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FÖRORD

Svenska Kommunförbundet har fått medel från Transportforskningsbered-

ningen (TFB) för att studera trafiksäkerhetseffekten av att dämpa gatu-

belysningen.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har för Kommunförbundets räkning

åtagit sig att göra en studie som nu resulterat i denna rapport. Arbetet

har i huvudsak utförts av Stig Danielsson. Gunilla Berg har tagit fram det

önskade dataunderlaget från "Östgötastudien".

Flera kommuner har varit viktiga diskussionspartners under arbetets gång.

Speciellt skall här Göteborgs kommun och Benny Bergstrand omnämnas.

Barbro Linderoth har svarat för utskriften av rapporten.
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Trafiksäkerhetseffekter vid en dämpning av gatubelysningen

av Stig Danielsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Dämpning av gatubelysningen har blivit ett medel för att göra kostnads-

besparingar inom kommunerna. Farhågor har dock framförts att man

riskerar att äventyra trafiksäkerheten.

En genomgång av den nationella och internationella litteraturen på områ-

det visar, att dämpningar i allmänhet gett olycksökningar på högst några

få procent. Dessa resultat gäller för de flesta typer av gator och vägar

och för dämpningar under hela den mörka delen av dygnet. Resultaten

vidimeras indirekt genom en studie i Göteborg, där man förbättrat

belysningen på ett antal gator och i några bostadsområden. Någon

förbättring av trafiksäkerheten har inte kunnat konstateras.

En undersökning i Norrköping och Linköping visar att trafiksäkerhets-

problemen är små under nätterna. Begränsas studien till bostadsområden

måste sjukhusrapporterade trafikolyckor utnyttjas som komplement till de

polisrapporterade, för att man skall ha några olyckor att studera över

huvud taget. Norrköping och Linköping uppvisar ingen skillnad i trafik-

säkerhetsproblemen, trots att Norrköping har omfattande dämpningar av

belysningen nattetid medan Linköping inte alls dämpar sin belysning.
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II

Traffic safety effects of reducing street lighting

by Stig Danielsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Reduction of street lighting has become a means of achieving cost savings

in the municipalities. However, anxiety has been expressed over the

possible risk to traffic safety.

A sUrvey of national and international literature in this area shows that

the reductions has generally led to accident increases of only a few per

cent at the most. These findings apply to most types of roads and streets

and for reduction during thewhole of the dark part of the day (24-hour

period). The results are validated indirectly by a study in Gothenburg,

where lighting has been improved on a number of roads and streets and in

certain residential areas. No improvement in traffic safety has been

detected.

A study in Norrköping and Linköping shows that traffic safety problems

are limited at night-time. If the study is limited to residential areas,

traffic accidents reported by the hospitals must be used as a complement

to accidents notified by the police if a sufficient number of accidents are

to be available for study. Norrköping and Linköping show no difference in

terms of traffic safety problems, although Norrköping has an extensive

reduction of street lighting at night-time while Linköping has no reduction

at all.
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Trafiksäkerhetseffekter vid en dämpning av gatubelysningen

av Stig Danielsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Inledning

I ett allt kärvare ekonomiskt klimat måste kommunerna söka alla möjliga

vägar för att göra kostnadsbesparingar. Kostnaderna för drift av gatu-

belysning är ganska betydande, varför det har fallit sig naturligt att göra

besparingar genom att dämpa gatubelysningen. Många kommuner har

redan genomfört olika typer av dämpningsåtgärder, och många ligger i

startgroparna för ytterligare åtgärder. Osäkerheten är dock stor om

trafiksäkerheten äventyras av åtgärdernaoch i så fall i vilken grad. En

sådan kunskap är nödvändig för att kunna göra en någorlunda fullständig

samhällsekonomisk bedömning av att dämpa gatubelysningen.

Enligt en enkät rörande "Nedsläckning av offentlig belysning" som Svenska

Kommunförbundet gjorde vid årsskiftet 1982-83 hade ca 80 % av kommu-

nerna vidtagit olika dämpningsåtgärder för att minska gatubelysningens

driftkostnader. Påtagliga besparingar hade visat sig möjliga att uppnå på

detta sätt. Dock uttryckte kommunerna stor tveksamhet om en dämpning

av belysningen försämrar trafiksäkerheten. Man vet från många studier

att det finns en positiv effekt på trafiksäkerheten om en obelyst gata får

en fullgod belysning. Vad som händer vid en dämpning är dock mera

osäkert. Kommunerna har därför uttryckt starka önskemål om att

Svenska kommunförbundet borde initiera en studie för att försöka bedöma

trafiksäkerhetseffekten av att dämpa gatubelysningen. Görs inte detta

kan det vara svårt för kommunerna att fortsätta med olika dämpnings-

åtgärder.

En stor andel (ofta ca 70 %) av kommunernas gator utgörs av lågtrafikera-

de gator i bostadsområden. Särskilt låg är trafiken på nätterna. En

dämpning av gatubelysningen i bostadsområden under denna tid är därför

intressant om man vill påverka trafiksäkerheten så litet som möjligt.

Denna studie koncentreras därför på dämpningar av denna typ.
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Litteraturstudie

I kapitel 1 har en genomgång gjorts av de undersökningar (både i Sverige

och utomlands) som utförts för att försöka kartlägga effekten på trafik-

säkerheten av att dämpa befintlig gatubelysning. I de flesta undersök-

ningarna studeras den dämpning som vidtogs i samband med energikrisen i

sjuttiotalets början. Dämpningen bestod oftast av att hälften av befintli-

ga lampor släcktes under hela den mörka delen av dygnet. Inte i något

fall'har man specialstuderat de lågtrafikerade gatorna, utan i allmänhet

har undersökningarna koncentrerats på större gator och vägar.

Resultaten av studierna är delvis motsägelsefulla och svårtolkade bl a

beroende på att den statistiska analysmetodiken i allmänhet varit mindre

effektiv. Dock torde man kunna slå fast att dämpningarna generellt gett

en olycksökning på bara några få procent. I flera av studierna poängteras

att de oskyddade trafikanterna drabbats särskilt hårt. De undersökningar

som använt de bästa statistiska analysmetoderna har genomgående redo-

visat de lägsta olycksökningarna. På högtrafikerade vägar har dock

olycksökningarna blivit ganska stora, och en del försök med dämpning av

gatubelysning på sådana vägar har av detta skäl avbrutits.

Endast en undersökning (i Danmark) behandlar dämpningar som vidtagits

enbart under nätterna och då under åren 1976-82. De redovisade

resultaten är motsägelsefulla och förvirrande. En total olycksökning på

några få procent visar sig till största delen orsakas av att korsnings-

olyckorna ökat. I korsningarna har dock gatubelysningen inte dämpats

över huvud taget.
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Jämförelse av antalet mörkerolyckor i Norrköping och i Linköping

I Norrköping har man sedan några år tillbaka genomfört en ganska drastisk

dämpning av gatubelysningen på nätterna. I Linköping däremot har man

inte vidtagit några nattdämpningar alls. Eftersom de båda städerna på

många sätt liknar varandra, kan det därför vara av intresse att jämföra

deras trafiksäkerhet på nätterna (se kapitel 2).

På VTI har man under ett år (september 1983 - september 1984) samlat in

uppgifter om alla de trafikolyckor som rapporterats av polisen och av

sjukvården i Östergötland. I sjukvårdsmaterialet ingår även de olyckor

som orsakats av att fotgängare skadat sig själva i trafikmiljön (oftast har

de halkat eller snubblat). De oskyddade trafikanterna är av primärt

intresse i studien och det visar sig att nästan alla dessa trafikolyckor är

kända av sjukvården medan bara några få har rapporterats av polisen.

Mörkerolycksrisken för oskyddade trafikanter är lika stor i Linköping som

i Norrköping. Detta gäller både för totala antalet mörkerolyckor och för

de olyckor som inträffat under nätterna. För bilisterna är olycksrisken

något högre i Norrköping men skillnaderna mellan städerna är dock

relativt små.

En specialstudie har gjorts av demörkerolyckor som inträffat på nätterna

i bostadsområden. Inte heller här finns någon skillnad mellan städerna.

Det totala antalet olyckor är litet, varför trafiksäkerheten utgör ett

ganska litet problem i bostadsområden på nätterna. I nästan alla olyckor

är oskyddade trafikanter inblandade och den dominerande olyckstypen är

singelolyckor för fotgängare och cyklister. Bara i några enstaka fall är

olyckorna polisrapporterade.

Konsekvenserna av de låga olycksantalen nattetid i bostadsområden har

bedömts med ett par räkneexempel. Av dessa framgår att den kostnads-

besparing som dämpningen medför, inte riskerar ätas upp av ökade

genomsnittliga olyckskostnader. Vidare kan man konstatera, att det med

statistiska analysmetoder knappast är möjligt att med någon rimlig

säkerhet bedöma, om dämpningen har någon negativ effekt på antalet

olyckor. Då är det värt att notera att dessa slutsatser gäller de olyckor

som rapporterats av sjukvården.
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Före-efterstudier av antalet mörkerolyckor vid förbättrad gatubelysning i

Göteborg

 

Åren 1975-1978 genomförde Göteborgs kommun en omfattande upprust-

ning av den befintliga belysningen. Armaturbyten gjordes både inom

bostadsområden och på större gator och trafikleder (se kapitel 3).

Antalet polisrapporterade trafikolyckor i mörker och i dagsljus studerades

för den treårsperiod före och en treårsperiod efter armaturbytet (bytesåret

exkluderat). I studien ingår inte de gator och områden som fått en

väsentligt ändrad trafikbild under undersökningsperioden.

Resultatet av analyserna är genomgående att den förbättrade belysningen

knappast haft någon positiv effekt på mörkerolyckorna. Visserligen ger de

formella beräkningarna en total positiv effekt på ca 10 % (med lika stor

osäkerhet : 10 °/o), men denna skattning kan med fog sägas vara alltför

hög. Detta beror på att man för åtgärden valt många gator och områden

som haft särskilt hög andel mörkerolyckor under föreperioden.

Resultatet avviker markant från vad man i Göteborg förväntade sig med

hänsyn till i litteraturen vedertagna samband mellan mörkerolyckor och

belysningsnivå. Införandet av belysning på mörka platser har en erkänt

god effekt, men studien pekar på att man inte skall övervärdera effekten

av att hålla en hög belysningsnivå.
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Slutsatser

Resultaten från litteraturstudien antydde att man kunde förvänta sig

ganska små negativa effekter på trafiksäkerheten vid en dämpning av

gatubelysningen. Begränsas dämpningarna till nätterna bör effekterna

minska ytterligare och särskilt uttalat bör detta bli i bostadsområden.

