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Hastigheter, olycksrisker och personskadekonsekvenser
i olika vägmiljöer

av Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitutet (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Vägar av hög standard har de lägsta olycksriskerna. Detta trots att

fordonshastigheterna på dessa vägar är högre än på vägar av sämre

standard.

Ofta förbises emellertid det faktum att när olyckor inträffar blir konse-

kvenserna uttryckta i antal skadade personer och skadornas svårighetsgrad

högre ju högre hastigheterna är.

Vad som krävs är således en anpassning av hastighetsnivån så att en hög

vägstandard med relativt låga olycksrisker också erhåller acceptabla

personskadekostnader när olyckor inträffar.

I denna undersökning som omfattar olyckor rapporterade av polisen på det

statliga vägnätet åren 1977-1981 har följande vägmiljöer studerats

Motorvägar med hastighetsgränsen 110 km/h (MV/110)

Motorvägar med hastighetsgränsen 90 km/h (MV/90)

Motortrafikleder med 110 km/h (ML/110)

Övriga tvåfältsvägar med 110 km/h (110)

Tvåfältsvägar med 90 km/h (90)

Tvåfältsvägar med 70 km/h (70)

De olyckor som studerats är i första hand olyckor med personbilar

inblandade och där någon person i personbil skadats. Hastighetsdata har

erhållits från VTIs kontinuerliga hastighetsmätningar. Undersökningen har

utförts på uppdrag av vägverket.
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Speeds, accident rates and personal injury
consequences for different road types

by Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

5-581 01 Linköping
Sweden

ABSTRACT

Roads with a high standard have the lowest accident rates, despite the fact

that speeds on these roads are higher than on roads with a lower standard.

However, often overlooked is the fact that when accidents do occur the

accident consequences expressed as the number of injured persons and the

severity of the injuries, will be higher and worse respectively with higher

speeds.

Thus, what is required is an adaption of the speed level so that a high road

standard with low accident rates also is accompanied by acceptable

accident costs.

In this investigation, which covers accidents on the national roads during

1977-81 reported by the police authorities, the following road types have

been studied:

0 Motorways with speed limit 110 km/h (MV/110)

0 Motorways with speed limit 90 km/h (MV/90)

0 Two-lane roads with grade separation (half a motorway) with speed
limit 110 km/h (ML/110)

0 Two-lane roads (high standard) with speed limit 110 km/h (1 10)

o Two-lane roads (normal standard) with speed limit 90 km/h (90)

o Two-lane roads (low standard) with speed limit 70 km/h (70)

The accidents studied are primarily accidents with passenger cars in which

a person in a car was injured. Speed data were obtained from the '

continuous speed measurements carried out by VTI. The investigation was a

commission from the Swedish Road Administration.
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Hastigheter, olycksrisker och personskadekonsekvenser
i olika vägmiljöer

av Göran Nilsson
Statens väg- och trafikinstitutet (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

'Vägar av hög standard har de lägsta olycksriskerna. Detta trots att

fordonshastigheterna på dessa vägar är högre än på vägar av sämre

standard.

Ofta förbises emellertid det faktum att när olyckor inträffar blir konse-

kvenserna uttryckta i antal skadade personer och skadornas svårighetsgrad

högre ju högre hastigheterna är.

Vad som krävs är således en anpassning av hastighetsnivån så att en hög

vägstandard med relativt låga olycksrisker också erhåller acceptabla

personskadekostnader när olyckor inträffar.

I denna undersökning som omfattar olyckor rapporterade av polisen på det

statliga vägnätet åren 1977-1981 harlföljande vägmiljöer studerats

Motorvägar med hastighetsgränsen 110 km/h (MV/110)

Motorvägar med hastighetsgränsen 90 km/h (MV/90)

Motortrafikleder med 110 km/h (ML/110)

Övriga tvåfältsvägar med 110 km/h (110)

Tvåfältsvägar med 90 km/h (90)

Tvåfältsvägar med 70 km/h (70)

De olyckor som studerats är i första hand olyckor med personbilar

inblandade och där någon person i personbil skadats. Hastighetsdata har

erhållits från VTIs kontinuerliga hastighetsmätningar. Undersökningen har

utförts på uppdrag av vägverket.
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Följande resultat har erhållits 1979-1981

0 Ju högre vägstandard desto högre personbilshastigheter

0 Ju högre vägstandard desto lägre olycksrisk för olyckor där någon i
personbil skadas

o Ju högre hastigheter desto fler skadade per olycksfordon

o Ju högre hastigheter desto svårare skador hos de skadade bilisterna

O Antalet skadade per olycksfordon samt andelen svårt skadade och
dödade av samtliga skadade i personbilar på motorvägar är i förhållande
till hastigheterna lägre än på tvåfältsvägar genom att mötesolyckor och
korsningsolyckor är "bortbyggda" (mittremsa och planfria korsningar).

