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FÖRORD

Det projekt som ligger bakom denna rapport har stöttats och diskuterats i

Vägverkets grupp om TV 124 - sidoområde. Gruppen har bestått av Per-

Åke Engström, Anders Håkansson, Björn Iderud, Gunnar Jellbin, Bengt

Paulsson och Karin Renström. När det någon gång står "vi" i rapporten

syftar det på den gruppen.

Värdefulla synpunkter har även lämnats av Ulf Brüde, Arne Carlsson,

Karl-Olov Hedman, Jörgen Larsson, Rein Schandersson och Gudrun Öberg,

VTI. Manuskriptet har renskrivits av Monica Lorichs.

Ett varmt tack till alla som bidragit

Gunilla Ragnarsson
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Kostnader för avkörningsolyckor vid olika sidoutformningar

av Gunilla Ragnarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

VTI har på uppdrag av vägverket undersökt skillnaden i skadeföljd vid

avkörningsolyckor i olika släntutformningar. Olyckskostnaden beräknades

med hjälp av datorsimuleringar för olika släntlutningar i jordskärning,

bergskärning och bank.

Resultaten pekar på en stor minskning av olyckskostnadeni jordskärning

om vägen har släntlutningar på 1:4 i stället för 1:3 respektive 1:2. I

bergskärning blir det en mycket stor minskning om ytterslänten byggs med

lutning 1:4. På bank kan ingen skillnad påvisas mellan släntlutningarna 1:3

och 1:4. Däremot blir olyckskostnaderna större med en släntlutning på 1:2.

I rapporten redogörs även för ett sätt att beräkna olyckskostnad vid

påkörning av hinder.
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The costs of run-off accidents in relation to slope design

by Gunilla Ragnarsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

At the request of the Swedish National Road Administration, VTI has

investigated thetdifferences in injury consequences of run-off accidents

for different 'slope designs. The accident cost is based on computer

simulation for various slope designs in earth cuts, rock cuts and embank-

ments.

The results indicate a major reduction in accident costs in earth cuts if

the slope has an inclination of 1:4 instead of 1:3 respectively 1:2. In rock

cuts, there' is a very large reduction if the outer slope is built with an

inclination of 1:4. On embankments, no difference can be demonstrated

between slope inclinations of 1:3 and 1:4. However, the accident costs

increase with a slope inclination of 1:2.

The report also describes a method for calculating accident costs result-

ing from hitting obstructions at the roadside.
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Kostnader för avkörningsolyckor vid olika sidoutformningar

av Gunilla Ragnarsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Avkörningsolyckor är ett stort problem på våra vägar i dag. De har också

ofta höga skadeföljder. Därför har vägverket uppdragit åt VTI att

undersöka skillnaden i skadeföljd för avkörningsolyckor i olika sidoutform-

ningar.

Undersökningen är uppdelad i två delar. Den första är en litteraturstudie

och sammanställning av en del utländska regler på området. Den andra är

datorsimuleringar av avkörningar i olika släntutformningar samt ett sätt

att beräkna olyckskostnad för avkörningsolyckor. Simulering i dator är ett

möjligt och relativt billigt sätt att undersöka följderna av en svår

trafikolycka. Nackdelen är attdet är svårt att föra över resultaten till

verkliga förhållanden. VTI har tillgång till simuleringsprogrammet HVOSM

som har använts i denna studie.

Resultaten visar att kostnaden per olycka är 530 000 kronor i jordskärning

på en 90-väg om släntlutningen är 1:3 i innerslänt och 1:2 i ytterslänt.

Utflackning av slänten till 1:4 i båda slänterna sänker olyckskostnaden till

140 000 kronor per olycka, allt räknat i 1985 års penningvärde.

Vid bergskärning är längden på den flacka ytterslänten (1:4) det väsent-

liga, d v 5 hur långt från dikesbotten och vägbanan den branta bergväggen

kommer. Om bergväggen börjar redan i dikesbotten blir kostnaden per

olycka 770 000 kronor på en90-väg. Om ytterslänten är två meter bred

blir kostnaden 340 000 kronor per olycka och om ytterslänten är fyra

meter kan man räkna med 160 000 kronor per olycka.

Både olika släntlutning och bankhöjd har simulerats för bankar utan diken.

Där kunde inte påvisas någon skillnad i olyckskostnad för släntlutningar på

1:3 och 1:4 vid en bankhöjd på 4 m eller högre. Båda släntutformningarna

gav en kostnad på 100 000 kronor per olycka på en 4 m hög bank på 90-

väg.
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Däremot blev det högre olyckskostnad om slänten var så brant som 1:2.

Då kostade genomsnittsolyckan 250 000 kronor. Vid låga bankhöjder blev

det svårare följder med släntlutningen 1:3 än 1:4. Det visade sig att bank-

höjden spelar mindre roll för olyckskostnaden.

Beräkning av olyckskostnad vid påkörning av något hinder i vägens

sidoområde beräknas på ett annat sätt. Detta beskrivs i kapitel 7.
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The costs of run-off accidents in relation to slope design

by Gunilla Ragnarsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

Run-off accidents are a major problem on Swedish roads today. Also, they

often have very high injury consequences. The National Road Administra-

tion has therefore commissioned VTI to investigate the difference in

injury consequences of run-off accidents in relation to different slope

designs.

The investigation is divided into two sections. The first is a literature

study and summary of a number of design manuals from different

countries applying to this area. The second consists of computer simula-

tions of run-off accidents in different slope designs and a method of

calculating the accident cost of run-off accidents. Computer simulation is

a feasible and relatively inexpensive way of investigating the conse-

quences of a serious road accident. The disadvantage is that it is difficult

to apply the results to actual conditions. VTI has access to the simulation

program, HVOSM, which has been used in this study.

The results show that the cost per accident is SEK 530 000 on a 90 km/h

road in an earth cut if the inclination is 1:3 on the inner slope and 1:2 on

the outer slope. Adjusting both slopes to an inclination of 1:4 reduces the

accident cost to SEK 140 000 per accident, all these sums being based on

the 1985 price level.

In a rock cut, the critical factor is the length of the shallow outer slope

(1:4) i.e. the distance from the bottom of the ditch and the roadway to the

steep rock wall. If the rock wall starts at the bottom of the ditch the cost

per accident will be SEK 770 000 on a 90 km/h road. If the outer slope is

two metres wide, the cost will be SEK 340 000 per accident and SEK

160 000 if it is four metres wide.
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Both different inclination and height have been simulated for embank-

ments without ditches. No difference in accident cost was found for

embankment inclinations of 1:3 and 1:4 for an embankment height of 4

metres or higher. Both the slope designs resulted in a cost of SEK 100 000

per accident for a 4 metre high embankment on a 90 km/h road.

However, the accident cost increased if the slope was as steep as 1:2. In

this case, the average accident resulted in a cost of SEK 250 000. With

low embankment heights, the consequences were more serious with a

slope inclination of 1:3 than with 1:4. It was found that the embankment

height was less influential on the accident cost.

The accident cost resulting from collision with an obstruction at the side

of the road is calculated in a different way, which is described in

Chapter 7.

VTI RAPPORT 345



VII

TITLES IN ENGLISH TO FIGURES AND TABLES

      

?35:1
Table l. Degree of severity and injury consequences (no. of killed or

injured per accident) for run-off accidents and for all acci-
dents. Source: Road data base 1984-1985.

ACCIDENTS CASUALTIES

Run-off accidents All accidents Run-off accidents All accidents

Degree of- No. of Per- No. of Per- No. of Injury No. of Injury
severity acci- centage acci- centagepersons conse- persons conse-

dents dents quences quences

Killed

Severely
injured

Slightly
injured

Damage to
property

Total

**-X-

1338:?
Table 2. Degree of severity of run-off accidents according to accident

type. Source: Road data base 1984-1985.

Fatal Accidents Accidents Damage Total Percentage of
accidents causing severe causing slight to property all run-off

injuries injuries accidents
Accident No. Per- No. Per- No. Per- No. Per- No. Per-
type centage centage centage centage centage

Single
vehicle
accidents

Other
accidents

*96*
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?3.825
Table 3.

13359.!?
Table 4.

?3821.5
Figure l.

?9.39.42
Figure 2.

?3821:5
Figure 3.

VIII

Accident rate for run-off accidents (accidents per million
axle pair km) for different road widths on normal two-lane
roads during 1984-1985.

 

No. of Accident

accidents rate

Roadway
width

 

*96*

Mean accident rate for run-off accidents on different road

types. Source: Road data base 1984-1985.

 

Road type/Speed limit Mean accident rate (kbh)

 

Motorway

Undivided motorway

Two-lane road/llO km/h

 

*96*

Mean accident rate for run-off accidents (kbh) as a function
of roadway width for normal 70 km/h roads. Source: Road
data base 1984-1985.

-X-**

Mean accident rate for run-off accidents (kbh) as a function
of roadway width for normal 90 km/h roads. Source: Road
data base 1984-1985.

*96*

Coefficient of accident rate according to radius of curvature
and gradient. Speed limit 90 km/h. Source: Reference 4.

-X-**
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?3831.6
Figure 4.

?3823.3
Figure 5.

?38:29
Figure 6.

?3.82 3.3
Figure 7.

?385125
Table 5.

IX

Coefficient of accident rate according to radius of curvature
and gradient. Speed limit 70 km/h. Source: Reference 4.

*96*

Accident rate as a function of traffic flow for a number of
typical road widths and speed limits. Source: Road data base.

***

Coordinates of the car.

*96*

Type Jl (standard section)
Type J 2
Type J 3
Diagram of cross-sections of earth cuts.

*96*

Highest SI value for the simulations. Speed 90 km/h.

 

Angle of run-off

Type 30 70 12° 28°

 

* The program was terminated, probably because the car
turned over.

** Uncertain result of the simulation.

*96*
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Pass...?
Table 6. Distribution of degree of severity for type Jl (standard

section).

f = fatal accident
sev = severe injury accident
slt = slight injury accident
dp = property damage only accident

Percentage distribution of degree of severity

70 km/ h 90 km/h 110 km/h
Angle
of f+sev slt dp f+sev slt dp f+sev slt dp
run-off % % % 96 96 % 96 % 96

 

Table 7. Cost per accident for type 211 (1985 values).

 

Angle Cost per accident (SEK thousand)
of
run-off 70 km/h 90 km/h 110 km/h

 

*99*

?355528
Table 8. Distribution of degree of severity for type 32. (See table 6).

*96-*

Table 9. Cost per accident for type 32 (1985 values). (See table 7).

-X--X--X-

?ass-3.2.9
Type Bl (common section today)
Type BZ (common section today)
Type BB
Type 84

Figure 8. Diagram of cross-sections of rock cuts.

*96*
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Table 10. Time to collision, speed and angle for different cross-sections
and angles of run-off.

 

Angle of run-off = 30 Angle of run-off = 70 Angle of run-off = 12°

Time to Speed Colli- Time to Speed Colli- Time to Speed Colli-
collision (km/h) sion collision (km/h) sion collision (km/h) sion

Type (s) angle (s) angle (s) angle

 

* The car turned overbefore it reached the rock wall.

** The car turned overjust before hitting the rock wall at 12°. However,
the car collidedawith the rock at a 28° angle of run-off, a time to
collision of 1.0 5 and a speed of 82 km/h.

96%*

?359.91
Table ll. Distribution of degree of severity for types Bl and B2

(standard sections). (See table 6).

*96*

Table 12. Cost per accident for types Bl and B2 (1985 values). (See
table 7).

*9%*

?382.32
Table 13. Distribution of degree of severity for type B3. (See table 6).

*96*

Table 14. Cost per accident for type B3 (1985 values). (See table 7).