Vid jämförelsen mellan Norrköping och Linköping har dessa hypoteser fått

ett uttalat stöd.

Det visar sig att i bostadsområden på nätterna är

1. trafiksäkerhetsproblemen små om de mäts med sjukhusrapporterade
olyckor och nästan obefintliga enligt polisrapporterna

2. antalet olyckor så litet att statistiska analysmetoder knappast kan ge
användbara resultat vid en utvärdering

3. trafiksäkerheten till synes opåverkad av en dämpning av gatubelys-
ningen

4. den ekonomiska besparingen genom dämpningen förmodligen större än
den ökade olyckskostnad man kan riskera att drabbas av.

En förbättring av gatubelysningen i Göteborg verkar inte ha gett någon

effekt på mörkerolyckorna. Den belysning som blev föremål för upprust-

ning var av enstandard som är ganska vanlig i Sverige, men som enligt

vedertagna normer ändå är undermålig. Generellt går det inte att

överföra resultat från en studie beträffande förbättrad belysning till vad

som kan förväntas vid en dämpning av belysningen. Dock stödjer även

denna studie resultaten ovan.

Sammantaget visar de olika studierna på att en dämpning av gatubelys-

ningen knappast förorsakar några trafiksäkerhetsproblem. Visserligen

skulle studien för Linköping och Norrköpings kommun kunna göras bättre

(genom att tex mäta trafikmängder och genom att detaljstudera de

inträffade olyckorna), men eftersom resultaten är så pass entydiga ger

detta förmodligen ingen ny information.

Man bör nog se på effekterna av en dämpning av gatubelysningen med en

annan infallsvinkel än trafiksäkerheten. Eftersom antalet trafikolyckor är

så litet på nätterna kan renodlade olycksanalyser bedömas ge mycket
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begränsad information om trafiksäkerhetsproblemen nattetid i bostads-

områden. Vid utvärdering av dämpningsåtgärder bör man därför i första

hand studera trafiksäkerhetsproblemen indirekt. Det är t ex viktigt att

mäta bilarnas hastigheter. Om hastigheterna inte sjunker vid en dämpning

av belysningen innebär detta rimligen en ökad olycksrisk för de oskyddade

trafikanterna. Lika viktigt är det också att mäta trafikarbetet för olika

trafikantkategorier under nätterna och den påverkan som en dämpning av

belysningen kan medföra.

Den enda praktiska möjligheten att mäta trafikarbetet för vissa trafikant-

kategorier är förmodligen genom enkäter. Olika aspekter på trafikanter-

nas otrygghet bör då också belysas. Om en ökad otrygghet t ex yttrar sig

i, att en cyklist undviker dåligt upplysta cykelvägar och i stället ger sig ut

på större gator bör detta medföra en ökad olycksrisk. Inte minst viktigt

är det att få ett grepp över den upplevda otryggheten. Denna, tillsammans

med trivseln på gatorna, är kanske den viktigaste faktorn att studera vid

en dämpning av gatubelysningen nattetid.
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Traffic safety effects of reducing street lighting

by Stig Danielsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

Introduction

 

In an increasingly severe economic climate, municipalities must explore

every possible path to achieve cost savings. Operating costs for street

lighting are considerable and it has been considered natural to make

savings through reducing street lighting. Many municipalities have

already introduced various types of reduction and many are planning

further measures. However, there is much uncertainty as to possible risks

to traffic safety and the seriousness of these. This aspect must be

investigated in order to make a satisfactory socio-economic assessment of

reduced street lighting.

A large proportion (often about 70 %) of municipal streets consists of

lightly used streets in residential areas. Traffic at night is especially low.

Reducing street lighting in residential areas during this time is therefore

interesting if traffic safety is to be influenced as little as possible. The

study presented here therefore concentrates on this type of reduction.

Literature study

 

Chapter 1 surveys the investigations (in Sweden and abroad) made to

determine the effect on traffic safety of reducing existing street lighting.

The majority of investigations study the reduction applied in connection

with the energy crisis at the beginning of the 705. Then, the reduction

often consisted of extinguishing half the street lights during the whole of

the dark part of the day. In no case has a special study been made of

lightly used streets, the investigations concentrating instead on major

roads and streets.

The results of the investigations are somewhat contradictory and thus

difficult to interpret, partly because the statistical analysis method was
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generally inefficient. However, it is possible to state that the reduction

generally led to an accident increase of only a few per cent. Several

investigations point out that unprotected road users have beenaffected

particularly seriously. The investigations using the best statistical

analysis methods have throughout shown the lowest accident increases. On

heavily used roads, the accident increases have been fairly high and a

number of attempts with reduction of street lighting on such roads have

been terminated for this reason.

Only one investigation (in Denmark) deals with a reduction that has been

applied solely at night, in this case during the period 1976-82. The results

reported are contradictory and confusing. A total accident increase of a

few per cent proves largely to have been caused by an increase in

accidents at junctions. However, street lighting at junctions has not been

reduced at all.

Comparison of the number of accidents in darkness in Norrköping and

Linköping

 

For some years, Norrköping has applied a fairly drastic reduction of street

lighting at night. Linköping, on the other hand, has not introduced any

night-time reduction at all. As the towns are in many ways similar, it

may be of interest to compare their night-time traffic safety (see chapter

2).

At the VTI, data have been collected during a period of one year

(September 1983 - September 1984) covering all the traffic accidents

reported by the police and hospitals in the county of Östergötland. The

hospital data also include accidents where pedestrians have injured

themselves in the traffic environment (often by slipping or stumbling).

Unprotected road users are of primary interest in the study and it has

been found that almost all these traffic accidents are known the the

hospitals, while only a few have been reported by the police.

The risk at night-time for unprotected road users is as great in Linköping

as it is in Norrköping. This applies both to the total number of accidents

and to the accidents that occur during night-time. For motorists, the
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accident risk is somewhat higher in Norrköping, but the differences

between the towns are relatively small.

A special study has been made of the night-time accidents occurring in

residential areas. There is no difference between the towns here, either.

The total number of accidents is small, and traffic safety thus constitutes

a fairly minor problem in residential areas at night. Unprotected road

users are involved in almot all accidents and the dominating accident type

involves pedestrians or cyclists alone. Only a few accidents have been

reported by the police.

The consequences of the low numbers of accidents at night-time in

residential areas have been assessed with a couple of examples of cost

calculations. These show that the cost savings achieved through a

reduction are not offset by increased average accident costs. It can also

be seen that statistical analysis methods hardly make it possible to judge

with any reasonable certainty whether the reduction has had any negative

effect on the number of accidents. It is worth noting that these

conclusions apply to accidents reported by hospitals.

Before-and-after studies of the number of night-time accidents in im-

proved street lightingLin Gothenburg

During 1975-1978, the municipality of Gothenburg performed an extensive

modernisation of the street lighting system. Lighting equipment was

replaced both in residential areas and on major streets and motorways

(see chapter 3).

The number of day-time and night-time accidents reported by the police

were studied over a three year period before and after the modernisation

(excluding the year of modernisation). The study also excludes the streets

and roads where there was a significant change in the traffic pattern

during theperiod of the investigation.

The results of the analyses show throughout that the improved lighting

hardly had any positive effect on night-time accidents. Although the

formal calculations give a total positive effect of about 10 % (with

equally great uncertainty : lO %), this estimate may justifiably be said to
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be too high. This is because many streets and areas with an especially

high proportion of night-time accidents during the before-period were

chosen for the modernisation scheme.

The results deviate notably from what had been expected in Gothenburg

with regard to the accepted relationships between night-time accidents

and lighting level. The introduction of lighting at dark locations has an

admittedly positive effect, but the study indicates that the effect of a

high standard of lighting must not be overestimated.

Conclusions

The results of the literature survey indicated that fairly small negative

effects on traffic safety could be expected from a reduction of street

lighting. If the reduction is limited to night-time, the effects are further

reduced, especially in residential areas.

These hypothesis have been further supported in a comparison between

Norrköping and Linköping.

It has been found that in residential areas at night-time:

l. Traffic safety problems are minor if measured through accidents

reported by hospitals and almost non-existent if measured on the basis

of police reports.

2. The number of accidents is so small that statistical analysis methods

hardly furnish any usable results in an evaluation.

3. Traffic safety is apparently unaffected by the reduction of street

lighting.

4. Cost savings from reducing street lighting are probably larger than the

increased accident cost which is risked.

An improvement in street lighting in Gothenburg does not appear to have

produced any effect on night-time accidents. The lighting that was

modernised was of a standard fairly common in Sweden, but nevertheless
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inferior by accepted norms. It is generally not possible to transfer results

from a study of improved lighting to what may be expected from reduced

lighting. However, this study also supports the above results.

In general, the various investigations show that a reduction of street

lighting hardly causes any problems of traffic safety. Of course the study

of Linköping and Norrköping could be performed more effectively (for

example, by measuring traffic volumes and making detailed studies of the

accidents occurring), but since the results are so unambiguous, this whould

hardly provide any new information.

The effects of reducing street lighting should be considered from another

angle than traffic safety. Since the number of night-time traffic

accidents is so small, pure accident analyses can be regarded as giving

very limited information on night-time traffic safety problems in resi-

dential areas. In evaluating reduction measures, traffic safety problems

should therefore primarily be studied indirectly. For example, it is

important to measure vehicle speeds. If speeds do not fall when reduced

lighting is introduced, it is reasonable to assume an increased accident

risk for unprotected road users. It is equally important to measure traffic

mileage for various road user categories at night and the possible effect

of reducing street lighting.

Probably, the only practical possibility of measuring traffic mileage for

certain road user categories is through questionnaires. Information should

thereby be obtained on various aspects of road user insecurity. If

increased insecurity is expressed through, for example, a cyclist avoiding

poorly lit cycle paths and instead using busy streets, this implies an

increased accident risk. It is by no means least important to understand

the way in which insecurity is experienced. Together with the need to

make roads and streets a comfortable traffic environment, this is possibly

the most important factor to study with regard to reducing lighting at

night-time.
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l TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTER VID EN DÄMPNING AV

GATUBELYSNINGEN. EN LITTERATURSTUDIE

1.1 Inledning

Sambandet mellan inträffade mörkerolyckor och (graden av) vägbelysning

har studerats ganska ingående i litteraturen. Det finns en påtaglig

trafiksäkerhetsfrämjande effekt av att införa belysning men de uppskatta-

de reduktionerna av mörkerolyckor varierar avsevärt mellan olika studier.