Ovanstående är sammanfattat i nedanstående tabell

 

Genomsnittlig Olyckskvot* Antal Antal Antal
__ _ personbils- för skadade döda svårt skadade

Vagmlllo hastighet personbilar per per per
olycksfordon olycksfordon olycksfordon

  

MV/110 108 0,11 1,17 0,063 0,294

MV/90 100 0,17 1,17 0,066 0,316

ML/llO 102 0,14 1,31 0,180 0,390

110 100 0,27 1,25 0,089 0,441

90 90 0,27 1,18 0,074 0,378

70 80 0,37 1,00 0,046 0,237

      

* Antal olyckor med personbil inblandad där någon i personbil skadats/-
milj personbilskilometer.

Utifrån en modell som beskriver personskadekostnaden/milj personbils-

kilometer i olika vägmiljöer och där en död person värderats till 3.000.000

kr, en svårt skadad person till 400.000 och en lindrigt skadad persont till

150.000 kr framgår att hastighetsnivån på tvåfältsvägar och motortra-

fikleder med 110 km/h är oacceptabelt hög och att hastighetsnivån bör

sänkas med 5-10 km/h för att en i jämförelse med andra vägmiljöer

acceptabel personskadekostnad skall erhållas. Även på 90-vägar ger nuvar-

ande hastighetsnivå oacceptabla personskadekostnader.
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Genom att sänka hastighetsgränsen från 110 till 90 km/h på nuvarande

tvåfältsvägar och motortrafikleder med 110 km/h, varvid en hastighets-

sänkning på 5-10km/h kan förväntas, samt sänka hastighetsnivån 2-4 km/h

på 90-vägar genom t ex andra åtgärder skulle uppskattningsvis 60 personer

räddas till livet årligen på det statliga vägnätet och 180 personer skulle

undgå svåra personskador. Detta motsvarar 17 % av alla döda på det

statliga vägnätet och 10 % av alla svårt skadade.
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Speeds, accident rates and personal injury consequences
for different road types

by Göran Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 Linköping
Sweden

SUMMARY

Roads with a high standard have the lowest accidentrates, despite the fact

that speeds on these roads are higher than on roads with a lower standard.

However, often overlooked is the fact that when accidents do occur the

consequences, expressed as the number of injured persons and the severity

of the injuries, will be higher and worse respectively with higher speeds.

Thus, what is required is an adaption of the speed level so that a high road

standard with low accident rates also is accompanied by acceptable costs

for personal injuries.

In this investigation, which covers accidents on the national roads during

l977-8l reported by the police authorities, the following road types have

been studied:

0 Motorways with speed limit 110 km/h (MV/110)

o Motorways with speed limit 90 km/h (MV/90)

o Two-lane roads with grade separation (half a motorway) with speed
limit 110 km/h(ML/110)

0 Two-lane roads (high standard) with speed limit 110 km/h (l l0)

o Two-lane roads (normal standard) with speed limit 90 km/h (90)

0 Two-Jane roads (low standard) with speed limit 70 km/h (70)

The accidents studied are primarily accidents with passenger cars in which

a person in a car was injured. Speed data were obtained from the

continuous speed measurements carried out by VTI. The investigation was a

commission from the Swedish Road Administration.

VTI RAPPORT 277



VII

The following results were obtained for 1977-1981

The higher the road standard is the higher are the speeds

The higher the road standard is the lower are the accident rates for
accidents with personal injuries in passenger cars

The higher the speeds are the higher is the number of injured persons
per accident car

The higher the speeds are the higher are the injury consequences for
injured car occupants

The number of injured persons in cars involved in accidents and the
proportion of seriously injured or killed of all persons injured is lower on
motorways in spite of the high speeds. This is due to the fact that head-
on collisions and accidents in

through central reserves and grade-separated junctions

The results above are also summarized in the following table

intersections have been eliminated

        

Average Accident rate Total number Number of Number of

Type for speed for of injured killed seriously
of passenger passenger persons per per injured per

road cars cars* accident car accident car accident car

MV/110 108 0.11 1.17 0.063 0.294

MV/90 100 0.17 1.17 0.066 0.316

ML/llO 102 0.14 1.31 0.180 0.390

110 100 0.27 1.25 0.089 0.441

90 90 0.27 1.18 0.074 0.378

70 80 0.37 1.00 0.046 0.237

 

* Number of accidents with personal injuries in passenger cars per million
vehicle kilometer.

The use of a model which describes the personal injury cost per million

passenger car kilometers for different road types shows that the speed

levels are unacceptably high on normal two-lane roads and two-lane roads

with limited access with the speed limit 110 km/h. The injury costs used

were 3 000 000 SEK for a killed person, 400 000 SEK for a seriously injured

and 150 000 SEK for a slightly injured person. The speed level for the

mentioned roads ought to be lowered by 5-10 km/h if a personal injury cost

comparable to other road types is to be obtained.
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VIII

By lowering the speed limit from llO to 90 km/h on two-lane roads and

limited access roads which now have 110 km/h and by reducing the speed

level by 2-4 km/h through other methods on roads with 90 km/h the lives of

approximately 60 persons would be saved and for 180 persons serious

injuries would be avoided yearly on the national roads. This corresponds to

17 % of all killed in accidents on the national roads and 10 % of all persons

seriously injured.
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l BAKGRUND

I samband med införande av sänkta hastighetsgränser har det visat sig att

antalet olyckor och antal skadade personer minskar då hastighetsnivån

sänkts. Det har också visat sig att framför allt skadornas svårighetsgrad

minskat.