*-X-*

.1323213
Table 15. Distribution of degree of severity for type B4. (See table 6).

*96*

Table 16. Cost per accident for type B4 (1985 values). (See table 7).

*96*
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?3.89.35

XII

Type BAl (standard section today)
Type BAZ
Type BA3

Figure 9.

?35215
'I'able 17.

Table 18.

?382.333
Table 19.

Table 20.

Table 21.

Diagram of cross-sections of banks.

*96*

Highest SI value for the simulations.

 

Angie of run-off

  

Type 30 70 12° 28°

BAl 0,07 0,13 0,19 0,50

BAZ 0,04 0,05 0,11 0,53

'BA3 0 ,19 0 , 31 0 , 36 Car turned over

*96*

Distribution of degree of severity for types BAl and BAZ.
(See table 6).

*96*

Cost per accident for type BAl and BAZ (1985 values). (See
table 7).

*96*

Distribution of degree of severity :for type BA3. (See table 6).

*96*

Cost per accident for type BA3 (1985 values). (See table 7).

*'36*
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?38249
Table 22. Highest 51 and speed for different embankment heights.

Slope inclinations 1:3 and 1:4, speed 90 km/h.

1 : 3 l : 4

Angle Speed at Speed at
Bank of highest highest
height run-off SI SI SI SI

 

* SI is not calculated as the mean of 50 ms but as peak values.

  

***

?3259.31
Table 23. Distribution of degree of severity for different embankment

heights. Slope inclinations 1:3 and 1:4, speed 90 km/h.

Degree of severity

2 m 2 m 4 m 6 m 8 m
Angie 1:3 1:4 1:3 and 1:4 1:3 and 1:4 1:3 and 1:4

of f+sev slt dp f+sev slt dp f+sev slt dp f+sev slt dp f+sev slt dp
run-off 9696% %96% 9696% 969696 96%96

***

13389.??
Table 24. Cost per accident for different embankment heights.

Slope inclinations 1:3 and 1:4, speed 90 km/h

 

Cost (SEK thousand)

 

Angle
of 2 m 2 m 4 m 6 m 8 m
run-off 1:3 1:4 1:3 and 1:4 1:3 and 1:4 1:3

***

?3523.3
Table 25. Highest SI value for run-off on cross-section 32 (siope

inclination 1:4) with same crossfall as on outer -curve and

straight section of road).

  

S I

Superelevation Crossfall
4 % 2,5 96

***
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Table 26.

?3553.35
Table 27.

Table 28.

?2529:5
Figure 10.

XIV

Increase in "angle of run-off" on outer curve.

 

Angle between car and road

 

Angle R = 1 000 m R = 500 m
of Edge of Edge of
run-off road Ditch road Ditch

*åt-X-

Index of accident cost on outer curve and straight stretch of
road.

 

Straight Outer curve
Cross section

section R=l 000 m R=500 m

 

***

Highest SI value totally and at the top of a pointed ridge and
rounded ridge. Embankment height 6 m, slope inclination 1:4
and speed 90 km/h.

 

5 I

Pointed edge Rounded edge
Angle
of In conjunction In conjunction
run-off Totally with edge Totally with edge

 

Coefficient of number of accidents according to distance
between vehicle and edge of roadway.
Source: Reference 2.

*96*
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?3829:3
Table 29. Accident cost (SEK thousand per accident) in 1985 values for

different obstructions and speed limit. Information based on
all run-off accidents during 1978-1982 according to the Road

   

data base.

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Accident Accident Accident Average for Total
cost cost cost all speed cost

Type of (SEK Number(SEK Number(SEK Numberlimits (SEK
obstruction thousand of thousand of thousand of thousand

per acci- per acci- per acci- Accident per
accident dent accident dent accident dent cost accident)

Traffic barrierl 480 289 480 446 480 251 473 280

Bridge pier 16 14 11 1 100* 45 100

House 550* 35 18 0 620 32 860

Kerbstone/island 80* 26 280* 24 5 170 11 550

Fence 290 242 360 207 240 74 162 460

Stone 620 166 910 135 1 000* 23 248 770

Stone wall 690 96 880 50 3 110 240

Electricity/
lighüng pole 470 66 410 66 58 080

Telephone pole 400 211 490 203 8 183 870

Tree 910 643 1 010 545 930* 47 1 179 290

Road sign 230 109 530 149 200* 40 112 040

Road culvert 15 880* 44 11 790 55 300

Lamppost 3,40 117 550 105 19 97 530

Other posts 350 346 500 269 720* 33 279 360

Miscellaneous 310 153 540 149 530 51 154 920

 

1 Described elsewhere.

* Cost based on less than 50 accidents.

*96*
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Tabell 1.

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Det inträffar många trafikolyckor där minst ett fordon hamnar vid sidan

av vägen. Under 1984-85

rapporterade polisen 17 922 avkörningsolyckor på det statliga vägnätet.

Dessa olyckor kallas avkörningsolyckor.

Det totala antalet olyckor under samma tid var 68 646 vilket innebär att

vid 26 % av alla olyckor lämnar minst ett fordon vägbanan.

Skadeföljden för avkörningsolyckor är hög. I genomsnitt skadas eller

dödas 50 personer per 100 olyckor, vilket kan jämföras med totala

mängden olyckor där motsvarande tal är 33 dödade eller skadade per 100

olyckor. 36 % av avkörningsolyckorna slutar med personskada medan

22 % av samtliga olyckor gör det.

Svårighetsgraden och skadeföljden (antal dödade eller skad-
ade personer per olycka) för avkörningsolyckor samt samtliga
olyckor. Källa: Vägdatabanken 1984-1985.

   

OLYCKOR SKADADE

Avkörningsolyckor Alla olyckor Avkörningsolyckor Alla olyckor

Svårighets- Antal Antal Antal Skade- Antal Skade-
grad olyckor Andel olyckor Andel personer följd personer följd

Död 306 2 % 953 1 % 347 0,02 1 122 0,02

Svårt
skadad 2 016 11 % 4 730 7 % 2 743 0,15 6 659 0,10

Lindrigt
skadad 4 061 23 % 9 703 14 % 5 894 0,33 14 464 0,21

Egendoms-
skada 11 539 64 % 53 260 78 % - - - -

Totalt 17 922 100 % 68 646 100 % 8 984 0,50 22 245 0,33
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9.495532

Avkörningsolyckornas vanligaste olyckstyp är inte oväntat singelolyckor-

na. De står för 74 % av avkörningsolyckorna medan ingen annan enskild

olyckstyp har mer än 7 %. Svårighetsgraden varierar mycket inom de

övriga olyckstyperna, men det härrör sig främst till skador som uppkom-

mer före själva avkörningen. Det är inte troligt att släntens utseende

påverkar skadeföljden i någon nämnvärd grad hos exempelvis fotgängar-

olyckor.

Tabell 2. Svårighetsgraden på avkörningsolyckor uppdelat på olyckstyp.
Källa: Vägdatabanken 1984-1985.

   

Olyckor Olyckor Andel
med med Egen- av alla

Dödsolyckor svårt lindrigt doms- Totalt avkör-
Olycks- skadade skadade olyckor nings-
typ Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel olyckor

Singel_ 205 2 % 1552 12 % 3028 23 % 8436 64 % 13221 100 % 74 %
olyckor

Omga 101 2 % 464 10 0/0 1033 22 % 3103 66 % 4701 100 % 26 %
olyckor

1.2 m

De stora konsekvenserna som avkörningsolyckor för med sig har fått

Vägverket att vilja göra något åt problemet. Nya regler för utformning

av sidoutrymmet är under utarbetande.

För att få ökade kunskaper om avkörningsolyckor och deras konsekvenser

fick VTI i uppgift att göra denna studie. Studiens syfte är att beräkna

kostnaden för avkörningsolyckor i olika släntutföranden på landsbygd samt

kostnaden för påkörning av olika hinder i vägens sidoutrymme. Det ingår

också att hämta in omvärldens kunskap i ämnet och andra länders regler

för hur sidoutrymmet bör utformas.

Studien behandlar inte mittremsor eftersom Vägverket arbetar med en

speciell undersökning om dem.
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1.3 Definitioner

 

Vissa begrepp som förekommer i rapporten bör definieras:

Avkörningsolycka:

Olyckskvot:

Svårighetsgrad:

Skadeföljd:

Olyckskostnad:
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singelolycka där fordonet är kodat som avkörnings-

olycka i vägdatabanken och/eller att fordonet har

kolliderat med ett objekt i sidoområdet. (I litteratur-

studien kan avkörningsolycka ha annan definition).

antal olyckor dividerat med trafikarbete

(olycka/ milj axelparkm och år)

vilken skada den svårast skadade personen i olyckan

får.

anta:

Det finns fyra svårighetsgrader en olycka kan

dödsolycka, olycka med svår personskada,

olycka med lindrig personskada samt egendomsskade-

olycka.

antal dödade eller skadade personer per olycka.

den genomsnittliga kostnaden för en olycka vid en

speciell utformning av sidoområdet.



2 TIDIGARE STUDIER

2.1 Inledning

Det finns två sätt att angripa problemet med avkörningsolyckor. Det ena

är att försöka minska antalet olyckor. Det andra är att utforma

sidoområdet på ett sådant sätt att man lindrar skadorna för de olyckor

som ändå sker.

2.2 Antal olyckor

 

Ett antal undersökningar har gjorts både i Sverige och i utlandet som

behandlar var avkörningsolyckor sker.

2.2.1 EÅPJFÅQEEEE

En norsk undersökning (15) visar att 48 % av avkörningsolyckorna sker i

kurva. På smala vägar är det en högre andel. 75 % av avkörningarna i

kurva är åt höger. En amerikansk studie behandlar olyckor där man har

kört på ett träd (18). Där anges att 77 % av olyckorna i kurva har skett i

ytterkurva.

I en amerikansk undersökning (16) är andelen avkörningar i kurva 66 %.

Studien behandlar de olyckor där man har kört på något fast objekt i

sidoområdet. De anser också att faran för avkörning är större i backe än

på plan mark.

Enligt en undersökning gjord på VTI (2) ökar olyckskvoten exponentiellt

med kurvradieminskningen. Olyckskvoten ökar kraftigt vid en kurvradie

som är mindre än 600 m vid hastighetsbegränsning 90 km/h. Vid 70 km/h

börjar ökningen av olyckskvoten bli kraftig vid en kurvradie mindre än

400 m. Minimiradierna enligt TV 124 (19) är 500 m respektive 350 m.

Olyckskvoten ökar också vid ökad lutning på vägen. Denna ökning är

linjär och av mindre betydelse än den ökning som fås vid minskad kurv-

radie.
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2-2-2 15318125qu

Vägbredden påverkar olyckskvoten. Ett nytt uttag från vägdatabanken av

avkörningsolyckor på vanliga tvåfältsvägar visar att olyckskvoten minskar

med ökande vägbredd.

Tabell 3. Olyckskvot för avkörningsolyckor (olyckor per miljon axelpar-
kilometer) för olika vägbredder på vanliga tvåfältsvägar
under 1984-1985 enligt vägdatabanken.

  

Vägbane- Antal Olycks-
bredd olyckor kvot

i 8 m 10 508 0,29

9-12 m 2 969 0,22

i 13 m 1 663 0,18

 

Om man ökar vägbredden är det inte bara avkörningsolyckor som minskar.

I en studie från VTI (4) har en modell tagits fram som beskriver hur

olyckskvoten för alla olyckor utom viltolyckor och olyckor med oskyddade

trafikanter varierar med linjeföringen beroende på bla belagd bredd.