Ganska ofta ligger reduktionerna mellan 20 och 50 %. Dessa resultat är

dock av mindre intresse för denna studie, eftersom intresset här är

fokuserat på effekten av att dämpa befintlig belysning.

Det finns ganska få undersökningar som utförts med syfte att klarlägga

effekten av en dämpning av befintlig belysning. Vid en genomgång av

VTIs databas ROADLINE och den internationella databsen IRRD fram-

kommer en del referenser som behandlar trafiksäkerhetseffekten vid en

dämpning av gatubelysningen. Många av dessa referenser har dock inga

egna resultat (eller resultattolkningar) att redovisa, utan driver enbart en

viss åsiktsinriktning med utgångspunkt från kända undersökningar. Efter

en rensning av dessa "åsiktsinlagor" återstår inte många referenser att

redovisa.

Många av nedanstående referenser har studerats av en arbetsgrupp som

hade till uppdrag att utreda hur en dämpning av väg- och gatubelysning i

kristid kan ske utan att kravet på trafiksäkerhet eftersätts. Arbets-

gruppens slutsatser har redovisats i PM 1977-01-31 från TSV (ref (1)).
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1.2 Genomgång av intressanta referenser

 

Ref. (2). Londonstudien

Under energikrisen 1973/74 dämpades gatubelysningen på många håll i

England. I rapporten studeras 20 av Londons stadsdelar varav 3 st fått

dämpad belysningsnivå enbart på huvudgatorna medan de 17 övriga fick en

dämpning på alla gator. Man studerade antalet olyckor under januari och

februari 1974 och använde antalet olyckor motsvarande månader 1973 som

kontrollmaterial. Följande resultat erhölls.

9 På gator med dämpad gatubelysning fanns en tendens att andelen
mörkerolyckor ökade mellan 1973 och 1974 medan motsvarande andel
sjönk något på fullt belysta gator. För enbart fotgängarolyckor ökade
andelen mörkerolyckor mera, men detta gällde både delvis och fullt
belysta gator.

0 För dödsolyckor noterades en ökning mellan 1973 och 1974 av andelen
olyckor som inträffade i mörker.

o Den ökning av mörkerolyckor som fanns inom försöksområdet visade sig
till 60 0/o ligga på huvudgatorna.

I rapporten görs en (delvis teoretisk) beräkning av att en dämpning av

gatubelysningen ökar fotgängarolyckorna med ca 5 % och dödsolyckorna

(inklusive fotgängarolyckor med dödlig utgång) med ca 10 %. Osäkerheten

för de beräknade effekterna är dock stor och vid nedre konfidensgränserna

halveras effekterna.

Kommentar: Eftersom man i rapporten inte tagit hänsyn till t ex skillnader

i vädret och trafiken mellan 1973 och 1974 är det svårt att dra korrekta

slutsatser från undersökningen. Den konstaterade försämringen avtrafik-

säkerheten skulle i princip kunna vara helt beroende på förändringar i dessa

faktorer. Om en dämpning av gatubelysningen har en negativ effekt borde

fotgängarna vara en särskilt utsatt grupp; det är därför förvånande att den

konstaterade ökningen av andelen mörkerolyckor gäller i lika hög grad på

fullt belysta gator som på delvis nedsläckta gator.
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Ref (3). Bromleystudien

 

I uppsatsen redovisas resultat från referenserna (2) och (4). Dessutom ges

erfarenheter från ett försök i London Borough of Bromley där drygt var

tredje lampa släcktes på "secondary roads" under augusti-oktober 1975.

Jämfört med motsvarande månader 1974L ökade antalet mörkerolyckor med

ca 14 % medan antalet skadade personer vid dessa olyckor ökade med ca

24 %.

Uppsatsen har i övrigt föga intresse eftersom den kan karakteriseras som

en "åsiktsinlaga".

Kommentarer: Den statistiska analysen är ganska rudimentär och några

slutsatser är svåra att dra. Tillförlitligheten i dessa resultat måste

bedömas som klart lägre än i Londonstudien.

Ref (4). Englandsstudie 1.

Vintern 1973/74L (6 december - 11 mars) genomfördes en ca 50 %-ig

reduktion av belysningsnivån i England. I rapporten redovisas en ökning

jämfört med motsvarande period 1972/73 av döds- och svåra personskade-

olyckor under mörker i tätort på 12 %. Under dagtid minskade motsvaran-

de olyckor med 6 %.

Kommentarer: Liknande synpunkter kan framföras här som för London-

studien. Man bör notera att de två studierna genomförts för i stort sett

överensstämmande tidsperioder och gett likartade resultat.

Ref. (5). Englandsstudie 2

 

Vintern 1973/74 genomfördes i England ett antal åtgärder för att minska

bensinförbrukningen. De viktigaste åtgärderna var hastighetsbegränsning-

ar, 50 % dämpning av gatubelysningen och 3-dagars arbetsvecka. I

rapporten studeras åtgärdernas effekter på trafiksäkerheten. Många av de

åtgärder som vidtogs i samband med oljekrisen, t ex den kortare arbets-

veckan, antas påverka olyckorna främst genom effekterna på trafikarbetet.

Genom att arbeta med olyckskvot som trafiksäkerhetsmått elimineras
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denna typ av faktorer medan påverkan av t ex hastighetsbegränsningar och

dämpning av gatubelysning bör kvarstå.

Som analysmetod används multipel linjär regression (ibland viktad med

hänsyn till olika varianser). På månadsdata från januari 1969 till oktober

1973 anpassas olyckskvoterna till tiden, en säsongsfaktor för varje månad

samt till andelen olyckor i vått väglag. Olyckskvoter som studeras är

sådana på motorvägar, på vägar med hastighetsbegränsning högst 40

mile/tim och övriga allmänna vägar. Dessutom har uppdelning skett på

olyckskvoter i mörker och dagsljus. De anpassade regressionsmodellerna

används för att prediktera olyckskvoter från november 1973 och framåt,

och dessa predikterade värden jämförs sedan med de observerade olycks-

kvoterna.

Resultatet av studierna är att hastighetsbegränsningarna generellt har haft

en positiv effekt på trafiksäkerheten. Detta gäller såväl mörker- som

dagsolyckor och inom alla vägkategorier. Däremot har man inte funnit

någon negativ effekt av belysningsreduktionen; det finns t o m en tendens

att mörkerolyckskvoten har reducerats utan någon motsvarande reduktion

av dagsljusolyckskvoten. Dessa resultat avser olyckskvoten i tättbebyggda

områden och med hastighetsbegränsning högst 40 mile/tim; det är ju inom

sådana områden som nedsläckningen främst har företagits.

I rapporten framhålls att man skall tolka resultaten avseende nedsläckning

med försiktighet. Analysen har ju inte enbart omfattat de gator som

utsatts för nedsläckning utan i olyckstalen ingår också alla olyckor på fullt

belysta gator. Någon separering av olyckstyper har heller inte gjorts; en ev

negativ effekt av nedsläckningen borde främst visa sig i olyckor med

oskyddade trafikanter. I förutsättningarna för nedsläckningen ingick också

att den skulle vidtas på sådana gator där den förmodas ge minsta negativa

effekt på trafiksäkerheten.

Kommentarer: De reservationer och synpunkter som framförts i rapporten

förefaller helt relevanta. Det är ändå förvånande jämfört med tidigare

referenser att man inte ser någon negativ effekt av nedsläckningen utan

snarare en tendens åt det positiva hållet. Vad gäller analysmetodiken kan

man notera att hänsyn har tagits till trafiken uppdelad på mörker/dagsljus.

Däremot har väderleken inte beaktats annat än indirekt och generellt via
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säsongfaktorer för olika månader. Man kan misstänka att prediktions-

modellerna skulle gå att förbättra om det gick att ta direkt hänsyn till t ex

väderleken. Någon validering av den använda modellen har inte gjorts

annat än genom ett antal figurer över observerade och predikterade

olyckskvoter.

Ref. (6). Danmarksstudien 1968-1975

I Danmark reducerades vägbelysningen med ca 50 % under vintern 1973/74.

Reduceringen hade sin fulla effekt januari-april 1974. I rapporten jämförs

därför trafikolycksutvecklingen dessa månader från 1968 t o m 1974. Man

har studerat antalet personskadeolyckor i 41 av Danmarks större städer

med uppdelning på olyckor som inträffat i mörker/dagsljus, våt/torr

vägbana samt hal/ej hal vägbana. Dessutom har man enbart betraktat

olyckor under rusningstid.

Antalet olyckor på torr vägbana är ungefär lika stort 1974 som de tidigare

åren och andelen mörkerolyckor är också ungefär konstant. Däremot

uppvisar 1974 ungefär bara hälften så många olyckor på våt, icke hal

vägbana som genomsnittet åren 1968-1973. Detta kan möjligen förklaras

av nederbördsförhållandena. Andelen mörkerolyckor på våt, icke hal

vägbana är väsentligt större år 1974 än tidigare år. Detta kan tolkas som

en effekt av belysningsdämpningen men kan också orsakas av skilda

väderbetingelser.

Mera detaljerade analyser visar att

0 Det finns en tendens till större andel sträckolyckor 1974 än tidigare år

0 1974 var andelen singelolyckor och påkörning av parkerade fordon i
mörker större än tidigare år

:0 I vått icke halt väglag var andelen fotgängarolyckor i mörker större är
1974. I torrt väglag fanns ingen sådan skillnad.

De två första resultaten kan vara logiska konsekvenser av en negativ effekt

av dämpad gatubelysning. Även resultaten beträffande fotgängarolyckorna

pekar åt samma håll.

I rapporten uppskattas att en dämpning av gatubelysningen kan resultera i

en ökning av antalet olyckor på ca 700 st. Eftersom antalet olyckor i
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Danmark åren efter 197# var ca 16 000 st kan effekten uppskattas till ca

4 % olycksökning.

Kommentarer: De påpekanden som gjordes i samband med Londonstudien

kan även göras här. Dock är analysen i denna rapport mera djupgående för

att söka peka ut orsakssamband mellan inträffade olyckor och dämpning av

gatubelysningen.