Sedan 1971 existerar tre olika hastighetsgränser på det svenska vägnätet

utanför bebyggelse nämligen 70, 90 respektive 110 km/h. De vägar som har

hastighetsgränsen 70 km/h har oftast vägbredder _<_ 7 m och relativt dålig

geometrisk standard medan 90-vägar finns representerade bland de flesta

vägbredder beroende på vägens linjeföring. llO-vägarna representeras av

breda vägar med vägren och hög geometrisk standard samt vägar i Norrland

med mycket hög geometrisk standard utan vägren.

Genom kombinationen av hastighetsgräns och vägmiljö erhålles därvid en

tämligen stor variation i hastighetsnivån för personbilar mellan olika

vägkategorier. I nedanstående figur redovisas hastighetsfördelningen för de

olika vägkategorier som studeras i rapporten.

Av figuren framgår att hastigheterna på 70-vägar är i genomsnitt 30 km/h

lägre än på motorvägar i stort sett för hela hastighetsfördelningen.

Hastigheten på tvåfältiga 90-vägar är 15-20 km/h lägre än påmotorvägar.

Hastighetsmätningar på motorvägar med hastighetsgränsen 90 km/h saknas.

Men utifrån hastighetsmätningar utförda hösten 1979 (under sommaren och

hösten 1979 var hastighetsgränsen 90 km/h på samtliga motorvägar)

framgår att hastigheterna är av samma storleksordning som på breda llO-

vägar.
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Hastighetsmätningsresultat från VTIs kontinuerliga hastighetsmätnings-

system 1979-1981. För olika vägmiljöer.
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Figur 1. Hastighetsfördelning 15-, 50- OCh 85-percentilvärden i olika
vägmiljöer med avseende på hastighetsgräns och vägbredd.
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2 OLYCKSRISKER FÖR PERSONBILAR I OLIKA VÄGMILJÖER

Eftersom syftet med undersökningen är att beskriva olycksrisker och

olyckskonsekvenser för bilister med hänsyn till fordonshastigheter har i

olycksanalysen - polisrapporterade personskadeolyckor på det statliga väg-

nätet åren 1977 till och med 1981 - enbart medtagits olyckor med person-

bilar inblandade och där någon i personbil skadats. Från VV har trafikarbete

och längd erhållits för de sex vägmiljöer som studerats.

  

Tabell 1. Trafikarbete och längd hos de undersökta vägmiljöerna

Trafikarbete ..
.. . Langd

Vagmiljo per år k
. . m

mil] axelparkm

Motorväg
110 km/h 3 231 659

Motorväg
90 km/h 707 102

Motortrafikled
110 km/h 797 321

Tvåfältsväg

Tvåfältsväg
90 km/h 16 171 26 505

Tvåfältsväg
70 km/h 8 562 59 660

     

För att erhålla personbilstrafikarbetet i fordonskm har vi antagit att

antalet axelpar per fordon är 1,14 och att lastbilsandelen är 12% i

samtliga vägmiljöer. I tabell 2 redovisas personbilstrafikarbetet och de

beräknade olyckskvoterna.
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Tabell 2. Personbilstrafikarbete, antal olycksfordon/år och olyckskvot i
de undersökta vägmiljöerna.

  

Personbils- Antal personbilar
Vägmiljö tratikarbete i olyckor där bilist Sågs'

mil) fordonskm/år skadats/ år

MV/110 2 494 272 0,11

MV/90 541 90 0,17

ML/110 615 83 0,14

1 10 1 5 34 415 0, 27

90 12 483 3 370 0,27

70 6 609 2 478 0,37

      

Olyckskvoten kan betraktas som den relativa sannolikheten i förhållande

till antalet personbilskilometer att en personbil blir inblandad i en olycka

varvid minst en bilist skadas.

Tabellen visar att vägmiljön är av stor betydelse för olycksrisken. Ju högre

vägstandard desto lägre olycksrisk.

VTI RAPPORT 277



3 SKADEKONSEKVENSER I PERSONBILAR I OLIKA VÄGMILJÖER

För samtliga undersökta vägmiljöer har antalet skadade i de aktuella

olyckorna fördelats på förare och passagerare samt om den skadade dött,

skadats svårt eller blivit lindrigt skadad.

Tabell 3. Dödade, svårt skadade och lindrigt skadade förare och passa-
gerare i olyckor med enbart personbilar inblandade och där
minst en person i personbil skadats i de undersökta vägmil-
jöerna 1977-1981.

