drygt 40 %, vilket är något mer än vad som förväntas - 37,5 0/0- då

linjärt samband råder mellan antal olyckor och antal oseparerade fot-

gängare. För att belysa effekten av förändring i separeringsgrad på antal

flerpartsolyckor med fotgängare antas därför att proportionalitet råder

mellan antal olyckor och antal oseparerade fotgängare.
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Totalt erhölls separeringsgraden 0,7 mellan fotgängare och bilar, bussar

på 13 studerade övergångsställen inom tätortskärnan i Linköping. Risken

för fotgängare i tätortskärnan att inblandas i trafikolycka (polisrapporte-

rad personskadeolycka) med bil, buss vid övergångsställe var 0,08

olyckor/milj. fotgängarpassager. Utifrån dessa värden påsepareringsgrad

och olycksrisk och med antagandet om proportionalitet mellan antal

olyckor och antal oseparerade fotgängare kan beräkningar göras av

antalet kollisioner vid övergångsställe mellan fotgängare och bilar vid

olika separeringsgrader och antal fotgängarpassager, se figur 18. Som

framgår av figuren erhålls vid separeringsgraden noll 0,25 fotgängar-

olyckor per miljon fotgängarpassager. Vid separeringsgraden 0,5 erhålls

0,125 fotgängarolyckor per miljon fotgängarpassager. Då separerings-

graden är noll inträffar i genomsnitt en olycka per 4 miljoner fotgängar-

passager. Då separeringsgraden är 0,5 inträffar i genomsnitt en olycka

per 8 miljoner fotgängarpassager. Figur 18 visar också antal olyckor som

förväntas under en 3-års- eller 5-årsperiod under dagtid (12 timmar) vid

olika antal fotgängarpassager per timme på övergångsställe. Vid 300

fotgängarpassager per timme inträffar under dagtid i genomsnitt en

olycka vart tredje år då separeringsgraden är noll och då separeringsgra-

den är 0,5 i genomsnitt en olycka vart 6:e år.

Separeringsgraden beror bla av trafikflödets storlek. Åtgärder som

minskar trafikflödet ökar separeringsgraden. Sådana åtgärder kan vara

enkelriktning av gata, förbud mot genomfart, förbud mot höger- eller

vänstersväng, att gator stängs av för trafik eller att trafik leds utanför

visst område. Separeringsgraden kan också förändras genom åtgärder som

inte direkt påverkar trafikflödets storlek. Exempel på sådana åtgärder är

införande av signalreglering och i signalreglerad korsning bättre anpass-

ning av ljusfaserna med hänsyn till separeringen. Andra förändringar, som

kan leda till förbättrad separeringsgrad är lägre hastigheter och för

fotgängarna kortare gånglängd på övergångsställe.

Det är av intresse att beräkna hur mycket bil-, busstrafiken måste ändras

i storlek för att nå en viss förändring i separeringsgrad och vilken effekt

detta har på antalet olyckor. I detta syfte antas, att andelen oseparerade

fotgängare är proportionell mot bil-, bussflödets storlek. Om fotgängar-

flödet är konstant är också antalet oseparerade fotgängare proportionellt

mot antalet bilar, bussar.
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Om separeringsgraden 0,7 mellan fotgängare och bil-, busstrafiken antas

gälla för tätortskärnan i Linköping och målet är att nå separeringsgraden

0,75 krävs att bil-, busstrafiken minskas med l6-l7 O/o. Antalet fotgängar-

olyckor skulle då reduceras med lika många procent eller med ca 7-8

olyckor under en 5-årsperiod.

NUMBER OF ACClDENTS BETWEEN

PEDESTRIANS AND CARS, BUSES
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ANTAL OLYCKOR MELLAN
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Figur 18. Skattning av förväntat antal olyckor (polisrapporterade

med personskada) mellan fotgängare och bilar, bussar vid
övergångsställe i Linköpings tätortskärna då separerings-
grad och antal fotgängarpassager förändras.

Figure 18. The expected number of collisions between pedestrians
and cars on pedestrians crossings in the central part of
Linköping for different degrees of separation and pede-
strian flow.
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7. PRAKTISKA MÖJLIGHETER ATT BERÄKNA RISKER FÖR OSKYDDADE

TRAFIKANTER I TÄTORTER

Vid beräkning av risker för oskyddade trafikanter bör risken avse sannolik-

heten att skadas vid kollision med annat trafikelement.