Ref. (7). Floridastudien

 

I november 1974 släcktes ungefär 1/3 av alla lampor längs en huvudväg i

Florida som är ca 4 km lång. Medeldygnstrafiken på vägen varierade

mellan 33 000 och 45 000 fordon. I artikeln jämförs antalet olyckor år 1973

med antalet år 1975 och följande resultat redovisas:

o Dagsljusolyckorna ökade med 4 % medan mörkerolyckorna ökade med
39 %.

o Andelen mörkerolyckor ökade från 20 % till 25 %, dvs en 25 %-ig
ökning.

a Olyckskvoten i mörker ökade ca 36 % medan den i dagsljus endast ökade
l %.

o Olyckorna på sträckor ökade mera än i korsningar.

Kommentarer: Inga kommentarer har gjorts beträffande vädret under de

två åren. Trafikarbetet som används i olyckskvoterna fördelas schablon-

mässigt på mörker och dagsljus (inga direkta mätningar har gjorts). Man bör

notera att vägen är stor (3-filig) och hårt trafikbelastad.

Ref (8). Austinstudien

 

I januari 1973 genomfördes i Austin, Texas en drastisk nedsläckning av

gatubelysningen. Alla lampor i ena riktningen på en väg släcktes på en

sträcka av ca 12 km, medan ingen nedsläckning alls gjordes i den andra

riktningen. Olycksdata för vägen studerades två år före och två år efter

nedsläckningen. Resultat:

9 Antalet olyckor i dagsljus och i mörker på den belysta sidan sjönk med
ca 20 %.

VTI RAPPORT 315



o Antalet olyckor i mörker på den ej belysta vägbanan steg med 47 %.

o Olyckskvoten i mörker på ej belyst vägbana steg med 27 % medan
olyckskvoterna i övrigt sjönk.

e Antalet personskadeolyckor mer än fördubblades på den nedsläckta
vägbanan medan dessa olyckor i övrigt sjönk i antal.

o Alla olyckstyper ökade på den nedsläckta vägbanan. Särskilt uttalat var
detta för fotgängarolyckor och påkörning bakifrån.

Kommentarer: Exakt samma som för Floridastudien.

Ref. (9). Göteborgsstudien.

I rapporten jämförs polisrapporterade olyckor i Göteborg under januari

månad åren 1972-74. En ca 50%-ig nedsläckning av belysningen redovisas

för år 1974. Resultat:

o Antalet olyckor har minskat med 35 % i daglsjus och 5 % i mörker.

o Andelen mörkerolyckor har ökat med ca 20 %.

o Antalet olyckor med oskyddade trafikanter har i mörker ökat med 50 %
och i dagsljus minskat med 25 %.

o Andelen mörkerolyckor med oskyddade trafikanter har ökat med 30 %.

Kommentarer: Materialet är mycket litet och några säkra sluts ater kan

inte dras. Den statistiska analysen är mycket elementär.

Ref. (10). Stockholmsstudien

 

Belysningsnivån i Stockholm reducerades med ca 37 % under perioden 21

december - 24 februari 1973/74. I rapporten jämförs antalet olyckor med

motsvarande period året innan. Resultat:

0 Antalet olyckor har minskat i såväl mörker som dagsljus med 30 %.

0 Andelen mörkerolyckor är i stort sett oförändrad.

o Antalet olyckor med oskyddade trafikanter har i mörker ökat med 30 %
medan de i dagsljus minskat med 30 %.

o Andelen mörkerolyckor med oskyddade trafikanter har ökat med 20 %.
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Kommentarer: Se Göteborgsstudien.

Ref. (ll). Danmarksstudien 1976-1982

 

Undersökningen täcker åren 1976-82 och är alltså inte direkt kopplad till

den akuta energikrisen 1973/74. Den 50 %-iga dämpningen av gatu-

belysningen på vägsträckor (ingen dämpning i korsningar) har genomförts

enbart under natten (i allmänhet mellan kl 2400 och 0600 men i vissa fall

inom Köpenhamnsområdet mellan kl 2000 och 0600) och bara på större

vägar (primärvägar). Åtgärden infördes på de olika vägarna under åren

1977-1981. Ätgärdens effekt på trafiksäkerheten har studerats genom att

analysera polisrapporterade personskadeolyckor.

Vid den statistiska analysen jämförs antalet olyckor före åtgärden med

antalet olyckor efter åtgärden (åtgärdsåret är uteslutet ur analysen). För

att indirekt ta hänsyn till förändringar i andra faktorer görs motsvarande

jämförelser också på kontrollvägar som inte blivit föremål för någon

dämpning. Olycksmaterialet delas upp med hänsyn till om olyckorna

inträffat i vått eller torrt väglag samt om de inträffat på sträcka eller i

korsning. Motorvägarna behandlas som en särskild grupp.

Huvudresultatet av studierna är att dämpningen av gatubelysningen på

samtliga vägar gett en olycksökning på 4 % som dock inte är signifikant

(osäkerheten är i 15 %). På motorvägar fick man en olycksminskning på

drygt 20 °/o. Den fyraprocentiga olycksökningen visar sig kunna delas upp i

en minskning av olyckorna i Köpenhamn på 3 % och en ökning i övrigt på

54 %.

Olyckorna ökade med över 40 % i korsningar medan olyckorna minskade

med drygt 10 % på sträckor. Då skall man observera att dämpningen

vidtagits på sträckor men inte i korsningar. Det finns ingen 'skillnad i

olycksförändringarna mellan torrt och vått väglag och heller inte mellan

oskyddade och ej oskyddade trafikanter.

Kommentarer. De påpekanden som tidigare gjorts beträffande London-

 

studien och Danmarksstudien 1968-1975 är delvis relevanta även här. Dock

har man i viss mån försökt ta hänsyn till störande faktorer som t ex vädret

och trafiken genom att studera ett kontrollmaterial. Den statistiska
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analysmetodiken är väl planerad och genomtänkt. Det är därför mycket

förvånande med de motsägelsefulla resultaten. Till viss del kan dessa

förklaras med inverkan av de störande faktorerna, särskilt då med hänsyn

till att studien gjorts på en tämligen kort tidsperiod. Möjligen kan man

också ställa sig frågande till de olycksdata som använts. Kan det vara

svagheter i polisrapporteringen som ger en del av resultaten?

1.3 Utvärdering av referenserna

 

Göteborgs- och Stockholmsstudierna är mycket begränsade och kan när-

mast användas som visst stöd för att uppställa hypoteser. De beskrivna

resultaten ger en ganska splittrad bild utom i ett fall. Det förefaller som

de oskyddade trafikanterna är de som främst kan tänkas drabbas av en

dämpning av gatubelysningen.

Londonstudien, Englandsstudie 1 och Danmarksstudien 1968-1975 är ganska

likartade i sin analysmetodik. Enkla jämförelser görs mellan två likartade

perioder där den senare perioden omfattar försök med nedsläckt gatu-

belysning. Perioderna är mycket korta utom i Danmarksstudien där

föreperioden omfattar flera år. Studierna beaktar inte variationer i trafik-

arbetet och i väderleken, vilket kan ha stora effekter speciellt för London-

och Englandsstudien. Den danska studien är något mera ambitiös genom att

den indirekt försöker ta hänsyn till trafikarbetet genom att studera

olyckorna bara under rusningstid. Resultaten från denna studie bör med

ovanstående motiveringar vara något mer tillförlitliga än från de två

övriga. Studien pekar på en ökning av totala antalet olyckor med

personskada på i storleksordningen 4 %. Huvudparten av ökningen finns på

vått, icke halt väglag och som särskilt drabbad grupp framstår fotgängarna.

I Londonstudien redovisas totala effekter i samma storleksordning som i

Danmarksstudien, men här är det speciellt dödsolyckorna som ökar och i

viss mån fotgängarolyckorna. I Englanddstudien redovisas totala effekter

på ca 15 %.

Den statistiska analysen i Danmarksstudien 1976-1982 är väl genomförd

som en före-efterstudie med både försöks- och kontrollgrupp. På detta sätt

kan man i viss mån ta hänsyn till vädrets och trafikens inverkan. Total-

resultatet, 4 % olycksökning, är helt i överensstämmelse med vad som
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redovisas i den tidigare Danmarksstudien. I övrigt finns dock ingen överens-

stämmelse och detaljresultaten är både splittrade och djupt förvirrande.

Man bör observera att denna studie avser en helt annan tidsperiod än de

övriga och att dämpningen av gatubelysningen gjorts endast på natten.

I Florida- och Austinstudierna används enkla jämförelser av före-eftertyp

för att skatta effekter av nedsläckt gatubelysning. Man tar dock hänsyn

till trafikens inverkan genom att studera olyckskvoter. Resultaten tyder på

en drastisk försämring av trafiksäkerheten, men man bör då lägga märke

till att studierna genomförts på mycket stora vägar. Man kan därför

möjligen dra slutsatsen att nedsläckning av gatubelysning skall undvikas på

de största vägarna.

Den klart mest ambitiösa statistiska analysen har utförts i Englandsstudie

2. Man har försökt ta hänsyn till olika störande faktorer genom att arbeta

med regressionsmodeller med olyckskvot som beroende variabel. Testmeto-

diken att jämföra observerade olyckskvoter med regressionsmodellens

predikterade är kanske inte den allra bästa; förmodligen är det bättre att

anpassa en regressionmodell till alla månadsdata och införa en dummy-

variabel för att ta hänsyn till nedsläckningen. Studien ger inget stöd för

hypotesen att en dämpning av gatubelysningen ger en negativ trafiksäker-

hetseffekt. Detta skulle dock kunna förklaras med att olyckskvoterna som

använts inte enbart mäter trafiksäkerhetssituationen på gator med dämpad

belysning.

Sammanfattningsvis kan man säga att de studier som har använt relativt

bra grunddata har analyserat dem med mindre effektiva metoder, medan de

effektivare metoderna har använts på sämre data. Ett undantag är då

möjligen Danmarksstudien 1976-1982. Även om det är svårt att dra några

slutsatser pekar dock studierna sammantaget på, att en dämpning av

gatubelysningen medför en något sämre trafiksäkerhet. Förmodligen ökar

antalet olyckor med några få procent. Man skall då komma ihåg att

studierna i allmänhet gäller en 50 %-ig dämpning av belysningen på alla

gator. Danmarksstudien 1976-1982 ger inget direkt stöd för slutsatsen

ovan, men man bör då notera att dämpningen här genomförts enbart

nattetid.
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Alla studierna som genomförts utom Danmarksstudien 1976-1982 har

inriktats mot den dämpning av gatubelysningen som vidtogs vid oljekrisen.