  

Vägmiljö Förare Passagerare

MV/110 Död 53 33

Svårt skadad 234 177

Lindrigt skadad 695 400

Totalt 982 610

MV/90 Död 11 13

Svårt skadad 65 49

Lindrigt skadad 190 94
Totalt 266 156

ML/110 Död 43 17

Svårt skadad 66 64

Lindrigt skadad 139 107
Totalt 248 188

110 Död 84 62

Svårt skadad 376 353

Lindrigt skadad 677 512
Totalt 1137 927

90 Död 604 401

Svårt skadad 2756 2218

Lindrigt skadad 5582 4202
Totalt 8942 6821

70 Död 301 161

Svårt skadad 1084 1284

Lindrigt skadad 4187 2946
Totalt 5572 4391

     

I tabellerna a-f i bilagal redovisas andelen dödade, svårt skadade och

lindrigt skadade av samtliga skadade fördelat efter dödsolycka, svår

personskadeolycka och lindrig personskadeolycka för förare och passage-

rare.
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I tabell 4 redovisas andel döda, andel svårt skadade av samtliga skadade i

de olika vägmiljöerna fördelat på förare och passagerare och totalt.

   

Tabell 4. Andel döda och andel svårt skadade av samtliga skadade förare
och passagerare.

Förare Passagerare

Vägmujö Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Döda SS D+SS Döda SS D+SS

MV/l 10 0,054 0,238 0,292 0,054 0,290 0,344

MV/90 0,041 0,244 0,285 0,083 0,314 0,397

ML/l 10 0,173 0,266 0,439 0,090 0,340 0,430

110 0,074 0,330 0,404 0,067 0,381 0,448

90 0,068 0,308 0,376 0,059 0,325 0,384

70 0,054 0,196 0,250 0,037 0,289 0,326

         

Totalt sett tycks passagerare erhålla svårare skador än förare. Andelen

svårt skadade och dödade passagerare är genomgående högre än för förare.

Enda undantaget är motortrafikleder.

Andelen döda är emellertid högre för förare än för passagerare bortsett

från motorvägar.

Trafikolyckstypsfördelningen skiljer sig markant åt mellan motorvägar och

vanliga tvåfältsvägar. På motorvägar dominerar avkörningsolyckor och

kollisioner mellan fordon med små kollisionsvinklar-tex upphinnande-

olyckor medan mötesolyckor och korsningsolyckor är "bortbyggda". På

vanliga tvåfältsvägar sker relativt ofta mötes- och korsningsolyckor med

omfattande personskador som följd trots de lägre hastigheterna.

Detta förklarar de relativt låga andelarna döda och svårt skadade på

motorvägar.

I övrigt finns ett klart samband mellan olyckskonsekvenser i personbilar

och fordonshastigheter och vi ska i nästa avsnitt närmare studera detta.
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Den skillnad som finns mellan förare och passagerare när det gäller andelen

svårt skadade behöver inte vara en reell verklighet utan kan delvis

förklaras av en skillnad i bedömning av den skadades vårdbehov. Passager-

are är ofta yngre eller äldre personer, vilket ofta påverkar bedömning av

vårdbehov.

För att ytterligare belysa sambandet mellan konsekvenser i personbilar och

hastighet redovisas i tabell 5 antalet skadade förare och passagerare per

olycksfordon.

Tabell 5. Andel skadade förare och passagerare per olycksfordon i de
undersökta vägmiljöerna.

       

_ _ Skadade förare Skadade passagerare Summa skadade
Vägmlllö per olycksfordon per olycksfordon per olycksfordon

MV/110 0,72 0,45 1,17

MV/90 0,74 0,43 1,17

ML/110 0,75 ' 0,57 ' 1,31
110 0,69 0,56 1,25

90 0,66 0,51 1,18

70 0,56 0,44 1,00

 

Om vi sammanfattar ovanstående resultat kan vi slå fast att

0 Ju högre vägstandard desto högre hastigheter

0 Ju högre vägstandard desto lägre olycksrisk

o Ju högre hastigheter desto fler skadade per olycksfordon

0 Ju högre hastigheter desto svårare skador hos de skadade

o Andelen svårt skadade och dödade på motorvägar är i förhållande till
hastigheterna lägre än på vanliga tvåfältsvägar genom att mötesolyckor
och korsningsolyckor av "bortbyggda" (mittremsa och planfria korsning-
ar).
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4 BASINFORMATION FÖR SKADEKOSTNADSMODELL FÖR

SKADADE BILISTER MED HÄNSYN TILL PERSONBILSHASTIG-

HETER

I fortsättningen behandlas förare och passagerare i personbil tillsammans

och i tabell 6 redovisas fördelningen av de skadade per olycksfordon efter

död, svårt skadad och lindrigt skadad.

Tabell 6. Antal döda, svårt skadade och lindrigt skadade per olycksfor-

   

don.

Skadade per olycksfordon

Vägmüjö Antal Antal Antal Summa
döda SS LS skadade

MV/110 0,063 0,294 0,811 1,17

MV/90 0,066 0,316 0,787 1,17

ML/110 0,180 0,390 0,739 1,31

110 0,089 0,441 0,720 1,25

90 0,074 0,378 0,728 1,18

70 0,046 0,237 0,717 1,00

       

Genom att i ovanstående tabell införa Vägverkets värderingar 3.000.000 kr

för en död, 400.000 kr för en svårt skadad person och 150.000 kr för en

lindrigt skadad person kan personskadekostnaderna beräknas för en genom-

snittlig personbil inblandad i olycka där minst en bilist skadats.
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Tabell 7. Personskadekostnad per olycksfordon samt personskadekostnad
per skadad bilist i de undersökta vägmiljöerna.