De oskyddade trafikanternas exponering bör utgöras av antalet passager

av övergångsställe för fotgängare och antalet passager genom korsning för

fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklar.

När det gäller förflyttningar mellan korsningar kan exponeringen utgöras

av personkilometer för de oskyddade trafikanterna. Det senare bör dock

gälla i de fall trafikströmmarna med oskyddade trafikanter är parallella

med biltrafik. Om de oskyddade trafikanterna skadas i samband med att

de korsar gatan mellan korsningar och detta flöde är markant bör såväl

händelsen och exponeringen hänföras till närmaste övergångsställe/kors-

ning.

För att mäta exponering krävs att fotgängarflödet registreras på och i

anslutning till övergångsstället samtidigt som fordonsflödet över över-

gångsstället registreras.

Cykel(moped)flöden bör registreras genom korsningen.

Exponeringen bör registreras så att de erhållna resultaten är representa-

tiva för ett år och avser genomsnittligt flöde per timme.

7.1 Förslag till beräkning av riskmått

_B_e_skrivning av trafiksäkerhetssituatiop_er_f_ör_f_otgäh_gare_

 

Antal skadade fotgängare
Antal övergångsställen x fotgängarflöde

Fotgängarflödet skall representera den period (x år) och de övergångsstäl-

len från vilka statistiken över skadade fotgängare erhållits. Om fot-
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gängarflödet skattats som genomsnittligt fotgängarflöde per timme be-

räknas totala fotgängarflödet enligt

-6x - 365 (dagar) - 12 (timmar) - (antal fotgängare per timme) - lO : lE

Antag vidare att skattningen av fotgängarflödet avser A st övergångsstäl-

len. Det erhållna riskmättet blir då:

Antal skadade fotgängare per miljon fotgängarpassager på övergångsställe

SF

A-F

 

ExemEel: F1 : ZOO fotgängare/timme

2 SKADADE FOTGÃNGARE

DDUUUU

   

:1:50 F2=150

pi
ma

n

nu
nn

an

  

l] l] [l l] UU 1SKADAD FOTGÃNGARE

UNDER 5 ÅR

  

Det genomsnittliga fotgängarflödet per timme IE : 500/4 : 125

Antal skadade fotgängare per miljon fotgängarpassager :

= 3 = 3 -_- 0,274
4 - 5 - 365 - 12- 125 - 10-6 10,95
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Beskrivning av trafi_k_s_äkernetssituatiopen för cyklistç_r_(mopedister)

  

Antal skadade cyklister

Antal korsningar x cykelflöde (ej högersvängande cyklister)

Liksom fotgängarflödet bör cykelflödet vara representativt för undersök-

ningsperioden. Cyklister som svänger höger i korsningen bör inte medtas

vid beräkningen av riskmâttet.

Bedömning av åtgårdSeffsfjäszsHiâimfêrsber mellamüka trafikrpjliêêr_

  

När det gäller att beskriva effekten av åtgärder eller jämföra olika

trafikmiljöer bör enbart det fotgängarflöde respektive cykel(moped)flöde

som inte är separerat från övrig trafik ingå i nämnaren. För beräkning av

riskmåtten krävs därför en registrering eller beräkning av separerings-

grad.

Riskmåtten blir då följande:

Fotgängare

Antal skadade fotgängare
Antal övergångsställen x fotgängarflöde x (l-Separeringsgrad)

Rent generellt är det möjligt att direkt registrera antalet icke separerade

fotgängare på de aktuella övergångsställena men eftersom det samtidigt

är av stort värde att känna totala antalet fotgängare bör samtidigt alla

fotgängare räknas.

Cyklister

Antal skadade cyklister

Antal korsningar x cykelflöde x (l-Separeringsgrad)

Det bör observeras att dessa senare riskmått endast avviker från de

tidigare genom att de multiplicerats med en faktor
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(1-5)

Eftersom S normalt är > 0,5 mer än fördubblas värdet på den beräknade

risken.

Fördelen med de senare riskmåtten är att exponeringsmåttet - icke

separerade trafikanter - medger större förutsättningar att beräkna effek-

ten av förändringar i trafikmiljön på antalet skadade oskyddade trafikan-

ter.