Denna period är mycket speciell och många andra energisparande åtgärder

som vidtogs kan ha haft en inverkan på trafiksäkerheten. Det är därför

knappast möjligt att generalisera resultaten till andra tidsperioder.

1.4 Resultatens användbarhet i detta projekt

 

Förutom den svårighet att generalisera resultaten som nämndes ovan finns

ytterligare några svårigheter att belysa. Det'aktuella projektet syftar till

att bedöma trafiksäkerhetseffekten vid en dämpning av gatubelysningen

framförallt i bostadsområden under nätterna. Av de genomförda studierna

är det bara Danmarksstudien 1976-1982 som behandlar effekter av dämp-

ningar nattetid men då bara på huvudvägar. Ingen av studierna gör

sp'ecialanalyser av bostadsområden.

Studierna pekar på att de oskyddade trafikanterna är en särskilt utsatt

grupp vid en dämpning av gatubelysningen och detta förhållande förstärks

förmodligen i det aktuella projektet. Tyvärr är det så att olyckor av denna

typ är särskilt underrepresenterade i den offentliga statistiken. För att få

riktigt användbar information bör man helst utnyttja data från sjukvården.

Den information man kan få av de utförda studierna är möjligen, att man

kan förvänta sig mycket små negativa effekter på den totala trafiksäker-

heten vid en dämpning av gatubelysningen i bostadsområden nattetid. Dock

gäller detta olyckorna i den offentliga statistiken; om sjukhusdata utnyttjas

finns ingen kunskap om förväntade effekter.
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2. EN JÄMFÖRELSE MELLAN NORRKÖPING OCH

LINKÖPING BETRÄFFANDE ANTALET TRAFIKOLYCKOR I

MÖRKER

2.1 Inledning

Kommunernas ekonomi har under senare år blivit allt kärvare och man har

fått söka alla möjliga vägar för att göra kostnadsbesparingar. En

möjlighet har då varit att dra ned på gatubelysningsnivån. Man vill dock

inte göra detta om trafiksäkerheten äventyras. Tyvärr är mycket litet

känt om eventuella olycksökningar vid en dämpning av gatubelysningen (se

kapitel 1). Relativt säkert kan man påstå att dämpningar bör undvikas på

högtrafikerade vägar. I konsekvens därmed torde det också vara olämp-

ligt med dämpningar under rusningstid. I övrigt kan dämpningar möjligen

medföra en olycksökning med några få procent.

Det finns bara någon enstaka studie som har försökt mäta trafiksäkerhets-

effekten av att dämpa gatubelysningen under nätterna och då på huvud-

vägar. Resultaten blev motsägelsefulla och förvirrande. Intressantare

vore att studera dämpningar på lokalgator i bostadsområden men några

sådana undersökningar finns inte redovisade. En rimlig hypotes är att den

negativa trafiksäkerhetseffekten är mycket liten eftersom trafiken i

dessa områden är liten på nätterna. På grund av den ringa kunskap som

finns om problemet vore det intressant att göra någon pilotstudie. En

jämförelse mellan Norrköping och Linköping kan då vara lämplig. I

Linköping dämpas inte belysningen alls under nätterna medan en ganska

drastisk dämpning görs i Norrköping.

2.2 Bakgrund

Norrköping och Linköping ligger på bara ca 4 mils avstånd från varandra

och bör därför vara utsatta för ungefär samma väderförhållanden. Städer-

na är också nästan identiskt lika stora, varför trafikmängderna bör kunna

vara likartade. Det har inte funnits möjlighet att jämföra trafikens

storlek fördelad på olika typer av gator och under olika delar av dygnet.
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En from förhoppning är att städerna skall vara jämförbara i dessa

avseenden. I så fall bör det vara av intresse att jämföra antalet

inträffade mörkerolyckor i Norrköping och i Linköping.

Ytterligare ett skäl till att jämföra just Norrköping och Linköping är att

VTI från den 15 september 1983 till den 15 september 1984 har samlat in

uppgifter om alla inträffade trafikolyckor i Östergötland. Med alla

olyckor menas sådana som har rapporterats av polisen, sjukvården och

försäkringsbolagen. I detta fall har materialet från polisen och sjukvården

utnyttjats. Skälet till detta är, att det rimligen är de oskyddade

trafikanterna som mest kan drabbas av endämpning av gatubelysningen

(speciellt då i bostadsområden). Försäkringsbolagen har knappast någon

kunskap om dessa olyckor som inte redan finns hos polisen eller sjukvår-

den. Specifikt för sjukvården är att man har kännedom om singelolyckor

för fotgängare, dvs olyckor som orsakts av att fotgängare snubblat eller

halkat. Varken försäkringsbolagen eller polisen rapporterar sådana olyck-

or då deofficiellt inte definieras som trafikolyckor. För denna studie är

de dock mycket intressanta.

Under den aktuella tidsperioden september 1983 - september 1984 företog

man ingen dämpning av gatubelysningen i Linköping. I Norrköping

däremot dämpades belysningen drastiskt under nätterna. Inom områden

med 3-faskablar släcktes 2 av 3 lampor och i övriga områden varannan

lampa. Utanför centrum släcktes lamporna melln kl 2130 och 0530. I

hyreshusområden släcktes dock bara 1 av 3 lampor kl 2130 och den andra

först kl 2400. I centrum och på E4 släcktes lamporna mellan kl 2400 och

0530. Förmodligen hade Norrköping i genomsnitt en något bättre gatu-

belysning än Linköping då belysningarna var tända. Med den omfattande

nedsläckningen bör dock Norrköping ha fått en mycket sämre belysning

under nätterna. Om en dämpning av gatubelysningen har en negativ

effekt på trafiksäkerheten bör detta framgå genom att jämföra antalet

olyckor som inträffar på nätterna i Norrköping och Linköping.
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2.3 Undersökningens uppläggning

Undersökningen koncentreras på det olycksmaterial som erhållits från

sjukvården. Skälet till detta är, att det främst är de oskyddade

trafikanterna som är av intresse i denna studie, och då inte minst

singelolyckorna för denna kategori. Jämförelser görs också med de

olyckor som rapporterats av polisen.

Materialet delas på de olyckor som inträffat i dagsljus och mörker. Med

mörker avses tiden från en timme efter solens nedgång till en timme före

solens uppgång. Av speciellt intresse är de mörkerolyckor som inträffat

under de tider man dämpat gatubelysningen i Norrköping. För mörker-

olyckorna anges därför hur många som inträffat mellan kl 2130 och 0530

respektive mellan kl 2400 och 0530. Under det senare tidsintervallet har

dämpningen full effekt över hela Norrköping.

Studien syftar främst till att spegla trafiksäkerhetsproblemen i bostads-

områden på nätterna. Med hjälp av platsangivelserna har därför de

mörkerolyckor som inträffat mellan kl 2130 och 0530 sorterats ut som

bedömts höra till bostadsområden (eller därmed jämställda områden).

Första kravet vid utsorteringen har varit att olyckorna måste ligga

utanför städernas centrum, för tex Norrköpings del i princip utanför

promenaderna. Dock har större trafikleder uteslutits, även om de finns i

anslutning till bostadsområdena. Gång- och cykelleder mellan bostads-

områden ingår däremot, om de inte ligger i direkt anslutning till större

trafikleder och därmed får sin belysning från dessa. Även olyckor som

inträffat på vägar i parker, friluftsanläggningar etc ingår i materialet.

Däremot har inga olyckor tagits med som inträffat i tätorter utanför de

egentliga städerna.

2.4 Resultat

2.4.1 Jämförelse mellan antal olyckor rapporterade av sjukvården

och polisen

Eftersom de oskyddade trafikanterna är av primärt intresse i denna

studie, görs en jämförelse mellan antalet olyckor som polisen och sjuk-
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vården rapporterar för denna grupp. I tabell 1 jämföres antalet polis-och

sjukvårdsrapporterade olyckor för oskyddade trafikanter som inträffat

mellan kl 2130 och 0530 i Linköping och i Norrköping.

Tabell 1. Antal olyckor med oskyddade trafikanter som inträffat kl
2130-0530 och rapporterats av polisen och/eller sjukvården i
Linköping och i Norrköping.

 

Antal personskadeolyckor rapporterade av Antal olyckor
utan personskada

  

Stad enbart enbart både rapporterade av
polisen sjuk- polisen polisen

vården och sjukvården

Linköping 5 ' 52(15) ' 5 2

Norrköping 3 50(l 6) 3 1

 

I sjukvårdens rapporter ingår singelolyckor för fotgängare (vilka defini-

tionsmässigt inte är trafikolyckor). Inom parentes anges antalet olyckor

av denna typ.

Uppenbarligen känner polisen till försvinnande få olyckor för oskyddade

trafikanter även om man undantar fotgängaresingel. Det är därför helt

nödvändigt att utnyttja sjukvårdens data, och man förlorar heller inte

särskilt mycket på att utnyttja enbart dessa data. Det är endast ett fåtal

olyckor som rapporterats av polisen och där ingen rapport erhållits från

sjukvården.

2.4.2 Jämförelse av antal mörkerolyckor i Norrköping och i Lin-

köping

Grunddata från sjukvårdens trafikolyckor är sammanställda i tabellerna 2a

(olyckor med oskyddade trafikanter) och 2b (olyckor där enbart fordon är

inblandade). Antalet olyckor som inträffat i dagsljus och mörker redovi-

sas och för de senare anges om de inträffat under tidsperioderna 2130-

0530 eller t o m 2400-0530. Av totala antalet olyckor beräknas procen-

tuella andelen mörkerolyckor och dessutom också andelarna för respektive

tidsperiod.
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Tabell 2a. Olyckor med oskyddade trafikanter.

Antal olyckor Procentuell andel mörkerolyckor

Stad Dags- Mörker Nörker l l
Totalt ljus Mörker 21.30-05.30 24 00-05.30 Totalt §21.30-05.305 24.00-05.30

Linköping 720 583 137 50 i 14 f 19,0 6,9 i 1,9

i l '. I i ' ;
Norrköping 733 g 582 i 151 49 1 14 2 20,6 6,7 1 1,9

1 L 1 I l

Tabell 2b. Olyckor med enbart motorfordon inblandade.