  

Pkersonsäade- Kostnad Per

Vägmiljö olçiäçorlâä sk(adad bilist
(1000 kr) 1000 kr)

MV/ 1 10 427 368
MV/ 90 442 378

ML/ 1 10 807 616

110 551 441

90 482 408

70 341 341

     

För tvåfältsvägar med hastighetsgränsen 110, 90 eller 70 km/h är person-

skadekostnaden betydligt högre på llO-vägar jämfört med 70-vägar.

Från tidigare förändringar av hastigheter i samband med förändringar av

hastighetsgränser har kunnat konstateras att

0 Antalet dödsolyckor per trafikarbete förändras med 4:de potensen av
hastigheten (V4)

0 Antalet personskadeolyckor per trafikarbete förändras med 3:dje po-
tensen av hastigheten (V3)

och

0 Totala antalet polisrapporterade trafikolyckor per trafikarbete föränd-
ras med kvadraten på hastigheten (V2)

I följande tabeller har antagits att hastighetsnivån på 70-vägar är 80 km/h,

på 90-vägar 90 km/h och på llO-vägar 100 km/h.

I tabell A har antagits att

   

Antal döda per .Antal döda per V_ 4
1

personbil i olycka : per personbil i olycka __

vid hastighetsnivån Vi vid hastighetsnivän V0 V0

l. _ L ..
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10

Vi Vi 3
I tabell B har __ ersatts av __

V0 V0

I tabell C har antalet svårt skadaåde per personbil i olycka vid hastighets-

nivån V0 multiplicerats med
0

. . 2
I tabell D har ovan ersatts med __11_

V0/

Observera att diagonalelementen hela tiden är det empiriska resultatet

Vi : V0. Hypotesmässigt skulle om något av ovanstående samband kan antas

gälla värdena i varje enskild kolumn vara ungefär desamma men att den

sämre miljön skall vid given hastighet inte erhålla ett lägre värde. Tabell A

uppfyller detta krav.
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Även tabellerna B och C kan accepteras medan tabell D ger högre antal

skadade per olycksfordon på 110-vägar jämfört med 70-vägar vid samtliga

             

 

 

   

 

  

    

  

  

hastigheter.

Tabell A. Antal döda per personbil gif*
0

V0 V1 V2 V3

70-väg 80 80 0,046 90 0,074 100 0,112

90-väg 90 80 0,046 90 0,074 100 0,113

llO-väg 100 80 0,037 90 0,058 100 0,089

v- 3
Tabell B. Antal döda per personbil (vi)

0

V0 V1 V2 V3

70-Väg 80 80 0,046 90 0,066 100 0,089

90-väg 90 80 0,052 90 0,074 100 0,102

100-Väg 100 80 0,046 90 0,065 100 0,089

. v- 3
Antal svårt skadade per personbil (Vi)

0

V0 V1 V2 V3

70-Väg 80 80 0,237 90 0,337 100 0,463

90-väg 90 80 0,266 90 0,378 100 0,519

100-Väg 100 80 0,226 90 0,322 100 0,441

_ V. 2
Tabell D. Antal svårt skadade per personbil (Vi)

0

V0 V1 V2 V3

70-väg 80 80 0,237 90 0,300 100 0,370

90-väg 90 80 0,209 90 0,378 100 0,467

100-väg 100 80 0,282 90 0,357 100 0,441
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5 MODELL FÖR BERÄKNING AV SKADEKOSTNADER

För att beräkna hur olyckskostnaden varierar med den genomsnittliga

fordonshastigheten har följande modell använts

Modellen baseras på följande indata:

Antal dödade per olycksfordon = d

Antal svårt skadade per olycksfordon : 5

Antal lindrigt skadade per olycksfordon : 1

Antal olycksfordon

Samt trafikarbetet (miljon fordonskilometer) och genomsnittlig fordons-

hastighet : V.

I modellen antas utifrån de i föregående avsnitt redovisade sambanden att

om VO_ V1 förändras d, 3 respektive l enligt följande:

,4

do

V0

di

H 5
A

<|
O

I
_
-

N

+ (I
)
O

F
* I

N <
|
<

O
"
"

b.
)

;
i

Ovanstående innebär att antal svårt skadade respektive lindrigt skadade

per olycksfordon t ex får ett tillskott då VÖ" V1 som motsvarar förändring-

en i antal dödade respektive svårt skadade per olycksfordon.

När det gäller totala antalet skadade per olycksfordon erhålles följande:

V12
di+si+lizd0+so+lo V-O dvs

totala antalet skadade per olycksfordon förändras med
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Wll-Z-;lz- w]
d v 5 förändringar kan uttryckas genom produkten av antal lindrigt skadade

per personskadeolycka och förhållandet mellan hastigheterna i kvadrat.