Denna modell har använts för att beräkna olycksvinsten vid breddökning

av vägen (ett alternativ till utflackning av slänter) och valda delar av den

finns beskrivna i kapitel 9.

2.2.3 Vägkategori

 

Enligt (16) är det större risk att köra av vägen på större vägar än på

lokalvägar. Detta motsägs i en opublicerad PM (17) som i stället anger

större risk vid sekundärvägar. Denna undersökning handlar dock bara om

påkörning på något som har med vattenavledning att göra (trumma, dike,

rännsten etc.) Enligt (15) :följer olyckornas fördelning på vägbredd och

vägkategori i grova drag trafikarbetets fördelning på vägnätet.
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2.2.4 Tidpunkt

Det sker färre polisrapporterade avkörningsolyckor på vintern än på

sommaren i Norden. Det har framförts farhågor att en del incidenter som

skulle ha blivit avkörningsolyckor på vintern blir mötesolyckor då. Enligt

(15) och materialet ur vägdatabanken är det dock inte så. Vi anser att en

troligare förklaring är att förarna kör försiktigare och att snövallarna gör

att det inte blir så våldsamma följder och därmed inte kommer till

polisens kännedom.

En amerikansk undersökning (18) antyder att "trädpåkörningsolyckorna"

ökar på vintern. Tre fjärdedelar av. dem inträffar under helgerna, ofta

mellan 2 och 4 på natten. Enligt den norska rapporten (15) sker 43 % av

avkörningsolyckorna i helgerna, medan 35 % sker mellan kl 21.00 och

05.00. Under samma tidsperiod sker 19 % av totala antalet olyckor.

2.3 Svårighetsgrad

 

2.3.1 Flacka slänter

 

Det har gjorts diverse simuleringar av avkörningar .i olika släntlutningar i

USA där man har använt HVOSM (Zl), d v 3 samma simuleringsprogram

som vi använder på VTI (8-9). I båda rapporterna poängteras att släntkrön

och dikesbotten ska vara väl avrundade. Detta gäller framför allt vid

brantare lutning än 1:6. Referens (8) anger vilken rundning som är lämplig

vid olika släntlutningar. Kriteriet på lämplig rundning enligt rapporten är

att inget hjul får förlora markkontakten. Det skulle dock innebära att

nästan hela slänten bör vara rundning vid en släntlutning på 1:4L och en

halv meters dikesdjup.

Det finns risk för vältning om bankslänten är brantare än 1:3 enligt båda

rapporterna. I skärning är det lite mer komplicerat. Författaren i (8)

påpekar att något bilhörn slår i marken vid nästan alla släntlutningar.

Detta kan programmet inte ta hänsyn till. Enligt (9) kan en brantare

ytterslänt kompenseras av en flackare innerslänt och vice versa. Dikets

utformning är också av betydelse. Med en innerslänt på 1:4 och minst en
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meter dikesbotten kan ytterslänten vara 1:4. Är dikesbotten V-formad

eller mindre än en meter bred, bör någon av slänterna vara 1:6. Man har

simulerat med lätta bilar som annars lättare välter. Simuleringarna är

gjorda med en nyare version av datorprogrammet HVOSM än den vi har i

Sverige. Den tar t ex hänsyn till att hjulen sjunker ner i marken. Detta är

dock inte vaiiderat tillräckligt.

En annan amerikansk undersökning (10) har beskrivit ett samband mellan

olyckskvot för singelolyckor och bla siäntlutningar. Där har man utgått

från empiriska data. Man mätte upp släntlutningar och klassificerade dem

enligt följande: 1:2 och brantare, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 och 1:7 och flackare.

Två modeller sattes upp. Den ena beräknar olyckskvoten för alla singel-

olyckor och den andra beräknar detsamma för enbart vältningsolyckor.

Olyckskvoten för alla singelolyckor minskar hela tiden med fiackare

slänter. Som kommentar till undersökningen bör nämnas att det inte är

troligt att den verkliga olyckskvoten minskar när slänterna flackas ut. Det

är troligare att skadeföljden minskar så att fordonen kan ta sig vidare

utan att olyckan rapporteras till polisen.

Risken för vältning är betydligt större om slänten är brantare eller lika

med 1:4 än om den är flackare. Man kommer alltså fram till att det går

att välta i en slänt som är 1:4. Författarna har lite olika förklaringar till

detta (simuleringar visar att fordon inte välter vid 1:4). En förklaring är

att vissa småbilar kanske välter. En annan är att 1:4 i det här fallet är

medianvärdet av släntlutningen på en sträcka. Där kan alltså finnas upp

till 4 96 som har brantare lutning än 1:4.

I en tidigare undersökning som gjorts på VTI (1) används datorprogrammet

HVOSM till att simulera svåra avkörningar vid några olika slänter. Där

konstateras att en släntlutning på 1:6 eller 1:4 i jordskärningar ger lägre

skaderisk än brantare lutningar. Vid bergskärningar är det svårare att

utvärdera resultaten. Där är skaderisken mycket hög vid simulering av

alla släntlutningar. En .flack slänt ger dock föraren större möjlighet att

reagera, något som programmet inte kan ta hänsyn till. Vid bankar är det

mindre risk att skadas på släntlutningar på 1:6 eller 1:4 än brantare

lutningar. En bruten bankslänt är aldrig bra enligt de här simuleringarna.
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2.3.2 Dike

Dikets utformning är naturligtvis också av intresse. I (2) har man

undersökt skillnaden av andelen skadade förare vid dikets bottenvinkel

större eller mindre än 1440 (det motsvarar t ex 1:3/ 1:3). Ingen skillnad

kunde fastställas. Anledningen kan vara att avkörningsvinklarna i allmän-

het är små så fordonet kör längs med diket.

I (1) har författaren simulerat alla avkörningar från bank med eller utan

bankdike. Där har alla simuleringar med dike resulterat i att fordonet har

vält, medan de har klarat sig vid flacka slänter utan dike. Alla

simuleringarna är gjorda med avkörningsvinkeln : 20° och dikets ytter-

slänt = 1:2. Man vet inte vad som skulle hända vid mer måttliga

avkörningsvinklar och flackare diken.

2.3.3 Hinder i sidoområdet

 

En stor del av forskningen på sidoområden behandlar påkörning avhinder.

En amerikansk undersökning (14) säger att en tredjedel av alla olyckor

med påkörning av hinder ger personskada, vilket överensstämmer med det

man får ut av svenska vägdatabanken. Ett par amerikanska artiklar från

slutet av 70-talet (11, 12) förordar följande strategi när man har hinder

nära vägbanan.

Ta bort hindret

Flytta hindret

Förändra hindret (t ex eftergivliga stolpar eller sätta upp vägräcken)

?
W
P
T

Omdirigera fordonen

Enligt (13) ska alla föremål som finns inom 30 ft (ca 9 m) från

vägbanekant på Interstate-vägar i USA vara eftergivliga. I praktiken är

det dock inte så. Författaren räknar upp många onödiga misstag som

gjorts.

Det är naturligtvis olika farligt att kollidera med olika hinder. I (12) finns

det en lista över olyckornas svårighetsgrad för de vanligaste hindren.
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Ordningsföljden stämmer bra med det man kan få fram ur vägdatabanken i

Sverige. Däremot är måttet på svårighetsgrad uträknat på olika sätt i de

båda källorna, så man kan inte jämföra siffror.

2-3. YåêäêEliêD_

Ett speciellt hinder i sidoområdet är vägräcket. Det sätts upp som skydd,

men det ska påpekas att räcket är en fara i sig. En utredning om räcken

gjordes i mitten av 70-talet på vägverket. Den följdes upp på 80-talet av

en studie på VTI (3).

Båda studierna utmynnar i modeller för när räcken behövs. Den senare

modellen bygger på den förra. Arbetsgången är i princip denna:

      

Nej Är faran större utan räcke än med?

Ja

lr

Ja Finns det annan åtgärd som eliminerar räcke, som

   

är billigare eller medför andra fördelar än räcke?

         

 

 

Nej

0

Nej Är skadeföljdsindex större än ett visst värde?

3 a

47 4'

Räcke bör inte Räcke bör uppsättas

   

uppsättas

  

Det ges anvisningar i (3) hur man beräknar skadeföljdsindex och vilket

värde det får anta.
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2.0 Fordonsbeteende vid avkörning

 

Det är viktigt att veta hur fordon kör av vägen för att kunna lindra

effekterna av avkörningen.

2.4.1 Avkörningsvinkel

 

Avkörningsvinkeln (den vinkel varmed fordonet lämnar körbanan) är i

regel liten. Enligt (2) har hälften av alla avkörningsolyckor en avkörnings-

vinkel som är mindre än 70. I 90 % av olyckorna är vinkeln mindre än 28°.

Detta stämmer med flera andra undersökningar.

Avkörningsvinkeln har stor betydelse för skadeföljden. Vid en liten

avkörningsvinkel kan fordonet styra längs med ett krockobjekt som löper

parallellt med vägbanan (t ex jordskärningar) i stället för att kollidera

med det.

2.4.2 Avkörningsriktning

61 0/0 av alla avkörningsolyckor sker till höger och 39 % till vänster från

vägbanan. Det visar både (2) och färskt material från vägdatabanken.

2.4.3 Avvikelse från vägkanten

 

Fordonet stannar i allmänhet nära vägen efter en avkörningsolycka. Enligt

(2) stannar 90 % av fordonen som ej har kolliderat med något krockobjekt

inom 8 m från vägkanten. Även de fordon som har kolliderat med något

krockobjekt gör detta inom 30 ft (9 m) enligt (16). Man måste dock räkna

med att fordonen kommer längre bort från vägbanan, om sidoutrymmet

jämnas ut och slänterna görs flackare.
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3 UTLÃNDSKA REGLER FÖR SLÄNTUTFORMNING

Det har visat sig svårt att få fram regler för sidoområdets utformning

från andra länder. Olika länder delar också upp regler och anvisningar på

olika sätt. Det innebär att man inte i alla länder har förstått vad vi har

velat ha. Så trots flera påstötningar från Vägverkets sida fick vi bara

regler från fem länder:

Danmark (enbart räcken 1987), Norge (1988), Finland (1987), Stor-

britannien (enbart räcken 1985) och USA (1984).

3.1 Släntlutningar

 

Det är bara USA och Finland som egentligen skriver om släntlutningar. I

USA ska innerslänt vara 1:4 eller flackare. I norr bör den vara 1:5-l:6

p g a snöröjning. Man kan av olika skäl vara tvingad till 1:3 eller brantare

men det krävs räcke vid brantare än 1:3. Det anges att det bästa ur

säkerhetssynpunkt är 1:6 eller flackare. Ytterslänter ska vara 1:3 eller

flackare. Bankslänters lutning beror på bankhöjden. Lutningen kan

variera mellan 1:1,75 och 1:6.

I Finland ska innerslänten i skärning vara l:4-1:5 men får vara 1:3 vid låg

trafik. Ytterslänten är 1:4 i jordskärning och 1:2 i 2-4 m från dikesbotten

vid bergskärning innan det branta berget kommer. Man kan också använda

1:2 i ytterslänt om trafiken är låg eller det finns ett farligt hinder vid

sidan av vägen. Bankslänten ska vara 1:3 utom på motorväg och motor-

trafikled då den ska vara 1:4. Vid höga bankar kan man välja släntlut-

ningen l:1,5 och räcke.

Båda länderna påpekar att rundningen vid släntkrön och -fot samt där

slänten byter vinkel är viktig.

3.2 Vägräcken

Alla utom Storbritannien börjar kapitlet om vägräcken med att man bara

ska använda räcken om alla andra alternativ är omöjliga. Alternativen är
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ungefär desamma för alla: flytta vägen, räta skarpa kurvor, flacka ut

slänter, flytta brunnar, flytta farliga objekt, bredda mittremsor, förbättra

vägmarkeringar 0 s v.