Antal olyckor Procentuell andel mörkerolyckor

Stad [Dags- Mörker Mörker
Totalt! ljus Mörker 21.30-05.30 24.00-05.30 Totalt 21.30-05.30 24.00-05.30

Linköping 252 198 54 31 17 21,4 12,3 6,8

Norrköping 273 199 74 35 , 25 27,1 12,8 9,2
l

   

 

  

 

 

 

Vad gäller de oskyddade trafikanterna finns inga skillnader mellan Norr-

köping och Linköping. Motorfordonsolyckor i mörker är något vanligare i

Norrköping än i Linköping under den sena natten. En möjlig orsak skulle

då kunna vara, att fotgängare-cyklister i Norrköping i större utsträckning

övergår till att använda bil under natten. Dock kan man notera tt

Norrköping har högre andel mörkerolyckor även under tider då gatubelys-

ningen är helt tänd. Den troligaste orsaken till den observerade skillnaden

mellan städerna är därför att Norrköping har högre andel mörkertrafik.

Några mätningar som stöder detta finns för närvarande inte tillgängliga.
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2.4.3 Jämförelse av mörkerolycksrisker i Norrköping och i Lin-

köping

Det bästa sättet att göra jämförelserna vore att för olika trafikant-

kategorier beräkna mörkerolycksrisken i de två städerna. Med olycksrisk

menas då antalet olyckor dividerat med något lämpligt mått på expone-

ringen (trafikarbete, flöde etc). Tyvärr finns inga exponeringsmått

tillgängliga men vissa uppskattningar (gissningar) kan göras. Om andelen

mörkertrafik är lika i båda städerna och om olycksriskerna är lika under

dagsljus (eller under mörker med full gatubelysning) så gäller att

Mörkertrafik i Linköping RI, Antal olyckor i Linköpingákontrollmaterial
Mörkertrafik i Norrköping Antal olyckor i Norrköpings kontrollmaterial

Med kontrollmaterial menas då olyckor i dagsljus eller i mörker med full

gatubelysning.

Av detta följer att kvoten mellan mörkerolycksriskerna i Norrköping och

Linköping kan uppskattas med

Antal mörkerolyckor i Norrköping Antal olyckor i Linköpings kontroll-
material

Antal mörkerolyckor i Linköping , Antal olyckor i Norrköpings kon-
trollmaterial

 

De skattade kvoterna mellan mörkerolycksrisker har för olika trafikant-

kategorier beräknats i tabell 3a (mörkerolyckor mellan 2130 och 0530) och

tabell 3b (mörkerolyckor mellan 2400 och 0530). Som kontrollmaterial har

använts olyckor i dagsljus, olyckor under mörker med full gatubelysning

samt dessa två grupper hopslagna.
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Tabell 3a. Kvoter mellan olycksrisk i mörker i Norrköping och i Lin-
köping för olika trafikantkategorier under tidsperioden 2130-

  

 

  

0530.

Kontrollmaterial Fotgängare Cyklister Oskyddade Enbart Totalt
Mopedister totalt motorfordon
Motorcyklister

Mörker med
gatubelysning 1.11 0.90 0.84 0.67 0.81

Dagsljus 1.24 0.84 0.98 1.12 1.04

Totalt 1.21 0.84 0.96 1.05 1.00

 

  

 

  

Tabell 3b. Kvoter mellan olycksrisk i mörker i Norrköping och i Lin-
köping för olika trafikantkategorier under tidsperioden 2400-

    

 

0530.

Kontrollmaterial Fotgängare Cyklister Oskyddade Enbart Totalt
Mopedister totalt motorfordon
Motorcyklister

Mörker med
gatubelysning 0.83 0.94 0.90 1.11 1.08

Dagsljus 0.96 0.93 1.00 1.46 1.26

Totalt 0.93 0.93 0.98 1.39 1.22

    

  

Av tabellerna framgår att olycksrisken för de oskyddade trafikanterna

inte är större i Norrköping än i Linköping. Fotgängarna i Norrköping har

dock en något högre olycksrisk om man betraktar tidsintervallet 2130-

0530 men denna skillnad försvinner i tidsintervallet 2400-0530. Samman-

fattningsvis är dock de observerade skillnaderna i olycksrisker mellan

städerna ganska små, och uppenbarligen kan man inte hävda att trafik-

säkerheten i Norrköping är sämre än i Linköping. Dock bör man notera

att slutsatserna slås sönder om det finns en väsentlig överflyttning mellan

trafikantkategorierna under nätterna.
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2.4.4 Jämförelse av antal mörkerolyckor i Norrköpings och i Lin-

köpings bostadsområden

Det är av intresse att närmare studera de mörkerolyckor mellan 2130-

0530 som inträffar i bostadsområden. I tabell 4a (Linköping) och 4b

(Norrköping) klassificeras olyckorna i singel- och kollisionsolyckor.

Dessutom anges vilka olyckor som är polisrapporterade.

Tabell 4a. Antal mörkerolyckor 2130-0530 i_ bostadsområden i Linköping
fördelade efter trafikantkategori och olyckstyp.

  

Singel Kollision med
Cykel/ MC Bil Buss
moped

Fotgängare 7(1) 0 0 0 0

Cykel/moped 8(4) 4 0 l 0

MC 1 0 l* 1*

Bil 0 0 0

Buss 0 0

  

* Polisrapport finns.
Inom parentes anges hur många av olyckorna som inträffat i icke
egentliga bostadsområden.
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Tabell 4b. Antal mörkerolyckor 2130-0530 i bostadsområden i Norr-
' köping fördelade efter trafikantkategori och olyckstyp.

  

Singel Kollision med
Cykel/moped MC Bil Buss

Fotgängare 6 0 0 l l*

Cykel/moped 7(3) 0 0 0 0

MC 0 0 l 0

Bil l 0 O

Buss 0 0

  

* Polisrapport finns.
Inom parentes anges hur många av olyckorna som inträffat i icke
egentliga bostadsområden.

Tabellerna uppvisar inte någon skillnad mellan städerna till Norrköpings

nackdel. I Linköping förekommer några kollisioner mellan cyklar/mopeder

medan denna olyckstyp saknas i Norrköping. Det mest slående från

tabellerna är att oskyddade trafikanter är inblandade i nästan alla olyckor

och då främst i form av singelolyckor för fotgängare och cyklister/mope-

dister. Det totala antalet olyckor är dock litet, varför trafiksäkerheten

utgör ett ganska litet problem i bostadsområden på nätterna. Då bör man

notera att detta gäller med hänsyn till sjukvårdens olycksrapporter. Enligt

polisens rapporter finns nästan inget trafiksäkerhetsproblem över huvud

taget.
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2. 5 Räkneexempel

 

Det kan vara intressant med några räkneexempel för att bedöma konsek-

venserna avresultaten i avsnitt 4.

Exempel 1 (Kan olycksstatistiska metoder ge avgörande information om

trafiksäkerhetsproblem i bostadsområden?)

Enligt avsnitt 4.4 inträffar ca 20 sjukhusrapporterade olyckor per år i

städer med ca 100 000 invånare. Med en grov överskattning antas att 4

miljoner invånare i Sverige bor i bostadsområden där en dämpning av

belysningen kan bli aktuell. I dessa områden inträffar då ca 800 olyckor

per år.

Ett bra sätt att testa om en åtgärd har någon effekt, är att genomföra en

före- efterstudie i områden där åtgärder vidtagits. Dessutom bör man

göra motsvarande studie i kontrollområden. En traditionell statistisk

analys visar att det krävs minst 500 olyckor i vardera försöks- och

kontrollgruppen, för att man skall kunna se att en skattad olycksökning på

20 % är signifikant dvs att olycksökningen är

20 % i 20 % (95 % konfidensgrad)

Konsekvensen av detta blir att om man genomför den föreslagna studien

för hela Sverige, så krävs minst ett och ett halvt-åriga före- och

 

efterperioder för att visa ovanstående ganska ointressanta resultat.

Dessutom är ju resultaten i avsnitt 4 sådana, att den ev negativa

trafiksäkerhetseffekten av att dämpa gatubelysningen förmodligen är

mycket liten och i allafall väsentligt mindre än 20 %. Med någon rimlig

statistisk säkerhet kan man därför inte göra någon vettig bedömning av

vilken effekt en dämpning av gatubelysningen har på trafiksäkerheten.

Exempel 2 (Är en dämpning av gatubelysningen i bostadsområden ekono-

miskt lönsam?)

I Norrköping sparar man drygt 1 miljon kronor per år genom belysnings-

dämpningen. Minst hälften av denna besparing ligger på bostadsområden.
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Dämpningen av belysningen krävde också en engångsinvestering på ca 1

miljon kronor.

Enligt Vägverkets beräkningar (Angelägenhetsbedömning av väg- och gatu-

byggandsobjekt, 1981) är den samhällsekonomiska kostnaden för en polis-

rapporterad trafikolycka i tätort 130 000 kr i 1980 års prisnivå. Kostnaden

för en olycka med en oskyddad trafikant beräknas vara ungefär 2-3 gånger

högre och i dagens prisnivå har därför en olycka i denna studie beräknats

kosta ca 500 000 kronor. I denna kostnadsberäkning har man då tagit

hänsyn till polisens låga raporteringsgrad genom att varje polisrapporterad

olycka kostnadsmässigt får representera ytterligare ett visst antal faktis-

kt inträffade olyckor. De sjukhusrapporterade olyckorna har därför en

betydligt lägre kostnad och om denna antas vara 150 000 kr per olycka är

uppskattningen förmodligen för hög (speciellt med hänsyn till att de flesta

olyckorna är singelolyckor med fotgängare). Dock ser man att det i

Norrköping kan få bli en olycksökning på upp till 5 olyckor utan att

kostnadsbesparingen helt äts upp av ökade olyckskostnader. En ökning av

olyckorna med 5 st innebär att olyckorna ökar med mer än 25 %, och

någon sådan effekt riskerar man knappast med en dämpning av gatubelys-

ningen.