Denna del av modellen belyser enbart förändringar i olyckornas konse-

kvenser då hastigheten förändras.

När det gäller förändring i olyckskvot : antal olycksfordon per miljon

personbilskilometer (olycksrisk) antas att denna proportionell mot V3

3
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6 PERSONSKADEKOSTNADER I OLIKA VÄGMILJÖER

I nedanstående tabell har personskadekostnaden per miljon personbilskilo-

meter beräknats med den modell som redovisats i föregående kapitel för

den situation som gäller för närvarande i de olika miljöerna. (Död 3.000.000

kr, svårt skadad 400.000 samt lindrigt skadad 150.000.)

Tabell 7. Personskadekostnad per miljon personbilskilometer som
genomsnittlig hastighetsnivå i de undersökta vägmiljöerna.

  

Personskadekostnad .
.. . . . . Hastighets-

Vagmiljo per miljon personbils- nivå (km)
kilometer (1000 kr)

MV/ 1 10 47 1 08

MV/ 90 75 100

ML/ 1 10 1 13 1 02

1 10 149 1 00

90 1 30 90

70 126 80

     

Detta är de kostnader som i dag "accepteras". Om vi betraktar ML/110 och

vanliga tvåfältsvägar med 110 km/h kan påstås att de hastighetsnivåer som

råder där är jämförbara med hastighetsnivån på MV med 90 km/h och att

det därvid är en missanpassning mellan vägmiljö och hastighetsnivå som

resulterar i oönskade personskadekostnader. Vilken anpassning bör då

eftersträvas?

I figur 2 har personskadekostnaden för bilister angivits som funktion av

hastighet i de olika vägmiljöerna.

Om vi accepterar att ökad standard skall innebära ökad säkerhet kan vi dra

  

en linje från 70-vägarnas nuvarande tillstånd till motorvägar med 110

km/h. På den linjen kommer även motorvägar med 90 km/h att hamna.

Vi finner att det i första hand är motortrafikleder och vanliga tvåfälts-

vägar med 110 km/h som avviker och att det krävs en hastighetssänkning

av storleksordningen 5-10 km/h för att uppnå den önskade skadekostnads-

nivån.
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En sådan hastighetssänkning är inte orimlig och skulle erhållas genom att

sänka hastighetsgränsen från 110 km/h till 90 km/h.

PERSONSKADEKOSTNAD (TKR)
A FOR BILISTER PER MILJON PERSONBILSKILOMETER

   

     

  

250 110
70 90

200 - " ML 110
ONSKAD RELATION
MELLAN SKADE-__

150 _ KOSTNAD OCH VAG-
MlLJO \ _ MV90

MV11O

100 -

\
50 -

I I I I I I I I

60 70 80 90 100 110 120 130 KM/H

Figur 2. Samband mellan personskadekostnad för bilister per miljon
personbilskilometer och hastighetsnivå i olika vägmiljöer.
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Även hastighetsnivån på 90-vägar innebär en högre skadekostnad än för 70-

vägar. Här skulle en hastighetssänkning av 2-4 km/h vara önskvärd.

Om den tidigare redovisade modellen används erhålles följande kostnader

om hastighetsnivån förändras.

Tabell 8. Personskadekostnader vid förändring av hastighetsnivån på
vägar med hastighetsgränsen 110 och 90 km/h.

 

Personskade-
. kostnad

Vägmiljö Hatstlgllets_ per miljon
ändring .

personbils-
kilometer

MV/ 1 1 0 0 4 7

MV/ 90 0 7 5

ML/110 102-95 80

1 10 1 00-93 1 00

90 90-87 1 08

7 0 0 1 26

     

Förändringarna i antal döda, svårt skadade och lindrigt skadade blir

föUande.

Tabell 9. Förändringar i antal döda, svårt skadade och lindrigt skadade
vid förändrad hastighetsnivå.

 

Vägmiljö Hårfärg* Dödade ss LS

ML/llO 102-95 - 5 - 7 - 11
110 100-93 - 12 - 46 - 50
90 90-37 - 02 - 125 - 216

Totalt - 59 - 178 - 277

       

Resultatet av ovanstående hastighetsförändringar skulle innebära en minsk-

ning med 59 döda, 178 svårt skadade och 277 lindrigt skadade per år. Detta

motsvarar enligt VVs värderingar 300 miljoner kronor (1980 års priser).
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Totala antalet döda personer i personbil var 1981 på hela det statliga

vägnätet 349, antalet svårt skadade 1746 och antalet lindrigt skadade 4070.

Den förväntade reduktionen motsvarar således l7 % för antal döda, 10 %

för svårt skadade, och 7 % för lindrigt skadade personer i personbilar på

det statliga vägnätet.

Genom de lägre hastigheterna minskar även olycksrisker i de miljöer där

oskyddade trafikanter förekommer och där lastbilar är inblandade. Dessa

olyckor har inte behandlats ovan. Den verkliga reduktionen kan således

förväntas vara än större. Detta belyses i nästa avsnitt.
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7 PERSONSKADEKONSEKVENSER FÖR ÖVRIGA TRAFIKANT-

KATEGORIER

I tidigare avsnitt har konsekvenserna avseende personskador i personbilar

behandlats. Motsvarande metod har använts för att belysa konsekvenserna

för skadade i lastbilar och bussar.