Räcke sätts upp om det finns ett farligt objekt närmare än:

- 3 eller 9 m beroende på hastighetsgräns i Danmark

- 3 - 6 m beroende på hastighetsgräns och trafikflöde i Norge

- 1,5 - 7 m beroende på hastighetsgräns och trafikflöde i Finland.
Avståndet kan vara längre om det är ett "längsgående" eller mycket
farligt hinder.

- 4,5 m vid 50 mph (88 km/h) i Storbritannien

- 4,5 - 9 m beroende på hastighetsgräns och släntlutning i USA (det kan
vara ännu längre vid mycket branta bankslänter).

I Danmark finns det inga regler på räckestvång vid en viss bankhöjd.

Storbritannien kräver räcken på högre bankar än 6 m, och Finland på

högre bankar än 4 m. Om räcken sätts upp kan släntlutningen göras

brantare. Både Norge och USA har regler som tar hänsyn till både

släntlutning och bankhöjd. Räcke krävs vid följande lutning och höjd:

   

Släntlutning Bankhöjd (m) Norge Bankhöjd (m) USA

> 1:1,5 * 0,5

1:1,5 1,5 1

1:2 4-6

1:2,5 7-10

1:3 10-15 >5

Räcken sätts även upp vid stup, vattendrag, gångbanor m m. Det varierar

dock ganska mycket hur detaljerat detta är beskrivet i de olika ländernas

regler.

I USA talar man förutom om .räcken också om påkörningsskydd. De

används framför allt vid ramper på trafikplatser och är så konstruerade

att de bromsar upp det påkörande fordonet eller styr över det åt ett

mindre farligt håll.
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4 ANTAL PÅVERKBARA AVKÖRNINGSOLYCKOR

Den vinst man gör vid en viss åtgärd i sidoområdet är antal avkörnings-

olyckor x olycksvinsten per olycka. Nu kan man inte räkna med att alla

avkörningsolyckor går att påverka med åtgärder i vägens sidoutrymme.

Det är troligt att de flesta avkörningsolyckor som är singelolyckor går att

påverka medan de flesta andra avkörningsolyckor inte förändras. Vi har

därför approximerat antalet påverkbara avkörningsolyckor med avkör-

ningsolyckor som är singelolyckor på länk.

Risken för avkörningar varierar i olika miljöer. Vägtyp, vägbredd, hastig-

hetsgräns, linjeföring och snömängd (region) inverkar på olyckskvoten.

Antalet olyckor beräknas med hjälp av följande formel

O:

där

0 = antalet avkörningsolyckor per år

kbh = avkörningsolyckskvoten (01/ milj ap ° km) beroende på vägtyp, väg-
bredd och hastighetsgräns

ak : koefficient beroende på kurvradie och lutning

ay = koefficient beroende på inner- eller ytterkurva om endast ena sidan
av vägen avses. Om beräkningen gäller båda sidorna är ay = 1.

ar = koefficient beroende på region (d v 5 snöförhållande)

95 = trafikflöde (milj ap/år)

1 : vägsträckans längd (km)

Här följer hur man beräknar de olika parametrarna.

4.1 Vägtyp, vägbredd och hastighetsgräns (kbh)

 

För motorväg och motortrafikled finns det inte tillräckligt med material

för att differentiera olyckskvoten på hastighetsgräns och vägbredden är i

allmänhet densamma. Av samma skäl går det heller inte att differentiera
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på olika vägbredder för vanliga tvåfältsvägar med 110 km/h som hastig-

hetsgräns.

Därför får man utgå från avkörningsolyckornas medelolyckskvot för dessa

vägar.

Tabell 4. Avkörningsolyckornas medelolyckskvot för olika vägtyper.
Källa: Vägdatabanken 1984-1985.

  

Vägtyp/hastighetsgräns Medelolyckskvot (kbh)

Motorväg 0,17

Motortrafikled 0,12

Tvåfältsväg/l 10 km/h 0,11

 

För tvåfältsvägar med hastighetsgräns 70 och 90 km/h ser man tydliga

variationer beroende på vägbredd. Där får man ta medelolyckskvoten ur

figur 1 och 2.

Hastighetsbegränsningen kan ses som ett mått på vägstandard. Linje-

föring, sikt och annat är betydligt bättre på 90-vägar än 70-vägar. Därför

är avkörningsolyckskvoten lägre på vägar med 90 km/h än 70km/h. Det

är alltså in_te_ så att avkörningsolyckskvoten minskar om hastighetsbe-

gränsningen höjs.
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Figur 1.

Figur 2.
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4.2 Horisontalkurva (ak)

 

Det är större risk att köra av vägen i en kurva än påraksträcka. Brüde

m fl (ref 4) har kommit fram till en faktor man ska korrigera olyckskvoten

med för olika kurvradier och lutningar. Den gäller alla_ olyckor alltså inte

bara avkörningsolyckor, men den får ändå anses vara användbar här.

Faktorn visas i figur 3 och 4. Man får använda faktorn för 90 km/h vid

beräkning av110-vägar.

 

 

       

2 . 5 T _
Lufnlng

2 . 0 -1 \ 2:225__
2-3%

1 . 5 - 0234---
x
D

1 . 0 -H

0 . 5 -
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Figur 3. Koefficient till olyckskvoten beroende på kurvradie och
lutning vid 90 km/h. Källa: Referens 4.
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Figur 4. Koefficient till olyckskvoten beroende på kurvradien och
lutning vid 70 km/h. Källa: Referens 4.
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4.3 Ytter/innerkurva (ay)

 

Det är vanligast att köra av vägen i ytterkurva. Olika undersökningar

uppger att mellan 60 och 85 % av avkörningarna i kurva sker i ytterkurva.

Den högre siffran är från en undersökning med tvärare kurvor. Det finns

ingen forskning gjord på hur "ytterkantsavkörningarna" varierar med

kurvradie. Man kan grovt anta att i kurvor med radien mindre än 700 m

sker 70 % av avkörningsolyckorna i ytterkurva.

Det innebär att ay = 0,70 vid ytterkurvan och ay = 0,30 vid innerkurvan

vid en krökningsradie : 700 m. Om man bara tittar på ena sidan på

raksträcka är ay = 0,50. En kurva med en krökningsradie > 700 m jämställs

med raksträcka.

4.4 Snömängdens inverkan (ar)

 

När det ligger snö vid sidan av vägen minskar antalet singelolyckor

betydligt. En opublicerad undersökning visar att under de månader då det

är mer än 30 cm snö i terrängen är antalet polisrapporterade singelolyckor

bara ca 30 % av antalet olyckor en normal månad. Om man räknar med

att det i norra Sverige ligger mer än 30 cm snö i fyra månader bör antalet

beräknade olyckor där minska med ca 25 %. Detta är osäkra siffror men vi

vill ändå peka på det faktum att olyckskvoten sjunker. Därför sätts ar =

0,90 i 5, W, X, Y, Z, AC och BD län och ar = 1 i övriga landet.

4.5 Trafikflöde

Ett tidigare antagande att olyckskvoten varierar med trafikflödet visade

sig inte vara riktigt. Figur 5 visar att det inte finns något generellt

samband mellan trafikflöde och olyckskvot.
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Olyckskvoten som funktion av trafikflödet för några typiska
vägbredder och hastighetsgränser. Källa vägdatabanken.
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5 METOD FÖR BEDÖMNING AV KONSEKVENSERNA VID

AVKÖRNING

5.1 Datorsimulering

 

Datorsimulering har använts för att bestämma konsekvenserna av en

avkörningsolycka i olika släntutformningar. Det har den fördelen att det

är en relativt billig metod. Det är alltså möjligt att simulera flera

utformningar. Det är ett bra sätt att undersöka ännu ej byggda utform-

ningar. Man kan också simulera svåra olyckor vilket är svårt i fullskale-

försök. Nackdelen är att det kan vara svårt att föra över resultaten till

verkliga förhållanden. Det finns alltid en osäkerhet i hur allmängiltiga

resultaten är (det senare gäller även fullskaleförsök).

5.2 Programmet

 

Det datorprogram HVOSM (21) som har använts är utvecklat i USA. Det

är väl validerat där. Programmet utvecklas fortlöpande och en ny version

som dock inte är tillräckligt validerad ännu används i USA.

Indata

Programmet kräver en stor mängd indata. De är indelade i sex olika

block. I (1) och (21) finns mera utförliga beskrivningar av programmet.

I block l anger man identifikation, simuleringstid och dylika uppgifter.

Block 2 innehåller fordonsdata och block 3 däcksdata. Vi har använt

fordonsdata från en medelstor europeisk bil från 70-talet. I block 4 kan

man ange förutbestämda fordonsmanövrer. Det innebär både riktnings-

förändringar och hastighetsförändringar. I denna undersökning har vi

antagit att föraren är passiv.

Terrängen beskrivs i block 5. Den delas in i rutor där x- och y-

koordinaterna samt höjden anges för varje ruta. Fem olika terrängavsnitt

kan beskrivas. För fyra av dem är rutinindelningen och friktionen kon-

stant. I det femte är inledningen mer flexibel. Block 6 behandlar bl a

fordonets initialläge och ursprungshastighet. Det är alltså här man be-

stämmer avkörningsvinkeln.
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I denna studie har varje sektion simulerats för fyra avkörningsvinklar, 30,

79, 120 och 28°. De är valda eftersom 25 % av alla avkörningar sker med

en vinkel <3° enligt (2), 50% har en vinkel < 70 vilket innebär att

medianvinkeln är 70, 75 % har en vinkel <120, som också är medelvinkeln,

90% av olyckorna har en vinkel < 28°. Hastigheten var 90 km/h vid alla

simuleringarna.

Utdata
_--_--_

Utdata är indelat i 19 grupper. Programmet ger en mängd utdata med

jämna tidsintervall. Här ska bara redovisas de grupper som användes i

denna undersökning.

Grupp 1 ger fordonets läge i ett fixt koordinatsystem samt dess hastighet

och acceleration i olika riktningar. Grupp 2 ger fordonets vridning och

vinkelhastighet runt tre olika koordinataxlar se figur 6. Grupp 5 ger

normalkrafter och sidkrafter på däcken.

  

 

Figur 6. Bilens koordinataxlar.

Utvärdering

Den stora mängden utdata måste utvärderas på något sätt. Om program-

met bryts har bilen antingen vält eller fått så stora påkänningar att man

inte kan räkna med fortsatt framfart. I annat fall beräknas ett skaderisk-

index (SI), se nedan. Detta räcker inte för utvärdering utan avkörningens

fortsatta förlopp med kursändringar, hjulens markkontakt o dyl måste

också vägas in.
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5.3 Skaderiskindex SI

 

Forskare i USA (ref 6) har utvecklat ett skaderiskindex SI för att bedöma

svårighetsgraden hos olyckor som är simulerade i dator eller med hjälp av

krockförsök. Detta värde används framför allt på den europeiska konti-

nenten där man har utvecklat en del toleransgränser.

SI bygger påde beräknade .longitudinella (GX), laterala (Gy) och vertikala

(G2) accelerationerna hos fordonet beräknade som medelvärdet över

50 ms.

Man beräknar SI enligt

Gx G G51 : 2 Ty_ 2 _2_ 2
\/Gxt) + (byt) + (Gm)

Gxt, Gyt och Gzt är toleransgränser i respektive riktning. Det har

  

utvecklats olika värden på dem beroende på om personerna i bilen

använder bilbälten eller ej. I denna studie har värdena för bältade

personer använts, d v 5

G'xt = 128

Gyt = 98

Gzt = 108

5.4 Samband mellan skaderiskindex och olyckskostnad från

 

tidigare studier

 

Det har gjorts olika försök att föra över skaderiskindex SI till ett mera

hanterligt mått tex olyckskostnad. Här följer några beskrivningar av

tolkningar av SI.