2.6 Slutsatser

Avsnitten 4 och 5 ger ganska entydiga besked om att i bostadsområden på

nätterna är

1. trafiksäkerhetsproblemen små om de mäts med sjukhusrapporterade
olyckor och nästan obefintliga enligt polisrapporterna

2. antalet olyckor så litet att statistiska analysmetoder knappast kan ge
användbara resultat vid en utvärdering

3. trafiksäkerheten till synes opåverkad av en dämpning av belysningen

4. den ekonomiska besparingen genom dämpningen förmodligen större än
den ökade olyckskostnad man kan riskera att drabbas av.

Den genomförda studien har uppenbarligen en del brister. Några mått på

trafikens storlek i de två städerna har inte kunnat erhållas. I princip

skulle det därför kunna finnas skillnader i olycksrisker mellan städerna,
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men det finns dock inget i erhållna olycksdata som antyder detta. Vidare

är ju olycksjämförelserna endast ett indirekt mått på om den dämpade

belysningen haft någon effekt. Det kunde därför vara av intresse att

detaljstudera varje inträffad olycka i bostadsområdena för att bedöma om

olyckan förorsakats eller förvärrats av dålig gatubelysning. Slutligen är

de ekonomiska beräkningarna i räkneexemplet mycket schematiska och

kanske av ringa värde. Det intressanta vore förstås att ha de verkliga

kostnaderna för olyckor som inträffar på natten i bostadsområden. Den

genomförda studien skulle kunna användas för att få en uppfattning om

dessa kostnader.
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3 TRAFIKSÄKERHETSEFFEKTEN AV FÖRBÄTTRAD GATU-

BELYSNING I GÖTEBORG

3.1 Inledning

Under 1970-talet genomförde Göteborgs kommun en omfattande upprust-

ning av den befintliga belysningen. Blandljuslampor byttes ut mot 125 W

och 250 W kvicksilverlampor samt 90 W lågtrycksnatriumlampor. Motivet

för upprustningen var att höja belysningsnivån till då gällande praxis och

därmed erhålla en minskning av mörkerolyckorna. Denna minskning

bedömdes kunna bli så stor som 20 %.

3.2 Undersökningens uppläggning

Denna studie baseras på de armaturbyten som genomfördes åren 1975-

1978. Byten gjordes såväl inom bostadsområden som på större gator och

trafikleder (se appendix 1 och 2).

Antalet polisrapporterade trafikolyckor i mörker och i dagsljus studerades

för en treårsperiod före och en treårsperiod efter armaturbytet (bytesåret

är exkluderat). De gator som under sjuårsperioden fått en väsentligt

förändrad trafikbild har inte tagits med i studien.

En stor andel mörkerolyckor har varit ät av deinstrument som använts

för att välja de gator och områden som skulle bli föremål för armatur-

byten. Vid en före-efterstudie av andelen mörkerolyckor får detta till

följd, att effekter av förbättrad gatubelysning kommer att överskattas till

en viss del.
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3. 3 Metod för utvärdering

 

Tabell 5. Trafikolyckor i Göteborg 1972-1983.

År Antal olyckor Andel mörkerolyckor i procent

Totalt I mörker

1972 5443 1805 33

1973 5113 1653 32

1974 4676 1610 34

1975 5350 1750 33

1976 5410 1830 34

1977 4732 1581 33

1978 4344 1455 33

1979 4148 1348 32

1980 3900 1338 34

1981 3900 1274 33

1982 4269 1351 32

1983 4274 1354 32

Tabell 5 ger trafikolycksutvecklingen i Göteborg åren 1972-1983. Andelen

mörkerolyckor är i det närmaste konstant genom åren. Den relativt stora

nedgång av mörkerolyckorna som man h0ppades på verkar därför ha

gäckats. Dock innehåller tabell 1 alla olyckor i Göteborg och inte enbart

de som inträffat på de åtgärdade gatorna. En ev effekt av den

förbättrade belysningen skulle därför kunna drunkna i den stora mängd

olyckor som rimligen inte är påverkade av åtgärden.

Före- efterstudier av andelen mörkerolyckor på de åtgärdade gatorna och

områdena är den effektivaste metoden för att utvärdera effekten av den

förbättrade belysningen.

I princip skall man då utvärdera varje enskilt objekt för sig. Även om man

försöker finna grupper av gator som har t ex ungefär samma trafikmängd

kommer de ändå trafiksäkerhetsmässigt att uppvisa stora olikheter. En

hopslagning av olyckstalen för sådana inhomogena objekt kommer då att

försvåra analysen.
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En bra metod för att göra individuella jämförelser som sedan vägs ihop till

totala jämförelser är att använda den s k logoddskvotmetoden (eng

"method of log odds ratio", se t ex Fleiss, J.L.: Statistical methods for

rates and proportions, 2nd edition). Följande exempel illustrerar metoden.

Välj ut Nordstan V ur appendix i och betrakta följande tabell:

Före Efter Totalt
åtgärd åtgärd

Olyckor i mörker 15 4 19

Olyckor i dagsljus 48 24 72

Oddskvoten definieras som

 

_ oddset för mörkerolycka före åtgärd _ 15/48 _ 1 875
0 _ oddset för mörkerolycka efter åtgärd _ 4721+ _

För att få en bra statistisk metod kan man visa att 0 bör logaritmeras, dvs

man bör använda

y = ln (0) = ln(l.875) = 0,6286.

Om åtgärden saknar effekt bör y vara ungefär 0. Ett alltför stort positivt

eller negativt värde på y innebär därför att åtgärden har positiv resp

negativ effekt på mörkerolyckorna. Den totala effekten mäts alltså av
2

y .

Den individuella jämförelsen ovan skall för grupper av objekt (t ex

bostadsområden) vägas samman på ett lämpligt sätt. Självfallet bör då

objekt med små olyckstal väga mindre än de med höga olyckstal. Man kan

visa att en lämplig vikt är attanvända inverterade värdet till variansen på

y vilket i exemplet blir

 

v = = 2,6374.

VTI RAPPORT 315



27

För en grupp som består av g st objekt kan man då visa att

9

12-1 Vi' Yi'
är X 2--fördelad med g frihetsgrader om åtgärden saknar effekt. Ett stort

n 2

Varde på 2 vi yi är därför en signal om att åtgärden har en effekt.

Denna effekt kan vara både homogen och inhomogen. Det förra fallet

innebär att effekten är ungefär lika på alla objekt och denna hypotes

accepteras om

2 2 (2 V°Y'
X homog = 2 vi Yi

inte är alltför stor jämfört med en X2-fördelning med (g-l) frihetsgrader.

Åtgärdens effekt mäts med

2
2 _ (2 Viyi)

X assoc. ' ' " " "
Zvi

2Åtgärden har en effekt signifikant skild från 0 om x .
assoc. blir stor

jämfört med en XZ-fördelning med 1 frihetsgrad.

Effekten av åtgärden skattas enligt

- - zv. yi
e: 1."e-y , S., = *El-T*-

i

Konfidensintervallet (95 %) för - ln(l-e) (där e är den verkliga åtgärds-

effekten) är

1
l.,

i., 2 v1

 

- ln(l-e) = 9 : 1,96 '

 

Ur denna ekvation löser man lätt ut konfidensgränserna för e.

I appendix 1 och 2 ges för varje enskild gata/bostadsområde oddskvoten o,

den logaritmerade oddskvoten y, vikten v samt den skattade åtgärds-

effekten ê. Det är då lätt att genomföra ovanstående analyser för de
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grupper av objekt som kan vara av intresse. I nästa avsnitt redovisas

resultaten för de grupper som förefaller vara de mest naturliga att

studera.

3.4 Resultat

Redovisningen av resultaten har delats upp på bostadsområden (tabell 6)

och övriga gator/trafikleder (tabell 7). Tabell 8 ger resultaten för hela

materialet.

Det förtjänar påpekas att 1 inte något fall har den totala kvadratsumman

 

2
(2 Vi yi ) gett ett signifikant utslag på 5 % risknivå. Genomgående får

man acceptera att åtgärdens effekt är homogen och icke signifikant.

Tabell 6. Bostadsområden.

2 2

  

 

" 2
Åtgärd Anta] Xtot Xhomog. Xassoc. ê, 95% konfidens-

intervall"för e

1975 9 4,58 4,12 0,46 0,12 (-0,24, 0,37)

1976 7 4,26 2,96 1,30 0,32 (-0,32, 0,65)

1977 8 5,17 4,91 0,26 -0,11 (-0,63, 0,25)

1978 6 4,08 3,49 0,59 0,16 (-0,31, 0,46)

Totalt 30 18,16 17,36 0,80 0,09 (-0,12, 0,26)

Tabell 7. Gator/trafikleder.

. H 2 2 2 ^ -
Traf1kmangd/ Antal x x- x e 95 % konf1dens-
dygn tOt homog' assoc' intervall för e.

< 5000 4 1,03 0,87 0,16 -0,24 (-2,48, 0,56)

5000-10000 10 9,15 7,03 2,12 0,26 (-0,11, 0,51)

10000-20000 12 12,98 11,99 0,99 0,095 (-0,10, 0,26)

20000-40000 5 6,06 4,70 1,36 0,15 (-0,12, 0,35)

> 40000 _ 1 - - - -0,10 -

Totalt 32 29,38 26,63 2,75 0,11 (-0,022, 0,23)
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Tabell 8. Hela materialet.

2 2 2 0 . . .
Antal xtot xhomog. xassac e 95 A konf1dens1ntervall för e

62 47,47 44,03 3,44 0,11 (-0,0051, 0,20)

Resultaten är ungefär likvärdiga i tabell 6 och 7. De olika uppdelningarna

verkar inte ge någon speciell information, varför vi nöjer oss med att

kommentera det totala resultatet (tabell8 ). Den skattade effekten av

åtgärden är ca 10 % minskning av mörkerolyckorna. Dock är resultatet

behäftat med rätt stor osäkerhet. Med 95 % säkerhet kan man hävda att

åtgärdens effekt ligger mellan 0 och 20 °/o.

3.5 Slutsatser

De genomförda beräkningarna ger vid handen, att den förbättrade gatu-

belysningen har gett en ganska liten effekt på mörkerolyckorna. Detta

gäller i såväl bostadsområden som på större gator och trafikleder. Dock

måste man komma ihåg att den skattade effekten troligen är alltför stor.

Detta tyder på att åtgärden knappast haft någon positiv effekt på

mörkerolyckorna över huvud taget.