Exempel

Fyrvägskorsning förses med signaler. Åtgärden förändrar inte olika

trafikantflöden men separeringsgraden förändras från 0,90 till 0,95 för

fotgängare. Detta innebär att antalet icke separerade fotgängare

minskar med hälften. Enligt vår hypotes förändras inte risken för de

icke separerade fotgängarna men det förväntade antalet skadade

fotgängare reduceras med hälften.

Om separeringsgraden varit känd före respektive efter signalregle-

ringen hade i princip ingen indirekt skattning av den förväntade

effekten kunnat göras förutsatt att inte extremt långa före-respektive

efterperioder med relativt höga skadeutfall funnits, vilket emellertid

innebär att effektskattningen inte kan göras förrän många år efter

åtgärden.

Det är emellertid fullt möjligt att komplettera registrering av separe-

ringsgrad med t ex konfliktstudier, vilket kan bidra till en differentie-

ring av den förväntade effekten i den utsträckning konflikten förekom-

mer i tillräckligt hög utsträckning (trafikmiljöer med låg separerings-

grad och höga flöden).

7.2 Åtgärdseffektanalyser

Genom att jämföra trafiksäkerhetssituationen mellan två år eller före-och

efter åtgärd kan förändringar i trafiksäkerheten för olika trafikantgrupper

beskrivas.
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Åtgärdernas inverkan eller den tidsmässiga förändringen av trafiksituatio-

nen bestämmer hur omfattande registreringar som krävs vid skattningar

av fotgängar- eller cykelfllöden.

Exempelpå åtgärder där situationen för de oskyddade trafikanterna kan

förändras är:

Tillkomst av förbifart,

Tillkomst av trafikled runt bebyggelse samtidigt som genomfart genom
bebyggelse försvåras,

Gågata,

Flyttning av eller tillkomst av busshållplats,

Tillkomst eller borttagande av parkeringsytor,

System av avstängningar av gator,

Tidsmässig reglering av biltrafik,

Signalreglering av korsning/övergångsställe,

Etablering-nedläggning-förflyttning av
varuhus/köpcentrum/nöjes/idrottsanläggning.
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8. VÄGHÅLLARENS MÖJLIGHETER ATT BEDÖMMA RISKSITUATIONEN

FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER

Ofta vidtas i samband med en genomgripande åtgärd en mängd lokala

åtgärder varvid stora svårigheter uppstår när det gäller att renodla

effekten av en enskild åtgärd. Dessutom pågår kontinuerligt en utbyggnad

av åtgärder eller smärre förbättringar av trafikmiljön.

Ovanstående försvårar - för att inte säga omöjliggör - en uppföljning av

olika åtgärders effekt avseende trafiksäkerhetssituationen för oskyddade

trafikanter till en del beroende på de få olyckor som i verkligheten

inträffar/rapporteras och avser oskyddade trafikanter.

Antalet fotgängarolyckor är i genomsnitt 3 per 10 000 invånare eller 1 per

mil gata och år. Cykel respektive mopedolyckor har ungefär motsvarande

förekomst, men förekomsten ökar ju mindre tätorten blir.

Detta innebär att det är i anslutning till tätortens centrala del som

märkbara förändringar kan ske för de oskyddade trafikanterna. Det-

samma kan emellertid gälla delar av trafikmiljöer där tidsmässiga koncen-

trationer av fotgängare och cyklister förekommer.

I övrigt gäller att lokala åtgärders effekt inte kan kvantifieras genom

olycksstatistik eller rimliga insatser av konfliktstudier.

Västentligt vid beskrivning av risksituationen för oskyddade trafikanter är

att problemmiljöer kan utpekas, vilket i sin tur kräver en inventering.

Detta kan i princip göras på tre sätt:

1. Indelning av tätorten i en central del, en del som ansluter till den
centrala delen och en tredje del som består av de perifera områdena.
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2. Kartläggning av fotgängar-, cykel- och bilflöden.

3. Olycksdata över skadade oskyddade trafikanter för ett eller flera år

med angivande av motpart vid olyckan.

8.1 Områdesindelning

I undantagsfall kan ett trafiksäkerhetsproblem med oskyddade trafikanter

hänföras till-'en begränsad del av väg- och gatunätet t ex i mindre tätorter

- där koncentrerade fotgängarflöden och cykelflöden på något eller några

få platser passerar över en högtrafikerad genomfartsled.