1. 515 upphovsmän talar om sannolikheten för att allvarliga skador ska

uppkomma P = 30 ° SI %. Man anser att man kan räkna med allvarliga

skador vid 51 = 1,5.

2. I Europa används SI som norm vid försök med stolppåkörningar. Där får

SI inte överstiga 1. Man kan anta att SI = 1 innebär att det inte

uppkommer några personskador men däremot egendomsskador.
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3. I amerikanska försök har enbart smärre plåtskador observerats på bilar

med "sannolikhet för allvarligare skador" = 20 % vilket medför SI =

0,67. Detta kan stämma väl med föregående punkt.

.5.5 Beräkning av olyckskostnad i detta projekt

 

Det största problemet i hela projektet är att överföra SI-värden till

skadegrad och olyckskostnad. Ett antal ansatser gjordes och olika

expertis tillfrågades men ingen ansats fungerade särskilt bra. Ett problem

var att antingen var SI relativt lågt (lägre än i) så det troligtvis inte

skulle bli så svåra olyckor, eller bröt programmet och då fanns det inga

bra antaganden för hur olycksutgången skulle bli. Till slut beslöts att vi

skulle basera olyckskostnaden på deverkliga polisrapporterade olyckorna

som man kan ta fram ur vägdatabanken. De är uppdelade i döds-, svårt

skadade-, lindrigt skadade-och egendomsskadeolyckor. Olyckorna som

hade skett vid hastighetsbegränsningen 90 km/h plockades ut. De "fördela-

des" på olika avkörningsvinklar i den typsektion i jordskärning som är

vanligast i dag 31 (se kapitel 6.). Hur fördelningen gick till redovisas i

bilaga 1. För övriga sektioner jämfördes SI med typ 31 och på så sätt fick

de sin fördelning av svårighetsgrad. Kostnaden för de olika olyckorna är

satta efter Vägverkets schablon från 1985.
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6 RESULTAT

6.1 Jordskärning

 

Nedan visas skisser på de tre typsektioner för jordskärningar som har

simulerats. De är valda av Vägverket. Alla hörn är väl rundade på samma

sätt som i VTI-rapport 203 (ref 1). Observera att det inte finns några fasta

föremål att köra på.

Typ J1 (dagens normalsek'rion)

   

  

 

    

   

  

PLAN MARK
_ m

VÄGYTAN 1:40
[O's

1.0

J_

IL : 1' a'3 2 1 m

Typ JZ
PLAN MARK m

'r

1.0

VÄGYTAN 1:40 O's

0.5
J-

.2 % : * J'
2 0.5 4 2 m

Typ JB
PLAN MARK

_ rnF

1.0
VÄGYTAN 1:40

0.5
J-

3 3 2 m

Figur 7. Skiss av typsektioner för jordskärning.
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6.1.1 Simuleringsresultat

 

Det högsta SI-värdet för varje simulering visas i tabell 5.

Tabell 5. Högsta SI-värde för simuleringarna. Hastighet 90 km/h.

  

Typ- Avkörningsvinkel

sektion 30 70 120 28°

3 1 0.10 0.39 * *

32 0.02 0.04 0.20 (0.59)**

3 3 0.01 0.03 0.12 (0.32)**

 

* Programmet bryts, troligtvis för att bilen välter.

* * Simuleringsresultatet osäkert.

Simuleringsprogrammet utgår från hjulens läge. Det beräknar när de

lyfter eller slår i marken. Däremot kan det inte ta hänsyn till att bilens

hörn är längre ut än hjulen och kanske slår i marken först. Därför gjordes

ett program som beräknade hörnens förmodade läge i förhållande till

marknivån. Programmet kördes för simuleringarna i jordskärning och för

tre simuleringar indikerades att något hörn slagit i marken först.

Observeras bör att alla simuleringar är gjorda med en bil som har ett

ganska stort överhäng fram. Det finns andra vanliga bilar med samma

överhäng men genomsnittsbilen kan ha något kortare överhäng. Man får

dock inte dra några förhastade slutsatser eftersom hela simuleringen

kanske hade blivit annorlunda med en annan bil.

För att få en tydligare bild av vad som händer redovisas händelseför-

loppet för de olika simuleringarna nedan.

Typ Jl , avkörningsvinkel 30

 

Bilen kör ner för innerslänten. Den dunkar i diket, d v 3 påkänningarna

blir plötsligt mycket större men minskar snabbt igen, och fortsätter längs

med diket .

VTI RAPPORT 345



25

Typ Jl, avkörningsvinkel 70

 

Bilen kör ner för innerslänten. Den dunkar i diket och fortsätter upp på

ytterslänten. Mitt på ytterslänten vänder den, åker tillbaka ner i diket och

följer det.

Typ Jl, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen åker ner för innerslänten. Den går ofta på två hjul och det blir en

kraftigare dunk i diket. Strax efter lyfter bilen från marken och välter.

Hastigheten vid vältningsögonblicket var 53 km/h.

Typ 3 l, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar markkontakten direkt vid krönet. Den landar i diket och

kraschar, d v 3 påkänningarna blir så stora att programmet bryts. Hastig-

heten vid kraschen var 89 km/h.

Typ 32, avkörningsvinkel 30

 

Bilen kör ner för innerslänten och kommer upp en bit på ytterslänten utan

några större påkänningar. Där vänder den tillbaka och fortsätter längs

diket.

Typ 32, avkörningsvinkel 7o

 

Händelseförloppet är i princip detsamma som för avkörningsvinkel 30.

Bilen kommer högre upp på bakslänten och vänder där släntlutningen blir

1:2. Den fortsätter längs diket.

Typ 32, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen åker ner för innerslänten, dunkar i diket och fortsätter uppför

ytterslänten till en början på två hjul. Den vänder där ytterslänten byter

lutning, åker tillbaka ner i diket där det inte blir några större på-

känningar. Därpå fortsätter den uppför innerslänten och hamnar till slut

uppe på vägbanan. När bilen när dikesbotten första gången tränger det

främre högra hörnet ned 2 cm i marken under sju hundradels sekunder.

Bilen deformeras troligen utan några större konsekvenser vad gäller

personskada.
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Typ 32, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar markkontakten vid krönet och landar i diket med en dunk.

Främre högra hörnet tränger ned 14 cm under nio hundradels sekunder.

Det är tveksamt vad följderna av detta blir. Det beror både på

underlagets mjukhet och fordonets förmåga att deformeras. I alla

händelser kan man inte lita på simuleringen efter nedslaget.

Typ 33, avkörningsvinkel 30

 

Bilen åker ner för innerslänten och kommer upp en bit på ytterslänten

utan några större påkänningar. Där vänder den och fortsätter längs diket.

Typ 33, avkörningsvinkel 70

 

Händelseförloppet är som för avkörningsvinkel 30, men bilen vänder där

ytterslänten byter lutning. Sedan fortsätter den längs diket.

Typ 33, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen åker ner för innerslänten, dunkar i diket och fortsätter uppför

ytterslänten. Den kommer upp på den plana marken.

Typ 33, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen åker ner för innerslänten, förlorar markkontakten en kort stund och

landar i diket. Främre högra hörnet tränger ned 12 cm under marknivån

under åtta hundradels sekunder. Samma kommentarer som vid typ 32.

Utgången är oviss och man kan inte lita på det fortsatta händelseförloppet

i simuleringen.

6.1.2 Olyckskostnad

 

Typ 31 (dagens normalsektion)

 

Om man väger samman resultaten från simuleringarna med verkliga

olyckor blir fördelningen på svårighetsgraden så som den visas i tabell 6.

Observera att inga datorsimuleringar har gjorts för hastigheterna 70 och

110 km/h. Där har en modell i VTI-rapport 277 (ref 5) använts för att

beräkna svårighetsgraden.
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Tabell 6. Fördelningen av svårighetsgrad för typ 31 (normalsektionen).
d = dödsolycka
ss = olycka med svår personskada
15 = olycka med lindrig personskada
eg 2 egendomsskadeolycka

 

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel 96 96 % % 96 96 96 96 %

3 10 90 15 85 25 75
7 15 85 25 75 5 30 65

12 20 40 40 35 40 25 60 35 5
28 35 45 20 70 20 10 90 10

 

Om man sätter in Vägverkets kostnadsbestämningar uppräknat till kostnad

per olycka i stället för kostnad per skadad person (se bilaga 3) i 1985 års

penningvärde får man de kostnader som visas i tabell 7.

Tabell 7. Kostnad per olycka för typ 31 (1985 års penningvärde).

 

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

  

3 76 78 83

78 83 201

12 554 904 1 484

28 906 1 -710 2 172

Totalt 320 530 758

 

Typ :12 och 33

 

Denna sektion ger ett betydligt lindrigare avkörningsförlopp för alla

avkörningsvinklar. Beräkning av svårighetsgrad har skattats med hjälp av

jämförelser av simuleringarna av 31 och 32 och skadeskattningarna av typ

Ill. Man måste återigen observera' att skadegrad och olyckskostnad gäller
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om det inte finns några föremål typ trumma, skyltar, stenar etc i sido-

utrymmet. Kostnaderna får anses gälla även för typ 33 eftersom skill-

naderna i simuleringsresultat mellan de två sektionerna är så små att man

inte kan skilja dem åt.

      

Tabell 8. Fördelning av svårighetsgrad för typ 32 och 3 3.
d = dödsolycka
ss = olycka med svår personskada
ls = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel 96 96 96 96 96 96 96 96 96

3 100 100 100
7 100 100 100

12 15 85 20 80 30 70
28 8 20 72 15 25 60 25 25 50

Tabell 9. Kostnad per olycka för typ 32 och 33(1985 års penningvärde).

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

72 72 72

72 72 72

12 78 81 85

28 267 l.132 665

Totalt 110 l40 180
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6.2 Bergskärning

Som tidigare nämnts klarar inte datorprogrammet av att simulera kolli-

sion med berg. Vad man kan göra är att se på simuleringar hur bilen

uppför sig före kollisionen samt hastighet och vinkel vid kollisionsögon-

blicket. Fyra sektioner har undersökts. De är valda så att man har kunnat

utnyttja simuleringarna från jordskärningarna.

Typ Bl (vanlig sektion idag)

VÄGYTAN 1:40
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a

 

Typ BB

/
/
/
/
/
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G

VÄGYTAN 1: 1.0

 

Typ 84

VÄGYTAN 1:40
0.5

0.5

 

L 1 Ir

2 0.5 10 m

Figur 8. Skiss av typsektioner för bergskärning.
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6.2.1 Simuleringsresultat

 

Hastighet och vinkel vid kollisionsögonblicket för de olika simulerade

typsektionerna och avkörningsvinklarna visas i tabell 10.

Tabell 10. Tid, hastighet och vinkel i kollisionsögonblicket för olika
typsektioner och avkörningsvinklar.

 

Avkörningsvinkel = 30 Avkörningsvinkel = 70 Avkörningsvinkel = 12°

Tid Tid Tid
till till till
kolli- Hastig- Kolli- kolli- Hastig- Kolli- kolli- Hastig- Kolli-
sion het sions- sion het sions- sion het sions-

Typ (5) (km/h) vinkel (s) (km/h) vinkel (5) (km/h) vinkel

 

131 4,7 82 5,0 2,3 86 8,6 1,4 88 12,3

BZ 4,4 82 3,9 2,1 86 7,3 1,3 87 12,0

133 -* - - 3,2 83 4,3 1,8 86 10,0
134 __-x _ _ _* _ _ -94* _ _

 

* Bilen vänder innan den när fram till bergväggen.