Denna slutsats är ganska förvånande jämfört med den förväntade effekt

man spekulerade i innan förbättringen genomfördes (ca 20 % mörker-

olycksreduktion). Den förväntadeeffekten var beräknad från de kurvor

man finner i litteraturen, som beskriver sambandet mellan mörkerolyckor-

na och belysningsnivån. Resultaten från Göteborg ger anledning till att

kritiskt granska dessa samband. En möjlig hypotes skulle kunna vara att

sambanden är korrekta upp till en viss (relativt låg) belysningsnivå, men

att kurvorna sedan snabbt planar ut. I praktiken skulle detta innebära att

införandet av belysning på mörka platser har en god effekt, men att man

inte skall övervärdera effekten av att ha en hög belysningsnivå.
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APPENDIX 1

OMRÅDE Armaturbyte Antal olyckor före Antal olyckor efter

år Totalt i mörker mörker- Totalt i mörker mörker- y 0 ê v

andel (Z) andel (Z)

Nordstan V 1975 63 15 24 28 4 14 0.6286 1.875 0.4667 2.6374

Stampen Ö 1975 26 8 31 18 5 28 0.1446 1.1556 0.1346 2.1859

Lorensberg S 1975 7 5 71 14 4 29 1.8326 6.25 0.8400 0.9524

Majorna 1975 131 47 36 139 50 36 -0.0041 0.9960 -0.0041 15.5238

Krokslätt N 1975 25 9 36 34 13 38 -0.0958 0.9087 -0.1005 3.3540

Skår Ö 1975 23 7 30 13 4 31 -0.0157 0.9844 -0.0159 1.7653

Kyrkbyn N 1975 27 6 22 39 7 18 0.2671 1.3061 0.2344 2.5747

Guldheden S 1975 10 2 20 12 3 25 -0.2877 0.7507 -0.3333 0.9351

Kungsladugård N 1976 14 6 43 15 5 33 0.4055 1.5 0.3333 1.6901

Kungsladugård S 1976 13 7 54 9 5 56 -0.0690 0.9333 -0.0714 1.3166

Sandarna 1976 19 4 21 13 3 23 '0.1178 0.8889 -0.1250 1.3333

Krokslätt SV 1976 12 7 58 15 5 33 1.0296 2.8000 0.6429 1.5556

Krokslätt Sö 1976 4 1 25 24 4 17 0.5108 1.6667 0.4000 0.6122

Högsbo V 1976 4 1 25 27 12 44 -0.8755 0.4167 -0.4000 0.6742

Järnbrott 1976 14 7' 50 15 4 27 1.0116 2.7500 0.6364 1.5959

Änggården 1977 12 1 8 11 1 9 -0.0953 0.9091 -0.1000 0.4564

Guldheden N 1977 10 4 40 .4 1 25 0.6931 2.000 0.5000 0.5714

Lunden 1977 41 12 29 41 10 24 0.2490 1.2828 0.2204 3.9988

Bagaregården S 1977 21 6 29 32 9 28 0.0220 1.0222 0.0217 2.5778

Kviberg V 1977 70 16 23 55 22 40 -0.8109 0.4444 00.2500 6.3785

Brämaregården S 1977 48 15 31 45 15 33 -0.0953 0.9091 -0.1000 5.0769

Bräcke Ö 1977 10 2 20 6 1 17 0.2231 1.2500 0.2000 0.5479

Kvillebäcken 1977 72 17 24 77 15 19 0.2450 1.2776 0.2173 6.2578

Gullbergswass N 1978 6 1 17 8 5 62 -2.1203 0.1200 -7.3333 0.5769

Flatås 1978 17 3 18 10 2 20 -0.1542 0.8571 -0.1667 0.9711

Rud S 1978 14 5 36 8 2 25 0.5108 1.6667 0.4000 1.0227

Tynnered 1978 39 19 49 31 13 42 0.2741 1.3154 0.2398 4.2533

Kortedala 1978 94 33 35 94 27 29 0.2945 1.3424 0.2551 10.1359

Länsmansgården 1978 21 8 38 16 6 38 0.0253 1.0256 0.0250 2.1341

VTI RAPPORT 315





Gata Trafikmängd
per dygn

Armatur-

byte år

APPENDIX 2 (sidan 1)

Anta]

tota1t i mörker mörker-
de]

o1yckor före

an

(%)

Anta1 o1yckor efter

an

Tota1t i mörker mörker-

de]

(%)

y (D
)

 

Toreda1sgatan
Björ1andav-

Hj. Brantingsg.

Fredriksda1sg.
Fridku11a-
Mö1nda1svägen

Kärra1undsgatan
Danska vägen-
Kyrkogatan

Januarigatan
Ljusårsv-Apri1g.

Åbogårdsg.-
Fyrväpp1ingsg.
Stå1handskeg.-
Hj. Brantingsg.

Wieselgrensgatan
Hj. Brantingsg.-
Björ1andav.

Slottskogsg.-
Ekeda1sg.
MariapIan-
Djurgårdsp1.

Fjä11g-Jungmansg.
Bang.-Vegagatan

Kungs1adugårdsg.-
Margretesbergsg.
MariapIan-
S1ottskogsg.

Godhemsg.-
S1ottskogsg.
Ekeda1sg-
Margretebergsg.

Radiovägen
Marconig.-Radio-
motet.

Vegagatan_
Nordenskö1dsg.-
Plantagegatan

Danska vägen
St Sigfridsp1.-
Kärva1undsg.

Fridhemsg.-
Mariagatan
Fridhemsp1.-
Mariap1an.

U
1

U
1

0
1

0
1

5.

0
1

0
1

(I
I

0
1

U
T

5.000

5.000

5.000

5.000

.DUO-10.000

.DUO-10.000

.DOG-10.000

.000-10,000

GOD-10.000

.ODD-10.000

.DUO-10.000

.ODD-10.000

.ODD-10.000

.DOD-10.000

1975

1976

1977

1978

1975

1975

1975

1976

1976

1976

1978

1978

1978

1976

23

39

25

33

30

23

35

23

60

22

33

20

43

33

40

33

40

39

46

31

%

U
I

43

31

31

28

21

55

29

60

60

21

32

32

33

35

26

46

32

%

%

.
-
5

O
O

D

.1178

.1823

.3365

.0986

.7918

.8777

.6360

.3365

.0488

.0741

.2007

.5878

.0000

.0329

_
b

-
5

O
_

-
5

_
b

O
_
_

_
-
5

_
a

G

.1256

.2000

.7143

.3333

.1667

.5385

.8889

.4000

.0500

.9286

.2222

.8000

.0000

.9676

0
O

O
O

O

.000

.000

.000

.1111 1

.1667 0

.4000 0

O
G

.8471 1

.4706 3

.2857 3.

.0476 3

.0769 1.

.1818 2.

.4444 2

.
.
.
i

.0335 3

.3333

.7792

.7447

.7500

.4800

.3592

.9077

1818

.5213

5223

.2028

.6154

.3747

 

Summa
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243 86 35 215 63 29 .2788 _
| .3216 C
) .2433 24. 7229



APPENDIX 2 (sidan 2)
 

Gata Trafikmängd Armatur- Anta] o1yckor före Anta] olyckor efter
per dygn byte år Tota1t i mörker mörker- Totalt i mör- mörker-

ande] (%) ker ande] y 0 e v
(76)

. Björ1andavägen 10.000-20.000 1975 128 50 39 105 42 40 -0.0392 0.9615 -0.0400 13.7925
Sommarvädersg-
G.0ah1ensg.

Eklandagatan 10.000-20.000 1976 53 13 24 54 . 23 46 -0.8254 0.4380 -1.2829 5.6287
S.vägen-Gibra1targ.

Linnégatan 10.000-20.000 1976 166 53 32 177 44 25 0.3491 1.4177 0.2947 17.2522
0.Husarg.-Järntorg.

Andrégatan 10.000-20.000 1976 43 16 37 43 11 26 0.5446 1.7239 0.4199 4.5107
Barlastp1.-Sgrbrgnnsg

Masthuggsgatan 10.000-20.000 1976 40 11 28 42 12 29 -0.0531 0.9483 -0.0545 4.1312
Bar1astp1.-Järnvgsg.

Engelbrektsg.- 10.000-20.000 1976 259 121 47 190 80 42 0.1870 1.2056 0.1705 26.9529
Viktoriag.-Vasag.
Skåneg.-Sprängku11ag.

Södra A11êg.-Parkg. 10.000-20.000 1977 106 40 30 90 27 30 0.3465 1.4141 0.2929 10.7456
Järntorget-Kungs-
portavenyen

Danska vägen 10.000-20.000 1977 32 5 16 23 11 42 -0.9933 0.3704 -1.7000 2.4314
Kärra1undsg.-
Redbergsgv.

Första Långg. 10.000-20.000 1977 63 22 35 51 18 35 -0.0164 0.9837 -0.0165 6.4225
Johannesp1.-
Järntorget

Margretebergsg. 10.000-20.000 1977 18 5 28 21 6 29 -0.0392 0.9615 -0.0400 1.9598
S]ottskogsg.-
Margretebergsmotet

Ehrenströmsg. 10.000-20.000 1977 14 3 21 15 5 33 -0.6061 0.5455 -0.8333 1.3808
Kommungräns-Guld-
hedsg. .

Södra vägen 10.000-20.000 1978 47 15 32 44 11 25 0.3409 1.4063 0.2889 4.5635
Enge1brektsg.-
Korsvägen

Stålhandskevägen 20.000-40.000 1975 91 30 33 117 29 25 0.4004 1.4924 0.3299 10.4632
Dysiksg.-Ättestupan

Göta Ä1vbr0n 20.000-40-000 1975 52 11 21 59 20 34 -0.6478 0.5232 -0.9114 5.2372
Frihamnsviadukten-
Kanaltorgsg.

Skånegatan 20.000-40.000 1976 62 25 40 50 20 40 0.0134 1.0135 0.0133 6.6507
U11evig.-Korsvägen

Hj. Brantingsg. 20.000-40.000 1976 214 80 37 197 65 33 0.1926 1.2124 0.1752 23.2975
Sommarvädersg.-
G.Dah1énsg.

Götaleden 20.000-40.000 1977 88 23 26 85 16 19 0.4226 1.5260 0.3447 7.3608
Skeppsbron-
Stadskärnan.

DH-Ieden > 40.000 1975 142 50 35 128 48 38 -0.0989 0.9058-0.1040 15.5756
Radiomotet-Hara1dsg.
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