I tabell 10 redovisas andel döda och andel svårt skadade av samtliga

skadade i personbilar och lastbilar/bussar i olika vägmiljöer.

Tabell 10. Andel döda och andel svårt skadade av samtliga skadade i
lastbilar/bussar och personbilar.

   

Andel döda av Andel svårt skadade

Vägmiljö samtliga skadade av samtli a skadade

Lb/B Pb Lb/B Pb

MV/l 10 0,058 0,054 0,278 0,305

ML/l 10 0,061 0,138 0,491 0,436

110 0,067 0,071 0,397 0,424

90 0,052 0,063 0,362 0,383

70 0,031 0,046 0,311 0,283

       

Jämförelsen visar att samma mönster erhålles för såväl lastbilar, bussar

som personbilar. Andelen döda av samtliga skadade är lägre för lastbilar

med undantag av MV/llO. Andelen svårt skadade av samtliga skadade är i

stort sett lika.

Lastbilarnas hastighetsvariation är mindre än för personbilar-ungefär

hälften_ men hastigheterna är i genomsnitt lägre varför de relativa

skillnaderna i hastigheter mellan olika vägmiljöer ändå blir betydande.

Det kanske tydligaste beviset på fordonshastigheternas betydelse erhålles

då bilar kolliderar med oskyddade trafikanter-fotgängare, cyklister,

mopedister och motorcyklister. Nedan redovisas andel döda, andel svårt

skadade och andel lindrigt skadade av samtliga skadade utanför bilen.
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Fotgängare i kollision med bil. Andel döda, svårt skadade ochTabell 11.
lindrigt skadade av samtliga skadade fotgängare.

   

Andel
Vägmiljö _ _

Döda Svårt skadade Lindrigt skadade

Alla 110 0,50 0,34 0,16

90 0,29 0,45 0,25

70 0,15 0,47 0,38

      

Cyklist i kollision med bil. Andel döda, svårt skadade ochTabell 12.
lindrigt skadade av samtliga skadade cyklister.

   

_ Andel
Vägmiljö . _

Döda Svårt skadade Lindrigt skadade

Alla 110 0,31 0,45 0,23

90 0,19 0,42 0,39

70 0,13 0,45 0,42

    

  

Mopedist i kollision med bil. Andel döda, svårt skadade ochTabell 13.
lindrigt skadade av samtliga skadade mopedister.

 

 

 

_ _ Andel
Vägmiljö _ _

Döda Svårt skadade Lindrigt skadade

Alla 110 0,22 0,42 0,36

90 0,16 0,42 0,42

70 0,08 0,43 0,49
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Tabell 14. Motorcyklist i kollision med bil. Andel döda, svårt skadade och
lindrigt skadade av samtliga skadade motorcyklister.

   

Andel
Vägmiljö _ _

Döda Svårt skadade Lindrigt skadade

Alla 110 (0,04). (0,54) (0,43)
90 0,04 0,52 0,44

70 0,05 0,40 0, 55

      

Om vi bortser från motorcyklister är som synes och inte helt oväntat

andelen döda genomgående högst på llO-vägar och lägst på 70-vägar.

Slåe-nde är de skillnader som finns mellan de oskyddade trafikanterna när

det gäller andelen döda. Kan hastighetsskillnaden spela någon roll, är det

lättare att upptäcka en mopedist än en fotgängare, 0 s v??

Uppenbart är emellertid att fotgängare, cyklister och mopedister utifrån

ovanstående resultat inte borde förekomma i llO-miljöer. På motorvägar

och motortrafikleder får i dag inte dessa kategorier uppträda men på

övriga llO-vägar är det tillåtet. Resultatet är att varannan påkörd

fotgängare avlider i dessa miljöer (En olycka med en fotgängare värderas

här till 1.660.000 kr i 1980 års priser). Om de oskyddade trafikanterna inte

på ett tillfredsställande sätt kan separeras från biltrafiken på llO-vägarna

bör hastighetsgränsen sänkas.

Motorcyklister erhåller totalt sett svårare skador än bilister men har låg

andel döda av samtliga skadade och betydligt lägre andel än övriga

oskyddade trafikanter. Motorcyklister tycks således vara mer seglivade än

andra trafikanter, vilket kan bero på ändamålsenlig skyddsutrustning. För

att ytterligare belysa motorcyklisternas roll redovisas skadefördelning för

singelolyckor med motorcyklar, mopeder och cyklister (merparten av de

skadade är motorcyklister).
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Skadade motorcyklister, mopedister och cyklister i singel-

       

Tabell 15.
olyckor.