** Bilen vänder vid bergväggen vid 12°. Däremot kolliderar bilen med
berget vid avkörningsvinkeln 28° vid tiden 1.0 3 och hastigheten 82
km/h.

6.2.2 Kommentarer

 

Som synes är det inte stor skillnad mellan typ Bl och BZ. Det blir inte

någon förbättring genom att bara välja en flackare slänt om berget börjar

i dikesbotten. Typ BB ger en viss förbättring. Det beror framför allt på att

man vid små avkörningsvinklar glider tillbaka ner i diket igen. Föraren får

också någon sekund mer på sig att försöka göra något. Typ BAL är den klart

bästa sektionen. Där kolliderar endast 10% med berget. Observera att det

krävs en mjuk övergång mellan släntlutningen 1:4L och det branta berget

för att bilarna ska vända före berget vid 7 och 12°.
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6.2.3 Olyckskostnad

 

Typ Bl och BZ

 

31

Dessa två typer tillsammans bildar någon sorts normalsektion. Därför har

resultaten vägts samman med den "verkliga" skadegraden som finns i

vägdatabanken, se bilaga 2. Modellen i VTI rapport 277 (ref 5) har använts

för att beräkna skadegraden för 70 och 110 km/h.

  

Tabell ll. Fördelning av svårighetsgrad för typ Bl och BZ (normal-
sektioner).
d : dödsolycka
55 = olycka med svår personskada
15 = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel 96 % % % 96 96 96 96 96

3 8 20 72 15 25 60 25 25 50
7 10 35 55 20 40 40 35 45 20

12 25 50 25 50 40 10 85 15

 

Med Vägverkets kostnadsbestämningar får man följande kostnader.

   

Tabell 12. Kostnad per olycka för typ Bl och BZ (1985 års penningvärde).

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

3 267 432 665

320 555 906

12 676 l 253 2 057

Totalt 430 770 1 180
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Typ BB (en ytterslänt på 1:4 innan berget börjar)

 

För att få fram skadegraden för typ BB har hastigheter och vinklar

jämförts med typ Bl och BZ. Skadegraden för så låga vinklar att bilen inte

når fram till berget har jämförts med skadegraden för jordskärning. Det

bör observeras att man då har antagit att underlaget i en berg- och

jordskärning är detsamma.

Tabell 13. Fördelning av svårighetsgrad för typ 133.
d = dödsolycka
55 = olycka med svår personskada
13 = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

 

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel 96 96 96 96 96 96 96 96 96

3 100 100 100
7 8 20 72 15 25 60 25 25 50

12 10 35 55 20 40 40 35 45 20

 

Tabell 14. Kostnad per olycka :för typ BB (1985 års penningvärde).

 

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

  

3 72 72 72

267 432 665

12 320 555 906

Totalt 210 340 530

 

VTI RAPPORT 345



33

Typ BL; (Berget ligger 6,5 m från vägbanekant)

 

Svårighetsgraden för typ BAL har antagits vara densamma som för typ 32

vid avkörningsvinklarna 3, 7 och 12 grader. Eftersom skillnaden mellan 12

och 28 grader är väsentlig vid denna sektion har även den senare

avkörningsvinkeln medtagits. Den har jämförts med svårighetsgraden för

de andra bergsektionerna.

      

Tabell 15. Fördelning av svårighetsgrad för typ [34.
d = dödsolycka
ss = olycka med svår personskada
15 = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel % 96 96 % 96 % 96 96 96

3 100 100 100
7 100 100 100

12 15 85 20 80 30 70
28 10 35 55 20 40 40 35 45 20

Tabell 16. Kostnad per olycka för typ 84 (1985 års penningvärde).

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

3 72 72 72

72 72 72

12 78 81 85

28 320 555 906

Totalt 120 160 220
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6.3 Banksläntlutning

 

Det finns framför allt två faktorer som bestämmer en banksektions

utseende. Den ena är släntlutningen och den andra är bankhöjden. Tre

släntlutningar har simulerats vid bankhöjden fyra meter, dagens normal-

sektion, en med flackare och en med brantare slänt. Det finns inget

bankdike eftersom tidigare simuleringar (i) har visat att det är stor risk

att bilen välter i diket. Hörnen är väl avrundade på samma sätt som i (i).

.Alla simuleringar är gjorda för 90 km/h.

Typ BA1 (dagens normalsektion)

VÄGYTAN 1:40

 

 

   

 

   

 

  

_m

4.0

PLAN MARK _

E I
i i

12 m

Typ BAZ

VÄGYTAN mo m

4.0

PLAN MARK

I_ I
r 1

16 rn

Typ BA3

VÄGYTAN 1: 40 m
"r-

4.0

PLAN MARK _
...j

L I
I *I

8 m

Figur 9. Skiss av typsektioner för bank.
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6.3.1 Simuleringsresultat

 

Det högsta SI-värdet för varje simulering visas i tabell 17.

Tabell 17. Högsta SI-värde för simuleringarna.

 

Avkörningsvinkel

Typ 30 70 120 28°

 

BAl 0,07 0,13 0,19 0,50

BAZ 0,04 0,05 0,11 0,53

BA3 0,19 0,31 0,36 Bilen välter

 

Händelseförloppet för de olika simuleringarna redovisas nedan.

Typ BAl, avkörningsvinkel 3O

 

Bilen kör lugnt ned för bankslänten utan några större påkänningar. Högsta

SI-värde är vid bankfoten.

Typ BAl, avkörningsvinkel 7O

 

Bilen kör ned för slänten utan några större påkänningar. Det dunkar till

när den när bankfoten.

Typ BAl, avkörningsvinkel 12°

 

Bilen förlorar markkontakten med två hjul ett tag vid krönet. Sedan

fortsätter färden ner för slänten. Vid bankfoten dunkar det till och ett

hjul förlorar markkontakten en liten stund.

Typ BAl, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar kontakten med marken direkt vid krönet. Den landar drygt

halvägs ned på slänten med ganska kraftiga påkänningar. Bilen dunkar i

släntfoten med kraft och lyfter igen. Den landar efter 6 m. Denna gång är

påkänningarna betydligt lindrigare. Hastigheten vid släntfoten är 88 km/h.
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Typ BAZ, avkörningsvinkel 30

Bilen kör lugnt ner för bankslänten utan några större påkänningar. Högsta

SI-värde är vid bankfoten.

Typ BAZ, avkörningsvinkel 7o

 

Bilen kör nedför slänten utan några större påkänningar. Högsta SI-värde är

vid bankfoten.

Typ BA2, avkörningsvinkel 12°

Bilen kör nedför slänten utan några större påkänningar. Det dunkar till när

den när bankfoten.

Typ BAZ, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar markkontakten vid krönet och landar halvvägs ned på

slänten med en dunk. Därefter fortsätter den nedför slänten och dunkar i

bankfoten med relativt stora påkänningar. Ett hjul förlorar markkontakten

en stund. Sedan går det lugnare. Hastigheten vid dikesbotten var 90 km/h.

Typ BAB, avkörningsvinkel 3 grader

 

Bilen kör nerför slänten. Det dunkar till när den når bankfoten. Vinkeln

har ökat till 12° vid släntfoten.

Typ BAB, avkörningsvinkel 7 grader

 

Vänsterhjulen lyfter ett ögonblick vid krönet, sedan lyfter båda hjulen på

höger sida ett slag vid nedslaget. Vinkeln är 14° vid nedslaget.

Typ BAB, avkörningsvinkel 12 grader

 

Höger framhjul lyfter vid krönet. Det gör även båda vänsterhjulen. Alla

hjulen är i luften någon gång i samband med släntfoten men aldrig alla

samtidigt. Vinkeln är 15° vid nedslaget. På plana marken roterar bilen

(runt Z-axeln).

Typ BAB, avkörningsvinkel 28 grader

 

Bilen lättar vid krönet, studsar på plan mark och välter.
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6.3.2 Kommentarer

Det är intenågon större skillnad mellan BAl och BAZ. SI-värdet är något

lägre för den flackare slänten med undantag av 28 graders avkörnings-

vinkel. En orsak till det högre värdet på BAZ vid den vinkeln kan vara den

höga hastigheten vid släntfoten. Alla värden är så låga att skadegraden är

relativt låg. Man kan inte påvisa någon skillnad i skadegrad mellan de

båda sektionerna med hjälp av dessa resultat, därför behandlas de

tillsam mans.

6.3.3 Olyckskostnad

 

Med tidigare nämnda antaganden blir svårighetsgrad och kostnad för bank-

sektionerna så som visas i tabell 18-21.

Tabell 18. Fördelning av svårighetsgrad för typ BAl och BA2.
d : dödsolycka
ss = olycka med svår personskada
15 = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

 

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel % % 96 96 96 96 % 96 96

3 100 100 100
7 10 90 15 85 25 75

12 15 85 20 80 30 70
28 2 20 78 5 30 65 10 40 50
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Tabell 19. Kostnad per olycka för typ BAl och BAZ. 1985 års penning-
värde.

 

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

  

72 72 72

76 78 83

12 78 81 85

28 127 201 322

Totalt 80 100 120

 

Tabell 20. Fördelning av svårighetsgrad för typ BAB.
d = dödsolycka
ss = olycka med svår personskada
13 = olycka med lindrig personskada
eg = egendomsskadeolycka

 

Procentuell fördelning av svårighetsgrad

 

70 km/h 90 km/h 110 km/h
Avkör-
nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel 96 96 96 96 96 96 96 96 96

3 15 85 20 80 30 70
7 15 85 25 75 5 30 65

12 2 20 78 5 30 65 10 40 50
28 20 40 40 35 40 25 60 35 5

 

Tabell 21. Kostnad per olycka för typ BA3. 1985 års penningvärde.

 

Avkör- Kostnad per olycka (kkr)
nings-
vinkel 70 km/h 90 km/h 110 km/h

  

78 81 85

78 83 201

12 127 201 322

28 555 904 1 4811

Totalt 170 250 410
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6.4 Bankhöjd

Avkörningar i olika bankhöjder simulerades för släntlutningarna 1:3 och

1:4. Bankhöjderna var 2 m, 4 m, 6 m och 8 m. Dessutom simulerades en

avkörning på hög bank, 15 m. Då var släntlutningen 1:4 och avkörnings-

vinkeln 28°.

6.4.1 Simuleringsresultat

 

Det högsta SI-värdet visas i tabell 22. Händelseförloppet för alla

bankhöjderna är detsamma som vid 4 meters bankhöjd som redovisas i

avsnitt 6.3.1. Enda undantaget är vid två meters bankhöjd och 28 graders

avkörningsvinkel. Där var händelseförloppet som följer.

l_.,utning 1:3, bankhöjd_2 m, avkörningsvinkel 28°

 

Bilen förlorar kontakten med marken direkt vid krönet. Den landar på

plan mark med en krasch och programmet bryts.

I_.utning 1:4, bankhöjd 2 m, avkörningsvinkel 28O

 

Bilen förlorar markkontakten direkt vid krönet. Den tar mark med en

' dunk strax före släntfoten där de högsta påkänningarna kommer. Bilen

studsar en del upp och ner under fortsatt färd.
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Tabell 22. Högsta 51 och hastighet vid olika bankhöjder.
Släntlutningarna är 1:3 och 1:4 och hastigheten 90 km/h.