I övriga fall där den centrala biltrafiken är av stor betydelse går inte

trafiksäkerhetsproblemet att hänföra till några få platser utan samtliga

övergångsställen eller korsningar utgör ett trafiksäkerhetsproblem för de

oskyddade trafikanterna inom det aktuella området.

Eftersom antalet olyckor trots allt är relativt få är det inte heller möjligt

att på ett effektivt sätt minska antalet olyckor genom att efter varje

olycka vidta åtgärd utan beslutsunderlaget bör i stället bestå av informa-

tion om var olyckorna kan förväntas ske - d v 5 på vilka övergångsställen

och i vilka korsningar föreligger de största riskerna (sannolikheterna) för

kollisioner mellan oskyddade trafikanter och bilar. Detta kan indirekt

anges genom att direkt jämföra bil- och fotgängarflöden över övergångs-

ställen eller bil- och cykelflöden i korsningar.
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I flertalet fall har emellertid åtgärder redan vidtagits som reducerat

bilflödets-, fotgängarflödets respektive cykelflödets inverkan på antalet

kollisioner - t ex signalanläggningar och hastighetsreducerande åtgärder

m m.

Ett sätt att lösa detta är att tex skatta genom beräkningar eller

registreringar den rådande separeringsgraden mellan bilar och fotgängare

respektive cyklister i olika delar av det aktuella området.

8.2 Kartläggning av fotgängar-, cykel- och bilflöden

 

Bilflöden i centrala delar av bebyggelse är ofta kartlagda genom återkom-

mande trafikräkningar.

Uppgifter om cykelflöden börjar finnas i flera kommuner delvis som

beslutsunderlag vid planering av cykelvägar.

Uppgifter om fotgängarflöden däremot är fortfarande sällsynta och här

utgör den i rapporten redovisade metoden att beräkna separeringsgrad en

direkt möjlighet att samtidigt erhålla mått på fotgängarflöden i tid och

rum.

Registrering av bilflöden i korsningar är relativt bristfällig i tätorter men

även här kan den redovisade mätmetoden var till god hjälp.

8.3 Olycksdata över skadade oskyddade trafikanter

Rent allmänt gäller att alla oskyddade trafikanter som är inblandade i

kollisioner med bilar bör utgöra underlag för riskberäkningar d v 5 även i

de fall då polisen inte får kännedom om olyckan.

Det borde vara möjligt att påverka sjukvården att rapportera de personer

som skadas i trafiken som oskyddade trafikanter med avseende på typ av

motpart och olycksplats. Detta sker delvis för patienter i den slutna

vården men inte vid enbart aktubesök.
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Normalt 'redovisas polisrapporterade olyckor på kartor och viktigt härvid

är att olyckor med oskyddade trafikanter redovisas på en separat karta

annars försvinner de ofta i mängden av kollisioner mellan bilar. Rent

praktiskt kan därvid flera års olyckor med oskyddade trafikanter ingå. På

kartorna bör anges motpart vid olyckan.
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9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FoU

Kunskapen om risker för oskyddade trafikanter i olika typer av trafik-

miljöer är mycket begränsad. En orsak till detta är att informationen om

de oskyddade trafikanternas beteende och antal i trafiken endast undan-

tagsvis krävs som beslutsunderlag vid planering av trafikmiljön.

Utifrån de resultat och metoder som redovisats i denna rapport kan det

anses som mycket angeläget att öka såväl kunskapen om risker som

information om beteende och antalsmässig förekomst av fotgängare,

cyklister och moped-ister i olika tätortsmiljöer.

Den metod som prövats i Linköping har gjort det möjligt att beskriva

trafiksammansättningen, trafiksäkerhetssituationen i den centrala delen

av tätorten när det gäller förekomst av fotgängare, i vilken utsträckning

fotgängare är separerade från biltrafik samt olika skattningar av riskmått

- t ex skadade fotgängare i kollision med bil per km/per timme -/per

passage av övergångsställe -/per passage genom korsning 0 s v.

För att pröva metodens generella användbart är det angeläget att

genomföra mätningar i andra typer av trafikmiljöer och även inkludera

cykeltrafiken. Genom sådana mätningar skulle det vara möjligt att belysa

effekten av olika typer av trafikregleringar, förändringar av biltrafikens

storlek och trafikens sammansättning och trafiksäkerhetsåtgärder när det

gäller fotgängares, cyklisters och mopedisters skaderisker i olika trafik-

miljöer.
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