_ _ Andel
Vägmiljö _ _

Döda Svårt skadade Lindrigt skadade

Alla 110 0,037 0,39 0,57

90 0,063 0,42 0,52

70 0,078 0,44 0,48

 

Singelolyckor innebär samma konsekvenser som kollisionsolyckor men en

tendens finnes att ju sämre miljö desto högre konsekvenser. Det är

emellertid inte klarlagt hur hastighetsfördelningen är för motorcyklar mer

än det faktum att de normalt framförs fortare än personbilar.
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Bilaga 1
Sidan 1(6)

      

Tabell a. Andel döda, svårt skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.

Personbilar.

Motorvägar 110 km/h

Andel
Olyckans Trafi'kant-
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,054 0,017 0,011 0,083
olycka Passagerare 0,054 0,056 0,031 0,141

Summa 0,054 0,032 0,019 0,105

Svår Förare 0,221 0,039 0,260

personSkade- Passagerare 0,234 0,105 0,339

olycka Summa 0,226 0,060 0,286

Lindrig Förare 0,658 0,658
personskade- Passagerare 0,520 0,520
olycka 'Summa 0,609 0,609

Totalt Förare 0,054 0,238 0,708

Passagerare 0,054 0,290 0,656 1,00
Summa 0,054 0,258 0,688
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Bilaga 1

             

Sidan 2(6)

Tabell b. Andel döda, svårt. skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.
Personbilar.

Motorvägar 90 km/h

Andel
Olyckans Traiikant- __
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,041 0,034 0,023 0,098

olycka Passagerare 0,083 0,051 0,045 0,179

Summa 0,057 0,040 0,031 0,128

Svår Förare 0,211 0,053 0,263
personskade- Passagerare 0,263 0,122 0,385
olycka Summa 0,230 0,078 '0,308

Lindrig Förare 0,639 0,639
personskade- Passagerare 0,436 0,436
olycka Summa . 0,564 0,564

Totalt Förare 0,041 0,244 0,714
Passagerare 0,083 0,314 0,603 1,00

Summa 0,057 0,270 0,673
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Bilaga 1
Sidan 3(6)

             

Tabell c. Andel döda, svårt skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.
Personbilar.

Motortrafikled 110 km/h

Andel
Olyckans Trafikant-
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,173 0,057 0,028 0,258

olycka Passagerare 0,090 0,149 0,053 0,292

Summa 0,138 0,096 0,039 0,273

Svår Förare 0,210 0,052 0,262
personskade- Passagerare 0,195 0,080 0,275

olycka Summa 0,202 0,064 0,268

Lindrig Förare 0,480 0,480

personskade- Passagerare 0,436 0,436

olycka Summa 0,461 0,461

Totalt Förare 0,173 0,266 0,560

Passagerare 0,090 0,340 0,569 1,00

Summa 0,138 0,298 0,564
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Bilaga 1

             

Sidan 4(6)

Tabell d. Andel döda, svårt skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.
Personbilar.

Övriga llO-vägar

Andel
Olyckans Trafikant-
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,074 0,034 0,018 0,126
olycka Passagerare 0,067 0,048 0,023 0,138

Summa 0,071 0,040 0,020 0,131

Svår Förare 0,296 0,075 0,371

personskade- Passagerare 0,333 0,108 0,441
olycka Summa 0,313 0,090 0,403

Lindrig Förare 0,503 0,503

personskade- Passagerare 0,422 0,422
olycka Summa 0,467 0,467

Totalt Förare 0,074 0,330 0,595
Passagerare 0,067 0,381 0,552 1,00

Summa 0,071 0,353 0,577
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Bilaga 1

       

Sidan 5(6)

Tabelle. Andel döda, svårt skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.
Personbilar.

Övriga 90--vägar

Andel
Olyckans Trafikant-
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,068 0,018 0,015 * 0,102
olycka Passagerare 0,059 0,052 0,032 0,143

- Summa 0,063 0,039 0,023 0,125

Svår Förare 0,290 0,057 0,347
personskade- Passagerare 0,273 0,106 0,379

olycka Summa 0,281 0,078 0,359

Lindrig Förare 0,552 0,552
personskade- Passagerare 0,477 0,477
olycka Summa 0,516 0,516

Totalt Förare 0,068 0,308 0,624
' Passagerare 0,059 0,325 0,616 1,00

Summa 0,063 0,320 0,617
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Bilaga J

             

Sidan 6(6)

Tabell 1. Andel döda, svårt skadade och lindrigt skadade av samtliga
skadade efter olyckans svåraste skadeföljd.
Personbilar.

Övriga 70-vägar

Andel

Olyckans Trafikant-
svåraste kategori Svårt Lindrigt Summa
skadeföljd Döda skadade skadade skadade

Döds- Förare 0,054 0,020 0,011 0,085
olycka Passagerare 0,037 0,034 0,023 0,094

Summa 0,046 0,026 0,016 0,088

Svår Förare 0,176 0,060 0,236
personskade- Passagerare 0,255 0,114 0,369

olycka Summa 0,211 0,084 0,295

Lindrig Förare 0,680 0,680
personskade- Passagerare 0,537 0,537
olycka Summa 0,617 0,617

Totalt Förare 0,054 0,196 0,750

Passagerare 0,037 0,289 0,674 1,00

Summa 0,046 0,237 0,717
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