      

1 : 3 1 : 4

Avkör- Hastighet Hastighet
nings vid högsta vid högsta

Bankhöjd vinkel Sl SI SI 51

2 m 3 0,04 82 0,02 81

0,08 86 0,04 85

12 0,16 87 0,08 87

28 Krasch 0,37 88

4 m 3 0,07 81 0,04 79

0,13 86 0,05 84

12 0,19 87 0,11 87

28 0,50 89 0,53 90

6 m 3 0,12 81 0,06 79

0,17 86 0,08 84

12 0,20 87 0,14 87

28 1,17 91 0,52 90

8 m 3 0,17* 82

0,22* 86

12 0,23* 88

28 0,89 93 0,66 92

15 m 28 0,25 93

 

* 51 är inte beräknat som medelvärdet över 50 ms utan som toppvärde.

6.4.2 Kommentarer

 

Det är tydligt att det inte blir nâgra väsentliga skillnader mellan de båda

släntlutningarna, utom när det blir så låga bankar att den luftburna bilen

landar på plan mark i stället för i nerförsbacke. Det tål inte bilen vid en

släntlutning på 1:3.
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Det gjordes en simulering för 28 graders avkörningsvinkel, 1 meters bank

och släntlutningen 1:4 för att se hur det blev när bilen landade på plan

mark vid den lutningen. Det klarade sig utan krasch. Högsta 51 var 0,45

vid nedslaget.

Bankhöjden verkar inte ha så stor betydelse för utgången av olyckan. Inte

ens vid så pass höga bankar som 15 meter verkar det bli så allvarliga

följder. Det som ändå kanske försvårar olyckan vid högre bankar är att

hastigheten ökar. Det kan tyda på att det blir svårare att manövrera

fordonet.

6.4.3 Olyckskostnad

 

Svårighetsgraden och olyckskostnaden för olika bankhöjder visas i tabell

23 och 24.

Tabell 23. Fördelning av svårighetsgrad för olika bankhöjder.
Släntlutning 1:3 och 1:4, hastighet 90 km/h.

 

S vårighetsgrad

2 m 2 m 4 m 6 m 8 m

Avkör- 1 1:4 1:3 och 1:4 1:3 och 1:4 1:3 och 1:4

nings- d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg d+ss ls eg
vinkel969696 969696 %9696 969696 969696

 

100 100 100 10 90 20 80

5 95 5 95 15 85 20 80 20 80

12 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80

28 35 40 25 5 30 65 5 30 65 10 50 40 10 50 40
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Tabell 24. Kostnad per olycka för olika bankhöjder.
Släntlutning 1:3 och 1:4, hastighet 90 km/h.

 

Kostnad (kkr)

   

Avkör-
nings- 2 m 2 m 4 m 6 m 8 m
vinkel 1:3 1:4 1:3 och 1:4 1:3 och 1:4 1:3

72 72 72 76 81

74 74 78 81 81

12 81 81 81 81 81

28 904 201 201 321 321

Totalt 220 100 100 120 120

6.5 Ytterkurva

Det är två saker som gör att det kan vara farligare att köra av vägen i en

kurva än på rak väg. Det ena är att eftersom vägen svänger blir

avkörningsvinkeln större. Det andra är att tvärfallet är olika i kurva och

på raksträcka. Tyvärr gick det inte att enkelt simulera en avkörning i

ytterkurva varför dessa två risker har behandlats var för sig på annat sätt.

6.5.1 Tvärfallets betydelse

På raksträcka är tvärfallet dubbelsidigt, vilket innebär att vägen redan

sluttar lite nedåt där slänten börjar. I ytterkurva skevar vägen däremot

uppåt vilket gör att vinkeln mellan vägbanan och slänten blir spetsigare.

För att se vad det blev för skillnad på olycksförloppet simulerades

avkörningar i typsektion 32 (släntlutning 1:4) fast denna gång med en

skevning på 4%. Resultatet jämfördes med simuleringarna med det

vanliga dubbelsidiga tvärfallet på 2,5 %.
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Tabell 25. Högsta SI-värde för avkörning i typsektion 32 (släntlutning
1:4) med tvärfall som vid ytterkurva och raksträcka.

  

5 I

Skevning Dubbelsidigt

4 % 2,5 %

0,02 0,02

0,04 0,04

12 0,15 0,20

28 0,71 0,59

 

Det visade sig att det inte var någon påvisbar skillnad mellan simule-

ringarna, varken på högsta 51 eller på händelseförloppet i övrigt.

6.5.2 Avkörningsvinkelns betydelse

 

Den stora skillnaden mellan raksträcka och ytterkurva är att vinkeln

mellan bilen och vägen Ökar hela tiden med att vägen svänger. Vi har

beräknat den vinkeln vid vägkant (2 m ut i sidled från bilens position på

vägen) och dikesbotten (4 m ut i sidled) för kurvor med radien 500 m och

1 000 m. Resultaten ser man i tabell 26.

Tabell 26. Ökning av "avkörningsvinkeln" i ytterkurva.

 

Vinkel mellan bilen och vägen

 

Avkör-
nings- R 2 1 000 m R = 500 m
vinkel Vägkant Dike Vägkant Dike

4 4 5 7

5 6 6 8

8 9 9 10

12 13 13 13 14

28 28 28 28 29
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Det blir vissa problem att beräkna olyckskostnaden specifikt för ytter-

kurva. De olyckskostnader som redan är beräknade baserar sig på totala

vägnätet och inte på raksträcka. Däremot kan man beräkna förhållandet

mellan raksträckans och ytterkurvans olyckskostnad i form av index.

Tabell 27 visar detta förhållande och kurvradiens betydelse.

Tabell 27. Index för olyckskostnad i ytterkurva och raksträcka.

   

Raksträcka Ytterkurva

Typ-
sektion R=l 000 m R=500 m

31 1.00 1.03 1.26

32 1.00 1.00 1.00

Bl el. BZ 1.00 1.13 1.16

BB 1.00 1.27 1.38

134 1.00 1.08 1.15

6.6 Detaljer

Flera amerikanska undersökningar pekar på nödvändigheten av väl avrun-

dade hörn vid släntkrön och -fot,' bla (8, 9). Vi simulerade några

avkörningar på 6 m bank med spetsigt krön och släntlutningen 1:4 för att

se vad det gjorde för skillnad med de utgångsvärden vi har.

Det visade sig att skillnaden mellan spetsigt krön och avrundat krön med

2,2 m radie var mycket liten.
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Tabell 28. Högsta SI-värde totalt och vid krönet vid spetsigt krön och
avrundat krön. Bankhöjd 6 m, släntlutning 1:4 och hastighet

 

90 km/h.

5 I

Spetsigt krön Runt krön
Avkör-
nings- I samband I samband
vinkel Totalt med krönet Totalt med krönet

 

3 0,03 0,01 0,06 0,01

0,03 0,01 0,08 0,01

12 0,12 0,04 0,14 0,04

28 0,41 0,14 0,52 0,16

 

Det kanske är så att ett ännu mer avrundat krön hade gett lägre SI. Vid

denna avrundning lyfter alla hjulen vid avkörning med 28° avkörnings-

vinkel.

De amerikanska undersökningarna har mycket stora krökningsradier, 46 m

vid släntlutningen 1:4! Där behåller alla hjulen markgreppet hela tiden vid

25° avkörningsvinkel. Den krökningsradie vi har använt är 2,2 m.
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7 BERÄKNING AV KOSTNAD VID PÅKÖRNING AV HINDER

Som tidigare nämnts klarar inte avkörningsprogrammet av att simulera

påkörning av hinder. Man måste alltså behandla det på annat sätt.

7.1 Antal olyckor

 

Vid påkörning av hinder måste man komplettera formeln på sid 13 för

antalet olyckor med ytterligare två faktorer aa och ap. aa beror på

hindrets avstånd till vägbanan. Den tas ur figur 10. Detta gäller för de

typsektioner vi har idag. Om slänterna flackas ut kan fordonen troligtvis

komma längre ut från vägbanan.

1.0

   

CI
CI

  

\
_I_

O 5 10 15 20 25 30

max avstånd

\

     

 

0.0

  

 

Figur 10 Koefficient till antal olyckor beroende på avkörande fordons

avstånd till vägbanekant.
Källa: referens 2.

Den andra faktorn ap representerar risken för att man ska köra av vägen

just där hindret finns. Det är en faktor som är beräknad att gälla ett

punktformat hinder och den är beräknad med hjälp av referens 20.

ap = n x 15/1

n = antal punktfor made hinder
1 = hela vägsträckans längd.

Om hindret inte är punktformat utan går längs vägen, t ex vägräcke eller

bergvägg är aP = 1.
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Olyckorna blir naturligtvis olika svåra beroende på. vad det är för något

man kör på. Tabell 29 visar snittkostnaderna för olika hinder vid olika

hastighetsgränser. Om det är färre än 20 olyckor för respektive hastig-l

hetsbegränsning redovisas en genomsnittskostnad för samtliga hastighets-

gränser. Senare uppgifter än från 1982 går inte att få tag på eftersom

Vägverket ändrade kodningen i vägdatabanken 1983.

   

Tabell 29. Olyckskostnad kkr/olycka i 1985 års prisnivå för olika hinder
och hastighetsgränser. Kostnader baserade på färre än 20
olyckor är intemedtagna. Uppgifterna baseras på alla avkör-
ningsolyckor under 1978-82 enligt vägdatabanken.

70kndh' 90kndh llOkndh Snüiför
olycks- olycks- olycks- alla hast.

Typ av kostnad kostnad kostnad gränser Total
objekt (kkr)/ Antal (kkr)/ Antal (kkr)/ Antal Olycks- kostnad

olycka olyckor olycka olyckor olycka olyckor kostnad (kkr)

Vägräckel 480 289 480 446 480 251 473 280

Bropelare 16 14 11 1 100* 45 100

Hus 5.50* 35 18 620 32 860

Kantst/refug 80* 26 280* 24 5 170 11 550

Staket 290 242 360 207 240 74 162 460

Sten 620 166 910 § 135 .1 000* 23 248 770

Stenmur 690 96 880 50 3 110 240

El/lyktstolpe 470 66 410 66 58 080

Telestolpe 400 211 490 203 8 183 870

Träd 910 643 010 545 930* 47 179 290

Vägmärke 230 109 530 149 200* 40 112 040

Vägtrumma 15 880* 44 11 790 55 300

Belysn.stolpe 340 117 550 105 19 97 530

Övr. stolpar 350 346 500 269 720* 33 279 360

Övrigt 310 153 540 149 530 51 154 920

 

1 Behandlas på annan plats.

* Kostnaden baseras på färre än 50 olyckor.
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8 VÄGRÃCKE

Vägräcke är speciellt på så sätt att det är både ett skydd och ett

faromoment. Det är därför viktigt att tänka på vilka alternativ det finns

innan man sätter upp ett räcke.

VTI studerade vägräcken och trafiksäkerhet speciellt 1985 och resultaten

därifrån finns presenterade i (3).

Olyckskostnaden för påkörning av vägräcke beräknas på samma sätt som

påkörning av annat hinder. Det innebär att Olyckskostnaden för påkörning

av ett vägräcke är 480 kkr i 1985 års penningvärde (se tabell 29).

Under undersökningens gång har vi ansett att Olyckskostnaden för påkör-

ning av vägräcken är orimligt hög. Det har antagits bero på att lindriga

vägräckesolyckor kommer till polisens kännedom mer sällan än andra

avkörningsolyckor. För att kompensera för det antog vi att det skulle ske

lika många avkörningsolyckor per km där det finns vägräcken som där

sådana inte finns. Några vägförvaltningar hjälpte till att uppskatta hur

stor andel av våglängden som har vägräcken. Det visade sig att det inte

finns några belägg idag för att bortfallet är annorlunda vid vägräckes-

olyckor än vid andra avkörningsolyckor. Vi har sådeles inte hittat någon

anledning att ändra Olyckskostnaden. En varning är dock på sin plats för

att jämföra olyckskostnad vid räckespåkörning respektive släntavkörning

eftersom man har beräknat dessa olyckskostnader på helt olika sätt.

Slutsatsen blir att vägräcken ska sättas upp vid hinder som har högre

olyckskostnad än räcken. Däremot bör räcken inte sättas upp vid en bank

med en släntlutning på 1:4 om det inte finns några fasta hinder.
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9 OLYCKSREDUCERING VID ÖKAD VÄGBREDD

Väljer man att bredda vägen i stället för att åtgärda sidoutrymmet

påverkas alla olyckor och inte bara avkörningsolyckorna. Det är framför

allt antalet olyckor som påverkas. Skadegraden påverkas endast i mindre

grad. Det innebär att antalet olyckor för respektive vägbredd ska multi-

pliceras med den genomsnittskostnad för olycka som Vägverket använder

(280 000 kr 1985).

Den belagda breddens inverkan på olyckskvoten är undersökt av Brüde

mfl (ref 4). De har tagit fram en breddkoefficient för olika vägbredder

och hastighetsgränser som ska multipliceras med medelolyckskvoten och

koefficienten ak (sid 16) för respektive hastighetsgräns. De hastighets-

gränser som är aktuella är 70 och 90 km/h eftersom det inte var möjligt

att differentiera efter belagd bredd för 110 km/h. Observera att olycks-

kvoten gäller all_a polisrapporterade singel- och flerfordonsolyckor på

vanliga tvåfältsvägar och inte bara avkörningsolyckor som tidigare.

Medelolyckskvoten för 1984-85 har tagits ur vägdatabanken.

Hastighetsgräns 70 km/h

 

medelolyckskvot (1984-85) = 0,55 1 1

093728 + 03453 '5 + 450055 32 där b är belagd bredd

0,5053

breddkoefficient B =

 

ex b=7,0m B=1

b=9,0m 13:0,93

b=13,0m B=0,84

Hastighetsgräns 90 km/h

 

medelolyckskvot (1984-85) = 0,44 1 1

020886 + 223438 5 ' 3,4206 EZ där b är belagd bredd

 

breddkoefficient B =

0,3138

ex b=7,0m B: 1,14

b = 9,0 m B = 0,98

b=13,0m B = 0,80
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10 NÅGRA EXEMPEL

Olycksvinsten per år för en åtgärd i sidoområdet (antalet olyckor föränd-

ras ej) är antal olyckor gånger skillnaden i olyckskostnad före och efter

åtgärd. Om åtgärden i stället syftar till att minska antalet olyckor blir

olycksvinsten skillnaden i totala antalet olyckor före och efter åtgärd

gånger olyckskostnad. Här följer några exempel.

Exempel 1

En 9 meters väg med 90 km/h i hastighetsbegränsning och 5 000 f/åd. Det

är raksträcka och vägen ligger i södra Sverige.

Antal avkörningsolyckor (enligt formel på sid 13)

O = 0,13 -10-6 - 0,96 - 1 '1- 5 000 - 365 = 0,23 olyckor/km - år.

Ändring i jordskärning från Jl(1:3/1:2) till 32 (l:4/1:4).

Skillnad i olyckskostnad = 530 - 140 = 390 kkr/olycka.

Olycksvinst = 0,23 ° 3909:: 90 kkr/km - år.

 

Ändring i bergskärning från Bl/BZ (berget i dikesbotten) till 133 (berget

2,5 m från dikesbotten).

Skillnad i olyckskostnad 770 - 340 = 430 kkr/olycka.

Olycksvinst = 430 ° 0,23 7:: 100 kkr/km - år.

 

Ändring i bergskärning från Bl/BZ till 134 (berget 4,5 m från diket).

Skillnad i olyckskostnad = 770 - 160 = 610 kkr/olycka.

Olycksvinst = 610- 0,23 5:: 140 kkr/km - år.

 

Ändring ilåg__b_a_nl_< från BAl (1:3) till BAZ (1:4)

Skillnad i olyckskostnad 220 - 100 = 120 kkr/olycka.

Olycksvinst 120 ° 0,23 se 30 kkr/km ° år.

Om man i stället för att ändra utformningen av sidoområdet väljer att öka

vägbredden till 13 m ska formeln i kap 9 användas för att beräkna antalet

olyckor för de båda alternativen. Observera att antalet olyckor nu är _säg_

olyckor, inte bara avkörningsolyckor. Därför används den genomsnitts-

kostnad för alla olyckor exkl. vilt som Vägverket har antagit, 455 kkr.
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09 = 0,44 - 0,98 - 0,96 - 10"6 - 5 000 - 365 = 0,76
013: 0,44 0 0,80 - 0,96 - 10'6 - 5 000 - 365 = 0,62

Medelolycksvinst = (0,76 - 0,62) ° 455 R: 65 kkr/km - år

13229 .0:95:13

En l3-meters väg med 90 km/h och ÅDT 10 000 f/år.

Antal olyckor

0 = 0,10- 10'6- 1 - 1 - 1 - 10 000 - 365 = 0,37 olyckor/km - år.

Ändring från 31 till 32.

Olycksvinst = 0,37 - (530-140) se 140 kkr/km 0 år.

Ändring från Bl till B3.

Olycksvinst = 0,37 - (770-340) 2: 160 kkr/km ° år.

Ändring från Bl till 134.

Olycksvinst = 0,37 ° (770-160)z 230 kkr/km ' år.

Ändring från BÄl till BÄZ i låg bank.

Olycksvinst = 0,37 - (220-100)$:$ 45 kkr/km - år.

Ökad bredd är inte aktuellt i det här fallet.

Exempel 3

En 7-meters väg med 70 km/h i hastighetsbegränsning och ÅDT =

3 000 f/âd. I övrigt är det samma förutsättningar.

Antal olyckor 0 = 0,26 « 10'6 - l - 1 - 1 - 3 000 o 365 = 0,28 olyckor/km -
år.

Ändring från 31till 32.

Olycksvinst 0,28 ° (320-110)$y 60 kkr/km 'år.
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Ändring från Bl/B2 till BB

Olycksvinst = 0,28 (430-210)93 60 kkr/km- år.

Ändring från Bl/BZ till B4.

Olycksvinst = 0,28 (430-120)% 85 kkr/km - år.

Ändring från BAl till BAZ i låg bank.

Olycksvinst = 0,28 (160-80) ?6 20 kkr/km - år.

Om man i stället ökar bredden till 9 meter blir det följande resultat.

Antal olyckor

07 = 0,55 - 1 - 1 - 10"6 - 3 000 - 365 = 0,60 olyckor/km - år.
09 = 0,55 - 0,93 0 1 - 10'6 - 3 000 0 365 = 0,56 olyckor/km - år.

Medelolycksvinst = (0,60 - 0,56) - 455 R: 18 kkr/km - år

Man får en större olycksvinst om man flackar ut slänterna än om man

ökar vägbredden. Detta gäller framför allt i skärning. Anledningen till att

ingen olycksvinst har kunnat påvisas vid hög bank är att fordonen enligt

studien klarar sig ganska bra även med dagens släntlutning. Det kan dock

vara tillfälligheter eller mycket små marginaler. Dessutom är det önsk-

värt med en enhetlig släntlutning varför vi förordar flacka slänter även i

bank.
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ll. DISKUSSION

ll.l Metoden

Man kan alltid diskutera datorsimuleringars verklighetsanpassning. I detta

projekt har endast e_n simulering utförts per sidoutformning och avkör-

ningsvinkel. Det finns ett antal andra parametrar som skulle kunna

varieras, t ex fordonets initialläge och fordonsdata. Här har "samma bil"

använts för alla simuleringarna.

Den största osäkerheten i resultaten gäller dock översättningen av påkän-

ningar på bilen till svårighetsgrad. Det finns ingen riktigt tillförlitlig

metod för det. Den kompromiss vi har använt oss av här är ett försök till

verklighetsanpassning.

11.2 Fortsatt FoU

 

En mycket viktig uppgift är att utveckla en metod för att överföra

fordons påkänningar till skador på trafikanterna. Ett första steg är dock

att att inhämta omvärldens kunskap i ämnet eftersom detta är frågor som

angår många trafikforskare.

Det är viktigt att följa upp denna studie när tillräckligt många vägar har

byggts med flacka slänter. Då kan man se vilken betydelse flacka slänter

verkligen har för trafiksäkerheten.

Andra intressanta forskningsprojekt är vad tryggheten att se dikesbotten

betyder. (Det gör man antagligen vid släntlutningen 1:6 men inte vid 1:4).

Vilken släntlutning krävs för att slänten ska kunna användas till nödupp-

ställningsplats nu när vägrenarna allt mer används av rullande fordon?

Har flacka slänter någon inverkan påvägrenskörningen? Varför och hur

mycket minskar singelolyckorna vid stora snömängder? Man kan

naturligtvis också tänka sig att studera andra sidoutformningar än de som

redovisats här.
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Bilaga 1
Sid 1(1)

FÖRDELNING AV OLYCKOR MED OLIKA SVÅRIGHETSGRAD PÅ

OLIKA VINKLAR FÖR JORDSKÄRNING, TYP 31

Antal avkörningsolyckor vid hastighetsgräns 90 km/h enligt vägdata-

banken:

Dödsolyckor + svårt skadade olyckor 68 + 782 = 850

 

Lindrigt skadade olyckor 1 796

Egendomsskadeolyckor 4114

7 360

Avkörnings- Fördelning av Antal Simulerings-
vinkel avkörningar avkörningar resultat

< 3° 25 % 1 840 51 = 0,1

< 70 50 96 3 680 51 = 0,39

< 12° 75 % 1 104 Vältning

< 28° 90 0/6 736 Vältning

Antalet olyckor av respektive svårighetsgrad har subjektivt fördelats ut

på olika avkörningsvinklar med hänsyn taget till simuleringsresultaten.

  

Avkörnings-
vinkel d+ss ls eg Totalt

3° - 276 1 564 1 840

7° - 920 2 760 3 680

12° 350 453 301 1 104

28° 500 147 89 736

Totalt 850 1 796 4 714 7 360

Procentsatserna i tabell 6 på sid 27 har avrundats till jämna 5-tal.

VTI RAPPORT 345



Bilaga 2
Sid 1(1)

FÖRDELNING AV OLYCKOR MED OLIKA SVÅRIGHETSGRAD PÅ

OLIKA VINKLAR FÖR BERGSKÄRNING TYP Bl och 52

Antal avkörningsolyckor vid hastighetsgräns 90 km/h enligt vägdata-

banken:

 

Dödsolyckor + svårt skadadeolyckor 8 + 50 = 58

Lindrigt skadadeolyckor 84

Egendomsskadeolyckor 29_

232

Avkömings- Fördelning av Antal
vinkel avkörningar avkömingar

< 30 25 %

< 70 50 0/0

< 12° 75 %

Antalet olyckor av respektive svårighetsgrad har subjektivt fördelats ut

på olika avkörningsvinklar med hänsyn taget till simuleringsresultaten.

  

Avkömings-
vinkel d+ss ls eg Totalt

3 8 15 35 58

23 45 48 1 16

l 2 27 24 7 58

Totalt 58 84 9 O 232

Procentsatserna i tabell 11 har avrundats till jämna 5-tal.
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Bilaga 3
Sid 1(1)

De kostnader per olycka som har använts i rapporten är följande:

Egendomsskadeolycka 72 000 kr

Olycka med lindrigt skadad person 115 000 kr

Olycka med svårt skadad eller dödad person 2 400 000 kr
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